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ČÁST A

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma
VEJCE CZ s.r.o.

2. IČ
27428559
3. Sídlo
Nedokončená 9, 190 00 Praha 9 - Kyje

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Michael Schubert, Urxova 3, 180 00 Praha 1
Telefon : 603440716

Strana 5 (celkem 69 bez příloh)
Arch.č. : EIA_DOKUM_LUHY_07096(2)_009

Dokumentace (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb.ve znění pozdějších změn)
Chov nosnic – Choltice – Luhy (Oprava a doplnění)

ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje
Tato dokumentace akceptuje doplnění a opravy požadované v rámci řízení dle zákona č. 100/01 Sb.
v aktuálním znění zahájené v březnu roku 2008. Po provedeném připomínkovém řízení investor snížil
původně zamýšlený počet chovaných nosnic z 317 200 ks na 180 000 ks. Vzhledem k této úpravě
došlo ke změnám v Dokumentaci dle níže uvedeného. Dále jsou akceptovány a vypořádány
připomínky dle dopisů krajského úřadu č.j. KrÚ 5275-14/2008/OŽPZ/Ji ze dne 15.5.2008 a KrÚ 527521/2008/OŽPZ/JI ze dne 9.9.2008 včetně připomínek dotčených orgánů. Vypořádání je provedeno
v textu opravené Dokumentace nebo samostatnými přílohami.

1. Název záměru
Chov nosnic – Choltice - Luhy
Zařazení záměru podle přílohy č. 1 zákona č. 100/01 Sb. v aktuálním znění
Záměr je zařazen k bodu 1.7., kategorie I dle přílohy č. 1 zákona č. 100/01 Sb. ve znění pozdějších
změn.

2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměrem investora je výstavba jedné nové haly na chov nosnic s produkcí vajec ve stávajícím areálu
zemědělské farmy v Cholticích – Luhách. V hale bude chováno celkem 180 000 nosnic, tj. při
průměrné hmotnosti 2 kg na nosnici 720 dobytčích jednotek.
V současné době jsou ve stávajícím areálu nevyužívané objekty, které dříve sloužily jako
velkokapacitní teletník. Ten již není několik let využíván. Záměrem investora je částečná demolice
stávajících objektů a jejich nahrazení novou halou na chov nosnic s produkcí vajec. Hala bude
umístěna v půdorysu jedné z původních hal. Dispozice dalších původních objektů (půdorysně) bude
vcelku zachována.
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Obr. č. 1: Umístění lokality záměru
Zdroj: On – line: http://www.mapy.cz/#x=135896320@y=135618048@z=12@mm=TP

Předpokládané počty pracovníků
Záměr bude obsluhován celkem 10 pracovníky. Provoz bude dvousměnný pro jednoho údržbáře. Pro
ostatní (8 pracovníků) bude jednosměnný v ranní směně celoročně, 7 dní v týdnu. V noci bude areál
střežen jedním nočním hlídačem.

Věcné a časové vazby stavby na okolní výstavbu a souvisící investice
Záměr nemá přímé vazby na okolní výstavbu.

Přehled uživatelů a provozovatelů
Uživatelem a provozovatelem záměru po jeho uvedení do provozu bude společnost VEJCE CZ, s.r.o.
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3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Katastrální území:

Choltice

Obec:

Choltice

Kraj:

Pardubický

Místo záměru :

areál Luhy v k.ú. Choltice.

Charakter stavby:

novostavba a částečná rekonstrukce

Přístup na pozemky a k objektu
K objektu je přístup po stávající silnici č. I/2 Pardubice – Přelouč, odbočkou přes obec Bezděkov nebo
ze stávající silnice III/342 Veselí – Svinčany odbočkou směrem na Bezděkov.

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
V tomto případě se nejedná o kumulaci s jinými záměry. V době zpracování dokumentace nejsou v
rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí projednávány v dané lokalitě žádné další záměry
s možným kumulativním vlivem. Oznamovateli dále není známo, že by v dotčeném území byly
v současné době projednávány jiné záměry s významným vlivem na životní prostředí, které by měly
být součástí tohoto posuzování. Projednávané Oznámení záměru výrobních a skladových hal v areálu
bývalé Tesly v Opočínku nebude mít z hlediska tohoto záměru významný vliv.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Realizace stavby je vyvolána záměrem investora rozšířit výrobní činnosti.

Strana 8 (celkem 69 bez příloh)
Arch.č. : EIA_DOKUM_LUHY_07096(2)_009

Dokumentace (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb.ve znění pozdějších změn)
Chov nosnic – Choltice – Luhy (Oprava a doplnění)

6. Popis technického a technologického řešení záměru
6.1 Stavební část
Areál chovu bude tvořit nová produkční hala o kapacitě chovu 180 000 ks nosnic. Jedná se o
typizovanou halu firmy TECNO IMPIANTI AVICOLI , s.r.l.. Součástí areálu bude rekonstruovaný
objekt (hala 2), který po rekonstrukci vnitřního uspořádání bude sloužit jako sklad obalů, třídírna
vajec, balička, sociální zázemí, melanžárna a hygienická smyčka.
Dispozice objektů je zobrazena na následujících obrázcích obr. č. 2 - stávající stav a obr. č. 3 - budoucí
stav po realizaci záměru.

Obr. č. 2: Dispozice objektů před realizací
Zdroj: Investor.
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Obr. č. 3: Dispozice objektů po realizaci
Zdroj: Investor.

NOSNÁ KONSTRUKCE
Konstrukce haly je provedena z žárově zinkovaných nosníků.
Technologické parametry zařízení:
Rozměry (hala 1)
160,00 m
7,00 m
25,00 m

Délka technologického prostoru
Vnitřní světlost haly
Šířka haly (na střed nosníků)
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ZASTŘEŠENÍ HALY
Popis zařízení:
Panely pro zastřešení haly se skládají z:


vnějších zinkovaných trapézových plechů, tloušťka 0,6 mm, ošetřených ochranným nátěrem



vnitřních zinkovaných trapézových plechů, tloušťka 0,6 mm



izolace z pěnového polyuretanu, v samohasitelném provedení, hustota 35/40 kg/m3.

Tloušťka panelů min. 4 cm, max. 8 cm. Panely jsou upevněny k vaznicím pomocí samořezných
šroubů s podložkou. Střecha je ukončena středovým hřebenem ze zinkovaného plechu, ošetřeného
ochranným nátěrem.

PREFABRIKOVANÉ STĚNY
Popis zařízení:
Stěnové panely jsou tvořeny z:


vnějších zinkovaných trapézových plechů, ošetřených ochranným nátěrem (barva šedá)



vnitřních zinkovaných trapézových plechů



izolace z pěnového polyuretanu, v samozhášlivém provedení, hustota 35/40 kg/m3.

Tloušťka panelů 4 cm. Panely jsou upevněny shora a ze spodu k hale galvanizovanými profily. Po
sestavení haly musí uživatel uzavřít veškeré případné otvory ve spodní části haly betonem.

COMFORT – MEZILEHLÁ LÁVKA
Popis zařízení:
Mezilehlá lávka umožňuje snadnou obsluhu klecových oddělení – inspekci zdravotního stavu nosnic,
kontrolu vajec, jakož i snadnou údržbu technologie jako takové. Osmi etážová baterie je tak rozdělena
na dvě sekce, 4+4.
Podpěrná konstrukce a sloupy jsou zhotoveny z žárově zinkované oceli a rozměrově připraveny na
míru konkrétní haly a podle zvoleného typu klecové technologie. Toto horní patro je tvořené
mezilehlými lávkami a bočním balkonem, schodištěm a ručně ovládanou plošinou.
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Obr. č. 4: Příčný řez typovou halou (realizovaná hala má celkový počet etáží – 8)
Zdroj: Investor.

TECNO „COMFORT PLUS“ :
KLECOVÉ BATERIE S PÁSOVÝM ODKLIZEM TRUSU
Popis zařízení:
Nosná struktura otevřené profily z žárově galvanizované oceli, vnější hrany dvojitě lemované; příčné
výztuže fixovány závitořeznými šrouby. Podstavce výškově stavitelné. Kolejnice na krmné vozíky z
ocelových profilů, v povrchové úpravě galvanizované . Dvířka klecí s horizontálním otevíráním a
západkovým pojistným zámkovým systémem. Klece z galvanizovaných drátů; podlážky z mřížoviny o
šířce 25 mm, s proměnnou délkou ok; výztuha 6 ks ocelových prutů o průměru 3 mm; úchyty výztuh
a bočních přepážek v provedení vysoce odolný nylon; nejvyšší patro vybavené stropní mřížovinou.
Plastový rám – kruhový profil s montážními otvory pro instalaci napájecího potrubí, sběrného
plastového žlábku, popř. spirálového dopravníku pro dávkování podestýlky.
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Obr. č. 5: Boční pohled na typovou halu
Zdroj: Investor

Ochranné profily - profily z galvanizovaných plechů speciálně upravených pro možnost obrušování
drápů; umístěných mezi krmný žlábek a podlážky klece. Dvojitý polyetylenový odklizový pás .
Krmný žlábek o tloušťce 0,6 mm, zhotoven z galvanizovaného plechu, vnější hrany dvojitě lemované.
Napájecí systém se značkovými nerezovými kapátkovými napáječkami; umístěný v zadní části klece;
vždy dvě kapátka na jednu klec.

Obr. č. 6: Krmný žlábek
Zdroj: Investor.
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Urbanistické a architektonické řešení
Jedná se o typizované haly pro chov nosnic. Stávající objekty na místě haly 1 budou nahrazeny novou
o téměř shodné výšce (cca 7 m). Hala 1 bude původní půdorys protahovat v délce cca 60 m. Zásobníky
na krmivo budou odstraněny a nahrazeny typovými zásobníky, které jsou součástí technologie haly
č. 1, odstraněn bude i stávající silážní žlab.

Technické řešení
Technické řešení plně respektuje požadavky vyhlášky č. 191/2002 Sb. , o technických požadavcích na
stavby v zemědělství, zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat v platném znění a vyhlášku
č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, v platném znění.

Další objekty
Sklad vajec
Sklad vajec bude umístěn v jižním křídle haly č. 2. Vznikne změnou vnitřního dispozičního členění
haly. Vybourány budou stávající příčky a nahrazeny novými zděnými příčkami. Bude sloužit ke
skladování vajec před jejich expedicí a jako expedice vajec. Sklad vajec bude chlazen teplotu
5 – 18 °C s vlhkostí do 75 %. Chladící medium nebude obsahovat látky poškozující ozonovou vrstvu
Země. Chladící zařízení bude uzavřené bez přímého kontaktu s okolním prostředím a únikem
chladícího media do okolního prostředí.

Obr. č. 7: Sklad vajec
Zdroj: Investor
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Výtluk vajec a melanžárna
Výtluk vajec a melanžárna bude umístěna v jižním křídle haly č. 2 a bude sloužit k výtluku vajec
s porušenou skořápkou a neporušenou podskořápečnou blánou a ke skladování melanže. Melanž bude
chlazená nepasterovaná. Před expedicí bude umístěna v chladící nádrži (tanku).

Náhradní zdroj elektrické energie
Náhradní zdroj elektrické energie bude umístěn v samostatném objektu. Jedná se o dva dieselagregáty
s jmenovitým výkonem cca 0,2 MW u každého. Palivem bude nafta.

Kafilerní box
Kafilerní box bude umístěn v samostatném nově vytvořeném objektu. Stavební provedení zajistí
hygienické a veterinární požadavky na provoz objektu. Uhynulá zvířata zde budou skladována
v kontejnerech před jejich předáním oprávněné osobě. V objektu budou skladovány skořápky a
nepoužitelná vejce. Podlaha objektu bude provedena v nepropustné úpravě se záchytnou jímkou pro
technologické oplachové a desinfekční vody.

Vodní hospodářství
Pitná a napájecí voda
Pitná voda a napájecí voda bude dodávána externím dodavatelem z veřejného vodovodu. Částečně
budou použity stávající vodovodní řady přivádějící vodu na hranici areálu. Vnitřní rozvody v areálu
budou rekonstruovány a podle dispozičního členění objektů dobudovány.
Předpokládaná spotřeba napájecí vody je po dopočtu z tabulkové spotřeby (230 l vody na 1 000 ks
drůbeže a den) cca 15 100 m3 za rok.
Předpokládaná spotřeba pitné vody je dle následující tabulky č. 1.
Tabulka č. 1 : Bilance spotřeby pitné vody
Druh pracovníka

Počet

Údržba
Výroba
Hlídač
Přímá spotřeba
Průměrná denní spotřeba
Roční spotřeba

1
8
1
10

Spotřeba vody
l.směnu-1

Spotřeba vody
celkem l.den-1

60
120
60
5

120
960
60
55

Poznámka
Dvě směny
Jedna směna
Údržba dvě směny

1 195 l
cca 440 m3

Pozn. Předpokládaný fond pracovní doby je 365 dní pro všechny pracovníky.
Strana 15 (celkem 69 bez příloh)
Arch.č. : EIA_DOKUM_LUHY_07096(2)_009

Dokumentace (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb.ve znění pozdějších změn)
Chov nosnic – Choltice – Luhy (Oprava a doplnění)

Technologická voda
Při provozu je potřebná technologická voda pro oplachy hal po vyskladnění slepic. Vyskladnění se
provádí jednou ročně. Předpokládaná spotřeba oplachových vod je cca 40 m3 .

Chladící voda klimatizačního systému
Klimatizační systém haly je založen na ochlazování vstupního vzduchu rozstřikováním vodní mlhy na
vstupu. Předpokládaná spotřeba této vody je cca 100 m3 za rok.

Odpadní vody
Při provozu haly bude vznikat oplachová voda. Tato voda je svedena do sběrných jímek. Produkce
oplachových vod je cca 40 m3 za rok. Sběrné jímky jsou v nepropustném provedení, bezodtoké.
Odpadní vody budou odváženy na smluvní čistírnu odpadní vody nebo použity jako statkové hnojivo
v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména zákonem č. 156/98 Sb., o hnojivech.
Provozem melanžárny a dalších doplňkových provozů může vznikat další oplachová voda.
Předpokládá se vznik cca 40 m3 těchto vod za rok. Odpadní vody budou odváženy na smluvní čistírnu
odpadní vody.

Odpadní voda sociální
V rámci provozu budou vznikat odpadní vody splaškové ze sociálního zařízení. Tyto vody jsou
svedeny do sběrné jímky a budou odváženy na smluvní čistírnu odpadní vody. Předpokládá se vznik
cca 440 m3 sociálních vod za rok.

Kanalizace (dešťová, odp. vody,…)
Kanalizace bude provedena jako oddělená, zvlášť pro dešťové vody a zvlášť pro sociální a
technologické vody. Dešťová voda bude odváděna stávajícím kanalizačním řadem do blízké vodoteče
Struha. Sociální a technologické vody budou shromažďovány ve sběrných bezodtokých jímkách a
odváženy na smluvní čistírnu odpadních vod. Vzhledem k tomu, že se oproti stávajícímu stavu
nezmění celková plocha odvodněná do vodoteče (střechy a zpevněné plochy), bude použit stávající
kanalizační řad, který je na tuto plochu dimenzován. Dešťové vody ze zpevněných pojezdových ploch
budou svedeny do dešťové kanalizace přes odlučovač plovoucích nečistot.
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El. energie
Dodávka elektrické energie bude probíhat přes nově instalovaný transformátor výkonu 600 kW. Dojde
ke komplexní rekonstrukci kabelových přívodů. Vnitřní elektroinstalace bude odpovídat požadavkům
na bezpečné provedení dané zvláštními předpisy.

Plyn
Pro vytápění haly č. 2 a pro vytápění administrativní budovy budou využity 2 kotle na zemní plyn.
Předpokládaný výkon každého kotle je cca 40 kW. Pro přívod plynu bude použita stávající přípojka na
hranici pozemku.

Hlučnost zařízení
Zdroje hluku
Zdroje hluku budou následující:


Ventilátory vzduchotechniky haly.



Chov hospodářských zvířat.



Vysokozdvižný vozík pro manipulaci se slepicemi a vejci (palivem bude propan – butan).



Technologie třídírny a balírny.



Doprava.

Podrobnější vypořádání hlukové zátěže a popis jednotlivých zdrojů je proveden v samostatné hlukové
studii. Oproti původnímu záměru se celková emise hluku hodnocená v hlukové studii sníží.

Bezpečnost práce
Obsluha při práci používá předepsané ochranné pracovní pomůcky a dodržuje zásady osobní hygieny.

Dopravní řešení a napojení
Realizací záměru nedojde ke změně stávajícího způsobu dopravního řešení areálu. V rámci záměru
bude potřebná doprava krmných směsí 16 t soupravou (spotřeba cca 22 t denně) a odvoz trusu 10 t
nákladními vozy (produkce cca 33 t denně) a odvoz vajec (cca jeden kamion za dva dny). Navážení a
vyvážení slepic bude prováděno jednou ročně. Provozní doprava bude probíhat vždy v pondělí, středu
a pátek. Ve středu a pátek vždy cca 6 nákladních vozů v průběhu ranní směny pro dopravu krmných
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směsí a odvoz trusu a 1 kamion pro odvoz vajec. V pondělí potom 11 nákladních vozů v průběhu ranní
směny pro dopravu krmných směsí a odvoz trusu a 2 kamiony pro odvoz vajec. Každý pracovní den je
potom předpokládán nárůst dopravy osobními automobily o 6 průjezdů (3 OA). Dovoz kartonů,
proložek a obalů bude cca jednou za tři týdny kamionem.

Vytápění
Hala pro chov slepic není vytápěna. Sociální část haly č. 2 a administrativní budova budou vytápěny
dvěma plynovými kotli, každý o předpokládaném výkonu do 40 kW. Předpokládaná spotřeba zemního
plynu bude do 20 000 m3 za rok.

Pracovní prostředí, hygienické zařízení
Pracovní činnosti budou v rámci zkušebního provozu kategorizovány dle zvláštních právních předpisů
do kategorie rizikových prací.

Osvětlení
Osvětlení haly bude provedeno úspornými žárovkami s možností regulace osvitu. Světelná fáze
v zařízení nebude delší než 16 hodin.

Skladování drůbežího trusu
Drůbeží trus je pomocí hnojného pásu dopravován přímo do kontejnerů umístěných na dopravním
prostředku a neprodleně je odvážen k využití nebo skladování jako statkové hnojivo dle zvláštních
právních předpisů. Trus bude dodáván smluvnímu odběrateli. Manipulační (nakládací) plocha bude
nepropustná sespádovaná do sběrné jímky technologických vod.

6.2 Technologická část

Technologické parametry zařízení:
KLECOVÁ BATERIE "COMFORT PLUS " - 8 etáž (4 + 4)
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Rozměry technologie:
Hala č. 1
hala o rozměrech

160 x 25 x 7 m

Hala má plochu

4 000 m2.

Kapacita technologie:
9 000 klecí (čelní š.: 240 cm x hloubka: 63 cm)
20 nosnic/ klec
756 cm2/nosnici
180 000 nosnic celkem na halu.

Obr. č. 8: Vnitřní dispozice haly
Zdroj: Investor.
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PORTÁLOVÝ SYSTÉM KRMENÍ;
NAPÁJENÍ
Popis zařízení:
HLAVNÍ JEDNOTKA :
Pohonný motor, pohyblivá jednotka. Zakončení krmných žlábků. Hliníková podesta pro pohonný
motor a pohyblivou jednotku. Zásobní nádržky na vodu s trubkovými rozvody a plovákovou regulací
tlaku vody, spojovací potrubí mezi etážemi a nosníky. Podpěrná konstrukce pro krmnou spirálu.
Každá klec je vybavena dvěma napáječkami.

PORTÁLOVÝ SYSTÉM:
Rámová konstrukce pro soustavu násypek posunující se v shora umístěných kolejnicových drážkách.
Galvanizovaná násypka speciálně upravená pro plynulý přísun krmiva, kontrolní systém k regulaci
množství dávky krmiva. Čistící kartáčky, slouží rovněž k vyrovnání hladiny krmiva, upevněné u
výpusti z jednotlivých násypek. Pohonný motor 0,25 kW , koncový spínač. Bezpečnostní a pojistný
systém pro lana s napínací jednotkou. Ocelová lana s plastovým povlakem, průměr 5 mm.

DOPRAVNÍK KRMIVA KE KLECÍM PRO DRŮBEŽ -TECNO FSKRMNÁ SPIRÁLA - průměr 125 mm
Popis zařízení: Dopravník je tvořen potrubím s pružnou ocelovou spirálou, umožňuje plynulý přísun
krmiva ze zásobníků k portálovým násypkám u jednotlivých baterií. Dodáván včetně spojovací
jednotky k zásobníkům krmiva a podpěrné konstrukce vně haly.

ZÁSOBNÍK KRMIVA – TECNO SILO
Popis zařízení: galvanizovaný profilovaný plech - dokonale zabraňuje ulpívání a tzv. spékání zbytků
krmiva na stěnách; kotvené podstavce, vrchní plnění a inspekční žebřík se zábradlím. Splňuje
nejpřísnější bezpečnostní normy EU.
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Obr. č. 9: Klec
Zdroj: Investor

SBĚR VAJEC SYSTÉM TECNO NIAGARA
Popis zařízení:
Dvě jednotky NIAGARA pro každou baterii, vybavené plastovými pásy s košíčkovými unašeči vajec
pro jejich přenos na společné sběrné místo. Pohonná jednotka pro dva dopravníky NIAGARA.
Galvanizované kanálky pro přísun vajec od baterií k dopravníkům.
Hřebenový převaděč vajec.
Systém NIAGARA bude navazovat na dopravník ANACONDA. Dopravník ANACONDA lze
instalovat k systému NIAGARA v libovolné úrovni.
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Obr. č. 10: Systém NIAGARA
Zdroj: Investor

SBĚRNÝ PÁS NA VEJCE PRO:
zhotoven z juty a nylonových vláken; dodáván včetně úchytek ke sběrným žlábkům.

SBĚR VAJEC
CENTRÁLNÍ SBĚR VAJEC „ANACONDA“
Popis zařízení:
Představuje ideální řešení dopravy vajec z baterií ke sběrné jednotce, do třídírny a balírny vajec,
systémem jediného nekonečného pásu překonávajícího zatáčky, stoupání, klesání, nerovnost terénu,
libovolné vzdálenosti - s naprostým vyloučením poškození a znečištění vajec jejich samovolným
odvalováním a narážením do sebe.
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Dopravník vajec ANACONDA je vyroben z vysoce kvalitního anodizovaného hliníkového materiálu,
kalibrovaný řetěz je vyroben z vysoce odolné oceli, a dále jsou použity otěru vzdorné technické
polymery pro prvky vystavené viskóznímu namáhání.
Šířka dopravníkového pásu je různá, obvykle se používá 400 - 500 - 600 mm v závislosti na
konkrétních potřebách a přání zákazníka.
Mezilehlé pohonné jednotky jsou vybaveny speciálním regulátorem rychlosti, který vyrovnává i
nepatrné rozdíly v namáhání řetězu.Tento systém umožňuje dimenzování libovolně dlouhých,
nepřerušovaných dopravních cest.

Obr. č. 11: Systém ANACONDA
Zdroj: Investor

SYSTÉM ODKLIZU TRUSU
Popis zařízení:
PÁSOVÝ ODKLIZ TRUSU Z BATERIÍ COMFORT.
Zařízení -trusná koncovka- se skládá z válečků a čistících škrabek, pohonného motoru s převodovkou.
Patentovaný regulační systém pro rychlé a přesné napínání polypropylenových odklizových pásů.

PÁSOVÝ ODKLIZ TRUSU Z HALY- PÁSOVÝ DOPRAVNÍK "TECNO MCB".
Příčný pásový dopravník TECNO MCB navazuje na pásový systém odklizu trusu od klecí a přivádí
odpad do sběrného místa (sběrný kontejner, prostor pro fermentaci ...).
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Každý dopravník je tvořen:


pohonným motorem s podpěrami, nosníky a kryty



válečkovými podpěrami odklizových pásů



pásem pro odsun trusu



usměrňovačem z nerezové oceli



galvanizovanými ocelovými kryty vnějších částí dopravníku.

Obr. č. 12: Odkliz trusu – hnojný pás
Zdroj: Investor.
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Obr. č. 13: Odkliz trusu – hnojný pás zakončení
Zdroj: Investor.

VENTILAČNÍ SYSTÉM
Ventilace je řešena jako podtlaková řízená počítačovou jednotkou. Nasávání čerstvého vzduchu
zajišťují boční nasávací otvory. Odvod znečištěného vzduchu probíhá pomocí bočních ventilátorů
umístěných na opačné stěně haly.

Popis zařízení:
Počet ventilátorů je navržen na základě požadavku nutné výměny vzduchu, a to 10 m3 vzduchu/hod.
na 1 ks drůbeže ustájené v užitkové hale. Nezávisle na venkovní teplotě musí být ventilátory
regulovány tak, aby byly schopny zajistit minimální nutnou výměnu vzduchu pro ustájená zvířata; při
našich výpočtech vycházíme z předpokladu potřeby 2 m3 /s na každou tunu krmiva/den. Aby byl
zabezpečen dostatečný přísun kyslíku i při nižších (zimních) teplotách, musí být naprogramovány
parametry minimální ventilace pomocí časových spínačů ovládajících jednotlivé ventilátory.
Potřebného efektu ventilace je potom dosahováno plynulým zapojováním jednotlivých ventilátorů a
regulací

jejich

pracovních

parametrů.

Celý

proces

je

automaticky

regulován

TECNO

ELEKTRONICKÝM TERMOSTATEM.

Strana 25 (celkem 69 bez příloh)
Arch.č. : EIA_DOKUM_LUHY_07096(2)_009

Dokumentace (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb.ve znění pozdějších změn)
Chov nosnic – Choltice – Luhy (Oprava a doplnění)

Rozpis materiálu na halu:
1 ks

OVLÁDACÍ PANEL VENTILACE

1 ks

AS3 DESKA pro regulaci ventilace pomocí řídícího počítače MACRONEW

1 ks

OVLÁDACÍ PANEL PRO NOUZOVÉ VĚTRÁNÍ

60 ks
1 ks

VENTILÁTOR B41: 1,125 kW, výkon každého 36.000 m3.hod-1
ALARM MEZNÍCH MIN.-MAX. PROUDOVÝCH A TEPLOTNÍCH HODNOT:

napájen ze samostatného panelu vybaveného 12V záložní baterií. Jakýkoliv výpadek je indikován
sirénou.

Obr. č. 14: Ventilátory pro odvod vzduchu (zavřené i otevřené)
Zdroj: Investor.

KLIMATIZACE – SYSTÉM CHLAZENÍ TECNO
Popis zařízení:
Speciální TECNO trysky, nerezová ocel, otvory zhotoveny laserem, instalovány na nerezové potrubí.
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Vysokotlaké čerpadlo přivádí do tohoto potrubí vodu, čímž se vytváří jemná mlha vodních
mikročástic. Potrubí se instaluje podle typu technologie buď uvnitř haly nebo podél ventilačního
nasávacího okna. Klimatizace TECNO je založena na chladícím efektu, ke kterému dochází v systému
vzduch-kapalná voda. Funkce systému je řízena elektronickým termostatem. Systém je tvořen jedním
nebo více vysokotlakými čerpadly (70 kg/cm2), filtry a otevíracími a zavíracími ventily.

PROTIVĚTRNÁ OCHRANA HALY:
180 m PROTIVĚTRNÝ ŠTÍT V PROVEDENÍ GALVANIZOVANÁ OCEL, POVRCHOVÝ
OCHRANNÝ NÁTĚR, VÝŠKA 250 cm , SPODNÍ PODPĚRY KAŽDÝCH 80 cm, SPOJOVACÍ
MATERIÁL

VENTILAČNÍ OKNA A OKNA PRO NOUZOVÉ VĚTRÁNÍ
Popis zařízení:
Hala je otevřena po celé délce boční stěny ve dvou úrovních. Okno je osazeno jedinou klapkou
centrálně ovládanou a automaticky regulovanou pomocí řídícího počítače TECNO. Klapku lze
jednoduše adjustovat ve třech pozicích podle potřeby dané zejména vnějšími klimatickými
podmínkami.

Obr. č. 15: Boční pohled na kryty ventilace
Zdroj: Investor.
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Obr. č. 16: Systém vzduchotechniky
Zdroj: Investor.
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ELEKTRICKÉ OVLÁDACÍ A REGULAČNÍ PANELY
Popis zařízení:
Kovové elektrické skříně s ochranným antikorozním polyesterovým nátěrem, vodo- a prachu těsně
doléhající dvířka, vizuální signalizace, soustava měřidel, display,centrální pojistný magnetický spínač
pro počítačové vyhodnocování nastavených a naměřených parametrů.
Každá sledovaná provozní funkce má vlastní ovládací panel, což podstatně zpřehledňuje elektrické
propojení, usnadňuje eventuální detekci a odstraňování závad a redukuje možná nebezpečí zkratů nebo
výbojů.

