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ÚVOD 

Původním záměrem oznamovatele v hodnoceném území byla výstavba skladových 
prostor pro uskladnění materiálu. V rámci tohoto záměru byla řešena vestavba haly C 
(mezi stávající haly A, B) a přístavba haly D o rozměrech cca 15 x 12 m (dvě pole á  
6 m). Jako vnitřní vestavba v nové trojlodní hale A,B,C byla řešena i výstavba 
sociálního zázemí. Rovněž tak součástí původního záměru byla i rekonstrukce 
souvisejících komunikací a inženýrských sítí. 
Pro tento záměr byla vypracována projektová dokumentace „Projekt ACB – zajištění 
ploch“ pro stavební řízení a v průběhu zpracování předkládaného oznámení požádal 
oznamovatel o vydání stavebního povolení. Stavební úřad MěÚ Letohrad vydal 
stavební povolení dne 7.4.2010. Toto povolení je uvedeno jako příloha č.3 oznámení.  
Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. tento záměr nepodléhal procesu EIA. 
Na základě jednání mezi OEZ s.r.o. Letohrad a koncernem SIEMENS byl původní 
záměr přehodnocen a v hodnoceném území bude realizována montážní hala na 
montáž jističů. Ze stavebního hlediska se jedná pouze o zvýšení půdorysné plochy 
haly D z původních 15 x 12 m na cca 15 x 60 m (tj. 10 polí á 6 m) a drobné úpravy 
uvnitř haly pro osazení zařízení jednotlivých montážních pracovišť. Vestavba 
sociálního zázemí, úpravy komunikací a zpevněných ploch, úpravy v rozvodech 
inženýrských sítí budou realizovány dle původní projektové dokumentace. Z hlediska 
projektové dokumentace bude oznamovatel tuto situaci řešit zpracováním projektové 
dokumentace stavby „Projekt ACB – zajištění ploch, změna stavby před 
dokončením“. 
Vzhledem k tomu, že v době zahájení prací na tomto oznámení nebyly ještě stavební 
práce v zájmovém území zahájeny, je v předkládaném oznámení jako stávající stav 
uvažován skutečný stávající stav, tj. stav před zahájením výstavby skladových 
prostor a je hodnocen vliv obou staveb na jednotlivé složky životního prostředí.  
Předkládané oznámení tak hodnotí jak vliv záměru „Projekt ACB – zajištění ploch“ 
tak i vliv záměru „Projekt ACB – zajištění ploch, změna stavby před dokončením“.          
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

 
A.I.  Obchodní firma 
OEZ s.r.o. 
 

A.II.  IČO 
49 81 01 46 
 
A.III.  Sídlo 
OEZ s.r.o. 
Šedivská 339   
561 51 Letohrad 
 
A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce 
oznamovatele 
Ing. Roman Schiffer, Markus Tappert – jednatelé společnosti 
Šedivská 339 
561 51 Letohrad 
Telefon: 465 672 111 
 
Projektant: 
PK Adamec, s.r.o. 
Komenského 42 
561 51 Letohrad 
Telefon: 465 621 380 
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B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU   
B.I.  Základní  údaje 
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 zákona 
Název záměru: 
Projekt ACB – zajištění ploch, změna stavby před dokončením.    
Zařazení záměru: 
Dle zpracovatele předkládaného oznámení lze hodnocený záměr zařadit dle přílohy 
č.1 zákona do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) bod 4.3.: „Strojírenská 
nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m2 – výroba a opravy 
motorových vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel., testovací lavice motorů, 
turbin nebo reaktorů., stálé tratě pro závodění a testování motorových vozidel., 
výroba železničních zařízení., tváření výbuchem“.  
Hodnocený záměr naplňuje dále dikci §4 odstavec 1) písmeno c) zákona: „ Záměry 
uvedené v příloze č.1 k tomuto zákonu v kategorii II a změny těchto záměrů, pokud 
změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, 
je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah, nebo 
pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání., 
tyto záměry a změny záměrů podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve 
zjišťovacím řízení “. Příslušným úřadem pro zjišťovací řízení je v tomto případě 
Krajský úřad Pardubického kraje. 
Realizací hodnoceného záměru dojde v areálu OEZ Letohrad k překročení limitní 
hodnoty 10 000 m2 výrobní plochy pro elektrotechnickou výrobu jak je zřejmé 
z výpisu stávajících výrobních ploch v následující tabulce: 
Číslo 

budovy 
Majetkové 

číslo 
Název budovy Plocha 

budovy (m2) 
Výrobní 

plocha (m2) 
1 134 169 Výrobní hala 1    844,00    724,00 
1 134 182 Výrobní hala 2    847,61    701,61 
1 134 189 Výrobní hala 3    866,71    836,71 
1 134 186 Výrobní hala 4    851,31    827,01 
1 134 175 Výrobní hala 5    864,78    864,78 
1 134 176 Výrobní hala 6    951,11    785,07 
1 134 177 Výrobní hala 7    804,04    505,68 
1 134 181 Výrobní hala 8    914,74    824,74 
2 134 162 

134 195 
Galvanovna – povrchové úpravy 2 521,61 1 858,70 

4 134 173 Lisovna plastů    531,30    406,65 
6 134 132 Montáž podsestav LPN    620,21    454,93 
6 134 141 Montáž LPN - Minia 2 320,65 1 138,70 

Celková stávající výrobní plocha  9 928,58 

Nová výrobní (montážní) plocha, která vznikne realizací hodnoceného záměru bude 
cca 2 000 m2. 
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B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru 
Realizace hodnoceného záměru představuje zvýšení výrobní kapacity jističů 3WL o 
50 000 ks/rok. Výroba jističů bude obsahovat pouze finální části výroby – montáž, 
kontrolu, balení a expedici, tj. veškeré díly a součástky pro výrobu jističů budou do 
závodu OEZ Letohrad dováženy od subdodavatelů. Stávající výrobní kapacity 
prvovýroby pro výrobu komponentů (obrobna, galvanovna, lisovna plastů) se 
realizací záměru nezmění.  
Pro montáž jističů 3WL bude vybudována čtyřlodní montážní hala o rozměrech 60,80 
x 60,55 metrů (3 681 m2) s částečnou vestavbou 2. nadzemního podlaží o ploše 
341,5 m2. Výrobní (montážní) plocha bude cca 2 000 m2, hala D je navržena zcela 
jako skladová, včetně celního skladu.  

B.I.3.  Umístění záměru 
KÚ:         Letohrad       
Obec:     Letohrad    
Kraj:     Pardubický   
 
 

B.I.4.  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Hodnocený záměr se ze stavebního hlediska skládá z: 
Ø Rekonstrukce stávajících dvou jednolodních hal „A“, „B“ 
Ø Výstavby  jednolodní haly „C“ v proluce mezi halami „A“, „B“. 
Ø Demolice skladu komunálního odpadu a přístavby jednolodní haly „D“. 
Navrženým stavebním řešením vznikne čtyřlodní hala pro montáž jističů 3WL, včetně 
potřebných ploch pro skladování dovážených vstupních dílů a skladování hotových 
výrobků (hala D).  
Součástí záměru jsou dále vyvolané úpravy komunikací a inženýrských sítí (uvnitř 
areálu OEZ ).     
Zpracovateli oznámení ani oznamovateli není známa možnost kumulace s jinými 
novými nebo připravovanými záměry.  
 
B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 
Tradici elektrotechnické výroby v Letohradě odstartovala již roku 1941 akciová 
společnost Wagner, která se 30 zaměstnanci započala s výrobu vypínačů, pojistek, 
součástí pro zbrojní pojistky a pojistkové spodky. Významný rozvoj elektrotechnické 
výroby nastal v orlickém podhůří počátkem padesátých let minulého století. Tehdy 
vznikl samostatný podnik s názvem Orlické elektrotechnické závody (OEZ), národní 
podnik, Letohrad. Postupně byly vystavěny výrobní haly, galvanovna s neutralizační 
stanicí a současně byl budován vlastní vývoj přístrojů.  
Za období téměř sedmi desítek let se společnost OEZ stala z výrobce jističů a 
pojistek komplexním dodavatelem produktů a služeb v oblasti jištění 
elektrických obvodů a zařízení nízkého napětí. 



Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění  
Projekt ACB – zajištění ploch, změna stavby před dokončením - OEZ s.r.o. Letohrad 

 

 10 

Počátkem roku 1994 byl OEZ Letohrad zprivatizován a vznikla ryze  česká 
společnost OEZ Letohrad s.r.o. K pilířům současného výrobního programu patří 
kompaktní a vzduchové jističe, přístroje pro domovní rozvody, pojistkové systémy, 
zcela novou oblast sortimentu pak představovaly a představují rozváděčové skříně. 

Výsledkem úsilí vynaloženého v oblasti rozvoje a konkurenceschopnosti od 
roku 1994 jsou mnohá ocenění produktů z významných mezinárodních veletrhů 
(Zlatý Amper 1997, 2001, 2002 a 2006, Zlaté medaile z Mezinárodního 
strojírenského veletrhu v Brně 1997 a 2001, Zlatá medaile z Technického veletrhu 
v Plovdivu 2005 a 2006 aj.). Firma má vybudovaný účinný integrovaný systém ŘJ, 
EMS a BOZP, který je pravidelně úspěšně ověřovaný resp. recertifikovaný.   
Od roku  2007 je společnost OEZ součástí skupiny Siemens. V rámci skupiny 
Siemens dodává OEZ své výrobky do celosvětové sítě Siemens. Jedním z cílů, které 
byly koncernem Siemens pro společnost OEZ Letohrad stanoveny, je být tzv. Lead 
Factory v oblasti MCCB (střední jistič) a ACB (velký jistič). Pojem „Lead Factory“ 
znamená, že pro vývoj a výrobu určité skupiny elektrotechnických výrobků v rámci 
koncernu Siemens je určen jeden závod.  
Jedním z nezbytných kroků pro naplnění tohoto cíle je i vybudování potřebné 
montážní kapacity pro zabezpečení montáže jističů 3WL s kapacitou 50 000 ks/rok.    
Realizace hodnoceného záměru je dle vyjádření stavebního úřadu Městského úřadu 
Letohrad v souladu s platným a schváleným územním plánem města Letohrad. 
Vyjádření Městského úřadu Letohrad – odbor výstavby a životního prostředí je 
uvedeno jako příloha č.1 oznámení.     

B.I.6.  Popis technického a technologického řešení záměru 
Areál společnosti OEZ Letohrad se nachází v průmyslové zóně na severovýchodním 
okraji města Letohrad. Příjezd do areálu je ze silnice II/360 Ústí nad Orlicí – Letohrad 
– Šedivec, kde se tato silnice napojuje na silnici I/11 – Vamberk – Žamberk – 
Jablonné nad Orlicí – Šumperk. Pro parkování motorových vozidel zaměstnanců a 
návštěv jsou k dispozici 3 parkoviště před vjezdem do areálu.   
Severním a severovýchodním směrem navazují na areál zemědělsky využívané 
pozemky a zahrady. Zemědělsky využívané pozemky jsou územním plánem určeny 
jako plochy pro umístění živností. Jižně závod sousedí s živnostenskou zónou, kde 
jsou umístěny firmy BAPA s.r.o. (potravinářská výroba), Alberon Letohrad s.r.o., 
(poskytovatel internetu, fitcentrum), truhlářství Pavel Vencl, Bowling, apod. Tato 
živnostenská zóna je oddělena od areálu závodu OEZ místní komunikací. Přes 
komunikaci II/360 západním směrem se nachází firmy QUANTO (market), 
Golempress (reklamní agentura) a hřiště fotbalového klubu FK OEZ Letohrad. 
Východním směrem navazují na areál zemědělsky využívané pozemky. Nejbližší 
obytná zástavba se nachází jižním směrem (ulice Luční (cca 60 m od hranice areálu 
společnosti a 200 m od záměru) a západním směrem (ulice Mírová, cca 150 m od 
hranice areálu a 450 m od záměru). 
Veškerá výše uvedená obytná zástavba je od areálu oddělena živnostenskou 
zástavbou a komunikacemi. Západním směrem komunikací druhé třídy II/360 a 
směrem jižním místní komunikací.   
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Stávající stav 

Stavební část 

Současná rozloha oploceného areálu OEZ Letohrad je 97 785 m2. Mimo tuto plochu 
se nachází 3 parkoviště pro stání osobních automobilů:  
♦ Parkoviště před areálem OEZ – 117 parkovacích míst na p.p.č.386/13 a 386/7 
♦ Parkovací plocha v ulici Živnostenská – 21 parkovacích míst na p.p.č.386/25 
♦ Parkovací plocha za komunikací II/360 – 45 parkovacích míst na p.p.č.374/15 a 

374/26 ve vlastnictví Města Letohrad   
V areálu společnosti jsou následující hlavní stavební objekty: 

 
ČÍSLO 

MAJETKU 

 

NÁZEV BUDOVY 

 

POPIS 

134 169 1.Výrobní hala Objekt ŽB konstrukce, probíhá zde lisování dílců z plechu na 
mechanických lisech 

134 182 2.Výrobní hala Objekt ŽB konstrukce, probíhá zde strojní obrábění dílců – 
vrtání, frézování, závitování, broušení 

134 189 3.Výrobní hala Objekt ŽB konstrukce, probíhá zde strojní obrábění dílců – 
soustružení, vrtání, frézování, závitování, broušení 

134 186 4.Výrobní hala Objekt ŽB konstrukce, rotační obrábění na automatických 
soustruzích 

134 175 5.Výrobní hala Objekt ŽB konstrukce, montáž středního jističe 

134 176 6.Výrobní hala Objekt ŽB konstrukce, montáž středního jističe 

134 177 7.Výrobní hala Objekt ŽB konstrukce, montáž středního jističe 

134 181 8.Výrobní hala Objekt ŽB konstrukce, montáž středního jističe 

134 197 Sklad materiálu ÚSM Nosná ocelová konstrukce, centrální sklad hutního materiálu 
a dalších režijních materiálů včetně zázemí pro personál 
skladu 

134 165 Expedice skladová 
část 

Objekt ŽB konstrukce, Objekt temperován, skladování 
hotových výrobků v regálových zakladačích 

134 170 Expedice skladová a 
expediční část 

Objekt ŽB konstrukce, skladování hotových výrobků s větší 
frekvencí pohybu na ploše popřípadě v regálech a jejich 
vychystávání pro zákazníky 

134 201 Východní soc. 
provozní přístavek 

Vyzdívaný ŽB skelet, objekt komplexně zateplen. Umístění 
šaten zaměstnanců, kanceláří, servis výrobků a výstupní 
kontrola kvality 

134 185   
134 196/1 

Západní soc. 
provozní přístavek 

Vyzdívaný ŽB skelet, objekt komplexně zateplen. Umístění 
šaten zaměstnanců, administrativy a obsluhy výroby, 
zaústění VN a rozvodny nízkého napětí, trafostanice 

134 196 Západní soc. 
provozní přístavek 

Montovaný ŽB objekt po komplexním zateplení, využit pro 
administrativu, archiv a obsluhu výroby 

134 192 Pomocné provozy 
nářadí 

Vyzdívaný ŽB skelet, částečně zatepleno, umístění 
nástrojárny a související administrativy a šaten 

134 171 Pomocné provozy 
vývoje, údržeb a 
oprav 

Vyzdívaný ŽB skelet, částečně zatepleno, umístění 
vývojových a opravárenských pracovišť a související 
administrativy a šaten 

134 140 Pomocné provozy 
jednoúčelových strojů 

Vyzdívaný ŽB skelet, částečně zatepleno, umístění výroby a 
oprav jednoúčelových zařizení a související administrativy a 
šaten 
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134 162   
134 195 

Galvanovna - 
povrchové úpravy 

Vyzdívaný ŽB skelet, částečně zatepleno, umístění dílen 
povrchových úprav a souvisejícího zázemí – administrativa, 
šatny 

134 193 Pomocné provozy Vyzdívaný ŽB skelet, umístění elektroúdržby, klempírny, 
skladu, speciální měření 

134 173 Lisovna plastů Zděný objekt po komplexní rekonstrukci, umístění lisovny 
plastických hmot 

134 127 Administrativní 
budova MTZ 

Zděný objekt po komplexní rekonstrukci, umístění 
administrativy 

134 172 Pomocné provozy Zděný objekt po komplexní rekonstrukci, umístění 
propagačních služeb, svařovna pomocných provozů 

134 132 Montáž podsestav 
LPN 

Zděný objekt po komplexní rekonstrukci, umístění montáží 
podsestav jističe LPN 

134 141 montáž LPN - Minia Objekt ocelové konstrukce s opláštěním PUR panely, 
dokončen v r.2008, umístění montáže jističe LPN  

134 190 Sklad výlisků Montovaný ŽB objekt určený pro skladovou činnost, plastové 
výlisky apod. Částečně temperováno, zbytek studený sklad 

134 134 Odpadové 
hospodářství 

Objekt ocelové konstrukce částečně vyzdívaný, centrální 
soustředění odpadů společnosti, sklad netopený s výjimkou 
zázemí pracovníků odpadového hospodářství 

134 144 Skladová Hala "B" Objekt ocelové konstrukce s opláštěním PUR panely, 
skladová plocha, nevyužíváno, netopeno 

134 163 Skladová Hala "A" Objekt ocelové konstrukce s opláštěním, skladová plocha 
nepotřebného strojního vybavení a inventáře, využíváno 
částečně, netopeno 

134 184 zkušebna 2  Zděný objekt po komplexní rekonstrukci, zkušebna výrobků 
OEZ 

134 173 Administrativní 
budova    (starý FÚ) 

Zděný objekt částečně zateplen, administrativní budova 

134 194 Zkušebna 1 Zděný objekt částečně zateplen, zkušebna výrobků OEZ 

134 179 Chemická laboratoř, 
úprava kalů 

Zděný objekt, umístění likvidační stanice odpadů 
z galvanických procesů, chemická laboratoř 

134 202 Administrativní 
budova  

Montovaná budova typu OKÁL, umístění dočasných 
administrativních pracovišť 

134 168 Administrativní 
budova 

Vyzdívaný ŽB skelet, budova komplexně zateplena, vytápění 
tepelným čerpadlem. Hlavní administrativní centrum a školící 
prostory 

134 199 Administrativní 
budova FÚ  

Vyzdívaný ŽB skelet, dvoupodlažní objekt komplexně 
zateplen. Umístění  úseků Finance, PERS a IT 

134 198 Závodní kuchyně Vyzdívaný ŽB skelet, dvoupodlažní objekt částečně zateplen. 
Umístění provozu závodní kuchyně, jídelny a kantiny včetně 
zázemí 

134 183 Plynová kotelna Objekt ocelové konstrukce s opláštěním, centrální zdroj pro 
vytápění prostor hlavní výroby a části pomocných provozů a 
zdroj technologické páry pro galvanické provozy 

134 166 Sklady a tech. 
zázemí  

Objekt ocelové konstrukce částečně vyzdívaný. Vyzdívaná 
část po komplexní rekonstrukci. Zbytek skladu nevytápěný 
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Areál je napojen na všechny potřebné druhy energií, veřejnou kanalizaci a veřejné 
komunikace. Bližší popis je uveden v příslušných kapitolách tohoto oznámení.  
V závodě OEZ Letohrad je v současné době zaměstnáno cca 1 300 pracovníků, 
převážně ve dvousměnném provozu pondělí – pátek.  
 
Technologická část 

Společnost OEZ s.r.o. působí na elektrotechnickém trhu již bezmála sedmdesát let. V 
roce 1994 přešla do soukromého vlastnictví, za tu dobu kompletně inovovala a 
rozšířila výrobní program. Společnost se tak postupně zařadila k lídrům trhu 
středoevropského regionu. Od roku 2007 je OEZ součástí skupiny SIEMENS.  
Stávající výrobní program společnosti OEZ Letohrad sestává z následujících 
hlavních oblastí: 
Modulární přístroje MINIA  

• jističe pro průmyslové a domovní instalace  
• přepěťové ochrany pro průmyslové a domovní instalace  
• proudové chrániče pro průmyslové a domovní instalace  
• ostatní přístroje  

Kompaktní jističe Modeion  
• kompaktní jističe a odpínače řady Modeion do 1 600 A  
• Testery elektronických nadproudových spouští 

Vzduchové jističe ARION  
• vzduchové jističe a odpínače ARION WL do 6 300 A  

Pojistkové systémy VARIUS  
• nožové a válcové výkonové pojistky  
• odpínače a odpojovače válcových pojistek  
• řadové odpínače VARIUS  
• pojistkové lišty a odpínače  
• pojistky pro jištění polovodičů 
• vysokonapěťové pojistky 

Přístroje pro spínání a ovládání Conteo  
• stykače a nadproudová relé  
• spouštěče motoru  

Rozvodnice a rozváděčové skříně DISTRI  
• rozvodnice DISTRIton a plastové rozvodnice  
• rozváděčové skříně DISTRIbox 

 
Pro zajištění produkce výše uvedeného výrobního programu má společnost 
vybudované ucelené výrobní a logistické procesy. Celý proces začíná od nákupu 
materiálu a potřebných dílců do skladu a končí kompletací, zabalením hotového 
produktu a jeho expedicí. 
Dílce a komponenty pro sestavení výrobků společnost zajistí buď u externího 
dodavatele nebo vyrobí ve vlastních mechanických dílnách. Mechanické díly jsou 
vyráběny především technologií lisování plechů z oceli nebo barevných kovů na 
výstředníkových či automatických lisech a dále soustružením na soustružnických 
automatech. Ostatní technologie mechanického obrábění jsou zanedbatelné. 
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Takto vyrobené dílce v mechanických dílnách jsou v převážné míře povrchově 
upravovány v galvanických provozech. Vstupní odmaštění dílců chlorovanými 
uhlovodíky bylo zrušeno a nahrazeno odmašťováním za použití ekologických 
odmašťovacích přípravků. Prováděnými povrchovými úpravami jsou zinkování, 
stříbření, mědění, niklování, cínování, fosfátování a černění. Pro provádění hlavního 
objemu těchto povrchových úprav společnost používá především tři automatické 
linky. Okrajové povrchové úpravy se provádějí v samostatných vanách či bubnech. 
Příprava pro provádění povrchových úprav se děje v alkalických odmašťovacích 
lázních nebo opalováním v kyselinách. Část dílců, zejména z barevných kovů,  se do 
konečné podoby upravuje tryskáním abrazivním materiálem. 
Veškeré odpadní vody z galvanických provozů jsou svedeny do neutralizační stanice. 
Zde dochází k odloučení ropných látek z odmašťovacích procesů, oxidaci kyanidů 
v odpadních vodách z kyanidových lázní a úpravě pH kyselých či zásaditých 
odpadních vod za použití systému FOESSEL firmy AFIG. Z odpadních vod jsou 
odloučeny ionty těžkých kovů. Takto upravené kaly jsou sedimentovány v usazovací 
nádrži a zbaveny vody v kalolisu. Kaly jsou předávány smluvnímu odběrateli 
k dalšímu zpracování. Vyčištěné vody upravené na předepsanou hodnotu pH jsou 
vypouštěny průmyslovou kanalizací do Lukavického potoka. 
Díly výrobního programu z termosetů a termoplastů společnost v převážné míře 
nakupuje. Část dílů z termosetů a termoplastů je vyráběna v lisovně plastů ve 
společnosti. Používají se technologie přímého lisování (4 lisy o tonáži 500, 250, 160 
a 100 tun),  1 lis pro vstřikování termosetů a dva lisy pro vstřikování termoplastů. 
Dokončovací operací po vylisování je odstranění přetoků a ostrých hran převážně 
v tryskacích kabinách. 
V závodě OEZ Letohrad je dále prováděna montáž části výrobního programu, jako 
přístroje MINIA, jističe MODEION a ARION. Na montážích dochází k sestavení 
jednotlivých dílů do konečné podoby výrobku, jeho otestování, zabalení a předání do 
skladu expedice. Míra mechanizace či automatizace jak montážních tak i testovacích 
operací je závislá na množství vyráběných přístrojů. 