ÚSPORNÉ OSVĚTLENÍ
Popis zařízení:
Systém úsporných žárovek, předmontované kabelové rozvody s objímkami, ovládací spínače pro
jednotlivé řady světel, samostatný ovládací panel. Zaručené řešení prověřené v praxi řadou instalací
v různých typech hal.

ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
Popis zařízení:
Elektroinstalační materiál - kabely v provedení a množství odpovídajícím elektrické dokumentaci
příslušného projektu. Propojení jednotlivých motorů a koncových spínačů s ovládacími panely. Přívod
elektrické energie od hlavního rozvaděče haly k ovládacím panelům není součástí této nabídky..

TECNO - AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ PROVOZNÍHO REŽIMU HALY (TCS)
POČÍTAČ "MACRONEW "
Popis zařízení:
POČÍTAČ „TECNO MACROPLUS“ je speciálně určen pro řízení,

ovládání a záznam všech

provozních funkcí užitkové haly pro drůbež.


statická nebo dynamická ventilace s proměnnou rychlostí, nebo stupňovou regulací;



ovládání 2 a více ventilačních klapek v případě nouzového větrání;



ovládání vytápění a/nebo chlazení haly;
Strana 29 (celkem 69 bez příloh)
Arch.č. : EIA_DOKUM_LUHY_07096(2)_009

Dokumentace (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb.ve znění pozdějších změn)
Chov nosnic – Choltice – Luhy (Oprava a doplnění)



ovládání cirkulačních klapek (včetně sledování rosného bodu) a celého režimu předsoušení;



krmný režim včetně dávkování gritu, vážení krmiva (kontrola krmné dávky);



odkliz trusu z baterií a z haly;



světelný režim .

Počítač „TECNO MACROPLUS“ je připraven k propojení s centrálním počítačovou sítí uživatele
buď kabelem nebo modemovou jednotkou.
Panel počítače je vybaven akustickou a vizuální signalizací (ALARM SYSTÉM) k prevenci havárií,
nabízí výběr v široké řadě informací zobrazovaných na displayi, akustické a světelné hlásiče stavu
zvolených funkcí a možnost připojení ostatních hlásičů instalovaných v hale.

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE
1 ks

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE 100 kW, s motorem značky PERKINS a

automatickým spínacím ovládacím panelem (STAND-BY).

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení stavby

10/2009

Předpokládaný termín dokončení stavby 3/2010
Zkušební provoz cca 2 měsíce.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Stavbou a provozem záměru budou dotčeny obce Choltice a Bezděkov.

9. Výčet navazujících rozhodnutí
1. Rozhodnutí o umístění stavby dle §76 a dalších zákona č. 183/2006 Sb.
2. Rozhodnutí o umístění velkého zdroje znečištění ovzduší dle §17 zákona č. 86/2002 Sb.
3. Integrované povolení dle zákona č. 76/2002 Sb.
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II. Údaje o vstupech

1. Půda
Při realizaci záměru nedojde k záboru půdy v zemědělském půdním fondu ani lesním půdním fondu.
Záměr je situován do stávajícího zemědělského areálu bez zásadní změny jeho dispozičního
provedení.

2. Voda
Předpokládá se spotřeba vody dle následující tabulky.
Tabulka č. 2: Bilance spotřeby vod
Roční spotřeba (m3)

Voda
Napájecí

15100

Pitná

440

Technologická

80

Chladící

100

Celkem

15720

Zdroj: sdělení investora

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Materiálové vstupy
Přehled základních vstupních materiálů po realizaci záměru je uveden v následující tabulce č. 3.

Elektrická energie
Celkový instalovaný výkon na halu je ca 230 kW. Předpokládané navýšení roční spotřeby el. energie
je 300 MWh.
Tabulka č. 3: Materiálová bilance
Název
Krmná směs
Obaly a proložky

Předpokl. roční spotřeba (t)

Poznámka

7 900
240

Zdroj: sdělení investora
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Teplo
Hal pro drůbež nebudou vytápěny. Předpokládá se pouze vytápění haly č. 2 a administrativní budovy.
V každém objektu by měl být instalován plynový kotel o výkonu max. 40 kW. Celková odhadovaná
spotřeba zemního plynu je cca 20 000 m3 za rok.

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících
staveb)
Záměr nevyvolá potřebu změny stávající dopravní nebo jiné infrastruktury.
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III. Údaje o výstupech
III. 1 Fáze výstavby
1. Ovzduší

Ovzduší ve fázi výstavby bude ovlivněno determinujícím způsobem následujícími procesy – dopravou
materiálů, odpadů a osob na stavbě (liniový zdroj) a samotnou stavbou (plošný zdroj). Pro tuto stavbu
nebyla zpracovávána rozptylová studie vzhledem k relativní nevýznamnosti zdrojů znečištění ovzduší
ve fázi výstavby. Frekvence dopravní zátěže je slabá a aplikace barev jako zdroje emisí těkavých
organických látek je prováděna v dostatečném rozmezí tak, aby okolí nebylo negativně ovlivněno
emisemi.
Liniové zdroje
Doprava ve fázi výstavby bude zajišťována maximálně 2 průjezdy nákladních automobilů během 12
hodinové směny. Příspěvky k imisní zátěži relevantními škodlivinami v ovzduší (TZL, NOx) jsou
v tomto případě na základě zkušeností zpracovatele dokumentace zanedbatelné.
Plošné zdroje
Plošným zdrojem znečištění ovzduší je areál (objekt) stavby. S ohledem na prováděné činnosti je
záměr ve fázi výstavby zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) a těkavých organických látek
(TOL).
Emise tuhých znečišťujících látek nelze s dostatečnou vypovídací schopností stanovit. Podmínkou
zůstává maximální eliminace emisí tuhých znečišťujících látek do okolí dodržováním technologických
postupů ve fázi zvýšených emisí TZL (bourací práce atd.).
Emise těkavých organických látek lze stanovit na základě bilance těkavých organických látek
obsažených v nátěrových hmotách jako jediném zdroji TOL. Materiálová bilance bude provedena
v další fázi projektové dokumentace. Lze očekávat maximální spotřebu do 250 kg nátěrových hmot
s průměrným obsahem těkavých organických rozpouštědel do 50 %. Celková emise těkavých
organických rozpouštědel by potom byla do 125 kg. Podle zkušeností zpracovatele dokumentace a
velikosti stavby lze předpokládat maximální spotřebu nátěrových hmot 50 kg za den. Za předpokladu
průměrného obsahu TOL v nátěrových hmotách do 50 % je celková denní emise TOL 25 kg, což
odpovídá při 8 hodinové směně hmotnostnímu toku 3,125 kg za hodinu, 0,9 g za sekundu. S ohledem
na tyto hmotnostní toky emisí těkavých organických látek lze předpokládat, že kvalita ovzduší nebude
jejich emisemi v průběhu výstavby negativně ovlivněna.
Návrh zařazení zdrojů emisí
Veškeré emise TOL emitovaných plošným zdrojem jsou fugitivní. Těkavé látky jsou jednoznačně
kategorizovány dle §3 písm. c) vyhlášky č. 355/02 Sb.
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Porovnání s emisními limity
Pro uvedené stacionární zdroje nejsou stanoveny specifické emisní limity právním předpisem. Emisní
limit např. formou limitní spotřeby nátěrů ve stanoveném časovém období stanoví příslušný orgán
obce.

2. Odpadní vody
Odpadní vody ve fázi výstavby nelze jednoznačně specifikovat. Počty pracovníků na stavbě budou
záviset na dodavatelské firmě, která bude vybrána ve výběrovém řízení v další fázi realizace stavby.
Ochrana vod
Zhotovitel zajistí ochranu životního prostředí.
Na stavbě nebude skladováno větší množství nátěrových hmot než 20,0 kg. Skladovány budou v
ocelové vaně o objemu minimálně 40 l. Pohonné hmoty budou tankovány u čerpacích stanic
pohonných hmot. Pod stroji obsahujícími látky závadné vodám (ropné látky apod.) budou umístěny
ocelové vany s objemem o 50 % vyšším než jsou předmětné náplně stroje. Všechny použité obaly,
použité pomůcky, zbylý materiál apod. budou odváženy k využití nebo odstranění v souladu
s příslušnými právními předpisy.

3. Odpady
Při stavbě objektu budou vznikat následující odpady v předpokládaném množství.
Odpady vznikající při stavbě objektu
Číslo
odpadu

Druh odpadu (zkráceně)

08 01 11*

Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

N

0,01

08 01 17*

Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

N

0,02

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

0,10

15 01 01

Papírové
a
škodlivinami

O/N

0,01

15 01 02

Plastové obaly

O

0,10

15 01 02

Plastové obaly znečištěné škodlivinami

O/N

0,01

15 01 04

Kovové obaly

O

0,01

15 01 04

Kovové obaly znečištěné škodlivinami

O/N

0,10

15 02 02*

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně

N

0,20

lepenkové

Kategorie

obaly

znečištěné

Množství (t)

Pozn.
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olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami
17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01
06.

O

300

17 02 01

Dřevo

O

5

17 02 02

Sklo

O

1

17 04 05

Železo a/nebo ocel

O

10

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

0,8

17 06 04

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

O

4

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 036

O

5

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

0,30

S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, v souladu se zákonem č. 185/01 Sb. a
jeho prováděcími předpisy v aktuálním znění. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných
vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití.
Nebezpečné odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby škodliviny
obsažené v odpadech nemohly unikat do okolního prostředí. V případě jejich náhodného výskytu
budou tyto odpady shromážděny v zabezpečeném zakrytém kontejneru s nepropustným dnem a
stěnami, který zabezpečí odpady před jejich nežádoucím únikem do okolního prostředí nebo vniknutí
dešťových vod do odpadu. Odpady budou následně předány oprávněné osobě k zákonnému využití
nebo odstranění podle skutečných vlastností odpadu.
Vznikající neznečištěné odpady budou před odvezením na místo jejich dalšího využití nebo odstranění
(podle skutečné kvality) shromažďovány v zabezpečeném kontejneru na volném prostranství u
rekonstruovaného objektu. Směsný komunální odpad bude shromažďován v zakryté nádobě tak, aby
nemohlo dojít k vniknutí dešťových vod do nádoby. Všechny odpady budou shromažďovány
vytříděné podle druhů.
Navržené shromažďování odpadů je odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu životního
prostředí.
Odpady budou předány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob budou
archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy.
Odpady je možné z hlediska jejich potenciálního vlivu rozdělit na odpady:
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Pevné odpady s nebezpečnými vlastnostmi
Číslo
odpadu

Druh odpadu (zkráceně)

Kategorie

08 01 17*

Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

15 01 01

Papírové
a
škodlivinami

15 01 02

Množství (t)

N

0,02

O/N

0,01

Plastové obaly znečištěné škodlivinami

O/N

0,01

15 01 04

Kovové obaly znečištěné škodlivinami

O/N

0,10

15 02 02*

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami

N

0,20

lepenkové

obaly

znečištěné

Pozn.

Pevné odpady bez nebezpečných vlastností
Číslo
odpadu

Druh odpadu (zkráceně)

Kategorie

Množství (t)

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

0,10

15 01 02

Plastové obaly

O

0,10

15 01 04

Kovové obaly

O

0,01

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01
06.

O

300

17 02 01

Dřevo

O

5

17 02 02

Sklo

O

1

17 04 05

Železo a/nebo ocel

O

10

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

0,8

17 06 04

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

O

4

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 036

O

5

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

0,30

Pozn.

Kapalné odpady s nebezpečnými vlastnostmi
Číslo
odpadu

Druh odpadu (zkráceně)

08 01 11*

Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

Kategorie
N

Množství (t)

Pozn.

0,01
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Toto rozdělení odpadů podle jejich fyzikálně chemických vlastností je provedeno s ohledem na
stávající předpokládané činnosti v rámci záměru. Odpady mohou mít jako determinující nebezpečné
vlastnosti – H5 škodlivost zdraví, H13 schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí
při nebo po jejich odstranění (kromě jiných - tyto nebezpečné vlastnosti však budou tzv. převažujícím
nebezpečím). S ohledem na tyto dominantní nebezpečné vlastnosti budou umístěny jednotlivé typy
odpadů v prostorách určených pro soustřeďování těchto odpadů, a to v oddělených vyhrazených a
zvlášť označených částech těchto prostor.
Odpady budou umístěny v uzavíratelných obalech nebo kontejnerech nepropustných pro škodliviny
obsažené v odpadu a s dostatečnou rezistencí vůči materiálu odpadu. Konkrétní materiál obalu musí
být volen s ohledem na skutečné vlastnosti odpadu z hlediska chemického, fyzikálního (skupenství) a
požárního.Pevné odpady bez nebezpečných vlastností (obaly) budou shromažďovány na zvláštním
vyhrazeném místě.
Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob
budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude zaznamenáno
v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro přepravu
nebezpečných odpadů.
Provoz bude ošetřen souhlasem oprávněných orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy
(souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady).

4. Ostatní
Ochrana před únikem závadných látek
Zhotovitel zajistí ochranu životního prostředí.
Na stavbě nebude skladováno větší množství nátěrových hmot než 20,0 kg. Skladovány budou v
ocelové vaně o objemu minimálně 40 l. Pohonné hmoty budou tankovány u čerpacích stanic
pohonných hmot. Pod stroji obsahujícími látky závadné vodám (ropné látky apod.) budou umístěny
ocelové vany s objemem o 50 % vyšším než jsou předmětné náplně stroje. Všechny použité obaly,
použité pomůcky, zbylý materiál apod. budou odváženy k využití nebo odstranění v souladu
s příslušnými právními předpisy.
Hluk
Po dobu výstavby dojde k zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku budou
stavební práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. S ohledem na relativně krátkou dobu výstavby
lze však považovat zvýšení hlukové zátěže za akceptovatelné. Nejhlučnější část výstavby bude
spočívat při provádění bouracích prací.
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Provoz jednotlivých zdrojů hluku bude přerušovaný a výhradně v době 7 - 21 hod.

Další
Záměr nebude zdrojem záření ani jiných významných emisí.

III. 2 Fáze provozu
1. Ovzduší
Pro hodnocení emisí byla zpracována samostatná rozptylová studie. Rozptylová studie byla upravena
dle změněného počtu chovaných zvířat a změněného počtu průjezdů vozidel. Výpočet byl proveden
pomocí programu SYMOS´97. Dopočet rozptylové studie je samostatnou přílohou dokumentace.

Zdroje emisí
Bodové zdroje
Bodovými zdroji emisí jsou stáj a výduchy od kotlů na zemní plyn.

V rámci záměru budou

instalovány dva kotle výkonů cca 40 kW. Zdroje jsou kategorizovány jako malé spalovací zdroje,
zemědělský zdroj je kategorizován jako velký stacionární zdroj.
Spalovací zdroje
S ohledem na předpokládanou spotřebu zemního plynu 20 000 m3 je vypočtená celková roční emise
NOx jako nejvýznamnější škodliviny cca 32 kg (orientační výpočet byl proveden podle tabelovaných
emisních faktorů (zrušené nařízení vlády č. 352/02 Sb.) a spotřeby paliva).
Další podrobnější popis je uveden v přiložené samostatné rozptylové studii.

2. Odpadní vody
Provozem bude vznikat cca 80 m3 za rok technologických (oplachových) vod. Tyto vody jsou
charakteristické znečištěním drůbežím trusem a budou použity jako statkové hnojivo na zemědělské
půdě nebo odvezeny do smluvní čistírny odpadních vod. Vzhledem k počtu pracovníků dojde ke
zvýšení množství odpadních sociálních vod (viz následující tabulka č.3). Současně se zvýší
vypouštěné znečištění charakterizované u sociálních vod parametry BSK5 a nerozpuštěnými látkami
(NL). Odpadní vody budou zaústěny do bezodtokých jímek a odváženy na smluvní čistírnu odpadních
vod.
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Produkované znečištění
Přepočet na EO (220 l.směnu-1)
1 200 [l] : 220 [l.směnu-1] = 5,45 EO

Produkce BSK5 (60 g/EO a den)
60 * 5,45* 365 = 119,4 kg.rok-1

Produkce NL (55 g/EO a den)
55 * 5,45 * 365 = 109,4 kg.rok-1

Zpevněné pojezdové plochy (cca 1 500 m2) jsou zaústěny do odlučovače ropných látek a odtud
napojeny do kanalizace , která ústí do vodoteče Struha.
Dešťové vody z pojezdových a manipulačních ploch jsou charakterizovány znečištěním uhlovodíky
stanovovanými jako C10-C40 (nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v aktuálním znění). Účinnost odloučení
v odlučovačích je minimálně na konečnou hodnotu 0,2 mg.l-1 C10-C40 v odpadních vodách.
Za předpokladu celkových ročních srážek 0,57 m a celkové plochy svedené přes odlučovače (plochy
s možnou kontaminací C10-C40) 1 500 m2 je celkové roční množství odpadních (dešťových) vod
z parkovišť 855 m3. Při maximálním znečištění 0,2 mg.l-1 C10-C40

je celkové roční vypuštěné

znečištění 171 g C10-C40 .

Tabulka č. 3: Bilance odpadních vod
Voda

Roční spotřeba (m3)

Sociální

440

Technologická

80

Celkem

520

Zdroj: sdělení investora

Ochrana vod
Stavební provedení (záchytné vany, izolační nátěry, ...) zajišťuje dostatečnou ochranu vod před
znečištěním.
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3. Odpady
Při provozu objektu mohou vznikat následující odpady.
Odpady vznikající při provozu
Číslo
odpadu

Druh odpadu (zkráceně)

02 01 01
02 01 02
13 05 01*
13 05 02*
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 04
15 02 02*

Kaly z praní a čištění
Odpady živočišných tkání
Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
Kaly z odlučovačů oleje
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Kovové obaly znečištěné škodlivinami
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami
Odpady, na jejichž sběr a ustraňování jsou kladeny
zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
Odpady, na jejichž sběr a ustraňování nejsou
kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci
infekce
Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo
tyto látky obsahující
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Směsný komunální odpad

18 02 02*
18 02 03

18 02 05*
20 01 21*
20 03 01

Kategorie

Množství
(t.rok-1)

O
O
N
N
O
O
O
O
O/N
N

0,05
0,15
0,1
0,1
0,5
0,5
0,1
0,1
0,05
0,05

N

0,5

O

0,5

O

0,05

N
O

0,01
12

Pozn.

Pozn.: Množství odpadů je odhadnuto na předpokládanou skutečnost.

S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, v souladu se zákonem č. 185/01 Sb. a
jeho prováděcími předpisy v aktuálním znění. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných
vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití.
Nebezpečné odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby škodliviny
obsažené v odpadech nemohly unikat do okolního prostředí. Po naplnění nádob jsou nebezpečné
odpady přemístěny do stávajícího centrálního shromažďovacího místa zabezpečeného proti úniku
škodlivin do okolí. Odpady budou následně předány oprávněné osobě k zákonnému využití nebo
odstranění podle skutečných vlastností odpadu.
Všechny odpady budou shromažďovány vytříděné podle druhů.
Navržené shromažďování odpadů je odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu životního
prostředí.
Odpady budou předány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob budou
archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy.
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Odpady je možné z hlediska jejich potenciálního vlivu rozdělit na odpady:
Pevné odpady s nebezpečnými vlastnostmi
Číslo
odpadu

Druh odpadu (zkráceně)

13 05 01*
15 01 04
15 02 02*

Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
Kovové obaly znečištěné škodlivinami
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami
Odpady, na jejichž sběr a ustraňování jsou kladeny
zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo
tyto látky obsahující
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

18 02 02*
18 02 05*
20 01 21*

Kategorie

Množství
(t.rok-1)

N
O/N
N

0,1
0,05
0,05

N

0,5

O

0,05

N

0,01

Pozn.

Pevné odpady bez nebezpečných vlastností
Číslo
odpadu

Druh odpadu (zkráceně)

02 01 01
02 01 02
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
18 02 03

Kaly z praní a čištění
Odpady živočišných tkání
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Odpady, na jejichž sběr a ustraňování nejsou
kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci
infekce
Směsný komunální odpad

20 03 01

Kategorie

Množství
(t.rok-1)

O
O
O
O
O
O
O

0,05
0,15
0,5
0,5
0,1
0,1
0,5

O

12

Pozn.

Toto rozdělení odpadů podle jejich fyzikálně chemických vlastností je provedeno s ohledem na
stávající předpokládané činnosti v rámci záměru. Odpady mohou mít jako determinující nebezpečné
vlastnosti – H5 škodlivost zdraví, H13 schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí
při nebo po jejich odstranění (kromě jiných - tyto nebezpečné vlastnosti však budou tzv. převažujícím
nebezpečím). S ohledem na tyto dominantní nebezpečné vlastnosti budou umístěny jednotlivé typy
odpadů v prostorách určených pro soustřeďování těchto odpadů, a to v oddělených vyhrazených a
zvlášť označených částech těchto prostor.
Odpady budou umístěny v uzavíratelných obalech nebo kontejnerech nepropustných pro škodliviny
obsažené v odpadu a s dostatečnou rezistencí vůči materiálu odpadu. Konkrétní materiál obalu musí
být volen s ohledem na skutečné vlastnosti odpadu z hlediska chemického, fyzikálního (skupenství) a
požárního.
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Pevné odpady bez nebezpečných vlastností (obaly) budou shromažďovány na zvláštním vyhrazeném
místě.
Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob
budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude zaznamenáno
v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro přepravu
nebezpečných odpadů.
Provoz bude ošetřen souhlasem oprávněných orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy
(souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady).
Vznikající statková hnojiva (drůbeží trus, oplachové vody s obsahem trusu) budou dále poskytována
smluvním odběratelům k přímé aplikaci na zemědělskou půdu jako hnojivé látky (nebo skladování pro
potřeby následné aplikace) v souladu se zvláštními předpisy. Nebude s nimi nakládáno v režimu
odpadového hospodářství. Provozovatel nebude aplikovat statková hnojiva na vlastní pozemky.

4. Ostatní
Hluk
Emise hluku ve fázi provozu jsou řešeny samostatnou akustickou studií s ohledem na předpokládaný
vliv na stávající hlukovou situaci v lokalitě. Hluková studie zpracovaná pro původní záměr je
s ohledem na snížení celkové emise hluku a výsledky původní hlukové studie použitelná i pro
změněný záměr.
Další
Záměr nebude ve fázi provozu zdrojem záření ani jiných významných emisí.

5. Doplňující údaje
Provoz nezasáhne krajinu, nedotkne se významným způsobem faktoru pohody. V lokalitě nejsou
zasaženy vzrostlé dřeviny. Investor zajistí výsadbu stromů a keřů tak, aby areál farmy byl ozeleněn
souvislou výsadbou dřevin minimálně po celém obvodu.
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ČÁST C

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.1.

Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

První písemná zmínka o Cholticích je z roku 1285. Jsou tvořeny třemi částmi: Choltice, Ledec a
Podhorky. Záměr nezasahuje území ani prvky chráněné územním systémem ekologické stability ani
neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park. Bližší popis charakteru lokality viz následující
kapitoly.
Tab. č. 1: Statistické údaje o Cholticích
ZUJ:
ID obce:
Statut:
Počet částí:
Katastrální výměra:
Počet obyvatel:
Z toho v produkt. věku:
Průměrný věk:
Pošta:
Škola:
Zdravotnické zařízení:
Policie:
Kanalizace (ČOV):
Vodovod:
Plynofikace:

C.2.

575054
5236
Městys
3
988 ha
911
550
36,9
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano

Charakteristika současného
v dotčeném území

stavu

životního

prostředí

C.2.1 Klimatické podmínky
Záměr leží v katastrálním území obce Choltice s nadmořskou výškou 242 m n.m. Dotčená oblast je
charakteristická dlouhým létem, teplým a suchým, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až
mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi
krátkým trváním sněhové pokrývky.
Aktuální stav o počasí udává Choltická meteorologická stanice p. M.Barvíře.

Strana 43 (celkem 69 bez příloh)
Arch.č. : EIA_DOKUM_LUHY_07096(2)_009

Dokumentace (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb.ve znění pozdějších změn)
Chov nosnic – Choltice – Luhy (Oprava a doplnění)

Obr. 1: Klimatická oblast

Legenda:
Teplá oblast
T2 – oranžová
T4 – červená
Mírně teplá oblast
MT2 – khaki
MT3 – tmavě zelená
MT4 – olivová
MT5 – zelená
MT7 – světle zelená
MT9 – světle žlutá
MT10 – žlutá
MT11 – okrová
Chladná oblast
CH4 – šedá
CH6 – modrá
CH7 – světle modrá

V ČR se vyskytují tři klimatické oblasti: teplá, mírně teplá a chladná. Posuzovaná lokalita spadá podle
E. Quitta do oblasti teplé s označením T2. Charakteristika této oblasti je popsána viz Tab. č. 2.

Tab. č. 2: Klimatické ukazatele dotčené oblasti
Klimatické ukazatele oblasti T2

Prům. hodnoty za rok

Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více
Počet mrazivých dnů
Počet letních dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet zamračených dnů v roce
Počet jasných dnů v roce

50-60
160-170
100-110
30-40
-2°C až -3°C
18°C až 19°C
8°C až 9°C
7°C až 9°C
90-100 [mm]
350-400 [mm]
200-300 [mm]
40-50
120-140
40-50
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Tab. č. 3: Dosažené průměrné teplotní hodnoty
Meteorologická stanice

1.

2.

3.

4.

Měsíc
6.
7.

5.

8.

9.

Rok

10.

11.

12.

8,5

3,7

0,3

8,6

36

39

34

560

Průměrná teplota vzduchu [°C]
Pardubice

-1,5

-0,3

3,7

8,4

13,5

16,7

18,1

17,8

13,8

Průměrná úhrn srážek [mm]
Pardubice

31

26

32

38

66

69

69

75

45

Zdroj: ČHMÚ

C.2.2 Ovzduší
Ve sledované oblasti patří k největším znečišťovatelům ovzduší Paramo, a.s., elektrárna Opatovice,
elektrárna Chvaletice apod. V areálu společnosti vzniká znečištění ovzduší vlastní produkcí –
předmětným záměrem a výfukovými plyny vnitropodnikové dopravy.
Přehled údajů o emisích, prezentovaný v "Bilanci emisí znečišťujících látek v roce 2005" udává Tab.
č. 4.
Tab. č. 4: Emise hlavních znečišťujících látek v okrese Pardubice
Okres Pardubice

TZL

SO2

NOx

CO

[t/rok]

[t/rok]

[t/rok]

[t/rok]

REZZO 1

545,6

12816,6

8721,2

996,3

REZZO 2

13,8

38,4

48,9

34,9

REZZO 3

122,4

206,8

121,7

604,6

REZZO 1 - 3

681,8

13061,8

8891,8

1635,8

Zdroj: http://www.chmi.cz/uoco/emise/embil/05embil/05r13.html

C.2.3 Voda
Povrchová voda
Záměr se nachází na rozmezí hydrologického pořadí 1-03-04-522/0 a 1-03-04-051/0, kdy jsou
povrchové vody odvodňovány potokem Strouha a Jeníkovickým p.. Jeníkovický potok se vlévá do
potoku Strouha a následně po cca 7 km z leva do Labe. Bližší popis oblasti viz
Tab. č. 5.
Zájmová oblast se svou polohou nenachází v žádné Chráněné oblasti přirozené akumulace
povrchových vod (CHOPAV).
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Tab. č. 5: Charakteristika lokality - povrchové voda
ID povodí:
Číslo hydrologického pořadí:
ID toku:
Název toku:
ID hrubého úseku toku:
Horní styčník - řkm:
Dolní styčník - řkm:
ID pramenného úseku:
Délka údolnice:
Pvodí 3.řádu:
Oblast povodí:
ID koordinační oblasti:
Název koordinační oblast:
ID oblasti SUBUNIT:
ID metadat:

103040520
1-03-04-052/0
107070000100
Struha
1071300
6
0
107070000100
5,61 km
Labe od Chrudimky po Doubravu
Oblast povodí horního a středního Labe
5100
Horní a střední Labe
5100
VUV_DBVTOK_20060406

ID povodí:
Číslo hydrologického pořadí:
ID toku:
Název toku:
ID hrubého úseku toku:
Horní styčník - řkm:
Dolní styčník - řkm:
ID pramenného úseku:
Délka údolnice:
Pvodí 3.řádu:
Oblast povodí:
ID koordinační oblasti:
Název koordinační oblast:
ID oblasti SUBUNIT:
ID metadat:

103040510
1-03-04-051/0
107120000100
Jeníkovický p.
1071200
13
0
107120000100
12,57 km
Labe od Chrudimky po Doubravu
Oblast povodí Horního a středního Labe
5100
Horní a střední Labe
5100
VUV_DBVTOK_20060406

Podzemní voda
Podle hydrogeologického členění území ČR spadá zájmová oblast do hydrogeologického rajónu 4310
– Chrudimská Křída (viz. Tab. č. 6). Zájmová oblast se svou polohou nachází pásmu ochrany
skupinového vodovodu Přelouč v těsné blízkosti vodního zdroje CH4a Luhy.
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Tab. č. 6: Charakteristika lokality - podzemní voda
Rajón základní vrstvy
ID hydrogeologického rajonu:
Název hydrogeologického rajonu:
Plocha hydrogeologického rajonu :
Oblast povodí:
Hlavní povodí:
Skupina rajonů:
Geologická jednotka:
Přípovrchová zóna
ID hydrogeologického rajonu:
Litologie:
Typ kvartérního sedimentu:
Křídové souvrství:
Stratigrafická jednotka:
Dělitelnost rajonu:
Mocnost souvislého zvodnění:
Hladina:
Typ propustnosti:
Transmisivita:
Mineralizace:
Chemický typ:
1. vrstevní kolektor
ID hydrogeologického rajonu:
Litologie:
Typ kvartérního sedimentu:
Křídové souvrství:
Stratigrafická jednotka:
Dělitelnost rajonu:
Mocnost souvislého zvodnění:
Hladina:
Typ propustnosti:
Transmisivita:
Mineralizace:
Chemický typ:

4310
Chrudimská křída
595,82 km2
Horní a střední Labe
Labe
Křída Středního Labe po Jizeru
Sedimenty svrchní křídy
4310
jílovce a slínovce

lze dělit
15 až 50 m
volná
průlino - puklinová
nízká <1.10-4 m2/s
0,3-1 g/l
Ca-Mg-HCO3-SO4
4310
pískovce a slepence
perucko-korycanské
cenoman
nelze dělit
15 až 50 m
napjatá
průlino - puklinová
střední 1.10-4-1.10-3 m2/s
0,3-1 g/l
Ca-Mg-HCO3-SO4

C.2.4 Půda
Půdy nacházející se v dané oblasti se řadí mezi hnědé půdy se surovými půdami, méně pak hnědé
půdy s podzoly na terasových uloženinách. Půdní zrnitostí dominují půdy převážně hlinité
s významným zastoupením prachu, méně pak půdy převážně písčité. Půdotvorné substráty tvoří
mocnější uloženiny staršího antropozoika (kvartéru) – pleistocénu: eolické sedimenty (spraše,
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sprašové hlíny), svahoviny, glaciální, fluvioglaciální a terasové sedimenty.