Navrhované řešení 

Stavební část 

Stavba bude umístěna do stávajícího areálu firmy OEZ s.r.o. do její severovýchodní 
části.  
Pro novou výrobní halu budou stavebně upraveny a revitalizovány dvě stávající haly 
typu HARD S (původní dodávka RD Jeseník) označené jako haly „A“ a „B“. Dále 
bude využita pro vestavbu proluka mezi těmito halami a dále proluka mezi halou „B“ 
a stávajícím objektem skladu a šrotištěm. V části této proluky bude demontována 
stávající hala skladu komunálního odpadu.  
Stávající hala „A“ (st. p. č. 1158) je jednolodní jednopodlažní ocelová hala 
půdorysných rozměrů 60,58 x 15,65 m. Hala má rozpětí 15 m a výšku 5,7 m, s 
pláštěm panelovým HARD, prosvětlení je provedeno pouze okny. Hala byla 
postavena v roce 1984. V současné době je využívána jako skladovací prostor 
dočasně nevyužívaných předmětů nebo strojů. 
Stávající hala „B“ (st. p. č. 1159/1) je stejného konstrukčního systému jako hala „A“. 
V rámci revitalizace v roce 2008 byla v prvních dvou polích provedena vestavba 
podlaží. Výrobní činnosti byly z této haly přemístěny do jiných objektů v areálu a 
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v současné době se hala využívá pro občasné skladování vstupních materiálů nebo 
výrobků.  

 Stávající sklad komunálního odpadu (st. p. č. 1641) je proveden systémem ocelové 
haly „HARD“ jako jednopodlažní jednolodní objekt v šířce 15,42 m o třech polích 
(zastavěná plocha 240 m2). Nosnou konstrukci tvoří ocelové uzavřené profilované 
sloupy, zastřešení je příhradovými vazníky. Opláštění stěn a střechy je trapézovým 
nezatepleným plechem. Do výšky 1 m je obvod vyzděn z betonových dílců. Podlaha 
je ze silničních železobetonových panelů nebo betonová. Objekt je určen k demolici.  
Okolní plochy tvoří komunikace šířky 6 m a jsou v převážné ploše s panelovým 
povrchem. Další plochy směrem k oplocení jsou zatravněny. Pozemky jsou skloněny 
ve směru jihozápadním.   
Stavebně tak vznikne 4 lodní jednopodlažní objekt půdorysných rozměrů 60,55 x 
60,80 m s částečnou vestavbou 2.n.p. o ploše 341,5 m2.  
Současně se stavbou se budou rekonstruovat a rozšiřovat stávající komunikace a 
zpevněné plochy bezprostředně související s objektem. 
Opláštění haly bude provedeno zateplenými panely s horizontálním členěním a 
vnějším povrchem z lakovaného plechu s atikami v barvě RAL 9006. V podélných a 
štítových stěnách budou vsazeny souvislé řady oken, a to v dvoupodlažní části 2 
řady a v jednopodlažní části 1 řada oken. Zastřešení bude provedeno na stávající a 
nové vazníky a vazničky ukotvením trapézového plechu, tepelné isolace a fóliové 
krytiny. Odvod vody bude zaatikovanými žlaby do vpustí. 
Stávající haly „A“ a „B“ budou využívat  nosnou konstrukci původní haly HARD S. 
Celý obvodový plášť haly „A“ bude vyměněn, stěnové panely jsou navrženy (systém 
KINGSPAN) typ KS 1000 - TF s PUR jádrem. Zastřešení bude provedeno 
trapézovým polakovaným plechem na stávající ocelové vazníky a roznášecí vazničky 
s TI z minerální vlny a s krytinou z PE fólie.  
Rozšíření vestavby v ploše 187 m2 u haly „C“ je navrženo z nosné ocelové 
konstrukce z válcovaných profilů. Jsou navrženy tuhé rámy o třech polích s 
kloubovým uložením do základů. Za předpokladu nepřenášení ohybových momentů 
do základových konstrukcí lze využít stávající patky po obvodě a u vnitřních sloupů 
provést založení na nové základové patky. Do hlavních  rámů budou v podélném 
směru v rastru 1,45 m navařeny vazničky. Na ně bude kotven trapézový plech s 
konstrukční železobetonovou deskou. Finální podlahu bude tvořit PVC antistatické 
čtverce. Ve vestavbě bude situováno sociální zázemí pro zaměstnance a kanceláře.   
Přístavby „C“ a „D“ budou tvořit jednolodní haly z ocelových rámů z  prvků z HEB 
profilů, které budou kotveny do stávajících patek a u haly „D“ do nových  základových 
patek. Na sloupy jsou přikotveny sedlové příhradové vazníky , kolmo na ně  vazničky 
z I profilů a trapézový plech. Prvky ocelové konstrukce jsou  provedeny převážně 
šroubovými spoji. 
Střecha nad celým objektem je provedena jednoplášťová s tepelnou isolací a  krytiny 
z PVC fólie.  Obvodový plášť  bude proveden stěnovými panely  s PUR jádrem.  
Vnitřní stěny budou zděné systém YTONG nebo POROTHERM.  
Okna, dveře, vrata jsou plastové nebo dřevěné. Podlahy v hale C a D budou 
provedeny strojně hlazeným betonem. 
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Zpevněné plochy kolem nové haly  budou rozšířeny a panelový povrch bude 
nahrazen živičným. Celková plocha nově budovaných nebo rekonstruovaných 
komunikací a zpevněných ploch bude  2 822 m2. 
Pro provoz montážní haly a vestavby budou využity stávající rozvody inženýrských 
sítí. Do stávající haly „B“ jsou zavedeny přípojky vody, elektrické energie, zemního 
plynu a tlakového vzduchu. Haly „A“ a „B“ jsou napojeny na jednotnou kanalizaci. Dle 
vyjádření oznamovatele jsou dimenze přípojek jednotlivých inženýrských sítí 
dostačující pro pokrytí potřeb montážní haly a vestavby. V rámci hodnoceného 
záměru nebudou prováděny žádné úpravy inženýrských sítí mimo areál OEZ. Na 
stávající přípojky budou navazovat pouze nové vnitřní rozvody.  
Vytápění montážní haly bude kombinované. Místnosti vestavby budou vytápěny 
teplovodně, zdrojem bude kotelna na zemní plyn, kde budou umístěny dva kotle o 
výkonu 2 x 24 kW. Výrobní prostory montážní haly budou vytápěny teplovzdušné 
pomocí 19 plynových agregátů o výkonu 16 – 34 kW.  
Provoz montážní haly bude dvousměnný (6 – 22 hod) od pondělí do pátku. Realizací 
hodnoceného záměru vznikne cca 195 nových pracovních míst (160 v kategorii D a 
35 v kategorii THP).   
 
Technologická část 

Jak již bylo uvedeno, roční výrobní kapacita montážní haly bude 50 000 ks jističů 
3WL, tj cca 200 ks/den, cca 100 ks/směna.  
Výroba jističů bude obsahovat pouze finální části výroby – montáž, kontrolu, balení a 
expedici. Veškeré komponenty pro výrobu jističů budou do závodu OEZ Letohrad 
dováženy od subdodavatelů. Stávající výrobní kapacity prvovýroby pro výrobu 
komponentů (obrobna, galvanovna, lisovna plastů) se realizací záměru nezmění. 
Dle současných požadavků oznamovatele bude výrobní sortiment jističů následující: 
• Kompletní výkonová řada vzduchového jističe 3WL ve velikostech 1, 2 a 3  

3WL/1 – 25 000 ks/rok 
3WL/2 – 20 000 ks/rok 
3WL/3 – 5 000 ks/rok 

• Kompletní sortiment příslušenství vzduchového jističe, včetně zásuvných rámů 
Tento sortiment se může v závislosti na požadavcích trhu měnit.  
 V hale bude umístěno 7 pracovišť propojených dopravníkem: 

1. pracoviště - montáž rozvodného hřídele, kontaktů a proudové dráhy 
2. pracoviště - montáž podsestavy stlačeného pohonu 
3. pracoviště - montáž mikrospínačů 
4. pracoviště - příprava a montáž obslužného pultu jističe 
5. pracoviště - testovací funkce jističe 
6. pracoviště – montáž zásuvného rámu  
7. pracoviště – montáž podsestav 

Na tato pracoviště bude navazovat manipulační prostor pro: 
- příjem a skladování dovážených komponent 
- balení, skladování a expedici vyrobených jističů 
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V následující části je uveden stručný popis montáže jističů v členění na výše 
uvedené prostory a pracoviště. 