C.2.5 Krajina, způsob jejího využívání
Posuzovaná lokalita se nachází na ploché pahorkatině železnohorských přítoků Labe patřící do
geomorfologického celku Heřmanoměstecká tabule. Blízké významné body jsou především Bílý
kopec 246 m n.m. a Jánský kopec 265 m n.m..
Zájmové území lze charakterizovat jako oblast přeměněnou antropogenní činností, s převahou
změněných vegetačních formací s nízkou ekologickou stabilitou. Příčinou narušení krajiny mimo
sídelní útvary je v prvé řadě zemědělská výroba s jejími průvodními negativními jevy jako
hospodaření na velkých souvislých pozemcích, změnou kultur ve prospěch orné půdy a likvidaci
přírodních prvků a trvalé vegetace.

Podle geomorfologického členění se posuzovaná oblast řadí do následujících jednotek:
Dle geomorfologických celků vyšších jednotek (Demek J.)
Provincie

Česká vysočina

Soustava (subprovincie)

Česká tabule (VI)

Podsoustava (oblast)

Východočeská tabule (VIC)

Celek

Svitavská pahorkatina (VIC-3)

Dle geomorfologických celků nižších jednotek (Demek J.)
Celek

Svitavská pahorkatina (VIC-3)

Podcelek

Chrudimská tabule (VIC-3C)

Okrsek

Heřmanoměstecká tabule (VIC-3C-c)

Svitavská pahorkatina tvoří jihovýchodní část Východočeské tabule. Rozkládá se na ploše 1692
km2. Střední výška je 412,2 m a střední sklon 3°26´. Jedná se o členitou pahorkatinu s vrchovinným
územím na východě. Převážné povodí tvoří: Orlice, Loučná, chrudimka a Svitava. Půdní charakter je
tvořen převážně jílovci, slínovci spolgility a pískovci svrchní křídy, s lokalitami neogenních mořských
a říčních sedimentů, proluviálních a eolických sedimentů. Reliéf je erozně denudačně rozčleněn.
Chrudimská tabule je podjednotkou Pardubického Polabí, je charakterizována výskytem asociace
svízelová

habřina

(Galio-Carpinetum)

spolu

s

třešňovou

jeseninou

(Pruno-Fraxinetum).

V Železnohorském podhůří pak převládají asociace jedlová doubrava (Abieto-Quercetum) a biková
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doubrava (Luzulo-Quercetum).
Heřmanoměstecká tabule: tvoří západní část Chrudimské tabule. Jedná se o plochou pahorkatinu v
povodí železnohorských přítoků Labe. Reliéf je slabě rozčleněný a erozně akumulační. Územím
protéká Podolský potok, Strouha a další. Nadmořská výška je cca 270 m n.m. Převažují kambizemě
modální.

C.2.6 Chráněná území
Záměr se nenachází na v žádné CHOPAV.
Přírodní památky
V blízkosti záměru se nachází
•

PP Meandry Strouhy – cca 1 km S směrem

•

PP Mělické Babiště – cca 5 km S směrem

•

PP Labiště pod Opočinkem – cca 5,5 km S směrem

PP Meandry Struhy ( katastrální území: Bezděkov, Valy nad Labem, Veselí u Přelouče). Jedná se o
jeden z posledních přirozených toků v Polabí. Jeho hodnota spočívá právě v tom, že nebyl regulován,
napřímen, jako valná většina ostatních. Kolem něj roste i lužní les, který byl založen na místě
bývalých rybníků. Jedná se o jilmový a topolový luh, který na sušších místech přechází do habrových
doubrav. Částí koryta je i uměle vybudovaná soutěska v 16. století. K její výstavbě se přistoupilo kvůli
záplavovým vlnám ze Železných hor, které ohrožovaly rybníky v okolí Lepějovic a Valů. Umělé
koryto Struhy - Zlatotoku bylo nákladně zahloubeno do slínového podloží Bílého kopce a vede po
vrstevnici. Jeho šířka je 8 až 10 m a hloubka kolem 6 m. Roste zde například kosatec žlutý, dymnivka
dutá, orsej jarní a jiné. Lokalita je významným hnízdištěm ptáků. Žije tu pěnice černohlavá, pěvuška
modrá, rákosník zpěvný. V březích sídlí ledňáček říční. Ve vodách Struhy najdeme i pstruha
potočního a mřenky obecné. Z motýlů zde poletuje babočka osiková a jilmová.
PP Mělické Labiště (katastrální území: Mělice, Opočínek). Jedná se o nejlépe zachované labské
rameno v pardubickém okrese. Toto mrtvé rameno na pravém břehu Labe, vzniklo uměle při
napřimování jeho toku ve 20. letech 20. století. Rameno je pravidelně zaplavováno vodou z Labe. Na
hladině zde roste množství vodních rostlin včetně vzácných druhů.
PP Labiště pod Opočinkem Jedná se o staré labské rameno ležících na levém břehu Labe asi 1 km
západně od obce Opočinek. Cílem ochrany je staré mrtvé labské rameno oddělené od aktivního toku
při regulaci Labe počátkem 20. století. Dosud zachovalý zbytek říčního koryta s typickou vodní a
pobřežní vegetací a břehovými porosty svědčí o někdejším propojení s tokem Labe.
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Přírodní rezervace
V blízkosti záměru se nachází PR Choltická obora – cca 1,9 km JZ směrem
PR Choltická obora viz Tab. č. 7 představuje lesní porosty parkového charakteru a na ni navazující
přirozený lesní porost, tedy les s přirozenou druhovou skladbou. Součástí rezervace jsou dva rybníky
využívané k chovu polodivokých kachen; žije zde početná populace kuňky obecné. Jedná se o
ekologicky pestré a geomorfologicky členěné území s roklí potoka. Je to taktéž významné biocentrum
v jinak velmi intenzivně využívané zemědělské krajině. V PR Choltická obora přežívají vzácné lesní
druhy brouků např. roháč obecný, páchník hnědý a zlatohlávek skvostný. Hnízdí zde holub doupňák,
kavka obecná, strakapoud malý a další. Ve starých dutých dubech žije dokonce kolonie netopýra
rezavého.
Tab. č. 7: Choltická obora
Název:

Choltická obora

Kód lokality:

CZ0533302

Kraj:

Pardubický kraj

Status:

Navrženo

Rozloha:

69,59 ha

Biogeografické oblasti:

Kontinentální

Kategorie chráněného území:

Přírodní rezervace

Evropsky významné lokality
Předmětný záměr se přímo nenachází v žádné EVL, ani v jeho těsném ovlivnitelném okolí se žádná
nenachází.

PR Choltická obora viz předchozí kapitola.

CHKO Železné hory zahrnují několik evropsky významných lokalit z nich se nejbližší nalézá v okolí
Třemošnice viz Tab. č. 8 , která je vzdálená vzdušnou čarou cca 9 km jižním směrem. CHKO byla
ustanovena vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR č.156/1991 Sb. ze dne 27. března 1991
(účinnost od 1. května 1991) na rozloze 284 km² v severní části Českomoravské vrchoviny.
Nadmořská výška kolísá od 268 metrů nad mořem u Slatiňan a nejvyšším bodem Vestcem, který měří
668 metrů. Správa CHKO sídlí v Nasavrkách (Náměstí 317, 538 25). CHKO má na svém území 24
maloplošných zvláště chráněných území přírody. Na území CHKO je registrováno přes 1 200 druhů
vyšších rostlin, z toho asi 1 000 druhů domácích tj. druhů přirozeně se vyskytujících. Na území CHKO
žije přes 75 druhů měkkýšů, významní jsou také motýli zvláště v oblasti Dlouhé meze. Z obratlovců
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bylo zaznamenáno 230 druhů (24 ryb, 12 obojživelníků, 7 plazů, 141 ptáků a 46 savců).

Tab. č. 8: EVL v CHKO Železné hory
Název:
Kód lokality:
Kraj:
Status:
Rozloha:
Biogeografické oblasti:
Kategorie chráněného území:

Lichnice - Kaňkovy hory
CZ0530500
Pardubický kraj
Navrženo
451,24 ha
Kontinentální
Chráněná krajinná oblast

Přírodní park Heřmanův Městec viz Tab. č. 9, je zdálen cca 5,5 km od záměru, rozkládá se na
katastrálních územích Heřmanův Městec, Kostelec u Heřmanova Městce, Uherčice a Chotěnice o
celkové rozloze 341 ha. Tvoří jej bažantnice situovaná na severovýchodním okraji města Heřmanův
Městec. Na severní část přírodního parku plynule navazuje jižně od silnice Heřmanův MěstecChrudim lesopark Palác. Posláním přírodního parku je zachovat ráz krajiny s významnými přírodními
a estetickými hodnotami, zejména lesními porosty, dřevinami rostoucími mimo les a charakteristickou
strukturou zemědělských kultur.
Tab. č. 9: Heřmanův městec
Název:
Kód lokality:
Kraj:
Status:
Rozloha:
Biogeografické oblasti:
Kategorie chráněného území:

Heřmanův Městec
CZ0533300
Pardubický kraj
Navrženo
62,58 ha
Kontinentální
Přírodní památka

Ptačí oblasti
Posuzovaný záměr se nenachází v žádné PO, ani v jejím těsném okolí.

C.2.7 Fauna a flóra
Fauna a flora v posuzované lokalitě neobsahuje chráněné prvky. V okruhu 10 km se vyskytuje několik
lokalit s výskytem chráněných rostlin a živočichů. Tyto lokality (PP) jsou popsány v předcházející
kapitole.
Na lokalitě se nenachází žádný zvláště významný druhy živočichů a rostlin. Obecně lze očekávat
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výskyt především ptáků (např. vrabec domácí – Passer domesticus, holub domácí – Columba livia f.
domestica aj.). Na lokalitě však nebylo zaznamenáno jejich hnízdění, takže předpokládáme pouze
jejich přelety.
Základním typem přirozené vegetace širšího okolí jsou hercynské černýšové dobohabřiny (Melampyro
nemorosi-Carpinetum). Podél vodních toků se vyskytují olšové jaseniny (Prumo-Fraxinetum). Podél
menších potůčků se vyskytují ostřicové jaseniny (Carici remotae-Fraxinetum). Na odlesněných
vlhkých stanovištích jsou vlhké louky svazu Calthion i Molinion.

C.2.8 Územní systém ekologické stability a krajinný ráz
Pojmy:
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí
krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – tj. podle rozmanitosti
potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě jejich prostorových vazeb
a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů
a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny a společenských limitů a záměrů určujících
současné a perspektivní možnosti kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994).
Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní systém ekologické
stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje existenci
druhů nebo společenstev rostlin a živočichů.
Biokoridor je část krajiny, která spojuje biocentra a umožňuje organismům přechody mezi biocentry.
Interakční prvky jsou základní stavební částí ÚSES na lokální úrovni. Jsou to ekologicky významné
krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva, vytvářející existenční podmínky
rostlinám a živočichům, významně ovlivňující funkce ekosystémů krajiny.
Významnými krajinnými prvky (dále jen VKP) vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, podle ustanovení § 3b jsou lesy, rašelinitě, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný
krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné
plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Registrované významné krajinné prvky, tj. ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné
části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability.
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Uzemní systém ekologické stability
Samotný předmět zájmu ani v těsném okolí se nevyskytují významné biocentra, biokoridory,
interakční prvky, krajinné prvky, ani památné stromy.

C.2.9 Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství
V posuzované lokalitě se podle geologické mapy, znázorňující hlavní geologické jednotky vystupující
na povrch nachází mezozoikum a spodní paleozoikum.
Hypotetický řez horninovým prostředím odhaluje v hloubce 3 km pod povrchem ruly a migmatity
brunovistulika s možným výskytem vyvřelin hercynského stáří.
Obecné klasifikace kvality životního prostředí podle kritérií, které vypracoval TERPLAN na konci
osmdesátých let, se posuzovaná lokalita nachází v prostředí narušeném (III. třída).
Oblast je tvořena především slínovci a spongility spodního a středního turonu, s pleistocenními říčními
a proluviálními štěrky a písky. Tato oblast proluviálních teras železnohorských přítoků Labe je tvořena
strukturně denudačními plošinami sprašovými pokryvy a závějemi (Demek J.).

C.2.10 Architektonické a jiné historické památky
V katastru obce Choltice sa nacházejí následující významné architektonické a historické památky:
•

Hřbitovní kaple (rodinná hrobka Thunů)

•

Kaplička sv. Antonína, na okraji choltické obory

•

Socha Nejsvětější Trojice, na náměstí

•

Most přes Zlatý potok

•

Zámek Choltice ze 17. století

•

Zvonice naproti zámku

Záměrem nedojde a jejich ovlivnění.

C.2.11 Obyvatelstvo
Obyvatelstvo nebude předmětným záměrem ovlivněno. Nejbližší obytná zástavba se nachází cca 450
m severním směrem. Počet obyvatel se pohybuje mezi 900 - 1000.
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C.2.12 Hmotný majetek
V blízkosti zájmového areálu se nevyskytuje objekt vyžadující zvláštní ohledy.

C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatížení
Zájmová lokalita má charakter zemědělsky využívané plochy – rostlinné, živočišné. Životní prostředí
je celkově na uspokojivé úrovni a záměrem nemůže dojít k rozhodující změně ŽP.
Ke zlepšení kvality životního prostředí území by přispělo ozelenění zejména z některých areálů
určených k průmyslové činnosti. Vhodné jsou především hmyz odpuzující dřeviny jako je např.: bříza
bělokorá, hloh obecný, javor klen a mléč, ořešák černý i vlašský, střemcha obecná, zimolez pýřitý,
pustoryly. Podstatné je, aby ozelenění bylo co možno nejbohatší. Pás zeleně, který je pro tyto účely
funkční, dosahuje-li šířky alespoň 7 – 10 m a výšky min. 8 – 10 m. Do správného procesu ozelenění
by měly být zapojena všechna patra porostu (tráva, keře, stromy).
Travní společenstva a rostlinné prvky působí v krajině jako stabilizační prvek (funkce protierozní,
hydrologická, stabilizační, estetická). Proto je nutné brát na porosty zřetel a zachovat je nebo
obnovovat – zvláště pak na svažitých pozemcích.
Kvalita životního prostředí na lokální úrovni odpovídá funkčnímu využití území. Výroba v tomto
území odpovídá jeho charakteru. Znamená to, že se nejedná o území přírodovědně cenné, respektive
krajinářsky zajímavé. Lokalita není místem soustředěné obytné zástavby. Předložený záměr by svými
dopady do jednotlivých složek životního prostředí neměl výrazněji ovlivnit stávající parametry
životního prostředí.
Životní prostředí a jeho jednotlivé složky v dotčeném území jsou schopné bez významného omezení
akceptovat realizaci záměru v navrženém rozsahu. Podmínkou realizace je dodržení podmínek
ochrany kvality podzemních vod s ohledem na blízkost ochranného pásma skupinového vodovodu
v těsné blízkosti vodního zdroje CH4a – Luhy.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví
a životní
prostředí a
hodnocení jejich
velikosti a
významnosti

I.1 Fáze výstavby
Vlivy na veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Vliv emisí
Nepředpokládá se významné zhoršení imisní situace v zájmovém území vzhledem k relativně nízkým
hodnotám celkových emisí škodlivin, popřípadě jejich hmotnostních toků. Záměr se neprojeví
sledovatelným zvýšením zdravotních rizik. Fáze skutečné realizace je relativně krátká.

Vliv hluku
Při výstavbě dojde po dobu výstavby k zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku
budou stavební práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. S ohledem na relativně krátkou dobu
výstavby lze však považovat zvýšení hlukové zátěže za akceptovatelné.

Narušení bezpečnosti silničního provozu
Stavbou nedojde k narušení bezpečnosti silničního provozu.

Vliv vibrací
Stavba nebude významným zdrojem vibrací. Vibrace způsobené např. bouracími pracemi nepřesáhnou
akceptovatelnou míru. Pro stavební práce budou použity standardní stavební mechanismy. Záměr se
neprojeví sledovatelným zvýšením zdravotních rizik.
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Pracovní prostředí
Pracovní prostředí ve fázi výstavby bude charakterem stavby ovlivněno.
Zátěž pracovního prostředí musí dodržet limitní hodnoty dané zvláštními právními předpisy. Současně
musí proběhnout kategorizace prací s následnými ochrannými opatřeními.

Péče o bezpečnost práce
Všechny stavební a pomocné práce musí být prováděny dle vyhlášky č. 324/1990 Sb. – vyhláška
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, dále zákona č. 258/2000 Sb. – zákon o
ochraně veřejného zdraví.

Dále budou dodrženy všechny technologické postupy provádění dle

doporučení dodavatelů jednotlivých materiálů a stavebních prvků.

Sociálně ekonomické vlivy
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby není možné kvantifikovat.
Při respektování zadaných technických parametrů stavby, jež byly předloženy zpracovateli
Dokumentace, lze stavbu hodnoceného záměru považovat za akceptovatelnou a lze prohlásit, že
nedojde k obecnému narušení faktorů pohody a nedojde k zvýšení zdravotních rizik ve fázi výstavby.

Faktor pohody by neměl být narušen.

Vlivy na ovzduší a klima
Nepředpokládá se významný vliv na klima.
Ovzduší nebude významně ovlivněno emisemi škodlivin.

Hodnocení zdravotních rizik
Ze získaných údajů je zřejmé, že při stavební činnosti bude nakládáno s látkami, které nejsou rizikové
pro zdraví i životní prostředí. Jejich únik do pracovního prostředí nebo životního prostředí je současně
nepravděpodobný s ohledem na realizovaná preventivní opatření. Z těchto důvodů je potenciální
rizikovost eliminována. Důležité však bude podrobné rozpracování havarijních plánů pro případ úniku
látek do pracovního nebo životního prostředí včetně komunikačních cest.

Strana 56 (celkem 69 bez příloh)
Arch.č. : EIA_DOKUM_LUHY_07096(2)_009

Dokumentace (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb.ve znění pozdějších změn)
Chov nosnic – Choltice – Luhy (Oprava a doplnění)

Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Stavba neovlivní s ohledem na předpokládané emise hluku stávající imisní zátěž hlukem tak, aby byly
překračovány limitní hodnoty imisní zátěže hlukem.

Vlivy na povrchové a podzemní vody
Výstavbou stavby nebudou zasaženy negativně povrchové ani podzemní vody.

Havarijní stavy – požár, únik závadných látek
Havarijní stavy jsou potenciálně nejrizikovější skutečností s ohledem na používané materiály, a to i ve
fázi výstavby.
Vzhledem k charakteru záměru jsou možné následující havarijní stavy:


Požár.



Únik závadných látek.

Omezení vzniku havárie a havarijních stavů bude eliminováno realizovanými preventivními
opatřeními (umístění závadných látek, maximální skladované množství apod.).
Ochrana před únikem závadných látek
Závadné látky obsažené ve strojích budou proti havarijnímu úniku chráněny záchytnými nádobami a
závadné látky v obalech budou umístěny v záchytných vanách.

Vlivy na půdu
Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění půd. Stavbou nedojde k záboru půdy v ZPF.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění horninového prostředí ani přírodních zdrojů.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění flory, fauny ani ekosystémů.
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Vlivy na krajinu
Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění krajiny.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění hmotného majetku nebo kulturních památek.

I.2 Fáze provozu
Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky.
Pro hodnocení relevantních zdravotních rizik byl zpracován znalecký posudek autorizovanou osobou
k hodnocení zdravotních rizik. Dodatkem č. 1 ke znaleckému posudku (viz příloha) byla vypořádána
nepřesnost, kdy v původním textu posudku byla uvedena vzdálenost objektů ochrany větší než
skutečná. Oprava vzdáleností nemá dle dodatku posudku žádný vliv na závěry posudku.

Vliv emisí
Vliv emisí škodlivin do ovzduší je řešen samostatnou rozptylovou studií (viz příloha) doplněnou o
imisní koncentrace PM10 a znaleckým posudkem. Změna záměru se neprojeví zvýšením zdravotních
rizik, jelikož dochází ke snížení celkových emisí škodlivin do ovzduší včetně jejich hmotnostních
toků. Přepočítané hodnoty imisní zátěže zpracované schválenou metodikou programem SYMOS´97
jsou přílohou Dokumentace. Současně je přílohou Dokumentace výpočet pásma hygienické ochrany
zpracovaný dle metodiky SZÚ zveřejněné v AHEM č.8/1999 – Postup pro posuzování ochranného
pásma chovu zvířat z hlediska ochrany zdravých životního podmínek jako relevantní teoretické
zhodnocení pachové zátěže.

Vliv hluku
Vliv hluku je řešen samostatnou hlukovou studií (viz příloha). Změna záměru se neprojeví zvýšením
zdravotních rizik oproti rizikům uvedeným v hlukové studii, jelikož dochází ke snížení celkové
hlukové emise.

Strana 58 (celkem 69 bez příloh)
Arch.č. : EIA_DOKUM_LUHY_07096(2)_009

Dokumentace (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb.ve znění pozdějších změn)
Chov nosnic – Choltice – Luhy (Oprava a doplnění)

Narušení bezpečnosti silničního provozu
Stavbou nedojde k narušení bezpečnosti silničního provozu.

Vliv vibrací
Provoz záměru nebude významným zdrojem vibrací. Záměr se neprojeví sledovatelným zvýšením
zdravotních rizik.

Pracovní prostředí
Pracovní prostředí bude realizací záměru ovlivněno.
Zátěž pracovního prostředí musí dodržet limitní hodnoty dané zvláštními právními předpisy. Současně
musí proběhnout kategorizace prací s následnými ochrannými opatřeními.

Rizikové faktory dle NV č. 361/2007 Sb.
Rizikové faktory musí být zhodnoceny před uvedením záměru do trvalého provozu v rámci
kategorizace rizikových prací.

Sociálně ekonomické vlivy
Realizací stavby dojde k ovlivnění zaměstnanosti. Předpokládá se přijetí 10 nových pracovníků
v dělnických profesích.
Havarijní stavy – požár, únik závadných látek
Havarijní stavy nejsou významnou rizikovou skutečností s ohledem na používané suroviny a
vznikající produkty (viz část Materiály a suroviny).
Vzhledem k charakteru výroby jsou možné následující havarijní stavy:


Požár.



Únik závadných látek.

Omezení vzniku havárie a havarijních stavů bude eliminováno realizovanými stavebními opatřeními
(izolace, záchytné jímky apod. – viz předchozí text) a dále schválením havarijního plánu, provozního
řádu a požárního řádu.
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Ochrana před únikem závadných látek
Z výše uvedených skutečností (část B Dokumentace) je zřejmé, že objekt i sklady chemických látek a
přípravků a statkových hnojiv po realizaci záměru jsou dostatečně zabezpečeny pro skladování a
nakládání s látkami závadnými vodám a zabezpečuje dostatečné zajištění shromažďovaných odpadů a
skladovaných látek závadných vodám před jejich nežádoucím únikem do okolního prostředí.
Aplikována budou opatření předepsaná zákonem o vodách, zejména § 39 a dalšími a vyhláškou
č. 450/05 Sb. zvláště s ohledem na povinnost zpracování havarijního plánu a provozování kontrolního
systému. Zpracovaný havarijní plán bude předložen vodohospodářskému orgánu ke schválení.
Všechny podlahy, kontaminované manipulační plochy, jímky a všechny prvky stájové kanalizace
budou prověřeny zkouškami vodotěsnosti dle příslušných norem.
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby není možné jednoznačně kvantifikovat. Lze předpokládat,
že provozem záměru dojde k ovlivnění obyvatel blízkých obcí – Bezděkova a Choltic. S ohledem na
výše uvedené parametry záměru, lze očekávat, že obyvatelstvo nebude vlivy stavby zasaženo.
Při respektování zadaných technických parametrů stavby, jež byly předloženy zpracovateli
dokumentace, lze provoz hodnoceného záměru považovat za akceptovatelný a lze prohlásit, že
nedojde k narušení faktorů pohody a nedojde k zvýšení zdravotních rizik ve fázi provozu.
Faktor pohody by neměl být narušen.

Vlivy na ovzduší a klima
Nepředpokládá se významný vliv na klima.
Ovzduší nebude významně ovlivněno emisemi škodlivin.

Hodnocení zdravotních rizik
Pro záměr je zhodnoceno potenciální zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí uvažovaného
záměru vyplývající z expozice hluku ze zdrojů hluku umístěných objektu a z vyvolané obslužné
automobilové dopravy.
Současné poznatky o nepříznivých účincích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí shrnuje autorizační
návod AN 15/04 Státního zdravotního ústavu.
Nadměrný hluk provokuje v lidském organismu řadu reakcí. Hluk má vliv na psychiku; může
vyvolávat únavu, deprese, stres, pocity rozmrzelosti a nervozity, agresivitu, neochotu. Rušení a
obtěžování hlukem je častou subjektivní stížností na kvalitu životního prostředí a může představovat
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prvotní podnět rozvoje neurotických, psychosomatických i psychických stresů u četných nemocných.
Je pravděpodobné, že snižuje obecnou odolnost vůči zátěži, zasahuje do normálních regulačních
pochodů. Nadměrná hluková expozice pracujících snižuje pozornost a produktivitu a kvalitu práce.
Významně je také ohrožena bezpečnost práce. Důsledkem zvýšené hladiny hluku může docházet také
ke zhoršení komunikace řeči a tím ke změnám v oblasti chování a vztahů a k rušení spánku
(zmenšením jeho hloubky a zkrácením doby spánku, k častému probouzení během spánku). Za
dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je považováno poškození sluchového aparátu,
vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku a nepříznivé osvojování řeči a čtení u dětí.
Podkladem k hodnocení expozice jsou odborné odhady.
Dle výsledků odborných odhadů lze očekávat, že hluková zátěž nedosahuje celkové hladiny, při které
by mělo docházet k ovlivňování pohody exponovaných obyvatel, vzniku negativních emocí a pocitů
obtěžování.

Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Stavbou nedojde k dosažení limitních hodnot imisní zátěže hlukem v posuzované lokalitě.

Vlivy na povrchové a podzemní vody
Provozem stavby nebudou zasaženy negativně povrchové ani podzemní vody. Pro fázi výstavby
a provozu bylo získáno stanovisko správce vodovodu a zdroje podzemních vod Vodní zdroj Luhy (viz
příloha). Podmínkou realizace je zajištění preventivní ochrany vod před látkami škodlivými vodám
bez dalších specifických podmínek. Stavební a technické provedení záměru tento požadavek splňuje.
Budou aplikovány podmínky provedení kontrolního systému v souladu s §39 zákona č. 254/01 Sb.
a vyhlášky č. 450/2005 Sb. Další podrobnosti návrhu a provozu stavby budou konzultovány
v konceptu projektových dokumentací dalších stupňů s VaK Pardubice, a.s. Jako součást projektu
stavby bude proveden hydrogeologický průzkum zaměřený na zjištění znečištění lokality provozem
předchozího zařízení. V případě zjištěného znečištění budou navržena sanační opatření.

Vlivy na půdu
Provozem nedojde k negativnímu ovlivnění půd.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Provozem nedojde k negativnímu ovlivnění horninového prostředí ani přírodních zdrojů.