Příjem a skladování dovážených komponent 

Veškerý materiál a komponenty potřebné pro výrobu jističů 3WL a kompletaci 
příslušenství budou denně dováženy od jednotlivých dodavatelů prostřednictvím  
externího poskytovatele logistických služeb. Tento systém významným způsobem 
minimalizuje nároky nejen na skladové prostory, ale zejména i na dopravní nároky, 
protože v rámci jedné dodávky budou do závodu dodány veškeré potřebné materiály 
a komponenty pro montáž požadovaného množství a druhu jističů. Přímé dodávky 
materiálů a komponent od jejich výrobců se nepředpokládají. Projektovaná 
skladovací kapacita zabezpečuje 3 – 5 dnů výrobní činnosti  
Dovezený materiál a komponenty budou vykládány na vstupu haly A, odkud budou 
přímo zaváženy na určená skladová místa jednotlivých výrobních míst – pracovišť.  
Dle plánů jakosti se odebere určené množství dodaného materiálu a komponent pro 
provedení vstupní kontroly, která se bude provádět v OEZ ve stávající hale Minia. 
Materiál a komponenty budou převážně skladovány přímo v přepravních úložných 
prostředcích – KLT bedny, palety, SGB přepravky, Gitterboxy, atd. Další část 
vstupních materiálů bude ukládána do speciálních regálů na určených místech 
v rámci jednotlivých pracovišť. Drobný a menší materiál bude ukládán ve 3 
velkokapacitních zařízení MEGAMAT (páternoster), nebo v  tzv. Smartbinech. 
Manipulace s materiálem bude pomocí ručně vedeného akumulátorového vozíku.  

Montáž rozvodného hřídele, kontaktů a proudové dráhy 

Montáž se provádí na pracovišti č.1. Převážně se jedná o ruční montáž dílů dle 
kusovníku s použitím standardního ručního nářadí. Pro usnadnění práce je  použit 
jednoduchý zvedací manipulátor, který je součástí výrobního zařízení – pracovního 
stolu. Dochází zde k montáži těla jističe 3WL, rozvodného hřídele a vložení kontaktů 
proudové dráhy. 

Montáž podsestavy stlačeného pohonu 

Tato montáž je prováděna na pracovišti č. 2. Dojde zde k namontování již předem 
vyrobeného střadače jističe. Montáž se prování pomocí standardního ručního nářadí, 
jednoúčelových přípravků, otočného a zvedacího manipulátoru. Nakonec se provádí 
zkouška rychlosti  pohyblivých kontaktů. 

Montáž mikrospínačů 

Ruční pracoviště č.3, montáž pomocí standardního ručního nářadí, jednoúčelových 
přípravků a otočného manipulátoru. Dochází zde ke konfiguraci jističe dle požadavků 
zákazníka. Jednoduchá montáž. 

Příprava a montáž obslužného pultu jističe 

Pracoviště č. 4, montáž a nastavení elektronické spouště jističe dle požadavku 
zákazníka. Dovybavení jističe dalším příslušenstvím. Zhotovení otvorů v ovládacím 
panelu na CNC frézce, montáž ovládacího panelu na jistič. Ostatní montáž se 
provádí pomocí standardního ručního nářadí, jednoúčelových přípravků a otočného 
manipulátoru. 
 



Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění  
Projekt ACB – zajištění ploch, změna stavby před dokončením - OEZ s.r.o. Letohrad 

 

 18 

Testovací funkce jističe 

Na pracovišti č.5 dochází ke kompletnímu testování o ověření všech elektrických a 
mechanických parametrů jističe  dle zvláštních zkušebních předpisů. Kromě toho zde 
dochází k montáži zhášecích komor. Při výskytu chybového hlášení obsluha 
pracoviště odstraňuje závady. 

Montáž zásuvného rámu 

Provádí se na pracovišti č.6. Jednoduchá montáž zásuvného rámu a kontaktního 
systému. Montáž šroubováním, nýtováním pomocí standardního ručního nářadí. Po 
smontování zasunutí jističe do zásuvného rámu. Manipulace pomocí lehkého jeřábu 
nad pracovištěm. 

Montáž podsestav  

Mimo hlavní linii výroby jističe budou probíhat i následující montáže podsestav, které 
budou následně vstupovat do hlavní linie výroby jističe 3WL. Jedná se o následující 
podsestavy: 

• Střadačový pohon (mechanismus pro natažení jističe do pohotovostního 
stavu) – montáž, sestavení pohonu z dodaných dílů, automatizované testování 
hotového pohonu. Montáž se provádí pomocí rotační nýtovačky (normální, 
CNC), montáž na jednoúčelových zařízeních, přípravcích, šroubování 
s kontrolou utahovacího momentu, běžné ruční nářadí a pomůcky. 

• Zhášecí komora – místo pro zhášení elektrického oblouku při vypnutí jističe. 
Montáž se provádí na jednoúčelových zařízeních a automatech. Dochází zde 
po složení výrobku k slisování. 

• Lamelový blok – kontakty na výsuvném rámu pro připojení jističe. Montáž se 
provádí na jednoúčelových zařízeních a automatech. 

Balení, skladování a expedici vyrobených jističů 

Balení jističe 3WL se provádí do kartónové krabice, která je opatřena dřevěnou 
paletkou pro manipulaci pomocí paletového nebo vysokozdvižného vozíku. Jistič se 
umístí do této krabice pomocí jeřábu, obsluha opatří potřebné dokumenty a 
identifikační znaky. Volný prostor v krabici je vyplněn pěnou z důvodu ochrany před 
možným poškozením při dopravě a manipulaci. Poté dojde k zapáskování krabice 
vázací páskou a k přesunu do expediční haly. 
Část skladové haly bude oddělena a bude mít charakter celního skladu. 
 
Jednotlivá pracoviště jsou mezi sebou spojeny poloautomatickým válečkovým 
dopravníkem pro manipulaci a přesun výrobků mezi pracovišti. Některá pracoviště (2, 
3 a 4 ) jsou opatřena otočným manipulátorem pro usnadnění montáže. 
Jak je z uvedeného popisu technologie zřejmé, montáž jističů vyžaduje použití 
zejména  ručního nářadí a dále jednoúčelových strojů (frézování, nýtování 
šroubování, slisování), nastřelovací pistole na hřebíky, vypěňovacího stroje a 
páskovače. Manipulace se vstupním materiálem, komponenty a výrobky je dle 
potřeby zajišťována jeřábem, válečkovou tratí, otočným manipulátorem a 
vysokozdvižným vozíkem.  
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Realizací hodnoceného záměru dojde k vytvoření cca 160 pracovních míst 
v montážní hale (dvousměnný provoz) a dále vznikne cca 35 pracovních míst pro 
THP.  
V rámci hodnoceného záměru – roční výroby 50 000 ks jističů 3WL – nedojde 
k navýšení výroby na jednotlivých stávajících pracovištích závodu OEZ Letohrad. 
Kapacita výroby na obrobně, povrchových úpravách i lisovně plastů se nezmění.   
Rozmístění jednotlivých pracovišť a skladovacích ploch je znázorněno ve výkresu 
„Technologické schéma“, který je uveden v příloze oznámení. Dále jsou v příloze 
oznámení uvedeny tyto výkresy:  
Ø Situace závodu  
Ø Situace stavby  
Ø Pohledy  

Další podrobná výkresová dokumentace je součástí projektové dokumentace 
záměru. 

 
B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Zahájení realizace záměru    01. 06. 2010  
Dokončení realizace záměru    31. 07. 2010 
Zahájení zkušebního provozu    02. 08. 2010  
Zahájení trvalého provozu    01. 03. 2011  

 

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků 
Město Letohrad.  
 