Strana 61 (celkem 69 bez příloh)
Arch.č. : EIA_DOKUM_LUHY_07096(2)_009

Dokumentace (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb.ve znění pozdějších změn)
Chov nosnic – Choltice – Luhy (Oprava a doplnění)

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Provozem nedojde k negativnímu ovlivnění flory, fauny ani ekosystémů.

Vlivy na krajinu
Provozem nedojde k negativnímu ovlivnění krajiny.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Provozem nedojde k negativnímu ovlivnění hmotného majetku nebo kulturních památek.

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti
přeshraničních vlivů

Stavba nebude mít na základě kritického zhodnocení dostupných informací významný negativní vliv
na životní prostředí a jeho jednotlivé složky ve fázi výstavby ani ve fázi provozu.
Vliv znečišťujících látek vznikajících při rekonstrukci a provozem objektu na kvalitu ovzduší nebude
mít s ohledem na hodnoty emisí škodlivin sledovatelný negativní vliv.
Závěrem lze hodnotit vliv emisí na imisní zátěž zájmového území jako únosnou bez významného
vlivu na obyvatelstvo a životní prostředí.
Realizací záměru nedojde k významnému zhoršení imisní zátěže hlukem.
V jiných oblastech nedojde ke zhoršení hodného zřetele.
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III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech

POPIS RIZIK BEZPEČNOSTI PROVOZU
Tato rizika obecně představují:


havarijní únik nebezpečných látek ve fázi výstavby i provozu, požár, exploze,



možnost vzniku havárií vozidel ve fázi výstavby i provozu,



dopravní nehody,



pracovní úrazy,



kriminální činnost,



teroristický útok.

DOPADY NA OKOLÍ
V rámci hodnoceného záměru jsou navržena konkrétní stavební opatření, která toto riziko eliminují.
Umístění zařízení s obsahem látek závadných vodám a obalů s látkami závadnými vodám nad
záchytnými jímkami zabezpečují záchyt škodlivin v případě jejich nekontrolovaného úniku.
dopravní nehody
eliminace tohoto rizika bude provedena školením řidičů, udržování vozidel a pracovních strojů
v bezvadném technickém stavu. Náhodně bude zajištěna dechová zkouška pracovníků, včetně
řidičů. Taktéž bude stanovena vhodná trasa dopravy materiálů.
pracovní úrazy
eliminaci je nutné provést udržováním bezvadného stavu technických prostředků, veškerá
vedení a rozvody budou provedeny odbornou firmou, pracovníci budou vybaveni ochrannými
pracovními prostředky.
kriminální činnost
objekt bude střežen.
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IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní
prostředí

Stavba je projektována s ohledem na požární rizika vyplývající z charakteru stavby a rizika náhodného
úniku látek závadných vodám. Nutnou podmínkou bezpečnosti provozu je dodržování:


provozních řádů,



požárních řádů,



havarijních plánů,



seznamování pracovníků s těmito předpisy,



pravidelné revize, kontroly a údržba zařízení.

NÁSTIN PROGRAMU MONITOROVÁNÍ A PLÁNŮ POSTPROJEKTOVÉ ANALÝZY
Ve fázi provozu se nepředpokládá monitoring vlivu na životní prostředí u zemědělského zdroje.
Měření účinnosti spalování a obsahu škodlivin v odpadních plynech malých spalovacích zdrojů bude
probíhat podle platných právních předpisů.
Další
Investor zajistí výsadbu stromů a keřů tak, aby areál farmy byl ozeleněn souvislou výsadbou dřevin
minimálně po celém obvodu.

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování dokumentace byly použity tyto podklady:


literatura,



terénní průzkumy, včetně obhlídek,



osobní jednání,



zákon č. 100/01 Sb. v aktuálním znění.
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Seznam použité literatury a podkladů
[1] Nabídka společnosti TECNO na dodávku objektů.
[2] Platná legislativa ČR.

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování dokumentace

Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě současného
stupně poznání

a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, nýbrž jen shrnutím

předpokladů a úsudků. Z tohoto důvodu je proto nutné je i posuzovat.
Pro hodnocení emisí škodlivin do ovzduší nebyla prováděna zvláštní měření.
Nedostatky ve znalostech však jsou takového charakteru, že nemají významný vliv na vypovídací
schopnost závěrů posuzování vlivů na životní prostředí a hodnocení zdravotních rizik.
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ČÁST E

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Nebyly předloženy varianty záměru.
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ČÁST F

ZÁVĚR

Na základě kritického zhodnocení dostupných informací lze konstatovat, že realizace záměru je možná
v zamýšlené lokalitě. Její realizací nedojde k významnému nebo nadlimitnímu zhoršení kvality
jednotlivých složek životního prostředí ve fázi výstavby ani ve fázi provozu. Emise škodlivin do
ovzduší jsou akceptovatelné a neovlivní významným způsobem kvalitu ovzduší v zájmové oblasti.
Současně nedojde k nadlimitnímu nárůstu hlukové zátěže venkovního prostředí v dotčené lokalitě.
Rizika havárie jsou dostatečně eliminována stavebním provedením skladů a zásobníků.

Strana 67 (celkem 69 bez příloh)
Arch.č. : EIA_DOKUM_LUHY_07096(2)_009

Dokumentace (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb.ve znění pozdějších změn)
Chov nosnic – Choltice – Luhy (Oprava a doplnění)

ČÁST G

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ
CHARAKTERU

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Záměrem investora je výstavba jedné nové haly na chov nosnic s produkcí vajec ve stávajícím areálu
zemědělské farmy v Cholticích – Luhách. V hale bude chováno celkem 180 000 nosnic, tj. při
průměrné hmotnosti 2 kg na nosnici 720 dobytčích jednotek.
V současné době jsou ve stávajícím areálu nevyužívané objekty, které dříve sloužily jako
velkokapacitní teletník. Ten již není několik let využíván. Záměrem investora je částečná demolice
stávajících objektů a jejich nahrazení novou halou na chov nosnic s produkcí vajec. Hala bude
umístěna v půdorysu jedné z původních hal. Dispozice dalších původních objektů (půdorysně) bude
vcelku zachována.
Jedná se o typizovanou haly firmy TECNO IMPIANTI AVICOLI , s.r.l. s názvem COMFORT PLUS.
Součástí areálu bude rekonstruovaný objekt (hala 2), který po rekonstrukci vnitřního uspořádání bude
sloužit jako sklad obalů, třídírna vajec, balička, sociální zázemí, melanžárna a hygienická smyčka.
Předpokládá se, že v areálu bude zaměstnáno celkem 10 osob. Objekty jsou navrženy v souladu
s platnými normami a hygienickými předpisy.
Na základě kritického zhodnocení dostupných informací lze konstatovat, že realizace záměru je možná
v zamýšlené lokalitě. Její realizací nedojde k významnému nebo nadlimitnímu zhoršení kvality
jednotlivých složek životního prostředí ve fázi výstavby ani ve fázi provozu. Emise škodlivin do
ovzduší jsou akceptovatelné a neovlivní významným způsobem kvalitu ovzduší v zájmové oblasti.
Současně nedojde k nadlimitnímu nárůstu hlukové zátěže venkovního prostředí v dotčené lokalitě.
Rizika havárie jsou dostatečně eliminována stavebním provedením skladů a zásobníků.
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ČÁST H
PŘÍLOHY


EIA 1_Kopie osvědčení zpracovatele Dokumentace dle zákona č. 244/92 Sb.



EIA 2_Výpočet imisní zátěže a pásma hygienické ochrany (oprava a doplnění).



EIA 3_Znalecký posudek – hodnocení zdravotních rizik.



EIA 4_Dodatek č. 1 ke znaleckému posudku – hodnocení zdravotních rizik



EIA 5_Stanovisko provozovatele skupinového vodovodu.



EIA 6_Sdělení stavebního úřadu k souladu s územně plánovací dokumentací



EIA 7_Stanovisko krajského úřadu k ptačím oblastem a evropsky významným lokalitám



EIA 8_Sdělení Státního zdravotního ústavu



EIA 9_Akustická (hluková) studie.

Datum zpracování opravené a doplněné dokumentace: 16.3. 2009

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se
podílely na zpracování dokumentace:

Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice, telefon: 466 536 610, držitel osvědčení odborné
způsobilosti dle zákona č. 244/92 Sb. č.j. 7270/856/OPVŽP/97 ze dne 24.9.1997.
Ing. Josef Vraňan, (Fy Ing. Radek Píša), kapitola C.
Bc. Petr Badžgoň, (Fy Ing. Radek Píša), vliv na kvalitu ovzduší kapitola D, výpočet.

……………………………………………….
Ing. Radek Píša
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Výpočet imisní zátěže území a pásma hygienické ochrany chovu hospodářských zvířat
Chov nosnic Choltice – Luhy (oprava a doplnění)

1. Úvod
Výpočet imisní zátěže území se zabývá záměrem
Chov nosnice Choltice - Luhy
provozovatele
Vejce CZ, s.r.o., Nedokončená 9, 190 00 Praha 9 - Kyje
IČ: 274 28 559
Investor (provozovatel) hodlá realizovat projekt, jehož obsahem je výstavba nové haly pro chov nosnic
za účelem produkce vajec (hala č. 1) a rekonstrukce stávající objektu (hala č. 2), který bude sloužit
jako sklad obalů, třídírna vajec, balička, sociální zařízení, melanžárna a hygienická myčka.
Výpočet navazuje na původní rozptylovou studii zpracovanou společností Ekobest, s.r.o. v lednu 2008
k původnímu záměru investora, který uvažoval s kapacitou 317 200 ks nosnic. S ohledem na změny
záměru, které jsou uvedeny dále v textu, je proveden výpočet imisní zatěže a pásma hygienické
ochrany chovu hospodářských zvířat v daném území. Výpočty upřesňují imisní a pachové zatížení
území na aktuální podmínky, které hodlá investor realizovat.
V současnosti se v areálu zemědělské farmy Choltice - Luhy nachází nevyužité objekty, které sloužily
jako velkokapacitní teletníky a které budou demolovány. Dalšími objekty v areálu jsou stávající objekt
(hala č. 2) a administrativní budova. Stávající teletníky budou nahrazeny halou firmy TECNO
IMPIANTI AVICOLI s názvem COMFORT PLUS (hala č. 1). V nové hale bude probíhat chov
s celkovou projektovanou kapacitou 180 000 nosnic. Hala bude zdrojem znečištění ovzduší, pro kterou
byly k výpočtu imisní koncentrace vybrány příspěvky amoniaku.
V administrativní budově a rekonstruovaném objektu (hala č. 2) budou umístěny dva plynové kotle,
které budou sloužit k vytápění rekonstruovaného objektu a administrativní budovy. Předpokládaný
výkon každého kotle je přibližně 40 kW se spotřebou 20 000 m3·rok-1 zemního plynu. Vzhledem ke
kvalitě paliva distribuovaného veřejnou sítí je pro autorizované měření emisí stanoveno měřit emise
oxidů dusíků a oxid uhelnatého, ostatní emise tuhých znečišťujících látek a oxidu siřičitého jsou
zanedbatelné. Proto byly k výpočtu imisní koncentrace z administrativní budovy a rekonstruovaného
objektu vybrány příspěvky oxidu dusičitého a oxidu uhelnatého.
Současně s realizací záměru se uvažuje i navýšení dopravy, která je součástí zpracování tohoto
výpočtu imisní zátěže území. Pro zhodnocení imisní koncentrace z dopravy byly vypočítány příspěvky
oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého a benzenu.
Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice
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Výpočet imisní zátěže území a pásma hygienické ochrany chovu hospodářských zvířat
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Výpočet imisní zátěže území je zpracován dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ČR
- Výpočet znečištění z bodových a mobilních zdrojů ,,Symos´97“, s použitím výpočtového programu
SYMOS 97.

Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice
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2. Metodika výpočtu
Výpočet imisní zátěže území byl proveden pomocí výpočtového programu SYMOS 97 verze 2003 dle
metodiky schválené Ministerstvem životního prostředí vydané 15. dubna 1998 ve věstníku
Ministerstva životního prostředí č. 3/1998 jako Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ČR Výpočet znečištění z bodových a mobilních zdrojů ,,Symos´97“.
Metodika výpočtu znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků získaných
domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve vydanou publikaci ,,Metodika výpočtu
znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů“, kterou v roce 1979 vydalo
tehdejší Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSR, a podstatným způsobem ji rozšiřuje.

Metodika výpočtu znečištění ovzduší umožňuje
•

výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných
zdrojů

•

výpočet znečištění od většího počtu zdrojů

•

stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto
způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů

•

brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní
vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského

•

odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu.

Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik
znečištění ovzduší
•

maximální možné krátkodobé (půlhodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které
se mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší

•

maximální možné krátkodobé (půlhodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez
ohledu na třídu stability a rychlost větru

•

roční průměrné koncentrace

Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice
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•

doba trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty (např. imisní limity).

Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno
•

stanovit výšku komína s ohledem na splnění imisních limitů

•

stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km od
zdrojů

•

stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí

•

vypočítat spad prachu

•

vyhodnotit rozptyl exhalací vypouštěných chladícími věžemi

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů pro hodnocení
kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění ovzduší ve vzdállenosti nad 100 km
od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní střech budov (např. na křižovatkách nebo
v kaňonech ulic).
Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění pod inverzní vrstvou ve
složitém terénu a při bezvětří. Pro tento účel je nutno použít postupů uvedených v doplňku k
Metodickém pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ČR - Výpočet znečištění z bodových a mobilních
zdrojů ,,Symos´97“.

Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice
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3. Klimatologická charakteristika území
Z klimatického hlediska patří zájmové území dle Quitta ještě do teplé oblasti T2, blízko mírně teplé
oblasti T10. Oblast je charakterizována dlouhým létem, teplým a suchým, velmi krátkým přechodným
obdobím s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou
zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
V tabulce č. 1 jsou uvedeny vybrané charakteristiky teplé oblasti T2.
Tabulka č. 1 Klimatické charakteristiky oblasti T2
Průměrná roční teplota
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 ˚C a více
Průměrné roční srážky (mm)
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm)
Srážkový úhrn v zimním období (mm)
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Intenzita 15 minutového deště s periodicitou a = 0,5

Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice

7,5 - 9 ˚C
50 - 60
160 - 170
500 - 650
90 - 100
350 - 400
200 - 300
40 - 50
165 l·ha-1
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4. Meteorologická charakteristika území
Meteorologické podmínky zájmové oblasti popisuje odborný odhad větrné růžice pro lokalitu
Pardubice, okres Pardubice, vypracovaný Českým hydrometeorologickým ústavem v Praze Komořanech, který je dostatečně reprezentativní pro zájmovou lokalitu. Větrná růžice se stanovuje ve
výšce 10m nad zemí a obsahuje četnosti jednotlivých směrů větrů pro pět tříd stability (podle stabilitní
klasifikace Bubníka a Koldovského) a tři třídy rychlosti větru.
Rychlost rozptylu znečišťujících látek emitovaných zdrojem závisí na rychlosti větru a intenzitě
termické turbulence, která závisí na změně teploty vzduchu s měnící se výškou, tj. na termické
stabilitě atmosféry. Vzrůstá - li teplota vzduchu s výškou, nastává inverze, neboť chladnější vzduch
zůstává v přízemních vrstvách a tím dochází ke špatnému rozptylu znečišťujících látek. Stabilitní třídy
se vyskytují jen za určitých rychlostí větru.
V následující tabulce č. 2 je uvedena stabilitní klasifikace a výskyt jednotlivých tříd rychlosti větru.
Tabulka č. 2 Stabilitní klasifikace s výskytem tříd rychlosti větru
Třída stability
I. velmi stabilní
II. stabilní
III. Izotermní
IV. Normální
V. konvektivní

Popis
silná inverze,
velmi špatné rozptylové podmínky
běžné inverze,
špatné rozptylové podmínky
slabé inverze,
často se vyskytující mírně zhoršené
rozptylové podmínky
indiferentní teplotní zvrstvení,
běžný případ dobrých rozptylových
podmínek
labilní teplotní zvrstvení,
rychlý rozptyl znečišťujících látek

Výskyt třídy rychlosti větru
m·s-1
1,7
1,7

5

1,7

5

11

1,7

5

11

1,7

5

V tabulce č. 3 je rychlost větru popsána pomocí 3 tříd rychlosti.
Tabulka č. 3 Definice tříd rychlosti větru
Třída rychlosti větru
1. slabý vítr
2. mírný vítr
3. silný vítr

Rozmezí rychlosti
m·s-1
od 0 do 2,5 včetně
od 2,5 do 7,5 včetně
nad 7,5

Třídní rychlost
m·s-1
1,7
5,0
11,0

Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Pardubice, uvedený v následující tabulce č. 3, slouží jako
podklad pro metodiku výpočtu znečištění ovzduší.
Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice
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Tabulka č. 4 Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Pardubice, okr. Pardubice, platná ve výšce 10 m
nad zemí v %
m.s-1
1,7
5,0
11,0
součet

N
0,76
0,00
0,00
0,76

NE
2,54
0,00
0,00
2,54

m.s-1
1,7
5,0
11,0
součet

N
1,27
0,13
0,00
1,40

NE
2,80
0,14
0,00
2,94

m.s-1
1,7
5,0
11,0
součet

N
1,39
1,39
0,07
2,85

NE
1,44
1,90
0,07
3,41

m.s-1
1,7
5,0
11,0
součet

N
2,05
1,38
0,05
3,48

NE
1,70
1,34
0,05
3,09

m.s-1
1,7
5,0
11,0
součet

N
0,85
0,26
0,00
1,11

NE
0,86
0,26
0,00
1,12

m.s-1
1,7
5,0
11,0
součet

N
6,32
3,16
0,12
9,60

NE
9,34
3,64
0,12
13,10

I. třída stability - velmi stabilní
E
SE
S
SW
1,44
0,68
0,60
0,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,44
0,68
0,60
0,76
II. třída stability - stabilní
E
SE
S
SW
1,16
1,33
1,90
1,61
0,12
0,19
0,25
0,35
0,00
0,00
0,00
0,00
1,28
1,52
2,15
1,96
III. třída stability - izotermní
E
SE
S
SW
1,15
1,72
1,09
1,06
1,34
1,64
1,14
2,03
0,18
0,30
0,32
1,06
2,67
3,66
2,55
4,15
IV. třída stability - normální
E
SE
S
SW
0,80
1,76
1,56
1,34
1,22
1,80
1,30
2,38
0,13
0,65
0,67
0,51
2,15
4,21
3,53
4,23
V. třída stability - konvektivní
E
SE
S
SW
0,53
0,60
1,24
0,77
0,22
0,43
0,72
0,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,75
1,03
1,96
1,51
celková růžice
E
SE
S
SW
5,08
6,09
6,39
5,54
2,90
4,06
3,41
5,50
0,31
0,95
0,99
1,57
8,29
11,10
10,79
12,61

W
0,82
0,00
0,00
0,82

NW
CALM
0,37
1,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,37
1,82

součet
9,79
0,00
0,00
9,79

W
2,15
0,28
0,00
2,43

NW
CALM
1,28
3,18
0,16
0,00
1,44
3,18

součet
16,68
1,62
0,00
18,30

W
1,41
3,54
1,47
6,42

NW
CALM
1,04
1,28
1,76
0,36
3,16
1,28

součet
11,58
14,74
3,83
30,15

W
1,62
3,32
0,88
5,82

NW
CALM
1,24
2,04
1,55
0,23
3,02
2,04

součet
14,11
14,29
3,17
31,57

W
0,83
0,47
0,00
1,30

NW
CALM
0,62
0,59
0,20
0,00
0,82
0,59

součet
6,89
3,30
0,00
10,19

W
6,83
7,61
2,35
16,79

NW
CALM
4,55
8,91
3,67
0,59
8,81
8,91

součet
59,05
33,95
7,00
100,00

Z větrné růžice vyplývá, že nejčastěji se v lokalitě Pardubice (Choltice - Luhy) vyskytuje západní vítr
s četností 16,79 % a severovýchodní s četností 13,10 %. Dále je z tabulky patrno, že výskyt třídní
rychlosti 1,7 m/s (slabé větry do 2 m/s), představující zhoršené rozptylové podmínky znečišťujících
látek, lze očekávat s četností 59,05 %. Velmi stabilní a stabilní termická atmosféra (stav inverzí) je
odhadnuta na 28,09 %.

Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice
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5. Technologické řešení záměru
Investorovým záměrem je demolování dvou stávajících teletníků, místo kterých bude postavena nová
typizovaná hala firmy TECNO IMPIANTI AVICOLI s názvem COMFORT PLUS (hala č. 1)
s konstrukcí z žárově zinkovaných nosníků. Délka haly bude 160 m, šířka (na střed nosníků) 25 m a
světlá výška uvnitř haly bude 7 m. Hala bude mít kapacitu 180 000 nosnic, které budou umístěny
v 9000 klecích (tj. 20 nosnic na klec).
Krmení bude zajištěno portálovým systémem krmení s násypkou speciálně upravenou pro plynulý
přísun krmiva, kontrolním systémem k regulaci množství dávky krmiva. Čistící kartáčky, slouží
rovněž k vyrovnání hladiny krmiva, budou upevněné u výpusti z jednotlivých násypek. K dopravení
krmiva ke klecím bude použit dopravník TECNO FS, který je tvořen potrubím s pružnou ocelovou
spirálou, umožňující plynulý přísun krmiva ze zásobníků k portálovým násypkám u jednotlivých
baterií.
Sběr vajec bude proveden systémem TECNO NIAGARA vybaveným plastovými pásy s košíčkovými
unašeči vajec pro jejich přenos na společné sběrné místo. Systém NIAGARA bude navazovat na
dopravník ANACONDA. Dopravník ANACONDA představuje ideální řešení dopravy vajec z baterií
ke sběrné jednotce, do třídírny a balírny vajec, systémem jediného nekonečného pásu překonávajícího
zatáčky, stoupání, klesání, nerovnost terénu, libovolné vzdálenosti - s naprostým vyloučením
poškození a znečištění vajec jejich samovolným odvalováním a narážením do sebe.
Pásový odkliz trusu z baterií bude proveden pomocí zařízení (trusné koncovky), které se skládá
z válečků, čistících škrabek a pohonného motoru s převodovkou. Odkliz trusu z haly bude realizován
příčným pásovým dopravníkem TECNO MCB navazujícím na pásový systém odklizu trusu od klecí a
přivádějícím odpad do sběrného místa (sběrný kontejner, prostor pro fermentaci ...).
Ventilace bude řešena jako podtlaková řízená počítačovou jednotkou. Nasávání čerstvého vzduchu
budou zajišťovat boční nasávací otvory. Znečištění vzduch bude odváděn pomocí bočních ventilátorů
umístěných na opačné stěně haly. Ventilační okno a okno pro nouzové odvětrávání bude osazeno
jedinou klapkou centrálně ovládanou a automaticky regulovanou pomocí řídícího počítače TECNO.
Klapku lze jednoduše adjustovat ve třech pozicích podle potřeby dané zejména vnějšími klimatickými
podmínkami.

V rekonstruované hala č. 2 budou umístěny sklad vajec, výtluk vajec a melanžárna. Sklad vajec bude
umístěn v jižním křídle haly č. 2. Vznikne změnou vnitřního dispozičního členění haly. Vybourány
Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice
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budou stávající příčky a nahrazeny novými zděnými příčkami. Sklad bude sloužit ke skladování vajec
před jejich expedicí a jako expedice vajec. Bude chlazen teplotu 5 – 18 °C s vlhkostí do 75 %.
Chladící medium nebude obsahovat látky poškozující ozonovou vrstvu Země. Chladící zařízení bude
uzavřené bez přímého kontaktu s okolním prostředím a únikem chladícího media do okolního
prostředí. Výtluk vajec a melanžárna bude umístěna v jižním křídle haly č. 2 a bude sloužit k výtluku
vajec s porušenou skořápkou a neporušenou podskořápečnou blánou a ke skladování melanže. Melanž
bude chlazená nepasterovaná. Před expedicí bude umístěna v chladící nádrži (tanku).

Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice
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6. Zdroje znečištění ovzduší

Bodové zdroje
Bodovými zdroji v areálu zemědělské farmy Choltice - Luhy budou hala č. 1, hala č. 2 a
administrativní budova.

Hala č. 1 (chov nosnic)
Hala č. 1 bude stacionárním zdrojem znečišťování emitujícím amoniak. Znečišťující látka se bude do
ovzduší dostávat odvětráváním haly pomocí ventilátorů. Počet ventilátorů je navržen na základě
požadavku nutné výměny vzduchu, a to 10 m3 vzduchu/hod. na 1 ks drůbeže ustájené v užitkové hale.
Z tohoto důvodu je naplánováno umístit na čelní stěnu haly 60 ks ventilátorů B41, každý o výkonu
36 000 m3·hod-1.
Pro účely výpočtu charakteristik znečištění ovzduší ve výpočtu imisní zátěže území, byly všechny
ventilátory uvažovány jako jeden společný ventilátor se součtem jednotlivých výkonů a průměrů
ventilátorů. Množství emisí vypouštěných z haly č. 1 se stanoví pomocí emisních faktorů dle tabulky
č. 3.1,

bodu 3., přílohy č. 2 nařízení vlády č. 615/2006 Sb.. Provozovatel docílí schválením a

užíváním Plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe, ve kterém bude zavedena technologie
krmení a napájení s enzymatickými látkami dle tabulky č. 3.3, bodu 3., přílohy č. 2 nařízení vlády č.
615/2006 Sb., snížení emisí amoniaku o 40 % z emisního faktoru na stáj.
V následující tabulce č. 5 jsou uvedeny emisní faktory bez použití snižujících technologií.
Tabulka č. 5 Emisní faktory bez použití snižujících technologií
Kategorie zvířat
Drůbež

Stáj

kuřice a nosnice

0,12

Emisní faktory (kg NH3·zvíře-1·rok-1)
Hnůj,
Zapravení
Kejda, trus
podestýlka
do půdy
0
0,02
0

Celkový
emisní faktor
0,14

Tabulka č. 6 uvádí korigovaný emisní faktor s použitím snižující technologie ve stájovém prostředí.

Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice
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Tabulka č. 6 Emisní faktory s použitím snižujících technologií
Kategorie zvířat
Stáj
(-40%)
0,072

Drůbež
kuřice a nosnice

Emisní faktory (kg NH3·zvíře-1·rok-1)
Hnůj,
Zapravení
Kejda, trus
podestýlka
do půdy
0
0,02
0

Celkový
emisní faktor
0,092

V tabulce č. 7 jsou uvedeny celkové emise a hmotnostní tok amoniaku ze zdroje znečištění.
Tabulka č. 7 Celkové emise a hmotnostní tok NH3
Zdroj
hala č. 1

Počet zvířat
ks nosnic
180000

Celkový korigovaný emisní faktor
kg NH3·zvíře-1·rok-1
0,092

Celkové emise NH3
t·rok-1
16,560

Hmotnostní tok NH3
g·s-1
0,525

Hala č. 2 (sklad vajec, výtluk vajec a melanžárna)
V hale č. 2 bude umístěn jeden plynový kotel na zemní plyn o výkonu 40 kW a spotřebě zemního
plynu 10 000 m-3·rok-1. Kotel bude v provozu odhadem 5088 hodin ročně. Vzhledem ke kvalitě paliva
distribuovaného veřejnou sítí je pro autorizované měření emisí stanoveno měřit emise oxidů dusíků a
oxid uhelnatého. Výpočet hmotnostního toku emisí oxidů dusíku a oxidu uhelnatého byl proveden
pomocí emisních faktorů uvedených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 352/2002 Sb..
V tabulce č. 8 je uveden výpočet celkových emisí a hmotnostního toku oxidů dusíku a oxidu
uhelnatého z emisních faktorů pro spalovaní zemního plynu uvedených v příloze č. 5 nařízení vlády
č. 352/2002 Sb.
Tabulka č. 8 Celkové emise a hmotnostní tok oxidů dusíku a oxidu uhelnatého
Znečišťující
látka

Spotřeba zemního
plynu
m3·rok-1

oxidy dusíku
oxid uhelnatý

10000

Emisní faktor
kg/106 m3 spáleného plynu
1600
320

Celkové
emise
t·rok-1
0,016
0,0032

Hmotnostní
tok
g·s-1
0,0005074
0,0001015

Administrativní budova
V administrativní budově bude umístěn jeden kotel na zemní plyn o výkonu 40 kW a spotřebě
zemního plynu 10 000 m-3·rok-1. Kotel bude v provozu odhadem 5088 hodin ročně. Stejně jako
v předchozím případě u haly č. 2 byl výpočet hmotnostního toku emisí proveden pouze pro oxidy
dusíku a oxid uhelnatý. Vzhledem ke stejnému množství spáleného zemního plynu a provozních hodin
je výpočet celkových emisí a hmotnostního toku oxidů dusíku a oxidu uhelnatého totožný jako
v tabulce č. 8.
Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice
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V následující tabulce č. 9 jsou uvedeny základní parametry bodových zdrojů znečištění , které jsou
vstupem pro výpočet charakteristik znečištění ovzduší, kde
Alfa

relativní roční využití zdroje

[%]

Pd

denní využití zdroje

[h·den-1]

x, y

x-ová a y-ová souřadnice zdroje podle JTSK

[m]

z

nadmořská výška zdroje

[m]

h

výška konce výduchu, komínu nad terénem

Vs

objem vzdušiny, spalin odcházející výduchem

[m3·s-1]

ts

teplota vzdušiny, spalin

[˚C]

d

vnitřní průměr výduchu , komína

[m]

w0

výstupní rychlost vzdušiny, spalin

[m·s-1]

[m]

Tabulka č. 9 Základní parametry bodových zdrojů znečištění
Název
hala č. 1
hala č. 2
administrativní budova

Alfa
%
1
0,581
0,581

Pd
h·den-1
24
16
16

x
m
-657308,5
-657348,4
-657333,4

y
m
-1064375
-1064246
-1064216

z
m
233,21
234,85
234,62

h
m
5
9
9

Vs
m3·s-1
600
0,0139
0,0139

ts
˚C
18
80
80

d
m
9,9
0,2
0,2

w0
m·s-1
7,796
0,443
0,443

Plošné zdroje
Záměr neobsahuje hodnotitelné plošné zdroje znečištění ovzduší.