B.I.9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odstavec 4 a správních úřadů, 
které budou tato rozhodnutí vydávat  
Oznamovatel předpokládá, že vzhledem k rozsahu výstavby a umístění stavby ve 
stávajícím areálu bude územní a stavební řízení sloučeno. 
Prvním  rozhodnutím pro fázi realizace záměru bude vydání stavebního povolení, 
které bude vydávat Stavební úřad města Letohrad. Pro vydání stavebního povolení 
musí investor ve spolupráci s projektovou organizací předložit vyjádření příslušných 
organizací dle zvláštních předpisů.   
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B.II. Údaje o vstupech  
B.II.1.  Půda 
Realizace hodnoceného záměru bude probíhat pouze na pozemcích oznamovatele, 
které se nacházejí uvnitř stávajícího oploceného areálu společnosti OEZ. Dle výpisu 
z katastru nemovitostí (katastrální území Letohrad) budou realizací záměru dotčeny 
následující pozemky nebo jejich části:  
Číslo 
pozemku 

Výměra (m2) Druh pozemku Poznámka 

1158 951 Zastavěná plocha a nádvoří Hala „B“ 
1159/1 1 002 Zastavěná plocha a nádvoří Hala „A“ 
1641 240 Zastavěná plocha a nádvoří Sklad – demolice 
391/7 4 854 Ostatní plocha Část  
391/11  276 Ostatní plocha Část  
391/12 262 Ostatní plocha Část 
391/15 578 Ostatní plocha Část 
391/16 701 Ostatní plocha Část 
391/18 249 Ostatní plocha Část 
391/19 210 Ostatní plocha Část 
391/22 555 Ostatní plocha Část 
391/23 1 121 Ostatní plocha Část 
391/28 3 109 Ostatní plocha Část 
847/1 699 Ostatní plocha Část 

Zastavěná plocha montážní haly bude 3 681 m2, celková plocha upravovaných nebo 
nově budovaných komunikací a zpevněných ploch bude cca 2 822 m2. Z uvedeného 
výpisu je zřejmé, že s realizací záměru nejsou spojeny žádné nároky na trvalé nebo 
dočasné zábory ZPF respektive PUPFL. 

Chráněná území a ochranná pásma 
Zvláště chráněná území 
Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle § 
14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Tato území se nachází v dostatečné 
vzdálenosti a nemohou být výstavbou ani provozem záměru ovlivněny. Záměr se 
nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek.  
Ochranná pásma  

Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi s  ochrannými pásmy zvláště chráněných 
území přírody (50 m „ze zákona“). Ochranná pásma inženýrských sítí budou 
specifikována v projektové dokumentace stavby. 
Obecně chráněné přírodní prvky 

Záměr se nenachází v územní kolizi s obecně chráněnými přírodními prvky (např. 
skladebné prvky ÚSES) ani s významnými krajinnými prvky "ze zákona".  
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B.II.2. Voda 
Stávající stav 

Jediným zdrojem vody jsou dodávky pitné vody z veřejného vodovodního řadu jehož 
provozovatelem je VaK a.s. Jablonné nad Orlicí. Množství odebrané vody je měřeno 
vodoměrem. V roce 2009 odebrala společnost OEZ 48 956 m3 vody. Téměř polovina 
z tohoto množství se spotřebuje pro sociální účely (cca 21 000 m3), zbývající část 
(cca 28 000 m3) se spotřebovává v technologii (zejména provozy povrchových 
úprav).  
Povrchové ani podzemní zdroje vody nejsou v areálu společnosti OEZ využívány. 

Výstavba 

Spotřeba vody v etapě výstavby bude upřesněna v prováděcích projektech stavby, 
technické řešení záměru nevyžaduje významnou spotřebu vody. Potřebné množství 
pitné vody pro pracovníky výstavby a průmyslové vody pro vlastní proces výstavby 
lze odebírat ze stávajících rozvodů.  
 
Cílový stav 
Způsob zásobování vodou se nezmění. Povrchové ani podzemní zdroje nebudou 
v areálu společnosti OEZ využívány. 
Vlastní provoz montážní haly nevyžaduje významnější nároky na dodávky vody. 
Rovněž tak nároky na spotřebu vody pro údržbu nově vybudovaných komunikací, 
zpevněných a zatravněných ploch, jsou ve vztahu ke stávajícímu odbíranému 
množství zanedbatelné. 
Jediným významnějším novým odběrem vody bude sociální zázemí zaměstnanců. 
V montážní hale bude vytvořeno 195 nových pracovních míst (160 v kategorii D a 35 
v kategorii THP). Výpočet spotřeby vody pro sociální účely je odvozen z přílohy č. 12 
vyhlášky číslo 428/2001 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon číslo 
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a to ve výši: 
- 30 m3/rok pro výrobního pracovníka 
- 20 m3/rok pro THP   
Roční spotřeba vody pro sociální účely je uvedena v následující tabulce: 

Činnost Počet pracovníků Roční spotřeba (m3/rok) 
Dělníci 160 4 800    
THP   35    700 
C E L K E M  195 5 500 

Dle podkladů od oznamovatele dosahuje stávající průměrná spotřeba pitné vody na 
1 pracovníka pouze 21 000 m3/1 300 pracovníků, tj. cca 16 m3/rok a lze proto 
očekávat, že skutečný nárůst spotřeby pitné vody bude nižší než hodnota vypočtená 
v tabulce.  
Potřeba požární vody bude zajištěna ze stávajících venkovních hydrantů, které se 
nacházejí ve vzdálenosti do 150 m. Upřesnění spotřeby vody pro požární zásah 
bude provedeno v projektové dokumentaci stavby. 
Dle sdělení oznamovatele je kapacita přípojky pitné vody do závodu i kapacita 
stávající přípojky do haly „B“ dostatečná pro pokrytí výše uvedených nároků na 
spotřebu vody.    
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Stávající stav 
Suroviny  

Sortiment surovin, polotovarů a chemických přípravků pro zajištění stávající výroby je 
velmi široký. Vzhledem k tomu, že hodnocený záměr přímo nesouvisí se stávající 
výrobou, není bližší specifikace vstupních surovin uváděna. Celková dopravní 
obslužnost spojená se stávajícím dovozem surovin a odvozem finálních výrobků je 
uvedena v kapitole B.II.4 oznámení. 
   
Energie 

Elektrická energie 

V objektu č. 134185 v areálu závodu OEZ je umístěna trafostanice, ve které jsou 
osazeny 3 transformátory o výkonu 3 x 1000 kVA.  Z trafostanice jsou napájeny 
jednotlivé úsekové rozvaděče Stávající hala „B“ je napojena kabelovou přípojkou 
z prostoru hlavní rozvodny výrobních hal z rozvaděče HR-21.    
Roční spotřeba elektrické energie v roce 2009 byla 4 842 MWh/rok. 
Zemní plyn 

Do areálu závodu OEZ je zavedena STL přípojka zemního plynu z veřejné rozvodné 
sítě. Regulátory na NTL jsou umístěny u jednotlivých objektů. Do haly „B“ je 
zavedena STL plynová přípojka DN 50, která je zakončena v obvodové zdi HUP,  
plynoměrem a regulací STL/NTL.  
Část objektů v areálu je vytápěna z centrální kotelny, zbývající objekty mají vytápění 
lokální. Spotřeba zemního plynu pro technologické účely je nevýznamná. 
Spotřeba zemního plynu v roce 2009 byla 1 057 300 m3/rok. 
Tlakový vzduch 

Dodávky tlakového vzduchu 0,6 MPa k jednotlivým spotřebičům jsou zajištěny 
z centrálního rozvodu tlakového vzduchu z vlastní kompresorovny – objekt č. 
134191, ve kterém jsou umístěny 3 kompresory o výkonu 875 + 800 + 300 m3/hod .  
Do haly „B“ je zavedena PE přípojka DN 63.    

Výstavba 

Pro výstavbu hodnoceného záměru se předpokládá použití běžných stavebních 
surovin, materiálů a výrobků, jako je písek, štěrk, cement, vápno, beton, malta, zdící 
materiály, panely, ocelové profily a konstrukce, izolační materiály, elektroinstalační a 
zdravotechnické materiály a výrobky, dveře, okna, dlažby apod. Upřesnění 
sortimentu a množství jednotlivých druhů bude provedeno v prováděcích projektech 
stavby. 
Z technologického hlediska se jedná zejména o dovoz zařízení, které budou 
využívány při montáži jističů.     
Vzhledem ke střednímu rozsahu stavebních prací a technologického zařízení, 
neovlivňuje absence těchto údajů závěry oznámení v části posuzování vlivů výstavby 
na životní prostředí.  
Proces výstavby nevyžaduje nové energetické zdroje. Potřebné množství energií 
bude odebíráno ze stávajících rozvodů. 
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Cílový stav 
Suroviny 