Liniové zdroje
Liniovými zdroji bude doprava těžkých nákladních (HDV) a osobních vozidel (OV) způsobená
obsluhou záměru. Realizací záměru nedojde ke změně stávajícího způsobu dopravního řešení areálu.
V rámci záměru bude potřebná doprava krmných směsí 16 t soupravou (spotřeba cca 22 t denně) a
odvoz trusu 10 t nákladními vozy (produkce cca 33 t denně) a odvoz vajec (cca jeden kamion za dva
dny). Navážení a vyvážení slepic bude prováděno jednou ročně. Provozní doprava bude probíhat vždy
v pondělí, středu a pátek. Ve středu a pátek vždy cca 6 nákladních vozů v průběhu ranní směny pro
dopravu krmných směsí a odvoz trusu a 1 kamion pro odvoz vajec. V pondělí potom 11 nákladních
vozů v průběhu ranní směny pro dopravu krmných směsí a odvoz trusu a 2 kamiony pro odvoz vajec.
Každý pracovní den je potom předpokládán nárůst dopravy osobními automobily o 6 průjezdů (3 OV).
Dovoz kartonů, proložek a obalů bude cca jednou za tři týdny kamionem.
Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice
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K výpočtu byly použity emisní faktory vyčísleny pomocí programu MEFA. Emise byly vypočteny pro
rok 2009, u vozidel bylo uvažováno splnění normy EURO 3, průměrná rychlost 80 km·hod-1 a
pohonná hmota u osobních automobilů benzín, u těžkých nákladních automobilů nafta. V následující
tabulce č. 10 jsou uvedeny hodnoty emisních faktorů pro znečišťující látky NOx, CO, C6H6 a PM10.
Tabulka č. 10 Emisní faktory motorových vozidel
Typ
vozidla

Emisní faktory (g·km-1)
NOx

OV
HDV

0,1735
2,3164
CO

OV
HDV

0,3792
3,3012
C6H6

OV
HDV

0,0034
0,0129
PM10

OV
HDV

0,0012
0,2199

Tabulka č. 11 uvádí jednotlivé úseky liniového zdroje s popisem směru úseku, průměrnou rychlostí,
šířkou a délkou úseku.
Tabulka č. 11 Základní údaje liniových zdrojů
Číslo
úseku
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15

Směr úseku
Výjezd z areálu ke křižovatce
Od křižovatky směrem na Bezděkov
Od křižovatky směrem na Bezděkov
Od křižovatky směrem na Bezděkov
Od křížovatky směrem k silnici 342
Od křížovatky směrem k silnici 343
Od křižovatky silnice 342 směr Svinčany
Od křižovatky silnice 342 směr Svinčany
Od křižovatky silnice 342 směr Svinčany
Od křižovatky silnice 342 směr Svinčany
Od křižovatky silnice 342 směr Veselí
Od křižovatky silnice 342 směr Veselí
Od křižovatky silnice 342 směr Veselí
Od křižovatky silnice 342 směr Choltice
Od křižovatky silnice 342 směr Choltice

Průměrná
rychlost
km·hod-1
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

Šířka
komunikace
m
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Délka
úseku
m
240.380
1107.071
112.309
294.733
337.234
350.334
592.606
343.576
199.063
467.441
263.006
943.984
244.113
417.012
438.982

V tabulce č. 12 jsou uvedeny hmotnostní toky oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, benzenu a prachových
částic frakce PM10.
Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice
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Tabulka č. 12 Emise motorových vozidel na jednotlivých úsecích liniového zdroje
Číslo
úseku

Počet
pohybů OV

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15

Počet pohybů
HDV

6
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice

54
0
0
0
54
54
0
0
0
0
54
54
54
0
0

Emise NOx
-1

g·s
0,0000004138
0,0000009528
0,0000000967
0,0000002537
0,0000002902
0,0000003015
0,0000001700
0,0000000986
0,0000000571
0,0000001341
0,0000000755
0,0000002709
0,0000000700
0,0000001196
0,0000001259

Emise CO
-1

Emise C6H6

g·s
0,0000717564
0,0000020823
0,0000002112
0,0000005544
0,0001000341
0,0001039199
0,0000003716
0,0000002154
0,0000001248
0,0000002931
0,0000776859
0,0002788310
0,0000721054
0,0000002615
0,0000002752

-1

g·s
0,0000002850
0,0000000187
0,0000000019
0,0000000050
0,0000003941
0,0000004094
0,0000000033
0,0000000019
0,0000000011
0,0000000026
0,0000003044
0,0000010926
0,0000002825
0,0000000023
0,0000000025

Emise PM10
g·s-1
0,0000047225
0,0000000066
0,0000000007
0,0000000018
0,0000066232
0,0000068805
0,0000000012
0,0000000007
0,0000000004
0,0000000009
0,0000051644
0,0000185360
0,0000047934
0,0000000008
0,0000000009
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7. Imisní limity
Imisní limity jsou stanoveny v příloze č. 1 nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a
vyhodnocování kvality ovzduší. V části A jsou stanoveny imisní limity pro ochranu zdraví.
Tabulka č. 13 Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich překročení
Znečišťující látka
Oxid uhelnatý
PM10
PM10

Doba průměrování

Imisní limit

maximální denní
osmihodinový průměr
24 hodin
1 kalendářní rok

10 mg·m-3

Přípustná četnost
překročení za
kalendářní rok

50 µg·m-3
40 µg·m-3

35

Tabulka č. 14 Imisní limity oxidu dusičitého a benzenu a přípustné četnosti jejich překročení
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Benzen

1 hodina
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

200 µg·m-3
40 µg·m-3
5 µg·m-3

Přípustná četnost
překročení za
kalendářní rok
18

Tabulka č. 15 Meze tolerance imisních limitů oxidu dusičitého a benzenu
Znečišťující látka
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Benzen

Doba průměrování
1 hodina
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

2006
40 µg·m-3
8 µg·m-3
4 µg·m-3

2007
30 µg·m-3
6 µg·m-3
3 µg·m-3

2008
20 µg·m-3
4 µg·m-3
2 µg·m-3

2009
10 µg·m-3
2 µg·m-3
1 µg·m-3

Pro amoniak není nařízením vlády č. 597/2006 Sb. stanoven emisní limit.
Dle U.S. EPA Region III Risk - Based Contrecation Table EPA (2005) je pro amoniak ve venkovním
ovzduší uváděna referenční hodnota RBC (Risk Based Contrecation) jako roční hodnota při které
nedochází ke karcinogenním efektům RBC(ambient air) = 100 µg·m-3.

Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice
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8. Stávající imisní pozadí
Imisní zatížení amoniakem není v dané lokalitě monitorováno. Měření

imisí amoniaku probíhá

v České republice na stanicích Lovosice - MÚ, Most, Pardubice - Dukla a Mikulov - Sedlec.
Tabulka č. 16 uvádí maximální hodinové, maximální denní a průměrné roční imisní koncentrace
amoniaku na monitorovacích stanicích v České republice z roku 2007.
Tabulka č. 16 Stav imisního zatížení NH3 z roku 2007
Stanice

Maximální hodinová
koncentrace

Lovosice - MÚ
Most
Pardubice Dukla
Mikulov Sedlec

24,3 µg·m-3
naměřeno 7.3.2007
40,7 µg·m-3
naměřeno 23.11.2007
13,7 µg·m-3
naměřeno 6.4.2007

Maximální denní
koncentrace
41,0 µg·m-3
naměřeno 17.1.2007
7,5 µg·m-3
naměřeno 16.10.2007
9,5 µg·m-3
naměřeno 17.3.2007
6,2 µg·m-3
naměřeno 12.4.2007

Průměrná roční
koncentrace
11,3 µg·m-3
1,9 µg·m-3
4,8 µg·m-3
1,4 µg·m-3

Měření imisí oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, benzenu a prachových částic frakce PM10 probíhá
v blízkosti zájmové lokality na stanicích Pardubice - Rosice, Pardubice - Dukla a Hošťálovice.
Tabulka č. 17 uvádí maximální hodinové a průměrné roční imisní koncentrace oxidu dusičitého na
vybraných monitorovacích stanicích v České republice z roku 2007.
Tabulka č. 17 Stav imisního zatížení NO2 z roku 2007
Stanice
Pardubice - Rosice
Pardubice - Dukla
Hošťálovice

Maximální hodinová koncentrace
83 µg·m-3
naměřeno 12.3.2007
93,2 µg·m-3
naměřeno 13.3.2007
100 µg·m-3
naměřeno 9.6.2007

Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice

Průměrná roční koncentrace
17,2 µg·m-3
19,6 µg·m-3
18,3 µg·m-3
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Obrázek č. 1 Pole roční průměrné koncentrace NO2 v roce 2007

Tabulka č. 18 uvádí maximální 8mi hodinové a průměrné roční imisní koncentrace oxidu uhelnatého
na vybraných monitorovacích stanicích v České republice z roku 2007.
Tabulka č. 18 Stav imisního zatížení CO z roku 2007
Stanice
Pardubice - Dukla

Maximální 8mi hodinová koncentrace
1673,3 µg·m-3
naměřeno 12.3.2007

Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice

Průměrná roční koncentrace
536,5 µg·m-3
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Obrázek č. 2 Maximální 8hod. klouzavé průměrné koncentrace oxidu uhelnatého v letech 1996–2007 na
vybraných stanicích

Tabulka č. 19 uvádí maximální hodinové a průměrné roční imisní koncentrace benzenu na vybraných
monitorovacích stanicích v České republice z roku 2007.
Tabulka č. 19 Stav imisního zatížení C6H6 z roku 2007
Stanice
Pardubice - Rosice
Pardubice - Dukla

Maximální hodinová koncentrace
15,5 µg·m-3
naměřeno 30.7.2007
11,6 µg·m-3
naměřeno 13.4.2007

Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice

Průměrná roční koncentrace
0,6 µg·m-3
1,0 µg·m-3
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Obrázek č. 3 Pole roční průměrné koncentrace benzenu v ovzduší v roce 2007

Tabulka č. 20 uvádí maximální hodinové a průměrné roční imisní koncentrace prachových částic
frakce PM10 na vybraných monitorovacích stanicích v České republice z roku 2007.
Tabulka č. 20 Stav imisního zatížení PM10 z roku 2007
Stanice
Pardubice - Dukla

Maximální hodinová koncentrace
314,5 µg·m-3
naměřeno 24.3.2007

Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice

Průměrná roční koncentrace
26,2 µg·m-3
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Obrázek č. 4 Pole roční průměrné koncentrace PM10 v roce 2007

Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice
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9. Referenční body
Výpočet byl proveden pro hustou geometrickou síť referenčních bodů ve výšce 1,5 m nad terénem.
Hustota sítě referenčních bodů ovlivňuje reprezentativnost výsledků charakteristik znečištění ovzduší
v referenčních bodech, které netvoří výpočtovou síť a jsou voleny jako body reprezentující obytné
zástavby nebo důležitá místa v zájmové lokalitě. V následující tabulce č. 21 jsou uvedeny základní
parametry geometrické sítě referenčních bodů.
Tabulka č. 21 Geometrická síť referenčních bodů
x
-658811
150 m
21

Souřadnice počátečního bodu
Vzdálenost bodů od sebe
Počet bodů v ose
Celkový počet bodů
Zájmové území
Celková plocha

y
-1065763
150 m
21
441
3000 m x 3000 m
9000000 m2

Imisní koncentrace amoniaku, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, benzenu a prachových částic frakce
PM10 byly vypočteny pro vybrané referenční body reprezentující obytné zástavby a významná místa
v zájmové lokalitě, které jsou uvedeny v tabulce č. 22.
Tabulka č. 22 Referenční body reprezentující obytné zástavby
Číslo referenčního
bodu
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010

Pojmenování ref. bodu
Železniční zastávka Choltice
Veselí
Bezděkov - Obecní úřad
Jeníkovice - sever
Bezděkov - jih
Cyklos Choltice
Choltice - zámek
Choltice- východ
Žihounské pole
Mezi silnicí 342 a železnicí

Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice

x

y

z

h

m
-657400
-658635
-657090
-656589
-657249
-657649
-658748
-658088
-656364
-658123

m
-1065079
-1062877
-1062986
-1065513
-1063824
-1064861
-1065175
-1065086
-1064081
-1063471

m
236,3
236,7088
239,24
261,624
239,504
236,944
239,312
236,9796
245,52
232,92

m
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
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10. Výpočet charakteristik znečištění ovzduší
Výpočet imisní zátěže území byl proveden pomocí výpočtového programu SYMOS 97 verze 2003 dle
metodiky schválené Ministerstvem životního prostředí vydané 15. dubna 1998 ve věstníku
Ministerstva životního prostředí č. 3/1998 jako Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ČR Výpočet znečištění z bodových a mobilních zdrojů ,,Symos´97“. Výpočet byl proveden pro maximální
možnou situaci z hlediska znečištění ovzduší.
V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky charakteristik znečištění ovzduší pro amoniak, oxid
dusičitý, oxid uhelnatý, benzen a prachové částice frakce PM10.

Příspěvky k imisní koncentraci amoniaku NH3
Tabulka č. 23
lokalitě

Maximální hodinové a denní příspěvky NH3 ke stávajícímu imisnímu pozadí v zájmové

Č. ref. bodu
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010

Maximální hodinové koncentrace
µg·m-3
11,4401
3,85156
6,10141
7,26489
18,4718
14,4207
4,85419
8,05898
10,1045
6,71249

Maximální denní koncentrace
µg·m-3
9,91857
3,3393
5,28992
6,29866
16,0151
12,5027
4,20858
6,98713
8,76059
5,81973

Tabulka č. 24 Maximální půlhodinové a průměrné roční příspěvky NH3 ke stávajícímu imisnímu pozadí
v zájmové lokalitě včetně výskytu ve třídě stability, rychlosti a směru větru
Č. ref. bodu

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010

Maximální
půlhodinové
koncentrace
µg·m-3
11,4401
4,42663
6,6339
9,30659
18,4718
14,4207
5,41699
8,17589
10,6339
6,92658

Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice

Třída
stability

Rychlost
větru

Směr větru

Průměrná roční koncentrace

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

m·s-1
5
2,9
3,6
2,5
5
5
3,2
4,4
3,8
4

˚
7
137
188
326
186
34
60
47
252
137

µg·m-3
0,20459
0,0675
0,09945
0,11696
0,3468
0,28385
0,08816
0,13356
0,20501
0,11231
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Příspěvky k imisní koncentraci oxidu dusičitého NO2

Tabulka č. 25
lokalitě

Maximální hodinové a denní příspěvky NO2 ke stávajícímu imisnímu pozadí v zájmové

Č. ref. bodu
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010

Maximální hodinové koncentrace
µg·m-3
0,02709
0,01356
0,0255
0,00872
0,0479
0,02877
0,01364
0,01909
0,01944
0,01911

Maximální denní koncentrace
µg·m-3
0,01729
0,00877
0,01779
0,00544
0,02804
0,01742
0,00852
0,0118
0,01192
0,01201

Tabulka č. 26 Maximální půlhodinové a průměrné roční příspěvky NO2 ke stávajícímu imisnímu pozadí
v zájmové lokalitě včetně výskytu ve třídě stability, rychlosti a směru větru
Č. ref. bodu

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010

Maximální
půlhodinové
koncentrace
µg·m-3
0,0311
0,0159
0,02956
0,01027
0,0535
0,03267
0,01596
0,02203
0,02278
0,02198

Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice

Třída
stability

Rychlost
větru

Směr větru

Průměrná roční koncentrace

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

m·s-1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

˚
4
136
192
330
193
26
56
41
262
134

µg·m-3
0,00038
0,00033
0,0008
0,00013
0,00121
0,00061
0,00033
0,00044
0,00035
0,0005
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Příspěvky k imisní koncentraci oxidu uhelnatého CO

Tabulka č. 27 Maximální hodinové a 8mi hodinové příspěvky CO ke stávajícímu imisnímu pozadí v
zájmové lokalitě
Č. ref. bodu

Maximální hodinové koncentrace

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010

µg·m-3
5,42896
20,6451
2,37759
2,06212
5,158
6,89739
3,67979
7,68187
3,48986
6,22027

Maximální 8mi hodinové
koncentrace
µg·m-3
4,70691
17,8993
2,06137
1,78777
4,47199
5,98004
3,19038
6,66018
3,02555
5,39297

Tabulka č. 28 Maximální půlhodinové a průměrné roční příspěvky CO ke stávajícímu imisnímu pozadí v
zájmové lokalitě včetně výskytu ve třídě stability, rychlosti a směru větru
Č. ref. bodu

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010

Maximální
půlhodinové
koncentrace
µg·m-3
6,15281
23,3978
2,69459
2,33706
5,84573
7,81703
4,17042
8,7061
3,95516
7,04964

Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice

Třída
stability

Rychlost
větru

Směr větru

Průměrná roční koncentrace

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

m·s-1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

˚
328
163
221
319
249
332
10
348
273
214

µg·m-3
0,12815
0,665
0,17937
0,04542
0,37927
0,19174
0,15778
0,17874
0,12162
0,74595
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Příspěvky k imisní koncentraci benzenu C6H6

Tabulka č. 29
lokalitě

Maximální hodinové a denní příspěvky C6H6 ke stávajícímu imisnímu pozadí v zájmové

Č. ref. bodu
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010

Maximální hodinové koncentrace
µg·m-3
0,03674
0,15288
0,01464
0,01216
0,032
0,04718
0,02347
0,05908
0,0228
0,03241

Maximální denní koncentrace
µg·m-3
0,03185
0,13255
0,0127
0,01054
0,02774
0,0409
0,02035
0,05122
0,01977
0,0281

Tabulka č. 30 Maximální půlhodinové a průměrné roční příspěvky C6H6 ke stávajícímu imisnímu pozadí
v zájmové lokalitě včetně výskytu ve třídě stability, rychlosti a směru větru
Č. ref. bodu

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010

Maximální
půlhodinové
koncentrace
µg·m-3
0,04163
0,17327
0,0166
0,01378
0,03626
0,05347
0,0266
0,06696
0,02585
0,03673

Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice

Třída
stability

Rychlost
větru

Směr větru

Průměrná roční koncentrace

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

m·s-1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

˚
328
163
246
319
249
331
10
348
272
214

µg·m-3
0,00075
0,00399
0,0011
0,00025
0,00224
0,00112
0,00092
0,00103
0,00072
0,00424
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Příspěvky k imisní koncentraci prachových částic frakce PM10

Tabulka č. 31 Maximální hodinové a denní příspěvky PM10 ke stávajícímu imisnímu pozadí v zájmové
lokalitě
Č. ref. bodu
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010

Maximální hodinové koncentrace
µg·m-3
0,61947
2,59212
0,24844
0,20518
0,53778
0,79298
0,39761
1,00134
0,38075
0,54979

Maximální denní koncentrace
µg·m-3
0,50054
2,09443
0,20074
0,16579
0,43452
0,64073
0,32127
0,80908
0,30765
0,44423

Tabulka č. 32 Maximální půlhodinové a průměrné roční příspěvky PM10 ke stávajícímu imisnímu pozadí
v zájmové lokalitě včetně výskytu ve třídě stability, rychlosti a směru větru
Č. ref. bodu

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010

Maximální
půlhodinové
koncentrace
µg·m-3
0,70207
2,93774
0,28157
0,23254
0,60948
0,89872
0,45062
1,13485
0,43152
0,62309

Třída
stability

Rychlost
větru

Směr větru

Průměrná roční koncentrace

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

m·s-1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

˚
328
163
246
319
249
331
10
348
272
214

µg·m-3
0,01228
0,06745
0,01701
0,00415
0,03583
0,01822
0,01524
0,01699
0,01177
0,0713

Grafické znázornění maximálních půlhodinových resp. 8mi hodinových a průměrných ročních
příspěvků amoniaku, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, benzenu a prachových částic frakce PM10 ke
stávajícímu imisnímu pozadí je uvedeno pomocí izolonií zakreslených v mapě zájmového území
v příloze č. 7.

Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice
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11. Zhodnocení vlivu na kvalitu ovzduší
Příspěvky k imisní koncentraci amoniaku NH3
Pro amoniak je ve venkovním ovzduší uváděna referenční hodnota RBC (Risk Based Concentration)
jako roční hodnota při které nedochází ke karcinogenním efektům RBC(ambient air) = 100 µg·m-3.
Nejvyšší průměrné roční příspěvky k imisní koncentraci NH3 byly vyčísleny v referenčním bodě číslo
1005 v hodnotě 0,3468 µg·m-3, což představuje 0,35 % referenční hodnoty.

Na základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci lze vyvodit závěr, že umístěním záměru nedojde
k významnému zvýšení imisní koncentrace amoniaku s negativními účinky na zdraví lidí.

Příspěvky k imisní koncentraci oxidu dusičitého NO2
Pro oxid dusičitý je stanoven nařízením vlády č. 597/2006 Sb. imisní limit vyhlášený pro ochranu
zdraví lidí v hodnotě 200 µg·m-3 pro maximální hodinovou koncentraci a 40 µg·m-3 pro průměrnou
roční koncentraci.
Nejvyšší maximální hodinové příspěvky k imisní koncentraci NO2 byly vyčísleny v referenčním bodě
číslo 1005 v hodnotě 0,0479 µg·m-3, což představuje 0,024 % imisního limitu.
Nejvyšší průměrné roční příspěvky k imisní koncentraci NO2 byly vyčísleny v referenčním bodě číslo
1005 v hodnotě 0,00121 µg·m-3, což představuje 0,003 % imisního limitu.

Na základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci lze vyvodit závěr, že umístěním záměru nedojde
k významnému zvýšení imisní koncentrace oxidu dusičitého s negativními účinky na zdraví lidí.

Příspěvky k imisní koncentraci oxidu uhelnatého CO
Pro oxid uhelnatý je stanoven nařízením vlády č. 597/2006 Sb. imisní limit vyhlášený pro ochranu
zdraví lidí v hodnotě 10 mg·m-3 pro maximální 8mi hodinovou koncentraci.
Nejvyšší maximální hodinové příspěvky k imisní koncentraci CO byly vyčísleny v referenčním bodě
číslo 1002 v hodnotě 17,8993 µg·m-3, což představuje 0,18 % imisního limitu.
Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice
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Na základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci lze vyvodit závěr, že umístěním záměru nedojde
k významnému zvýšení imisní koncentrace oxidu uhelnatého s negativními účinky na zdraví lidí.

Příspěvky k imisní koncentraci benzenu C6H6
Pro benzen je stanoven nařízením vlády č. 597/2006 Sb. imisní limit vyhlášený pro ochranu zdraví lidí
v hodnotě 5 µg·m-3 pro průměrnou roční koncentraci.
Nejvyšší průměrné roční příspěvky k imisní koncentraci C6H6 byly vyčísleny v referenčním bodě číslo
1010 v hodnotě 0,00424 µg·m-3, což představuje 0,085 % imisního limitu.

Na základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci lze vyvodit závěr, že umístěním záměru nedojde
k významnému zvýšení imisní koncentrace benzenu s negativními účinky na zdraví lidí.

Příspěvky k imisní koncentraci prachových částic frakce PM10
Pro prachové částice frakce PM10 je stanoven nařízením vlády č. 597/2006 Sb. imisní limit vyhlášený
pro ochranu zdraví lidí v hodnotě 50 µg·m-3 pro maximální 24 hodinovou koncentraci a 40 µg·m-3 pro
průměrnou roční koncentraci.
Nejvyšší maximální denní příspěvky k imisní koncentraci PM10 byly vyčísleny v referenčním bodě
číslo 1002 v hodnotě 2,59212 µg·m-3, což představuje 5,18 % imisního limitu.
Nejvyšší průměrné roční příspěvky k imisní koncentraci NO2 byly vyčísleny v referenčním bodě číslo
1010 v hodnotě 0,0713 µg·m-3, což představuje 0,18 % imisního limitu.

Na základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci lze vyvodit závěr, že umístěním záměru nedojde
k významnému zvýšení imisní koncentrace oxidu dusičitého s negativními účinky na zdraví lidí.

Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice
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12. Výpočet pásma hygienické ochrany chovu
hospodářských zvířat
Výpočet pásma hygienické ochrany byl zpracován dle metodiky „Postup pro posuzování ochranného
pásma chovů zvířat z hlediska ochrany zdravých životních podmínek“ (Acta hygienica,
epidemiologica et mocrobiologica č. 8/1999, ISSN 0862-5956). Zpracovatel při výpočtech postupoval
přiměřeně dle tohoto návodu.

Vstupní podmínky
Popis záměru
Hala č. 1 spolu se skladováním drůbežího trusu budou stacionárním zdrojem znečišťování emitujícím
amoniak. Znečišťující látka se bude do ovzduší dostávat odvětráváním haly pomocí ventilátorů. Počet
ventilátorů je navržen na základě požadavku nutné výměny vzduchu, a to 10 m3 vzduchu/hod. na 1 ks
drůbeže ustájené v užitkové hale. Z tohoto důvodu je naplánováno umístit na čelní stěnu haly 60 ks
ventilátorů B41, každý o výkonu 36 000 m3·hod-1.
Pro účely výpočtu pásma hygienické ochrany, byly všechny ventilátory uvažovány jako jeden
společný ventilátor se součtem jednotlivých výkonů a průměrů ventilátorů. Tento společný ventilátor
lze uvažovat jako emisní střed chovu nosnic.

Meteorologická charakteristika území
Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Pardubice, uvedený v kapitole č. 4, slouží jako podklad pro
metodiku výpočtu pásma hygienické ochrany chovu hospodářských zvířat.

Objekty hygienické ochrany
Nejbližším objektem hygienické ochrany je obytný dům směrem na sever od záměru, který se nachází
v obci Bezděkov a je vzdálen cca 476 m. Druhým nejbližším objektem hygienické ochrany je obytný
dům směrem na jih od záměru, který se nachází v Cholticích u železniční zastávky a je vzdálen cca
650 m. Umístění záměru v okolní zástavbě včetně vyznačení emisního středu z chovu nosnic v areálu
zemědělské farmy Choltice - Luhy je znázorněno na obrázku č. 5.
Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice
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Obrázek č. 5 Umístění záměru včetně emisního středu z chovu nosnic

Výpočet pásma hygienické ochrany
Výpočet PHO je předložen v tabulkách přílohy č. 8. Při výpočtu byly zohledněny korekce, které jsou
uvedeny v následující tabulce č. 33.
Tabulka č. 33 Použité korekce emisního čísla
Typ korekce
Krmivová aditiva pro snížení emisí
amoniaku
Ochranná zeleň plánovaná, stávající
clonící objekty
Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice

Korekce emisního čísla
%

Poznámka

-35

odborný odhad, celkové snížení emisí
amoniaku je 40 %

-5 % ve všech směrech kromě
SE kde -10 %

tabelované hodnoty
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V tabulce č. 34 jsou uvedeny korekce dle četnosti větrů vypočtené z větrné růžice pro oblast
Pardubice, okres Pardubice.
Tabulka č. 34 Korekce dle četnosti větrů
Směr větru
Průměrná četnost %
Výsledná korekce %

N
9,60
-14,29

NE
13,10
13,71

E
8,29
-24,77

SE
11,10
-2,29

S
10,79
-4,77

SW
12,61
9,79

W
16,79
30

NW
8,,81
-20,61

CALM
8,91

Tabulka č. 35 uvádí souhrn výsledků výpočtu pásma hygienické ochrany. Vzhledem ke vzdálenostem
objektů hygienické ochrany od pásma hygienické ochrany lze usoudit, že záměr nebude obtěžovat
zápachem nejbližší obytné zástavby.
Tabulka č. 35 Pásmo hygienické ochrany
Směr větru
N
NE
E
SE
S
SW
W
NW

Vzdálenost PHO [m]
415
546
358
451
463
529
611
382

Vzdálenost OHO [m]
476

650

Na obrázku č. 6 je grafické znázornění pásma hygienické ochrany v zájmové lokalitě s vyznačením
nejbližších objektů hygienické ochrany.

Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice
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Obrázek č. 6 Grafické znázornění pásma hygienické ochrany (měřítko - 1:10000)

Dle provedeného výpočtu lze předpokládat, že nejbližší chráněné objekty by neměly být nadměrně
obtěžovány pachem. V případě posuzování pachů zákonným způsobem bude nutno postupovat
v souladu s § 10 zákona č. 86/2002 Sb. v aktuálním znění a vyhlášky č. 362/2006 Sb.. Zpracovatel
výpočtu doporučuje v případě zjištěného obtěžování pachem nad únosnou míru při postupu dle § 10
zákona č. 86/2002 Sb. řešit další snižování pachové zátěže doplňkovými technickými úpravami chovu.

Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice
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13. Závěr
Výpočet imisní zátěže území byl proveden pro maximální možnou situaci z hlediska znečištění
ovzduší. dle metodiky schválené Ministerstvem životního prostředí vydané 15. dubna 1998 ve
věstníku Ministerstva životního prostředí č. 3/1998 jako Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší
MŽP ČR - Výpočet znečištění z bodových a mobilních zdrojů ,,Symos´97“ pomocí výpočtového
programu SYMOS 97 verze 2003.
Výpočet pásma hygienické ochrany byl zpracován dle metodiky „Postup pro posuzování ochranného
pásma chovů zvířat z hlediska ochrany zdravých životních podmínek“ (Acta hygienica,
epidemiologica et mocrobiologica č. 8/1999, ISSN 0862-5956).
Na základě výsledků výpočtu lze konstatovat, že záměr provozovatele ,,Chov nosnic Choltice - Luhy“
jehož obsahem je demolování dvou stávajících teletníků, místo kterých bude postavena nová
typizovaná hala firmy TECNO IMPIANTI AVICOLI s názvem COMFORT PLUS s kapacitou
180 000 nosnic, a se záměrem související vytápění rekonstruované haly č. 2 a administrativní budovy
dvěma kotli na zemní plyn a nárůst dopravní frekvence osobními a těžkými nákladními vozidly
vyvolané obsluhou areálu zemědělské farmy,
nebude mít významný vliv na zhoršení kvality ovzduší v zájmové lokalitě. Emise
produkované z areálu zemědělské farmy nebudou překračovat imisní limity
stanovené v nařízení vlády

č. 597/2006 Sb. a nebudou negativně

ovlivňovat zdraví lidí v zájmové lokalitě. Chov nosnic nebude nadměrně obtěžovat
zápachem nejbližší obytné zástavby.

Ing. Radek Píša
Konečná 2770, 530 02 Pardubice
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14. Doporučení
Doporučení pro provozovatele jsou
•

plnit povinnosti provozovatelů velkých stacionárních zdrojů dle § 11 zákona č. 86/2002 Sb. o
ochraně ovzduší v aktuálním znění.

•

zpracovat Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe dle bodu 2 přílohy č. 2 nařízení
vlády č. 615/2006 Sb., předložit ho příslušnému krajskému úřadu ke schválení a dodržovat
jeho postupy.

•

v případě zjištěného obtěžování pachem nad únosnou míru při postupu dle § 10 zákona
č. 86/2002 Sb. řešit další snižování pachové zátěže doplňkovými technickými úpravami
chovu.
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA
Akce :

„Chov nosnic, Choltice-Luhy, pozemky st.p.283-292, p.p.514/3,
kraj Pardubický“
HLUKOVÁ STUDIE
Výpočet předpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku, způsobené provozem
areálu chovu nosnic v obci Choltice-Luhy (stacionární zdroje hluku včetně pohybu
vozidel uvnitř areálu a navýšená silniční doprava). Stanovení očekávané ekvivalentní
hladiny hluku na hranicích pozemků čtyř nejbližších obytných objektů: v bodě "A"
před RD čp.11 v obci Bezděkov (stacionární zdroje hluku), v bodě "B" před BD
čp.124 v obci Choltice (stacionární zdroje hluku), v bodě "C" před RD čp.9 v obci
Veselí (doprava) a v bodě "D" před RD čp.134 v obci Svinčany (doprava). Posouzení
vypočtených hodnot podle §11 a přílohy č.3 nařízení vlády č.148/2006 Sb:
„O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.

ÚVOD
Záměrem investora je výstavba dvou nových hal na chov nosnic s produkcí vajec ve stávajícím
areálu zemědělské farmy v Cholticích-Luhách. V obou halách bude chováno celkem 317.200
nosnic. V současné době jsou ve stávajícím areálu nevyužívané objekty, které dříve sloužily jako
velkokapacitní teletník. Ten již není několik let využíván. Záměrem investora je částečná demolice
stávajících objektů a jejich nahrazení novými halami na chov nosnic s produkcí vajec. Dispozice
původních objektů (půdorysně) bude vcelku zachována. Provoz bude dvousměnný.
Jedná se o typizované haly pro chov nosnic. Stávající objekty na místě hal 1 a 2 budou
nahrazeny novými o téměř shodné výšce (cca 8 m). Haly 1 a 2 budou oproti původnímu půdorysu
o cca 60m delší. Zásobníky na krmivo budou odstraněny a nahrazeny typovými zásobníky, které
jsou součástí technologie haly č. 1 a haly č. 2, odstraněn bude i stávající silážní žlab.
Uživatelem a provozovatelem záměru po jeho uvedení do provozu bude společnost VEJCE
CZ, s.r.o. Realizace stavby je vyvolána záměrem investora rozšířit výrobní činnosti. K objektu je
přístup po stávající silnici č. I/2 Pardubice-Přelouč, odbočkou přes obec Bezděkov nebo ze
stávající silnice III/342 Veselí-Svinčany odbočkou směrem na Bezděkov.
Areál chovu budou tvořit dvě nové produkční haly o kapacitách chovu 2 x 158 600 ks nosnic
(hala 1 a hala 2). Jedná se o typizované haly firmy TECNO IMPIANTI AVICOLI , s.r.l. s názvem
COMFORT PLUS. Součástí areálu bude rekonstruovaný objekt (hala 3), který po rekonstrukci
vnitřního uspořádání bude sloužit jako sklad obalů, třídírna vajec, balička, sociální zázemí,
melanžárna a hygienická smyčka. Haly mají jednotné stavební provedení a konstrukci, která
následně určuje kapacitu haly z hlediska počtu chovaných nosnic.
Nosná konstrukce haly je provedena ze žárově zinkovaných nosníků. Rozměry: 162,00m
délka, 20,00m šířka a 8,00m vnitřní světlost haly. Stěnové panely jsou tvořeny z vnějších
zinkovaných trapézových plechů, ošetřených ochranným nátěrem a z vnitřních zinkovaných
trapézových plechů - mezi plechy je vložena izolace z pěnového polyuretanu v samozhášlivém
provedení (hustota 35-40 kg/m3). Tloušťka stěnových panelů je 40mm. Panely jsou upevněny
shora a ze spodu k hale galvanizovanými profily. Panely pro zastřešení haly mají shodnou
skladbu. Tloušťka střešních panelů je min. 40mm a max. 80mm. Panely jsou upevněny k vaznicím
pomocí samořezných šroubů s podložkou. Střecha je ukončena středovým hřebenem ze
zinkovaného plechu, ošetřeného ochranným nátěrem.
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Součástí technologie chovu nosnic bude také osazení dvou náhradních zdrojů elektrické
energie - náhradní zdroj bude umístěn jeden v každé hale (naftový dieselagregát s výkonem cca
0,1MW, který bude spouštěn při výpadku el. energie). I když se jedná o zařízení, které nebude
součástí běžného provozu areálu, jsou jeho hlukové účinky zahrnuty do posouzení.
Realizací záměru nedojde ke změně stávajícího způsobu dopravního řešení areálu. V rámci
záměru bude potřebná doprava krmných směsí 16 t soupravou (spotřeba cca 38 t denně) a odvoz
trusu 10 t nákladními vozy (produkce cca 57 t denně) a odvoz vajec (cca jeden kamion denně).
Navážení a vyvážení slepic bude prováděno jednou ročně pro každou halu. Provozní doprava
bude probíhat vždy v pondělí, středu a pátek. Ve středu a pátek vždy cca 18 nákladních vozů
v průběhu ranní směny pro dopravu krmných směsí a odvoz trusu a 2 kamiony pro odvoz vajec.
V pondělí potom 26 nákladních vozů v průběhu ranní směny pro dopravu krmných směsí a odvoz
trusu a 3 kamiony pro odvoz vajec. Každý pracovní den je potom předpokládán nárůst dopravy
osobními automobily o 6 průjezdů (3 OA). Dovoz kartonů, proložek a obalů bude cca jednou za tři
týdny kamionem. Podle podkladů bude veškerá doprava z areálu a do areálu vedena po
napojovací komunikaci směrem západním (na obec Choltice) a na křižovatce se silnicí III/342
bude vyvolaná intenzita dopravy dělena na 50% směrem severním (na obec Veselí) a na 50%
směrem jižním (na obec Svinčany).
Hlavními zdroji hluku budou vzduchotechnické axiální ventilátory, osazené ve východních
štítových stěnách haly 1 a haly 2, vykládka krmiva z nákladních vozů do zásobníků, nakládka
kontejnerů s trusem na nákladních vozy a obvodové konstrukce haly 1 a haly 2, které budou
v letních měsících větrány pomocí nastavitelných klapek ve větracích otvorech ve východním štítě
a v obou podélných stěnách haly a doprava na veřejných komunikacích mimo areál (navýšení
dopravy vyvolané provozem areálu). Podružným zdrojem hluku bude doprava uvnitř areálu (dovoz
krmné směsi, odvoz trusu) a chlazení skladu vajec a zcela bezvýznamným zdrojem hluku bude
pohyb vysokozdvižného vozíku po areálu a také provoz třídírny a balírny (doloženo mimo jiné
měřením hluku zpracovatele hlukové studie v obdobné provozovně v Chrudimi).
ooo

Na základě požadavku zpracovatele dokumentace ve smyslu zákona č.100/2001 Sb.:
„O posuzování vlivů na životní prostředí“ byla zpracována tato hluková studie, která obsahuje
výpočet předpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku, způsobené provozem
navrhovaného areálu (stacionární zdroje hluku, pohyb NA a VZV uvnitř areálu a navýšená silniční
doprava na příjezdových a odjezdových komunikacích - výpočet hluku z dopravy je proveden pro
nejnepříznivější den týdne: pro pondělí).
Očekávaná ekvivalentní hladina akustického tlaku je určena pro denní období i noční období
(provoz bude sice pouze dvousměnný, ale některé zdroje hluku budou v provozu i v průběhu
nočního období). V souladu s požadavkem nařízení vlády č.148/2006 Sb. je výpočet pro hluk ze
stacionárních zdrojů hluku a z dopravy uvnitř areálu zpracován pro osm souvislých a na sebe
navazujících nejhlučnějších hodin v průběhu denního období a pro jednu nejhlučnější hodinu
v průběhu nočního období a výpočet hluku z dopravy na veřejných komunikacích je zpracován pro
celé denní a pro celé noční období.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku je stanovena ve čtyřech bodech exteriéru (chráněný
venkovní prostor). Z grafické přílohy č.1 (mapa nejbližšího okolí areálu) vyplývá, že v okolí
posuzovaného areálu je nejbližší obytná zástavba směrem severním (jižní část obce Bezděkov) ve
vzdálenosti 410m a směrem jižním (obytný objekt jižně od areálu společnosti Cyklos Choltice) ve
vzdálenosti 710m. Další okolní obytná zástavba je ve vzdálenostech výrazně větších: Jeníkovice
cca 1300m, Svinčany cca 2000m, Choltice cca 1000m a Veselí cca 2100m.
S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem byl aproximativní výpočet předpokládaných
ekvivalentních hladin hluku z provozu zdrojů hluku, umístěných uvnitř areálu, proveden pro bod
„A“ umístěný na hranici pozemku rodinného domu čp.11 (jižní hranice obce Bezděkov) a pro bod
„B“ umístěný na hranici pozemku bytového domu čp.123 (dům na jižní straně areálu společnosti
Cyklos Choltice).
ooo
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Aproximativní výpočet předpokládaných ekvivalentních hladin hluku ze silničního provozu byl
potom proveden pro bod „C“ umístěný na hranici rodinného domu čp.9 (jižní hranice obce Veselí)
a pro bod „D“ umístěný na hranici pozemku řadového rodinného domu čp.143 (severní hranici
obce Svinčany). Posuzované body byly zvoleny vždy v nejnepříznivější poloze vzhledem ke
zdrojům hluku a to všechny ve výšce 1,5m nad upraveným terénem (přibližná výška ucha stojícího
člověka). Poloha jednotlivých zdrojů hluku, poloha posuzovaných bodů exteriéru a poloha
ostatních okolních stavebních objektů a pozemků - viz grafické přílohy hlukové studie.
Do výpočtu hlukových účinků stacionárních zdrojů hluku byl započten vliv vyzařování hluku
z bodových zdrojů hluku, tedy z axiálních ventilátorů, z vykládky krmiva, nakládky trusu
a z venkovního chladícího agregátu skladu vajec (zdroje hluku č.1 až č.7) a z plošných zdrojů
hluku, tedy z obvodových konstrukcí haly 1 a haly 2 (zdroje hluku č.8 až č.17). Do výpočtu
hlukových účinků dopravy uvnitř areálu je započten vliv pohybu vozidel na dopravní trase dovozu
krmiva, na dopravní trase odvozu trusu a vliv pohybu vysokozdvižného vozíku po jeho pojezdové
ploše. Samostatně je vyhodnocen hluk z navýšené dopravy na veřejné příjezdové a odjezdové
komunikaci (silnice III/342 Veselí-Svinčany). Výpočet je proveden pro navrhovaný stav a to pro
denní i noční období.
V závěru hluková studie porovnává všechny vypočtené výsledky s hodnotami uvedenými
v nařízení vlády č.148/2006 Sb.: "O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací".
ooo

Podle nařízení vlády č.148/2006 Sb.: „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací“, podle technických údajů obsažených v podkladech zadavatele, podle dodatečných
informací zástupce provozovatele a podle výsledků informativního měření hluku v areálu chovu
nosnic v Chrudimi, byly stanoveny tyto výchozí hodnoty pro aproximativní výpočet:
a) Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném
venkovním prostoru
[nejvyšší přípustná ekv. hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb
a v chráněném venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T a korekcí
přihlížejících ke druhu chráněného prostoru (korekce se nesčítají) a denní a noční době]
a.1) základní hladina hluku LAeq,T pro stanovení nejvyšší přípustné hladiny hluku ve
venkovním prostoru ………………………………………………………….. LAeq,T = 50 dB(A)
a.2) korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době
Druh chráněného prostoru

Korekce v dB
1)

2)

3)

4)

-5

0

+5

+ 15

Chráněný venkovní prostor lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní

0

0

+5

+ 15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb
a chráněný ostatní venkovní prostor

0

+5

+ 10

+ 20

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB
s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB
ooo
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1) použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších
zdrojů hluku, s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové
komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o žel. stanice zajišťující vlakotvorné
práce, zejména rozřaďování a sestavu nákl. vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů
2) použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových
komunikací, a drahách
3) použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací v území, kde hluk
z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních
pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném
pásmu dráhy.
4) použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích
a drahách, kde starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou
na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech
staveb (ChVPS) a v chráněném venkovním prostoru (ChVP) vznikl do 31.12.2000.
Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně
kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo
výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení
stávající hlučnosti v ChVPS a v ChVP a pro krátkodobé objízdné trasy
a.3) korekce na denní dobu
- denní období od 06.00 do 22.00 hod. ………………………………………………….. 0 dB
- noční období od 22.00 do 06.00 hod. (kromě hluku ze železnice) ...................... - 10 dB
- noční období od 22.00 do 06.00 hod. (pro hluk ze železnice) ............................... - 5 dB
a.4) korekce na povahu hluku
- hluk vysoce impulsní ............................................................................................ - 12 dB
- hluk s tónovými složkami nebo informačním charakterem .................................... - 5 dB
b) Hlučnosti zdrojů hluku
Výsledky měření zpracovatele studie v provozu VEJCE s.r.o. v Chrudimi dne 09.01.2008
a odvozené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku (LAeq,8h a LAeq,1h)
b.1) hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1m
od axiálního ventilátoru B41 ........................................................................... 72 ± 2 dB(A)
- ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,8h ..................................................... 72 dB(A)
- ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,1h ..................................................... 72 dB(A)
b.2) hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1m od vývěvy NA,
který přemisťuje krmivo do zásobníku ........................................................... 90 ± 2 dB(A)
- ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,8h (provoz 8x30‘ za směnu) ............. 87 dB(A)
- ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,1h .............................. v noci se krmivo nevozí
b.3) hladina akustického tlaku ve vnitřním prostoru haly
○ uprostřed haly .............................................................................................. 73 ± 2 dB(A)
○ u podélných obvodových stěn ..................................................................... 70 ± 2 dB(A)
- ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,8h u podélné obvodové stěny .......... 70 dB(A)
- ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,1h u podélné obvodové stěny .......... 70 dB(A)
b.4) hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1m
od venkovního kompresoru chlazení skladu vajec ......................................... 70 ± 2 dB(A)
- ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,8h ..................................................... 70 dB(A)
- ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,1h ..................................................... 70 dB(A)
b.5) hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1m
od vysokozdvižného vozíku při práci .............................................................. 65 ± 2 dB(A)
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b.6) hladina akustického tlaku ve vnitřním prostoru balení a třídění vajec
○ uprostřed třídírny a balírny .......................................................................... 66 ± 2 dB(A)
○ u obvodových konstrukcí třídírny a balírny .................................................. 64 ± 2 dB(A)
Hlučnosti dalších zařízení podle podkladů provozovatele a odvozené hodnoty ekvivalentní
hladiny akustického tlaku (LAeq,8h a LAeq,1h)
b.7) hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1m od NA,
který nakládá kontejner s trusem ......................................................................... 85 dB(A)
- ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,8h (provoz 18x10‘ za směnu) .......... 81 dB(A)
- ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,1h ................................... v noci se trus nevozí
b.8) hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1m
od náhradního zdroje elektrické energie ............................................................. 100 dB(A)
c) Intenzita dopravy na vnitrozávodních komunikacích
Intenzity jsou odvozeny z podkladů o dopravním řešení pro nejnepříznivější den v týdnu:
○ pondělí: - 26 NA v průběhu ranní směny pro dovoz krmných směsí a na odvoz trusu (8+18)
- 3 NA v průběhu ranní směny na odvoz vajec
- 3 OA každý pracovní den
v průběhu ranní směny (6h-14h), tedy v průběhu denního období (06:00 do 22:00 hodin)
úsek komunikace

T

O

M

S

úsek č.1 (dovoz krmiva pro halu 1)
úsek č.2 a č.3 (dovoz krmiva pro halu 2)
úsek č.4 (odvoz trusu a vajec a osob. doprava)
úsek č.5 a č.6 (odvoz trusu)

8
8
42
36

0
0
6
0

0
0
0
0

8
8
48
36

d) Průměrná předpokládaná hodinová četnost pohybu vysokozdvižného vozíku na jeho
pojezdové ploše uvnitř areálu - hodnota nPL
denní období … (průměrný počet příjezdů a odjezdů VZV za směnu, tedy za 8h)
plocha

typ
vozidel

výpočet hodinové četnosti

četnost

P,Q

VZV

za směnu vyjede dle podkladů VZV na plochu průměrně 3x
hodinová četnost: 3 : 8

0,375 x
0,375 x

Poznámka: vzhledem k četnosti pohybu VZV a vzhledem k jeho hlučnosti při pracovním
nasazení (měření: 65dB) se v daném případě nejedná o plochu, která je zdrojem hluku
z dopravy (počet příjezdů a odjezdů je výrazně nižší než 30 pohybů za hodinu).
e) Intenzita dopravy na příjezdové a odjezdové komunikaci III/342 - rok 2005
Intenzita dopravy na komunikaci III/342 podle výsledků sčítání dopravy na dálniční a silniční
síti v roce 2005 (www.rsd.cz)
rok 2005 - celoroční průměr za 24 hodin (sčítací uzel 5-2778)
úsek komunikace
úsek č.1 až 3 (jižní část obce Veselí)
úsek č.4 až 6 (severní část obce Svinčany)

T

O

M

S

258
258

1356
1356

30
30

1644
1644
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koeficienty růstu dopravního výkonu 2008/2005
nákladní doprava (4,056/3,870) .................................................................................. 1,0481 [-]
osobní doprava (24,742/23,230) ................................................................................. 1,0651 [-]
motocykly (0,144/0,150) .............................................................................................. 0,9600 [-]

g) Přepočtená intenzita dopravy na příjezdové a odjezdové komunikaci III/342 - rok 2008
Intenzita dopravy na komunikaci III/342 podle výsledků sčítání dopravy na dálniční a silniční
síti v roce 2005 (www.rsd.cz) upravená koeficienty růstu dopravního výkonu na intenzitu
očekávanou v roce 2008
rok 2008 - celoroční průměr za 24 hodin (sčítací uzel 5-2778)
úsek komunikace
úsek č.1 až 3 (jižní část obce Veselí)
úsek č.4 až 6 (severní část obce Svinčany)

T

O

M

S

270
270

1444
1444

29
29

1743
1743

h) Charakteristika vyhodnocovaných úseků příjezdové a odjezdové komunikace III/342
charakter komunikace ....................................................... hospodářský a smíšený v intravilánu
povrch komunikace .......................................................................................................... živičný
rychlost pohybu vozidel na komunikaci ........................................................................ 50 km/h.
podélný sklon nivelety ...................................................................................................... do 1%
i)

Doba provozu a souběh zdrojů hluku
i.1)

doba provozu
◦ ventilátory, chov nosnic v hale 1 a v hale 2,
náhradní zdroje elektrické energie, chlazení skladu vajec ............. denní i noční období
◦ doprava uvnitř areálu (dovoz krmení, odvoz trusu, pojezd VZV) ............... denní období
◦ doprava na veřejné komunikaci III/342
- doprava nesouvisející s provozem areálu .................................... denní i noční období
- doprava související s provozem areálu ................................................... denní období

i.2)

souběh
v letním období je možný souběžný provoz všech zdrojů hluku, přičemž podle podkladů
provozovatele bude během nejhlučnějších 8h denního období v provozu 33 ventilátorů
(2/3) a během nejhlučnější 1 hodiny v noci bude v provozu 17 ventilátorů (1/3).

ooo

Předpokládaná ekvivalentní hladina hluku (způsobená provozem stacionárních zdrojů
a pohybem vozidel uvnitř posuzovaného areálu) nesmí v chráněném venkovním prostoru překročit
hodnotu 50dB(A) v denním období a v nočním období a v chráněném venkovním prostoru staveb
hodnotu 50dB(A v denním období a hodnotu 40dB(A) v nočním období.
Předpokládaná ekvivalentní hladina akustického tlaku (způsobená provozem vozidel na
veřejné komunikaci III/342) nesmí v chráněném venkovním prostoru překročit hodnotu 55dB(A)
v denním období a v nočním období a v chráněném venkovním prostoru staveb hodnotu 55dB(A
v denním období a hodnotu 45dB(A) v nočním období.
Uvedené hygienické limity hluku jsou stanoveny za předpokladu, že nedojde k výskytu tónové
složky hluku (hygienický limit pro stacionární zdroje hluku by byl o 5dB přísnější).
Konečné stanovení hygienických limitů hluku pro denní období a pro noční období přísluší
místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (v daném případě se jedná o KHS
Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích).
ooo
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POPIS POSOUZENÍ
Aproximativní výpočet je členěn do tří základních částí:
A. Výpočet celkové předpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku (způsobené zdroji hluku
uvnitř posuzovaného areálu) v posuzovaných bodech „A“ a „B“ jako energetický součet:
- hluku ze stacionárních zdrojů hluku (var.1: bez dieselagregátů, var.2: s dieselagregáty)
- hluku z provozu vozidel uvnitř posuzovaného areálu
B. Výpočet předpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku (způsobené navýšenou silniční
dopravou) v posuzovaných bodech „C“ a „D“ pro navrhovaný stav
C. Posouzení vypočtených hodnot podle nařízení vlády č.148/2006 Sb.: "O ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací".
ooo

A. Výpočet předpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku v posuzovaných bodech
„A“ a „B“ exteriéru, způsobené provozem zdrojů hluku uvnitř posuzovaného areálu
V části A hlukové studie je vypočtena předpokládaná ekvivalentní hladina akustického tlaku
v posuzovaných bodech „A“ a „B“ exteriéru, způsobená provozem zdrojů hluku uvnitř
posuzovaného areálu. Tato hladina akustického tlaku je stanovena jako energetický součet
hlukových účinků stacionárních zdrojů hluku (axiální ventilátory, vykládka krmiva, nakládka trusu,
chlazení skladu vajec a provoz obou hal s nosnicemi) a hlukových účinků provozu vozidel na
komunikacích uvnitř areálu (dovoz krmiva, odvoz trusu, odvoz vajec a provoz osobních vozů).
Hlukové účinky provozu VZV na jeho pojezdové ploše budou minimální (hlučnost při práci 65dB,
četnost pohybu 3x za směnu). Výpočet je zpracován pro denní i noční období a to ve dvou
variantách: bez provozu dieselagregátů (var.1) a s provozem dieselagregátů (var.2).
A.1) Hlukové účinky stacionárních zdrojů hluku
Výpočet hlukových účinků stacionárních zdrojů hluku byl proveden na základě údajů získaných
převážně měřením (měření dne 01.01.2008 v areálu chovu nosnic v Chrudimi). Při měření byly
s dostatečnou přesností stanoveny hlučnosti dominantních zdrojů hluku. Výpočtem je stanoven
hlukový účinek stacionárních zdrojů hluku v posuzovaném bodě „A“ a „B“.
Ekvivalentní hladina hluku v posuzovaných bodech exteriéru,
způsobená provozem stacionárních zdrojů hluku:
Stacionární zdroje hluku - varianta 1: bez provozu náhradních zdrojů elektrické energie
(var.1: bez provozu náhradních zdrojů el. energie ~ var.2: včetně provozu náhradních zdrojů el. energie)

Posuzované místo
bod „A“ - před RD čp.11
v obci Bezděkov
bod „B“ - před BD čp.123
jižně od areálu Cyklos Choltice

denní období

noční období

varianta 1

31,4 dB(A)

26,8 dB(A)

varianta 2

34,9 dB(A)

31,5 dB(A)

varianta 1

34,0 dB(A)

26,7 dB(A)

varianta 2

35,8 dB(A)

30,7 dB(A)

A.2) Hlukové účinky provozu vozidel uvnitř posuzovaného areálu
Vyhodnocované komunikace uvnitř areálu tvoří dvě větve: jižní větev pro dopravu krmné směsi
(pro tuto větev bude vybudována samostatná vjezdová brána) a severní větev pro odvoz trusu,
odvoz vajec a pro příjezd a odjezd osobních vozů.
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Vyhodnocované komunikace jsou pro potřeby výpočtu rozděleny do šesti úseků
s charakteristickými vstupními parametry pro výpočet. Jedná se o úsek č.1 až č.3 na jižní větvi a
úsek č.4 až č.6 na severní větvi. Rozdělení komunikací na jednotlivé úseky a poloha
posuzovaných bodů exteriéru - viz grafické přílohy v závěru hlukové studie.
Vyvolaná intenzita nákladní dopravy i osobní dopravy na jednotlivých vyhodnocovaných
úsecích komunikací byla odvozena z podkladů objednatele hlukové studie. Maximální rychlost
pohybu vozidel na komunikacích uvnitř areálu činí max.30 km/hod. Povrch úseků není nikde
v dokumentaci přesně specifikován, výpočet předpokládá betonový kryt. Podélný sklon nivelety
vyhodnocovaných úseků se pohybuje v rozmezí od 1% do 2%.
Po započtení útlumu (útlum je stanoven v závislosti na vzdálenosti posuzovaných bodů od
jednotlivých úseků komunikace, na výšce posuzovaných bodů nad jednotlivými úseky komunikace
a v závislosti na pohltivosti terénu mezi jednotlivými úseky komunikace a posuzovanými body)
a po započtení korekcí (korekce konečný úsek komunikace, korekce na narušování plynulosti
dopravního proudu a podobně) je vyčíslena ekvivalentní hladina hluku, způsobená provozem
vozidel uvnitř posuzovaného areálu.
Pro posuzovaný bod „A“ je do výpočtu zahrnuto snížení hladiny hluku odstíněním překážkou,
protože mezi areálem a bodem „A“ se nachází přirozený zemní val s převýšením 5,2m. Pro bod
„B“ do výpočtu snížení hluku překážkou zahrnuto není, protože mezi areálem a bodem „B“ se
nenachází žádná významnější překážka, která by mohla hluk tlumit.
Předpokládaná ekvivalentní hladina hluku v posuzovaných bodech exteriéru,
způsobená provozem vozidel uvnitř posuzovaného areálu:
Provoz na komunikacích uvnitř areálu
Posuzované místo

denní období

bod „A“ - před RD čp.11 v obci Bezděkov

14,1 dB(A)

bod „B“ - před BD čp.123 jižně od areálu spol. Cyklos Choltice

07,5 dB(A)