V nové montážní hale bude prováděna montáž 50 000 ks jističů 3WL ročně, které 
budou dodávány ve třech druzích. Součástí dodávky jističe může být i zásuvný rám – 
zde se předpokládá, že rám bude součástí každého druhého jističe, tj. ročně bude 
dodáno cca 25 000 ks zásuvných rámů. Výroba bude probíhat ve dvousměnném 
provozu (pondělí – pátek), tj. cca 250 dní v roce. Předpokládaný sortiment 
vyráběných jističů a jejich hmotnosti jsou uvedeny v tabulce: 

Ukazatel Jistič 3WL 
řada 1 

Jistič 3WL 
řada 2 

Jistič 3WL 
řada 3 

CELKEM 

Průměrná hmotnost jističe (kg)          47          70         97 - 
Hmotnost zásuvného rámu (kg)          28          50         95 - 
Celková hmotnost (kg)          75        120       192 - 

Denní ukazatele 
Výroba jističů (ks)        100          80         20        200 
Výroba rámů (ks)          50          40         10        100 
Výroba jističů (kg)     4 700     5 600    1 940   12 240 
Výroba rámů (kg)     1 400     2 000       950     4 350 
Výroba celkem (kg)     6 100     7 600    2 890   16 590 

Roční ukazatele 
Výroba jističů (ks)   25 000   20 000    5 000   50 000 
Výroba rámů (ks)   12 500   10 000    2 500   25 000 
Výroba jističů (tun)     1 175     1 400       485     3 060 
Výroba rámů (tun)        350        500       238     1 088 
Výroba celkem (tun)     1 525     1 900       723     4 148 

Z hlediska kvalitativního složení jističů je průměrné procentuální složení uvedeno 
v tabulce: 

Ukazatel Obsah  
železa 

Obsah  
mědi 

Obsah  
stříbra 

Obsah  
plastů 

Obsah  
pryže 

CELKEM 

Průměrný obsah (%)  18,72           51,42           0,28          29,53    0,05     100 

Zásuvné rámy jsou ze 100 % železné. 
Spotřeba pomocného a režijního materiálu (spec. oleje, pasty, čističe, lepidla) pro 
montáž je hmotově nevýznamná (řádově kg/den). Spotřeba dřevěných palet, 
lepenkových kartonů a fólie pro balení výrobků se předpokládá v rozsahu cca 1 
tuna/den.   

Jak již bylo uvedeno, v nové hale bude prováděna pouze montáž jističů (resp. rámů). 
Veškeré komponenty pro výrobu jističů a rámů budou do závodu dováženy již 
hotové. Nová výroba jističů tak nenavýší výrobu ve stávajících provozech prvovýroby 
(obrobna, galvanovna, lisování plastů).   

Energie 

Provoz montážní haly nevyžaduje zavedení nových zdrojů energií.  
Elektrická energie 

Montážní hala bude napojena stávající kabelovou přípojkou z prostoru hlavní 
rozvodny výrobních hal z rozvaděče HR-21.    
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Dle údajů z rozpracovaného projektu pro stavební řízení bude celkový nově 
instalovaný příkon cca 500 kW. Roční spotřeba elektrické energie se zvýší o cca 
1000 MWh/rok. 
Dle sdělení oznamovatele je kapacita stávající kabelové přípojky dostatečná pro 
pokrytí požadované spotřeby.    
Zemní plyn 

Montážní hala bude napojena na stávající plynovou přípojku DN 50, která je 
zakončena v obvodové zdi haly „B“ HUP a plynoměrem.  
 Dle údajů z rozpracovaného projektu pro stavební řízení bude celkový nově 
instalovaný tepelný výkon plynových spotřebičů 484 kW. Roční spotřeba zemního 
plynu se zvýší o cca 70 000 m3/rok. 
Dle sdělení oznamovatele je kapacita stávající plynové přípojky dostatečná pro 
pokrytí požadované spotřeby.    
Tlakový vzduch 

Montážní hala bude napojena na stávající rozvod tlakového vzduchu stávající 
přípojkou DN 63.    
Dle sdělení oznamovatele je kapacita stávající přípojky tlakového vzduchu 
dostatečná pro pokrytí požadované spotřeby.    
 
B.II.4.  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Stávající stav 

Areál společnosti OEZ je dostupný z ulice Šedivská, což je silnice II/360 Ústí nad 
Orlicí – Letohrad – Šedivec, kde se tato silnice napojuje na silnici I/11 – Vamberk – 
Žamberk – Jablonné nad Orlicí – Šumperk.  
Dle výsledků sčítání dopravy v roce 2005 je denní intenzita dopravy na silnici II/360 
v úseku Letohrad, výjezd – Šedivec, napojení na I/11 uvedena v tabulce:  

Profil   NA OA M Celkem 

5- 1521 442 2619 11 3072 

Na základě evidence průjezdů motorových vozidel vrátnicí OEZ předal oznamovatel 
následující průměrnou denní bilanci dopravní obslužnosti.  

Vozidlo OA OA dodávka LNA  TNA  CELKEM 
Počet jízd/den 18 28 10 16 72 

V tabulce uvedené počty znamenají průjezd vrátnicí, pohyby motorových vozidel 
budou dvojnásobné (příjezd + odjezd). Uvedené počty OA představují počty jízd 
firemních vozidel, které mají povolen vjezd do závodu. Pro parkování osobních 
vozidel zaměstnanců a návštěv slouží parkoviště před závodem – viz dále. 
Veškerá nákladní doprava se uskutečňuje v denní době a v pracovní dny. Příjezdy 
nákladních vozidel v noční době jsou zcela mimořádné (dopravní potíže, porucha 
vozidla) a mohou se vyskytnout pouze u zahraniční dopravy. Následná vykládka 
nebo nakládka se uskuteční až následující den v denní době.    
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Na základě dlouhodobých zkušeností oznamovatele a znalostí dodavatelů a 
odběratelů je provedeno následující rozložení nákladní dopravy na silnici II/360. 

• Veškeré pohyby TNA směřují na Šedivec a následně na silnici I/11 – doprava 
do skladů nebo ze skladů SIEMENS. 

• Cca 70% pohybů LNA je rovněž na Šedivec (vozidla subdodavatelů a 
drobných odběratelů), cca 30% pohybů je opačným směrem do města. 

• U pohybů OA a OA dodávek lze očekávat rozložení dopravy přibližně 
rovnoměrné (firemní vozidla, drobní dodavatelé a odběratelé, vozidla externí 
údržby apod). 

Na základě výše uvedených předpokladů je denní rozložení pohybů dopravy 
uvedeno v tabulce: 

Pohyby vozidel ve 
směru 

OA OA dodávka LNA  TNA  CELKEM 

II/360 - Šedivec 18 28 14 32 92 
II/360 - centrum 18 28 6 0 52 
Průjezd vrátnicí 36 56 20 32 144 

 
Pro parkování motorových vozidel zaměstnanců a návštěv jsou k dispozici 3 
parkoviště před vjezdem do areálu.  

♦ Parkoviště před areálem OEZ – 117 parkovacích míst na p.p.č.386/13 a 386/7 

♦ Parkovací plocha v ulici Živnostenská – 21 parkovacích míst na p.p.č.386/25 

♦ Parkovací plocha za komunikací II/360 – 45 parkovacích míst na p.p.č.374/15 a 
374/26 ve vlastnictví Města Letohrad   

Osobní doprava zaměstnanců odpovídá charakteru provozu a část pohybů osobních 
automobilů se uskutečňuje v noční době (příjezd na ranní směnu, odjezd z odpolední 
směny).  
Dle sdělení oznamovatele je kapacita parkovišť OA pro stávající potřeby společnosti 
OEZ dostačující a průměrný denní počet parkujících OA je cca 250. Následné 
rozložení pohybů OA na silnici II/360 se předpokládá přibližně rovnoměrné. Denní 
pohyby OA zaměstnanců a návštěv jsou uvedeny v tabulce: 
Pohyby vozidel ve 

směru 
OA 

II/360 - Šedivec 250 
II/360 - centrum 250 

Celkem  500 

Celkové stávající denní pohyby motorových vozidel související s provozem závodu 
OEZ jsou uvedeny v tabulce: 
Pohyby vozidel ve 

směru 
OA OA dodávka LNA  TNA  CELKEM 

II/360 - Šedivec 268 28 14 32 342 
II/360 - centrum 268 28 6 0 302 
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Výstavba 

Areál společnosti OEZ je napojen na stávající silniční síť, na kterou navazují i 
stávající komunikace uvnitř areálu. Realizace záměru nevyžaduje rozšíření nebo 
úpravy veřejných komunikací.   
Předpokládaný rozsah stavebních prací je relativně malý a vyvolané nároky na 
dopravu budou, vzhledem ke stávající intenzitě dopravy na silnici II/360 nevýznamné. 
Směrové rozložení dopravy ve fázi výstavby nelze předikovat a lze jej upřesnit až 
v prováděcích projektech stavby, kdy bude znám dodavatel stavby.     