A.4) Celková součtová ekvivalentní hladina akustického tlaku
V závěru části A hlukové studie je stanovena celková součtová ekvivalentní hladina hluku,
způsobená provozem zdrojů hluku, umístěných uvnitř posuzovaného areálu (energetický součet
jednotlivých dílčích hladin hluku, způsobených souběžným provozem stacionárních zdrojů hluku
a provozem vozidel uvnitř areálu).
Předpokládaná celková součtová ekvivalentní hladina hluku v posuzovaných
bodech exteriéru, způsobená provozem celého posuzovaného areálu:
Celková součtová hladina hluku vyzařovaná z posuzovaného areálu
(var.1: bez provozu náhradních zdrojů el. energie ~ var.2: včetně provozu náhradních zdrojů el. energie)

Posuzované místo
bod „A“ - před RD čp.11
v obci Bezděkov
bod „B“ - před BD čp.123
jižně od areálu Cyklos Choltice

denní období

noční období

varianta 1

31,5 dB(A)

26,8 dB(A)

varianta 2

34,9 dB(A)

31,5 dB(A)

varianta 1

34,0 dB(A)

26,7 dB(A)

varianta 2

35,8 dB(A)

30,7 dB(A)

ooo
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B. Výpočet předpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku v posuzovaných bodech
„C“ a „D“ exteriéru, způsobené provozem vozidel na veřejné komunikaci III/342
V části B hlukové studie je vypočtena předpokládaná ekvivalentní hladina akustického tlaku
v posuzovaných bodech „C“ a „D“ exteriéru, způsobená silničním provozem na veřejné komunikaci
III/342 (Veselí - Svinčany). Výpočet je zpracován pro současný i navrhovaný stav a to pro denní
období (provoz areálu je dvousměnný a proto v průběhu nočního období mezi 22:00 a 06:00
hodinou nebude vyvolána žádná doprava, která by souvisela s provozem posuzovaného areálu).
Vyhodnocované části komunikace III/342 jsou pro potřeby výpočtu rozděleny celkem do šesti
úseků s charakteristickými vstupními parametry pro výpočet. Jedná se o úsek č.1 až č.3 v jižní
části obce Veselí a o úseky č.4 až č.6 v severní části obce Svinčany. Rozdělení komunikace
III/342 na jednotlivé úseky a poloha posuzovaných bodů exteriéru - viz grafické přílohy v závěru
hlukové studie.
Celková intenzita dopravy na komunikaci III/342 byla stanovena jako součet dopravy stávající
(výsledky celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti z roku 2005, přepočtené pomocí
koeficientů růstu dopravního výkonu na intenzity očekávané v roce 2008) a dopravy vyvolané
provozem posuzovaného areálu. Výpočet vychází z předpokladu, že veškerá doprava vyvolaná
provozem areálu, bude realizována po komunikaci západně od areálu (nákladní vozy tedy
nebudou projíždět obcí Bezděkov) a v místě křížení s komunikací III/342 budou intenzity děleny
v poměru 1:1 na směr severní (na Veselí) a směr jižní (na Svinčany). Maximální rychlost pohybu
vozidel na vyhodnocovaných úsecích komunikace činí 50 km/hod. (intravilán obce Veselí
a intravilán obce Svinčany). Povrch všech úseků komunikace je živičný. Z mapových podkladů
vyplývá, že podélný sklon nivelety nepřesahuje hodnotu 1%.
Po započtení útlumu (je stanoven v závislosti na vzdálenosti bodů od úseků komunikace, na
výšce bodů nad úseky komunikace a na pohltivosti terénu mezi komunikací a posuzovanými body)
a po započtení korekcí (např. korekce konečný úsek komunikace a podobně) je vyčíslena
ekvivalentní hladina hluku, způsobená provozem vozidel na komunikaci III/342 a to pro stav po
dokončení a zprovoznění areálu s chovem nosnic.
Snížení hladiny hluku odstíněním překážkou do výpočtu zahrnuto není, protože mezi
jednotlivými vyhodnocovanými úseky komunikace a posuzovanými body exteriéru se nenachází
žádná překážka, která by mohla hluk utlumit.
Předpokládaná ekvivalentní hladina hluku v posuzovaných bodech exteriéru,
způsobená provozem vozidel na veřejné komunikaci III/342:
Silniční provoz na komunikaci III/342
Posuzované místo

současný stav

navrhovaný stav

bod „C“ - před RD čp.9 v jižní části obce Veselí

48,7 dB(A)

49,1 dB(A)

bod „D“ - před RD čp.143 v severní části obce Svinčany

52,3 dB(A)

52,7 dB(A)

ooo

C. Posouzení vypočtených hodnot podle nařízení vády č.148/2006 Sb.
Vypočtené předpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou v závěrečné části C
hlukové studie posouzeny podle nařízení vlády č.148/2006 Sb.: "O ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací".
Protože pro provoz stacionárních zdrojů hluku spolu s provozem vozidel na komunikacích
uvnitř posuzovaného areálu na straně jedné a pro provoz na veřejné komunikaci na straně druhé
platí rozdílné hygienické limity hluku pro denní a noční období, je posouzení vypočtených hodnot
provedeno pro tyto zdroje hluku odděleně.
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POSOUZENÍ VYPOČTENÝCH HODNOT PODLE NAŘÍZENÍ VLÁDY č.148/2006 Sb.
Celková ekvivalentní hladina hluku, způsobená provozem zdrojů hluku uvnitř areálu
(var.1: bez provozu náhradních zdrojů el. energie ~ var.2: včetně provozu náhradních zdrojů el. energie)

Posuzované
místo

Období

Ekv. hladina hluku
varianta 1
varianta 2

Posouzení podle nařízení vlády
č.148/2006 Sb.

bod „A“
RD čp.11
Bezděkov

denní

31,5 dB(A)

34,9 dB(A)

< 50 dB(A) - vyhovuje hyg. limitu
hluku pro denní období

noční

26,8 dB(A)

31,5 dB(A)

< 40 dB(A) - vyhovuje hyg. limitu
hluku pro noční období

bod „B“
BD čp.123
Choltice

denní

34,0 dB(A)

35,8 dB(A)

< 50 dB(A) - vyhovuje hyg. limitu
hluku pro denní období

noční

26,7 dB(A)

30,7 dB(A)

< 40 dB(A) - vyhovuje hyg. limitu
hluku pro noční období

Poznámka: i když jsou body „A“ a „B“ umístěny v chráněném venkovním prostoru, jdou výsledky posouzeny podle hygienického limitu
pro chráněný venkovní prostor staveb (rozdíl v hladině hluku na hranicích pozemků a 2m před obvodovou stěnou bude minimální).

Ekvivalentní hladina hluku z provozu na veřejné komunikaci III/342
Posuzované
místo
bod „C“
RD čp.9
Veselí
bod „D“
RD čp.143
Svinčany

Období

Ekv. hladina hluku

Posouzení podle nařízení vlády
č.148/2006 Sb.

souč. stav

navrh. stav

denní

48,7 dB(A)

49,1 dB(A)

< 55 dB(A) - vyhovuje hyg. limitu
hluku pro denní období

denní

52,3 dB(A)

52,7 dB(A)

< 55 dB(A) - vyhovuje hyg. limitu
hluku pro denní období

ooo

ZÁVĚR
Stacionární zdroje hluku a doprava uvnitř areálu
Z vypočtených hodnot vyplývá, že předpokládaná celková ekvivalentní hladina akustického
tlaku (vyzařovaná z posuzovaného areálu) nepřesahuje v posuzovaných bodech exteriéru
hygienický limit hluku pro denní a noční období - vypočtené očekávané ekvivalentní hladiny hluku
jsou v posuzovaných bodech exteriéru „A“ a „B“ nižší, než hygienický limit hluku pro denní i noční
období a to i při případném provozu náhradních zdrojů elektrické energie i po přičtení nejistoty
výpočtu ±2dB (s dostatečnou rezervou).
Doprava na veřejné komunikaci III/342
Předpokládaná ekv. hladina akustického tlaku (ze silniční dopravy na komunikaci III/342)
nepřesahuje v posuzovaných bodech exteriéru hygienický limit hluku pro denní období - vypočtené
očekávané ekvivalentní hladiny hluku jsou v posuzovaných bodech exteriéru „C“ a „D“ nižší, než
hygienický limit hluku pro denní období a to i po přičtení nejistoty výpočtu ±2dB. V obou
posuzovaných bodech dojde po uvedení areálu chovu nosnic do provozu k dílčímu
nepodstatnému, subjektivně nevnímatelnému navýšení ekvivalentní hladiny akustického tlaku (ze
silniční dopravy na III/342) o 0,4dB. K tomuto navýšení dojde ovšem pouze v průběhu denního
období a pouze v pondělí, což bude dopravně nejnepříznivější den. Ve středu a v pátek bude toto
navýšení nižší a v úterý, ve čtvrtek, v sobotu a v neděli bude nulové.
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Z uvedených hodnot vyplývá, že po dokončení nově navrhovaného areálu chovu nosnic
nebude nejbližší obytné okolí areálu obtěžováno nadměrným hlukem z jeho provozu, který by
převyšoval hygienický limit hluku pro denní nebo noční období.
Výpočet hlukových účinků areálu i výpočet hlukových účinků silniční dopravy je proveden pro
nejnepříznivější den v týdnu (pondělí), kdy bude do areálu přijíždět nejvíce nákladních vozů a pro
nejnepříznivější roční období (léto), kdy bude v provozu nejvíce ventilátorů a obvodové stěny
budou oslabeny největším počtem otevřených ventilačních otvorů. Ve všech ostatních dnech
týdne a zejména v ostatních ročních obdobích bude hlukové působení areálu chovu nosnic
výrazně nižší.
ooo

NEJISTOTA VÝPOČTU
Použitá výpočtová metodika vykazuje nejistotu výpočtu ±2dB. Vypočtené ekvivalentní hladiny
akustického tlaku jsou pod hodnotou hygienických limitů hluku pro denní a noční období i po
přičtení hodnoty vyjadřující nejistotu výpočtu.
POZNÁMKA
Bylo použito aproximativní metody výpočtu, tudíž všechny uvedené výsledky mají ryze
informativní charakter. Přesné výsledky je možné získat pouze měřením po dokončení stavebních
prací a po uvedení areálu s chovem nosnic do provozu.
ooo
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A. HLUK Z PROVOZU ZDROJŮ HLUKU, UMÍSTĚNÝCH UVNITŘ
AREÁLU PRO CHOV NOSNIC V OBCI CHOLTICE-LUHY
V části A hlukové studie je vypočtena předpokládaná ekvivalentní hladina akustického tlaku
v posuzovaných bodech „A“ a „B“ exteriéru, způsobená provozem zdrojů hluku uvnitř
posuzovaného areálu. Tato hladina akustického tlaku je stanovena jako energetický součet
hlukových účinků stacionárních zdrojů hluku (axiální ventilátory, vykládka krmiva, nakládka trusu,
chlazení skladu vajec a provoz obou hal s nosnicemi) a hlukových účinků provozu vozidel na
komunikacích uvnitř areálu (dovoz krmiva, odvoz trusu, odvoz vajec a provoz osobních vozů).
Hlukové účinky provozu VZV na jeho pojezdové ploše budou minimální (hlučnost při práci 65dB,
četnost pohybu 3x za směnu). Výpočet je zpracován pro denní i noční období (provoz areálu bude
sice dvousměnný, ale některé zdroje hluku budou v provozu i v průběhu nočního období) a to ve
dvou variantách: bez provozu dieselagregátů (var.1) a s provozem dieselagregátů (var.2).
A.1) Hluk ze stacionárních zdrojů hluku
Výpočet hlukových účinků stacionárních zdrojů hluku byl proveden na základě údajů získaných
převážně měřením (měření dne 09.01.2008 v areálu chovu nosnic v Chrudimi). Při měření byly
s dostatečnou přesností stanoveny hlučnosti dominantních zdrojů hluku. Výpočtem je stanoven
hlukový účinek stacionárních zdrojů hluku v posuzovaném bodě „A“ a „B“.
a) Hladina hluku L1 ve vnitřním hlučném prostoru navrhovaných hal
cca 1 m od vnitřního líce obvodových stěn :

Li = LP - 10.log x (A / 4)

LP ...... hladina hluku všech strojů souběžně v provozu
LPi ..... dílčí hladiny hluku jednotlivých strojů
LPS = 10 x log ∑10 0,1.Lpi
[dB]
A = S . alfas = 0,160 x (V / T)

T = 0,164 x (V / (S x alfas)
alfaef = - ln (1 - alfas)

Prostor haly 1 i haly 2:
V = 25920 m3
S = 9392 m2

alfas = 0,100 [-]
alfaef = - ln (1 - 0,100) = 0,105 [-]

25920
T = 0,164 . -------------------- = 4,311 [s]
9392.0,105
Hladina hluku:
Zdroje hluku:
Doba provozu:

25920
A = 0,16 . ---------- = 962,004 [m2]
4,311

LPS = 10 . log 10 0,1.Lpi
- náhradní zdroj elektrické energie .................…................................... 100 dB(A)
- v průběhu denního i nočního období

L1 = 100,0 - 10 . log (962,004 / 4,00) ...........................................................................
hladina akustického tlaku, naměřená u podélné obvodové stěny (hluk slepic) ...........
Celková očekávaná hladina hluku ve vnitřním prostoru haly 1 a haly 2:
- náhradní zdroj elektrické energie je mimo provoz .....................................................
- náhradní zdroj elektrické energie je v provozu ..........................................................

LA = 77 dB(A)
LA = 70 dB(A)
LA = 70 dB(A)
LA = 78 dB(A)

Poznámka: hodnoty jsou zaokrouhleny na celé decibely nahoru
ooo

b) Hladina hluku těsně za vyzařujícími plochami
V těsné blízkosti vyzařující plochy .......................................................... L2 = LAeq - (RS - k) - 6 [dB]
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Denní období
Zdroj č.8:
L2 = 70/78 - 5 - 6 ............……..
Zdroj č.9:
L2 = 70/78 - 10 - 6 ..........……..
Zdroj č.10:
L2 = 70/78 - 10 - 6 ...................
Zdroj č.11:
L2 = 70/78 - 10 - 6 …...............
Zdroj č.12:
L2 = 70/78 - 20 - 6 .........……...
Noční období
Zdroj č.8:
L2 = 70/78 - 8 - 6 ............……..
Zdroj č.9:
L2 = 70/78 - 13 - 6 .............…..
Zdroj č.10:
L2 = 70/78 - 13 - 6 ...................
Zdroj č.11:
L2 = 70/78 - 13 - 6 ...................
Zdroj č.12:
L2 = 70/78 - 20 - 6 .........……...

Hluková studie SA 01-2008
strana 14 (celkem 30)

L2 = 59/67 dB
L2 = 54/62 dB
L2 = 54/62 dB
L2 = 54/62 dB
L2 = 44/52 dB

L2 = 56/64 dB
L2 = 51/59 dB
L2 = 51/59 dB
L2 = 51/59 dB
L2 = 44/52 dB

Zdroj č.13:
L2 = 70/78 - 5 - 6 .................
Zdroj č.14:
L2 = 70/78 - 10 - 6 ..............
Zdroj č.15:
L2 = 70/78 - 10 - 6 .....……..
Zdroj č.16:
L2 = 70/78 - 10 - 6 .....……..
Zdroj č.17:
L2 = 70/78 - 20 - 6 ....……...

L2 = 59/67 dB
L2 = 54/62 dB
L2 = 54/62 dB
L2 = 54/62 dB
L2 = 44/52 dB

Zdroj č.13:
L2 = 70/78 - 8 - 6 ................. L2 = 56/64 dB
Zdroj č.14:
L2 = 70/78 - 13 - 6 ............... L2 = 51/59 dB
Zdroj č.15:
L2 = 70/78 - 13 - 6 .....…….. L2 = 51/59 dB
Zdroj č.16:
L2 = 70/78 - 13 - 6 .....…….. L2 = 51/59 dB
Zdroj č.17:
L2 = 70/78 - 20 - 6 .....……... L2 = 44/52 dB

ooo

Poznámka:
Výpočet je založen na reálném předpokladu, že štítová stěna s ax. ventilátory a venkovními
protidešťovými žaluziemi bude vykazovat hodnotu stavební vzduchové neprůzvučnosti (RS - 2)
min. 5dB ve dne a min. 8dB v noci (ve srovnání s denním obdobím bude v noci otevřena méně
než polovina protidešťových žaluzií), podélné stěny s částečně otevřenými větracími křídly
a venkovním tlumící markýzou min. 10dB ve dne a min. 13dB v noci (v nočním období opět
otevřena méně než polovina větracích křídel otevřených ve dne) a střecha hal min. 20dB ve dne
i v noci (sendvičové panely Kingspan obdobné skladby dosahují hodnoty neprůzvučnosti 22dB,
sendvičový panel Isolamin dokonce až 34dB - střecha neobsahuje žádné větrací otvory).
Zdroje hluku č.1 až č.7 jsou bodové zdroje hluku - axiální ventilátory, vykládka krmiva,
nakládka trusu a chlazení skladu vajec). Umístění těchto bodových zdrojů hluku je graficky
vyznačeno v grafických přílohách v závěru hlukové studie. Hlučnost bodových zdrojů hluku je
uvedena v úvodu hlukové studie.
ooo

c) Hladina hluku v posuzovaných místech
Plošný zdroj:

Lr = L2 + 10 x log [(Q x S) / 4πr2] - σLz1 - σLz2

[dB]

Vztah platí pro plošné zdroje a pro bodové zdroje umístěné v ploše stěny nebo střechy pro
vzdálenosti r > 1,5 x lmax (lmax je polovina součtu obou rozměrů plochy, která vyzařuje hluk do
okolí). Do této vzdálenosti se hluk vyzařovaný plošným zdrojem se vzdáleností téměř nemění.
Q …… činitel směrovosti (pro poloprostor Q = 2)
S …… plocha prvku vyzařujícího hluk
R …… vzdálenost posuzovaného místa od středu zdroje
σLz1 … útlum hluku odstíněním samotným posuzovaným objektem
σLz2 … útlum hluku odstíněním překážkou
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Bodový zdroj:
Lr = LP - σLr - σLz1 - σLz2
je-li zadána hl. akust. tlaku:

[dB]
je-li zadána hl. akust. výkonu:

⎛r ⎞
L 2 = L1 - 20 × log ⎜⎜ 2 ⎟⎟ - δ L z
⎝ r1 ⎠

Q
⎛
⎞
L r = L P + 10 × log ⎜
- δ Lz
2 ⎟
⎝ 4 ×π × r ⎠

LP ….. hlučnost zdroje hluku (zpravidla ve vzdálenosti 1 m)
σLr …. útlum hluku se vzdáleností od zdroje
Celková hladina hluku:
(energetický součet)

Lcelk = 10 x ∑10 0,1.Lri

[dB]

ooo

HLADINA HLUKU V POSUZOVANÝCH BODECH „A“ a „B“ V EXTERIÉRU
Pro plošné zdroje je od vzdáleností odečten úsek odpovídající hodnotě 1,5.lmax (do této
vzdálenosti se hluk téměř nemění). Do výpočtu hlukových účinků byl započten vliv vyzařování
hluku z bodových zdrojů hluku (č.1 až č.7) a z plošných zdrojů hluku (č.8 až č.17). Pro posuzovaný
bod „A“ je započten stínící vliv přirozeného terénního zemního valu, který dosahuje převýšení
5,2m (měřeno od úrovně upraveného terénu před středem severní obvodové stěny haly 1).
Vyhodnocení hluku v posuzovaném bodě „A“ - denní období
Hladina akustického tlaku v bodě „A“ před rodinným domem čp.11 v jižní části obce Bezděkov
Zdroj
číslo

L2
[dB]

Plocha
zdroje

Vzdálenost
r - 1,5 x lmax

σLZ1
[dB]

σLZ2
[dB]

Dílčí hladiny hluku
denní období

bodový
bodový
bodový
bodový
bodový
bodový
bodový

407,2
437,6
415,8
446,8
409,6
439,9
391,6

- 05,0
- 05,0
- 20,0
- 20,0
- 00,0
- 00,0
- 10,0

- 05,0
- 05,0
- 05,0
- 05,0
- 05,0
- 05,0
- 05,0

25,0
24,4
09,6
09,0
23,8
23,1
03,1

160,000
1296,000
160,000
1296,000
3240,000
160,000
1296,000
160,000
1296,000
3240,000

386,2
258,7
380,6
278,7
259,7
416,6
289,9
411,4
309,9
290,9

- 05,0
- 00,0
- 05,0
- 20,0
- 05,0
- 05,0
- 20,0
- 05,0
- 20,0
- 05,0

- 05,0
- 05,0
- 05,0
- 05,0
- 05,0
- 05,0
- 05,0
- 05,0
- 05,0
- 05,0

11,3 / 19,3
23,9 / 31,9
06,5 / 14,5
03,2 / 11,2
12,8 / 20,8
10,7 / 18,7
02,9 / 10,9
05,8 / 13,8
02,3 / 10,3
11,8 / 19,8

denní
období

varianta 1: 31,4
varianta 2: 34,9

Bodové zdroje hluku
č.01
č.02
č.03
č.04
č.05
č.06
č.07

87,2
87,2
87,0
87,0
81,0
81,0
70,0

Plošné zdroje hluku
č.08
č.09
č.10
č.11
č.12
č.13
č.14
č.15
č.16
č.17

59 / 67
54 / 62
54 / 62
54 / 62
44 / 52
59 / 67
54 / 62
54 / 62
54 / 62
44 / 52

Celková hladina hluku v bodě „A“ před RD čp.11 Bezděkov
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Vyhodnocení hluku v posuzovaném bodě „A“ - noční období
Hladina akustického tlaku v bodě „A“ před rodinným domem čp.11 v jižní části obce Bezděkov
Zdroj
číslo

L2
[dB]

Plocha
zdroje

Vzdálenost
r - 1,5 x lmax

σLZ1
[dB]

σLZ2
[dB]

Dílčí hladiny hluku
noční období

bodový
bodový
bodový
bodový
bodový
bodový
bodový

407,2
437,6
415,8
446,8
409,6
439,9
391,6

- 05,0
- 05,0
- 20,0
- 20,0
- 00,0
- 00,0
- 10,0

- 05,0
- 05,0
- 05,0
- 05,0
- 05,0
- 05,0
- 05,0

22,1
21,5
00,0
00,0
00,0
00,0
03,1

160,000
1296,000
160,000
1296,000
3240,000
160,000
1296,000
160,000
1296,000
3240,000

386,2
258,7
380,6
278,7
259,7
416,6
289,9
411,4
309,9
290,9

- 05,0
- 00,0
- 05,0
- 20,0
- 05,0
- 05,0
- 20,0
- 05,0
- 20,0
- 05,0

- 05,0
- 05,0
- 05,0
- 05,0
- 05,0
- 05,0
- 05,0
- 05,0
- 05,0
- 05,0

08,3 / 16,3
20,9 / 28,9
03,5 / 11,5
00,2 / 08,2
12,8 / 20,8
07,7 / 15,7
00,0 / 07,9
02,8 / 10,8
00,0 / 07,3
11,8 / 19,8

noční
období

varianta 1: 26,8
varianta 2: 31,5

Bodové zdroje hluku
č.01
č.02
č.03
č.04
č.05
č.06
č.07

84,3
84,3
00,0
00,0
00,0
00,0
70,0

Plošné zdroje hluku
č.08
č.09
č.10
č.11
č.12
č.13
č.14
č.15
č.16
č.17

56 / 64
51 / 59
51 / 59
51 / 59
44 / 52
56 / 64
51 / 59
51 / 59
51 / 59
44 / 52

Celková hladina hluku v bodě „A“ před RD čp.11 Bezděkov
Vyhodnocení hluku v posuzovaném bodě „B“ - denní období

Hladina akustického tlaku v bodě „B“ před bytovým domem čp.123 jižně od areálu Cyklos
Zdroj
číslo

L2
[dB]

Plocha
zdroje

Vzdálenost
r - 1,5 x lmax

σLZ1
[dB]

σLZ2
[dB]

Dílčí hladiny hluku
denní období

bodový
bodový
bodový
bodový
bodový
bodový
bodový

731,3
700,6
704,7
673,5
733,2
702,5
741,0

- 05,0
- 05,0
- 20,0
- 00,0
- 00,0
- 00,0
- 05,0

- 00,0
- 00,0
- 00,0
- 00,0
- 00,0
- 00,0
- 00,0

24,9
25,3
10,0
30,4
23,7
24,1
07,6

160,000
1296,000
160,000
1296,000
3240,000

571,3
604,0
699,7
584,0
585,0

- 05,0
- 20,0
- 05,0
- 20,0
- 05,0

- 00,0
- 00,0
- 00,0
- 00,0
- 00,0

12,9 / 20,9
01,5 / 09,5
06,2 / 14,2
01,8 / 09,8
10,8 / 18,8

Bodové zdroje hluku
č.01
č.02
č.03
č.04
č.05
č.06
č.07

87,2
87,2
87,0
87,0
81,0
81,0
70,0

Plošné zdroje hluku
č.08
č.09
č.10
č.11
č.12

59 / 67
54 / 62
54 / 62
54 / 62
44 / 52
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pokračování tabulky
Zdroj
číslo

L2
[dB]

Plocha
zdroje

Vzdálenost
r - 1,5 x lmax

σLZ1
[dB]

σLZ2
[dB]

Dílčí hladiny hluku
denní období

č.13
č.14
č.15
č.16
č.17

59 / 67
54 / 62
54 / 62
54 / 62
44 / 52

160,000
1296,000
160,000
1296,000
3240,000

679,6
572,8
668,5
552,8
553,8

- 05,0
- 20,0
- 05,0
- 00,0
- 05,0

- 00,0
- 00,0
- 00,0
- 00,0
- 00,0

11,4 / 19,4
02,0 / 10,0
06,6 / 14,6
22,3 / 30,3
11,3 / 19,3

denní
období

varianta 1: 34,0
varianta 2: 35,8

Celková hladina hluku v bodě „B“ před BD čp.123 Choltice
Vyhodnocení hluku v posuzovaném bodě „B“ - noční období

Hladina akustického tlaku v bodě „B“ před bytovým domem čp.123 jižně od areálu Cyklos
Zdroj
číslo

L2
[dB]

Plocha
zdroje

Vzdálenost
r - 1,5 x lmax

σLZ1
[dB]

σLZ2
[dB]

Dílčí hladiny hluku
noční období

bodový
bodový
bodový
bodový
bodový
bodový
bodový

731,3
700,6
704,7
673,5
733,2
702,5
741,0

- 05,0
- 05,0
- 20,0
- 00,0
- 00,0
- 00,0
- 05,0

- 00,0
- 00,0
- 00,0
- 00,0
- 00,0
- 00,0
- 00,0

22,0
22,4
00,0
00,0
00,0
00,0
07,6

160,000
1296,000
160,000
1296,000
3240,000
160,000
1296,000
160,000
1296,000
3240,000

571,3
604,0
699,7
584,0
585,0
679,6
572,8
668,5
552,8
553,8

- 05,0
- 20,0
- 05,0
- 20,0
- 05,0
- 05,0
- 20,0
- 05,0
- 00,0
- 05,0

- 00,0
- 00,0
- 00,0
- 00,0
- 00,0
- 00,0
- 00,0
- 00,0
- 00,0
- 00,0

09,9 / 17,9
00,0 / 06,5
03,2 / 11,2
00,0 / 06,8
10,8 / 18,8
08,4 / 16,4
00,0 / 07,0
03,6 / 11,6
19,3 / 27,3
11,3 / 19,3

noční
období

varianta 1: 26,7
varianta 2: 30,7

Bodové zdroje hluku
č.01
č.02
č.03
č.04
č.05
č.06
č.07

84,3
84,3
00,0
00,0
00,0
00,0
70,0

Plošné zdroje hluku
č.08
č.09
č.10
č.11
č.12
č.13
č.14
č.15
č.16
č.17

56 / 64
51 / 59
51 / 59
51 / 59
44 / 52
56 / 64
51 / 59
51 / 59
51 / 59
44 / 52

Celková hladina hluku v bodě „B“ před BD čp.123 Choltice
ooo

Z vypočtených hodnot vyplývá, že předpokládaná ekvivalentní hladina akustického tlaku
(vyzařovaná stacionárními zdroji hluku, které jsou umístěny v posuzovaném areálu) nepřesahuje
v posuzovaných bodech exteriéru hygienický limit hluku pro denní a noční období.
Vypočtené očekávané ekvivalentní hladiny hluku jsou v posuzovaných bodech exteriéru „A“
a „B“ nižší, než hygienický limit hluku pro denní i noční období a to i při případném provozu
náhradního zdroje elektrické energie i po přičtení nejistoty výpočtu ±2dB.
ooo
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A.2) Hlukové účinky provozu vozidel uvnitř posuzovaného areálu
1. Rozdělení vyhodnocovaných komunikací do úseků
Vyhodnocované komunikace uvnitř areálu tvoří dvě větve: jižní větev pro dopravu krmné směsi
(pro tuto větev bude vybudována jižní vjezdová brána) a severní větev pro odvoz trusu, odvoz
vajec a pro pohyb osobních vozů. Vyhodnocované komunikace jsou pro potřeby výpočtu
rozděleny do šesti úseků s charakteristickými vstupními parametry pro výpočet. Jedná se o úsek
č.1 až č.3 na jižní větvi a úsek č.4 až č.6 na severní větvi. Výpočet je proveden pro denní období,
protože veškerá nákladní doprava bude probíhat pouze v průběhu ranní směny.
2. Údaje o četnosti silniční dopravy na komunikacích
Vyvolaná intenzita nákladní dopravy i osobní dopravy na jednotlivých vyhodnocovaných
úsecích komunikací byla odvozena z podkladů objednatele hlukové studie. Maximální rychlost
pohybu vozidel na komunikacích uvnitř areálu činí max.30 km/hod. Povrch úseků není nikde
v dokumentaci přesně specifikován, výpočet předpokládá betonový kryt. Podélný sklon nivelety
vyhodnocovaných úseků se pohybuje v rozmezí od 1% do 2%.
Vyvolaná intenzita dopravy na příjezdové a odjezdové komunikaci
v průběhu ranní směny (6h-14h), tedy v průběhu denního období (06:00 do 22:00 hodin)
úsek komunikace

T

O

M

S

úsek č.1 (dovoz krmiva pro halu 1)
úsek č.2 a č.3 (dovoz krmiva pro halu 2)
úsek č.4 (odvoz trusu a vajec a osob. doprava)
úsek č.5 a č.6 (odvoz trusu)

8
8
42
36

0
0
6
0

0
0
0
0

8
8
48
36

3. Výpočet pomocné veličiny hladiny hluku „Y“
a) Stanovení hodnot Sd, Nd, nd, vd
◦ celoroční průměrná denní intenzita dopravy:
- denní období:
úsek č.1 až č.3: Sd = 2 x 4 (krmivo) .............................................. Sd = 8,0 ks
úsek č.4:
Sd = 2 x 18 (trus) + 2 x 3 (vejce) + 2 x 3 (OA) .. Sd = 48,0 ks
úsek č.5 a č.6: Sd = 2 x 18 (trus) .............................................. Sd = 36,0 ks
◦ procentní podíl nákladních vozidel v denním období:
- denní období:
úsek č.1 až č.3: Nd = T/S . 100 = 8 / 8 x 100 ............................. Nd = 100 %
úsek č.4:
Nd = T/S . 100 = 42 / 48 x 100 ........................ Nd = 87,5 %
úsek č.5 a č.6: Nd = T/S . 100 = 36 / 36 x 100 ......................... Nd = 100 %
◦ průměrná denní hodinová intenzita dopravy:
- denní období:
úsek č.1 až č.3: nd = Sd / 16 = 8 / 16 ……..……….................... nd = 0,500 ks
úsek č.4:
nd = Sd / 16 = 48 / 16 ……..……….................. nd = 3,000 ks
úsek č.5 a č.6: nd = Sd / 16 = 36 / 16 ……..……….................. nd = 2,250 ks
◦ výpočtová rychlost pro stanovení hluku z dopravy odvozená z nejvyšší povolené rychlosti na
posuzovaných úsecích komunikace:
- denní období:
úsek č.1 až č.6: vmax = 30 km/h. ................................................. v = 30 km/h.
b) Stanovení faktorů F1, F2, F3
□ faktor F1 vyjadřující vliv rychlosti dopravního proudu a zastoupení osobních a nákladních vozidel
v dopravním proudu:
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◦ skutečný počet nákladních vozidel za hodinu:
- denní období: úsek č.1 až č.3: nNA = nd . Nd . 0,01 = 0,500 . 1,0 ................. nNAd = 0,500 ks
úsek č.4:
nNA = nd . Nd . 0,01 = 3,000 . 0,875 ............. nNAd = 2,625 ks
úsek č.5 a č.6: nNA = nd . Nd . 0,01 = 2,250 . 1,0 ................. nNAd = 2,250 ks
◦ skutečný počet osobních vozidel za hodinu:
- denní období: úsek č.1 až č.3: nOAd = nd - nNAd = 0,500 - 0,500 .….....…...... nOAd = 0,000 ks
úsek č.4.3:
nOAd = nd - nNAd = 3,000 - 2,625 .….....…...... nOAd = 0,375 ks
úsek č.5 a č.6: nOAd = nd - nNAd = 2,250 - 2,250 .….....…...... nOAd = 0,000 ks
◦ funkce závislosti ekvivalentní hladiny akustického tlaku dopravního proudu osobních vozidel
na rychlosti proudu pro rychlost pod 60 km/hod:
FvNA = 3,59 . 10-5 . v0,8
- denní období: úsek č.1 až č.6: FvOAd = 3,59.10-5.300,8 ......................... FvOAd = 5,455.10-4 [-]
◦ funkce závislosti ekvivalentní hladiny akustického tlaku dopravního proudu nákladních vozidel
na rychlosti proudu pro rychlost pod 60 km/hod:
FvNA = 1,50 . 10-2 . v-0,5
- denní období: úsek č.1 až č.6: FvNAd = 1,50.10-2.30-0,5 .......................... FvNAd = 2,739.10-3 [-]
◦ hladina akustického tlaku A osobních a nákladních vozidel pro cílový rok 2008:
- osobní vozidla v roce 2008: LOA ..................................................................... LOA = 74,6 dB
- nákladní vozidla v roce 2008: LNA ..................................................................... LNA = 80,9 dB
◦ hodnota faktoru F1 v denním období:
- denní období: F1d = nOAd . FvOAd . 10 LOA/10 + nNAd . FvNAd . 10 LNA/10
úsek č.1 až č.3: F1d = 0,000.5,455.10-4 .107,46 + 0,500.2,739-3.108,09 …........ F1d = 1,685.105 [-]
úsek č.4:
F1d = 0,375.5,455.10-4 .107,46 + 2,625.2,739-3.108,09 …........ F1d = 8,904.105 [-]
úsek č.5 a č.6: F1d = 0,000.5,455.10-4 .107,46 + 2,250.2,739-3.108,09 …........ F1d = 7,582.105 [-]
□ faktor F2 vyjadřující vliv podélného sklonu nivelety:
- denní období:
úsek č.1 až č.6: podélný sklon nivelety 1 % < s < 2 % .......... F2 = 1,060 [-]
□ faktor F3 vyjadřující vliv povrchu vozovky:
odečtením z tabulky „E“ metodiky pro rychlost dopravy do 50 km/hod. a to pro všechny druhy
asfaltobetonových a cementobetonových krytů vozovek:
- úsek č.1 až č.6: hodnota faktoru F3 ........…………………………………………… F3 = 1,000 [-]
c) Výpočet hodnoty X a pomocné výpočtové veličiny Y
X = F 1 . F2 . F3
- denní období: úsek č.1 až č.3:
úsek č.4:
úsek č.5 a č.6:

Xd = 1,685.105 . 1,060 . 1,000 ..……….…. Xd = 1,786.105 [-]
Xd = 8,904.105 . 1,060 . 1,000 ..……….…. Xd = 9,438.105 [-]
Xd = 7,582.105 . 1,060 . 1,000 ..……….…. Xd = 8,037.105 [-]

Y = 10 . log X - 10,1
- denní období: úsek č.1 až č.3:
úsek č.4:
úsek č.5 a č.6:

Yd = 10 . log 1,786.105 - 10,1 ...................... Yd = 42,4 dB(A)
Yd = 10 . log 9,438.105 - 10,1 ...................... Yd = 49,6 dB(A)
Yd = 10 . log 8,037.105 - 10,1 ...................... Yd = 49,0 dB(A)

ooo

4. Stanovení základní ekvivalentní hladiny hluku LX
Vyčíslení útlumu U a hladiny LX v závislosti na vzdálenosti posuzovaných bodů od osy
jednotlivých úseků a na výšce bodů nad úseky komunikace. Mezi komunikacemi a posuzovanými
body jsou zemědělské kultury - při stanovení útlumu hluku je uvažován terén pohltivý.
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Útlum U a hladina Lx pro denní období (pohltivý terén)
Úsek komunikace

Yd

di

Hi

Ui

Lxd

42,4
42,4
42,4
49,6
49,0
49,0

411,6
393,3
442,8
335,9
323,7
105,0

+ 1,5
+ 1,5
+ 1,5
+ 1,5
+ 1,5
+ 1,5

- 29,4
- 29,0
- 29,9
- 27,8
- 27,5
- 19,0

13,0
13,4
12,5
21,8
21,5
30,0

42,4
42,4
42,4
49,6
49,0
49,0

704,3
396,1
673,0
755,5
734,9
138,5

+ 1,5
+ 1,5
+ 1,5
+ 1,5
+ 1,5
+ 1,5

- 33,5
- 29,1
- 33,1
- 34,0
- 33,8
- 21,1

08,9
13,3
09,3
15,6
15,2
27,9

Posuzovaný bod „A“
úsek komunikace č.1
úsek komunikace č.2
úsek komunikace č.3
úsek komunikace č.4
úsek komunikace č.5
úsek komunikace č.6
Posuzovaný bod „B“
úsek komunikace č.1
úsek komunikace č.2
úsek komunikace č.3
úsek komunikace č.4
úsek komunikace č.5
úsek komunikace č.6

5. Vyčíslení korekcí a výpočet Lj
V úvahu přicházejí tři korekce: korekce na konečnou délku úseku komunikace DU (závislá na
úhlu, pod kterým je vyhodnocovaný úsek komunikace z posuzovaného místa viditelný), korekce na
narušování plynulosti dopravního proudu DP (vliv brzdění a rozjíždění se nákladních vozidel)
a korekce DB na útlum hluku konfigurací terénu.
Korekce DU, DZ a DP a hladina Lj pro denní období
Úsek komunikace

Lxd

úhel

DU

DP

DB

Ljd

13,0
13,4
12,5
21,8
21,5
30,0

0,50 o
0,50 o
0,00 o
17,0 o
14,0 o
1,49 o

- 25,6
- 25,6
- 35,0
- 10,2
- 11,1
- 20,8

+ 04,0
+ 04,0
+ 04,0
+ 04,0
+ 04,0
+ 04,0

- 05,0
- 05,0
- 05,0
- 05,0
- 05,0
- 05,0

00,0
00,0
00,0
10,6
09,4
08,2

08,9
13,3
09,3
15,6
15,2
27,9

2,60 o
1,93 o
1,31 o
0,00 o
0,00 o
0,66 o

- 18,4
- 19,7
- 21,4
- 35,0
- 35,0
- 24,4

+ 04,0
+ 04,0
+ 04,0
+ 04,0
+ 04,0
+ 04,0

- 00,0
- 00,0
- 00,0
- 00,0
- 00,0
- 00,0

00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
07,5

Posuzovaný bod „A“
úsek komunikace č.1
úsek komunikace č.2
úsek komunikace č.3
úsek komunikace č.4
úsek komunikace č.5
úsek komunikace č.6
Posuzovaný bod „B“
úsek komunikace č.1
úsek komunikace č.2
úsek komunikace č.3
úsek komunikace č.4
úsek komunikace č.5
úsek komunikace č.6

6. Ekv. hladina hluku způsobená provozem na příjezdové a odjezdové komunikaci
V závěreční části výpočtu hluku z provozu vozidel uvnitř posuzovaného areálu jsou vyčísleny
výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku a to jako energetický součet dílčích hladin hluku,
způsobených provozem vozidel na jednotlivých úsecích komunikace.
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Předpokládaná ekvivalentní hladina hluku v posuzovaných bodech exteriéru,
způsobená provozem vozidel uvnitř posuzovaného areálu:
Provoz na komunikacích uvnitř areálu
Posuzované místo

denní období

bod „A“ - před RD čp.11 v obci Bezděkov

14,3 dB(A)

bod „B“ - před BD čp.123 jižně od areálu spol. Cyklos Choltice

07,5 dB(A)

ooo

A.3) Celková součtová ekvivalentní hladina hluku pro současný stav
V závěru části A hlukové studie je stanovena celková součtová ekvivalentní hladina hluku,
způsobená provozem zdrojů hluku, umístěných uvnitř posuzovaného areálu (energetický součet
jednotlivých dílčích hladin hluku, způsobených stacionárními zdroji a dopravou uvnitř areálu).
Předpokládaná celková součtová ekvivalentní hladina hluku v posuzovaných
bodech exteriéru, způsobená provozem celého posuzovaného areálu:
Současný stav - celková součtová hladina hluku vyzařovaná z posuzovaného areálu
(var.1: bez provozu náhradních zdrojů el. energie ~ var.2: včetně provozu náhradních zdrojů el. energie)

Posuzované místo
bod „A“ - před RD čp.11
v obci Bezděkov
bod „B“ - před BD čp.123
jižně od areálu Cyklos Choltice

denní období

noční období

varianta 1

31,5 dB(A)

26,8 dB(A)

varianta 2

34,9 dB(A)

31,5 dB(A)

varianta 1

34,0 dB(A)

26,7 dB(A)

varianta 2

35,8 dB(A)

30,7 dB(A)

ooo

B. HLUK ZE SILNIČNÍ DOPRAVY NA VEŘEJNÉ KOMUNIKACI III/342
PO NÁRŮSTU INTENZIT, VYVOLANÝCH AREÁLEM LUHY
1. Rozdělení vyhodnocovaných komunikací do úseků
Vyhodnocované části komunikace III/342 jsou rozděleny do šesti úseků s charakteristickými
vstupními parametry pro výpočet. Jedná se o úsek č.1 až č.3 v jižní části obce Veselí a o úseky
č.4 až č.6 v severní části obce Svinčany. Rozdělení komunikace III/342 na jednotlivé úseky
a poloha posuzovaných bodů exteriéru - viz grafické přílohy v závěru hlukové studie.
2. Údaje o četnosti silniční dopravy na komunikacích
Celková intenzita dopravy na komunikaci III/342 byla stanovena jako součet dopravy stávající
(výsledky sčítání dopravy 2005, přepočtené na intenzity 2008) a dopravy vyvolané provozem
areálu. Veškerá doprava, vyvolaná provozem areálu, bude realizována po komunikaci západně od
areálu a v místě křížení s komunikací III/342 budou intenzity děleny v poměru 1:1 na směr severní
(na Veselí) a směr jižní (na Svinčany). Maximální rychlost pohybu vozidel na vyhodnocovaných
úsecích komunikace činí 50 km/hod. (intravilán). Povrch všech úseků komunikace je živičný.
Z mapových podkladů vyplývá, že podélný sklon nivelety nepřesahuje hodnotu 1%.
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Intenzita dopravy na komunikaci III/342
rok 2008 - celoroční průměr za 24 hodin (sčítací uzel 5-2778) - současný stav
úsek komunikace
úsek č.1 až 3 (jižní část obce Veselí)
úsek č.4 až 6 (severní část obce Svinčany)

T

O

M

S

270
270

1444
1444

29
29

1743
1743

rok 2008 - přírůstek intenzit v denním období, vyvolaný provozem posuzovaného areálu
úsek komunikace

T

O

M

S

úsek č.1 až 3 (jižní část obce Veselí)
úsek č.4 až 6 (severní část obce Svinčany)

29
29

3
3

0
0

32
32

3. Výpočet pomocné veličiny hladiny hluku „Y“
a) Stanovení hodnot Sd, Nd, nd, vd
◦ celoroční průměrná denní intenzita dopravy:
současný stav - denní a noční období
- denní období:
úsek č.1 až č.6: Sd = S - Sn = 1743 - 130,3 ............................ Sd = 1612,7 ks
- noční období:
úsek č.1 až č.6: Sn = NZ+(NQ+kPNA.PNA).I24=109,0OA+21,3NA .... Sn = 130,3 ks
navrhovaný stav - denní období a noční období
- denní období:
úsek č.1 až č.6: Sd = (248,7+29,0)NA + (1364,0+3,0)OA .......... Sd = 1644,7 ks
- noční období:
úsek č.1 až č.6: Sn = NZ+(NQ+kPNA.PNA).I24=109,0OA+21,3NA .... Sn = 130,3 ks
dále pouze pro denní období
◦ procentní podíl nákladních vozidel v denním období:
- současný stav:
úsek č.1 až č.6: Nd = T/S . 100 = 270 / 1743 x 100 ................ Nd = 15,491 %
- navrhovaný stav: úsek č.1 až č.6: Nd = T/S . 100 = 299 / 1776 x 100 ................ Nd = 16,836 %
◦ průměrná denní hodinová intenzita dopravy:
- současný stav:
úsek č.1 až č.6: nd = Sd / 16 = 1612,7 / 16 …….................... nd = 100,794 ks
- navrhovaný stav: úsek č.1 až č.6: nd = Sd / 16 = 1644,7 / 16 ……..…............... nd = 102,794 ks
◦ výpočtová rychlost pro stanovení hluku z dopravy odvozená z nejvyšší povolené rychlosti na
posuzovaných úsecích komunikace:
- denní období:
úsek č.1 až č.6: vmax = 50 km/h. ................................................. v = 45 km/h.
b) Stanovení faktorů F1, F2, F3
□ faktor F1 vyjadřující vliv rychlosti dopravního proudu a zastoupení osobních a nákladních vozidel
v dopravním proudu:
◦ skutečný počet nákladních vozidel za hodinu:
- souč. stav:
úsek č.1 až č.6: nNA = 248,7 / 16 ......................................... nNAd = 15,544 ks
- navrh. stav:
úsek č.1 až č.6: nNA = 277,7 / 16 ......................................... nNAd = 17,356 ks
◦ skutečný počet osobních vozidel za hodinu:
- souč. stav:
úsek č.1 až č.6: nOAd = nd - nNAd = 100,794 - 15,544 ....….... nOAd = 85,250 ks
- navrh. stav:
úsek č.1 až č.6: nOAd = nd - nNAd = 102,794 - 17,356 ....….... nOAd = 85,438 ks
◦ funkce závislosti ekvivalentní hladiny akustického tlaku dopravního proudu osobních vozidel
na rychlosti proudu pro rychlost pod 60 km/hod:
FvNA = 3,59 . 10-5 . v0,8
- denní období: úsek č.1 až č.6: FvOAd = 3,59.10-5.450,8 ........................... FvOAd = 7,545.10-4 [-]
Chov nosnic, Choltice-Luhy, st.p.283-292, p.p.514/3, kraj Pardubický

Stavební fyzika Pardubice
01-08sa.doc

Hluková studie SA 01-2008
strana 23 (celkem 30)

◦ funkce závislosti ekvivalentní hladiny akustického tlaku dopravního proudu nákladních vozidel
na rychlosti proudu pro rychlost pod 60 km/hod:
FvNA = 1,50 . 10-2 . v-0,5
- denní období: úsek č.1 až č.6: FvNAd = 1,50.10-2.45-0,5 .......................... FvNAd = 2,236.10-3 [-]
◦ hladina akustického tlaku A osobních a nákladních vozidel pro cílový rok 2008:
- osobní vozidla v roce 2008: LOA ..................................................................... LOA = 74,6 dB
- nákladní vozidla v roce 2008: LNA ..................................................................... LNA = 80,9 dB
◦ hodnota faktoru F1 v denním období:
- denní období: F1d = nOAd . FvOAd . 10 LOA/10 + nNAd . FvNAd . 10 LNA/10
současný stav
úsek č.1 až č.6: F1d = 85,250.7,545.10-4 .107,46 + 15,544.2,236-3.108,09 …..... F1d = 6,066.106 [-]
navrhovaný stav
úsek č.1 až č.6: F1d = 85,438.7,545.10-4 .107,46 + 17,356.2,236-3.108,09 …..... F1d = 6,634.106 [-]
□ faktor F2 vyjadřující vliv podélného sklonu nivelety:
- úsek č.1 až č.6: podélný sklon nivelety s < 1 % ................................................... F2 = 1,000 [-]
□ faktor F3 vyjadřující vliv povrchu vozovky:
odečtením z tabulky „E“ metodiky pro rychlost dopravy do 50 km/hod. a to pro všechny druhy
asfaltobetonových a cementobetonových krytů vozovek:
- úsek č.1 až č.6: hodnota faktoru F3 ........…………………………………………… F3 = 1,000 [-]
c) Výpočet hodnoty X a pomocné výpočtové veličiny Y
X = F 1 . F2 . F3
- současný stav:
- navrhovaný stav:

úsek č.1 až č.6: Xd = 6,066.106 . 1,000 . 1,000 ..……….…. Xd = 6,066.106 [-]
úsek č.1 až č.6: Xd = 6,634.106 . 1,000 . 1,000 ..……….…. Xd = 6,634.106 [-]

Y = 10 . log X - 10,1
- současný stav:
úsek č.1 až č.6: Yd = 10 . log 6,066.106 - 10,1 ...................... Yd = 57,7 dB(A)
- navrhovaný stav: úsek č.1 až č.6: Yd = 10 . log 6,634.106 - 10,1 ...................... Yd = 58,1 dB(A)
ooo

4. Stanovení základní ekvivalentní hladiny hluku LX
Vyčíslení útlumu U a hladiny LX v závislosti na vzdálenosti posuzovaných bodů od osy
jednotlivých úseků a na výšce bodů nad úseky komunikace. Mezi komunikacemi a posuzovanými
body jsou zatravněné plochy - při stanovení útlumu hluku je uvažován terén pohltivý.
Útlum U a hladina Lx pro denní období (pohltivý terén)
Úsek komunikace

Yd
souč.

Yd
navrh.

di

Hi

Ui

Lxd
souč.

Lxd
navrh.

57,7
57,7
57,7

58,1
58,1
58,1

47,4
29,6
26,3

+ 1,5
+ 1,5
+ 1,5

- 12,9
- 09,4
- 08,5

44,8
48,3
49,2

45,2
48,7
49,6

57,7
57,7
57,7

58,1
58,1
58,1

66,6
41,4
15,8

+ 1,5
+ 1,5
+ 1,5

- 15,5
- 11,9
- 04,8

42,2
45,8
52,9

42,6
46,2
53,3

Posuzovaný bod „C“
úsek komunikace č.1
úsek komunikace č.2
úsek komunikace č.3
Posuzovaný bod „D“
úsek komunikace č.4
úsek komunikace č.5
úsek komunikace č.6
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5. Vyčíslení korekcí a výpočet Lj
V úvahu přichází jedna korekce a to korekce na konečnou délku úseku komunikace DU (závislá
na úhlu, pod kterým je vyhodnocovaný úsek komunikace z posuzovaného místa přímo viditelný).
Korekce DU a DZ a hladina Lj pro denní období
Úsek komunikace

Lxd
souč.

Lxd
navrh.

úhel

DU

Ljd
souč.

Ljd
navrh.

44,8
48,3
49,2

45,2
48,7
49,6

25,6 o
59,3 o
102,2 o

- 08,5
- 04,8
- 02,5

36,3
43,5
46,7

36,7
43,9
47,1

42,2
45,8
52,9

42,6
46,2
53,3

15,6 o
29,1 o
151,0 o

- 10,6
- 07,9
- 00,8

31,6
37,9
52,1

32,0
38,3
52,5

Posuzovaný bod „C“
úsek komunikace č.1
úsek komunikace č.2
úsek komunikace č.3
Posuzovaný bod „D“
úsek komunikace č.4
úsek komunikace č.5
úsek komunikace č.6

6. Ekvivalentní hladina hluku způsobená provozem na komunikaci III/342
V závěreční části výpočtu hluku z provozu vozidel na veřejné komunikaci III/342 jsou vyčísleny
výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku a to jako energetický součet dílčích hladin hluku,
způsobených provozem vozidel na jednotlivých úsecích komunikace.
Předpokládaná ekvivalentní hladina hluku v posuzovaných bodech exteriéru,
způsobená provozem vozidel na veřejné komunikaci III/342:
Silniční provoz na komunikaci III/342
Posuzované místo

současný stav

navrhovaný stav

bod „C“ - před RD čp.9 v jižní části obce Veselí

48,7 dB(A)

49,1 dB(A)

bod „D“ - před RD čp.143 v severní části obce Svinčany

52,3 dB(A)

52,7 dB(A)

ooo

Předpokládaná ekvivalentní hladina akustického tlaku (ze silniční dopravy na veřejné
komunikaci III/342) v bodě „C“ v jižní části obce Veselí přesahuje hygienický limit hluku pro denní
období - toto překročení je však způsobeno stávajícím provozem na komunikaci III/342. V bodě
„D“ v severní části obce Svinčany je hygienický limit hluku pro denní období dodržen (opět i po
přičtení nejistoty výpočtu ±2dB). Po uvedení areálu chovu nosnic do provozu dojde v bodě „C“
a „D“ k dílčímu nepodstatnému, subjektivně nevnímatelnému navýšení ekvivalentní hladiny
akustického tlaku (ze silniční dopravy na III/342) o 0,4dB - toto navýšení ovšem platí pouze pro
dopravně nejnepříznivější den (pondělí). Ve středu a v pátek bude toto navýšení výrazně nižší
a v úterý, ve čtvrtek, v sobotu a v neděli bude nulové!
Výpočet hlukových účinků areálu i výpočet hlukových účinků silniční dopravy je proveden pro
nejnepříznivější den v týdnu (pondělí), kdy bude do areálu přijíždět nejvíce nákladních vozů a pro
nejnepříznivější roční období (léto), kdy bude v provozu nejvíce ventilátorů a obvodové stěny
budou oslabeny největším počtem otevřených ventilačních otvorů. Ve všech ostatních dnech
týdne a zejména v ostatních ročních obdobích bude hlukové působení areálu chovu nosnic
výrazně nižší.
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C. POSOUZENÍ VÝSLEDNÝCH HODNOT PODLE NAŘÍZENÍ
VLÁDY Č.148/2006 Sb.
Vypočtené předpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou v závěrečné části C
hlukové studie posouzeny podle nařízení vlády č.148/2006 Sb.: "O ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací".
Protože pro provoz stacionárních zdrojů hluku spolu s provozem vozidel na komunikacích
uvnitř posuzovaného areálu na straně jedné a pro provoz na veřejné komunikaci na straně druhé
platí rozdílné hygienické limity hluku pro denní a noční období, je posouzení vypočtených hodnot
provedeno pro tyto zdroje hluku odděleně.

POSOUZENÍ VYPOČTENÝCH HODNOT PODLE NAŘÍZENÍ VLÁDY č.148/2006 Sb.
Celková ekvivalentní hladina hluku, způsobená provozem zdrojů hluku uvnitř areálu
(var.1: bez provozu náhradních zdrojů el. energie ~ var.2: včetně provozu náhradních zdrojů el. energie)

Posuzované
místo

Období

Ekv. hladina hluku
varianta 1
varianta 2

Posouzení podle nařízení vlády
č.148/2006 Sb.

bod „A“
RD čp.11
Bezděkov

denní

31,5 dB(A)

34,9 dB(A)

< 50 dB(A) - vyhovuje hyg. limitu
hluku pro denní období

noční

26,8 dB(A)

31,5 dB(A)

< 40 dB(A) - vyhovuje hyg. limitu
hluku pro noční období

bod „B“
BD čp.123
Choltice

denní

34,0 dB(A)

35,8 dB(A)

< 50 dB(A) - vyhovuje hyg. limitu
hluku pro denní období

noční

26,7 dB(A)

30,7 dB(A)

< 40 dB(A) - vyhovuje hyg. limitu
hluku pro noční období

Poznámka: i když jsou body „A“ a „B“ umístěny v chráněném venkovním prostoru, jdou výsledky posouzeny podle hygienického limitu
pro chráněný venkovní prostor staveb (rozdíl v hladině hluku na hranicích pozemků a 2m před obvodovou stěnou bude minimální).

Ekvivalentní hladina hluku z provozu na veřejné komunikaci III/342
Posuzované
místo
bod „C“
RD čp.9
Veselí
bod „D“
RD čp.143
Svinčany

Období

Ekv. hladina hluku

Posouzení podle nařízení vlády
č.148/2006 Sb.

souč. stav

navrh. stav

denní

48,7 dB(A)

49,1 dB(A)

< 55 dB(A) - vyhovuje hyg. limitu
hluku pro denní období

denní

52,3 dB(A)

52,7 dB(A)

< 55 dB(A) - vyhovuje hyg. limitu
hluku pro denní období

ooo

Z uvedených hodnot vyplývá, že po dokončení nově navrhovaného areálu chovu nosnic
nebude nejbližší obytné okolí areálu obtěžováno nadměrným hlukem z jeho provozu, který by
převyšoval hygienický limit hluku pro denní nebo noční období.
Bylo použito aproximativní metody výpočtu, tudíž všechny uvedené výsledky mají ryze
informativní charakter. Přesné výsledky je možné získat pouze měřením po dokončení stavebních
prací a po uvedení areálu s chovem nosnic do provozu.
ooo
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