Hodnocený záměr 
Nákladní doprava 

Dle sdělení oznamovatele bude dopravní obslužnost záměru zajišťována výhradně 
TNA, které budou operativně dovážet potřebný sortiment a množství komponent pro 
výrobu jističů a odvážet vyrobené jističe do centrálních skladů SIEMENS.  
Jak je zřejmé z údajů v předchozí kapitole, je průměrná hmotnost dovážených 
komponent cca 16,6 tun/den a stejná hmotnost je uvažována i pro expedici výrobků. 
Dopravní obslužnost záměru si tak vyžádá v průměru příjezd max. tří TNA 
s komponenty a odjezd tří TNA s výrobky (průměrné vytížení 5,5 tuny). Vzhledem 
k tomu, že se nepředpokládá zpětné vytížení, bude dopravní obslužnost spojena 
s 12 pohyby TNA/den. Veškerá doprava bude vedena po silnici II/360 na Šedivec. 
Pohyby vozidel ve 

směru 
TNA  

II/360 - Šedivec 12 
II/360 - centrum 0 

Intenzita ostatní nákladní dopravy vyvolaná hodnoceným záměrem je nevýznamná a 
vzhledem k současnému stavu zanedbatelná.     
Osobnídoprava  

Dle současného modelu dopravy používá osobní vozidlo k dopravě do zaměstnání 
cca 20 % pracovníků firmy. Při respektování tohoto údaje lze předpokládat navýšení 
osobní dopravy o cca 40 příjezdů OA/den. Z hlediska následného rozložení dopravy 
po veřejných komunikacích se předpokládá, shodně se stávajícím stavem, přibližně 
rovnoměrné rozložení pohybů OA, t.j. 
Pohyby vozidel ve 

směru 
OA 

II/360 - Šedivec 40 
II/360 - centrum 40 

Cílový stav  

Dopravní obslužnost areálu společnosti OEZ Letohrad po realizaci záměru je dána 
součtem stávajících pohybů motorových vozidel a pohyby motorových vozidel, které 
souvisí s realizací záměru. Výsledné pohyby motorových vozidel a směrové rozložení 
dopravy po realizaci záměru je uvedeno v tabulce: 

Pohyby vozidel ve 
směru 

OA OA dodávka LNA  TNA  CELKEM 

II/360 - Šedivec 308 28 14 44 394 
II/360 - centrum 308 28 6 0 342 
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B.III. Údaje o výstupech  
B.III.1.  Ovzduší 
Stávající stav 
Bodové zdroje znečišťování ovzduší 

Závod OEZ s.r.o. je evidován jako velký zdroj znečišťování ovzduší. Na území 
závodu se vyskytují následující stacionární zdroje znečišťování ovzduší: 
ü Galvanovna – velký zdroj 
ü Mořírna galvanovny – střední zdroj 
ü Kotelna na zemní plyn – velký zdroj 

Emisní limity a další podmínky provozu těchto zdrojů jsou stanoveny v integrovaném 
povolení, které vydal OŽPZ Krajského úřadu Pardubického kraje dne 12.12.2007 pod 
č.j. KrÚ 10754-12/2007/OŽPZ/Pr. 
Dle údajů ze souhrnné provozní evidence a oznámení poplatku za rok 2009 jsou 
hmotnostní toky znečišťujících látek z jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší 
uvedeny v následující tabulkách: 
Galvanovna 

Znečišťující látka Hmotnostní tok emisí (tun/rok) 
TZL 1,111 
NOx 0,014 
Těžké kovy (Zn, Ni, Sn, Cu) 0,000 
Kyanidy jako CN- 0,002 
Silné anorg. kyseliny jako H+  0,000 

Mořírna  

Znečišťující látka Hmotnostní tok emisí (tun/rok) 
TZL 0,0408 
NOx 0,5288 
Cl 0,1887 
Silné anorg. kyseliny jako H+  0,0077 

Kotelna  

Znečišťující látka Hmotnostní tok emisí (tun/rok) 
NOx 1,2813 
SO2 0,0087 
CO 0,0390 

 

Liniové zdroje znečišťování ovzduší  

Emisní faktory - silniční doprava 

Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži  související s dopravou bylo pracováno s  
emisními faktory pro rok  2010. V souladu s novými legislativními opatřeními MŽP ČR 
vydalo jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR 
provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu 
motorových vozidel na kvalitu ovzduší. Proto byly emisní faktory určeny pomocí 
programu MEFA v.02. Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen 
PC program MEFA v.02 (Mobilní Emisní Faktory, verze 2002). Tento uživatelsky 
jednoduchý program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (µg/km –
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 g/km) pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných 
jak kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje 
rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný 
sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje výpočet 
emisních faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky 
výfukových plynů, tak i látky rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické 
uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které 
představují hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu 
(alkeny). Jedná se o následující sloučeniny: 

Anorganické sloučeniny Organické sloučeniny 
oxidy dusíku (NOx) 
oxid dusičitý (NO2) 
oxid siřičitý (SO2) 
oxid uhelnatý (CO) 
tuhé znečišťující látky (PM, PM10) 
 

suma uhlovodíků (CxHy) 
methan 
propan 
1,3-butadien 
styren 
benzen 
toluen 
formaldehyd 
acetaldehyd 
benzo(a)pyren 

Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00 
autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité 
výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí 
o této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a 
ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla 
využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která 
představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové 
republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím 
dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních 
testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže 
postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o 
nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou 
hmotností vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému 
parku v České republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických 
látek, které nejsou v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat 
potřebné podklady pro vypracování matematických závislostí modelujících výsledné 
hodnoty emisních faktorů v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového vozidla 
a druhu použitého paliva. Na některé z prezentovaných emisních faktorů pro 
organické sloučeniny (např. benzo(a)pyren, styren, 1,3-butadien) je proto nutné 
nahlížet jako na kvalifikované odhady. Matematické vztahy pro výpočet emisních 
faktorů pro motorová vozidla budou průběžně zpřesňovány v návaznosti na vývoj 
stavu poznání v této problematice a následně bude upravován i program pro jejich 
výpočet.  
Problematika sekundární emise 

Hodnota sekundární emise dopravy vyjadřuje množství částic, které jsou vlivem 
pohybu automobilů zvednuty z povrchu vozovky a rozptýleny v přízemní vrstvě 
atmosféry. Sekundární prašnost je obecně závislá na mnoha parametrech  a její 
hodnota je zatížena velkou mírou nejistoty. Hlavní parametry ovlivňující sekundární 
prašnost jsou intenzita depozice, typ povrchu vozovky a jeho narušení, typ vozidla, 
počet náprav, aktuální rozptylové podmínky. Všechny komunikace uvažované ve 
vytvořeném regionálním modulu mají asfaltový povrch s běžnou mírou opotřebení. 
Hodnota sekundární  emise PM10 byla přebrána ze studie vykonané pro centrální 
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část Brna v roce 2005. Hodnota sekundární emise PM10 byla ve shodě s US EPA 
stanovena 0,01958 g/vozokilometr. Hodnota sekundární emise není závislá na 
sklonu vozovky a byla považována za konstantu pro všechny komunikace zahrnuté 
v modelu. 
Zdroj: Prašnost z dopravy a její vlivy na imisní zatížení ovzduší suspendovanými částicemi 
           Výroční zpráva za rok 2005, kód projektu 1F54H/098/520,  
          Centrum dopravního výzkumu, odp. řešitel Ing. Vladimír Adamec, CSc. 

 
 
Ve výpočtu použité emisní faktory pro rok 2010 jsou sumarizovány v následující 
tabulce: 
pozn.: SP = sekundární prašnost 

  Emisní faktor (g/km) 
plynulost 3 EURO4 NOx Benzen PM10 PM10 + SP 

50 km/h OA benzin 0,1312 0,0021 0,0007 0,02028 
  OA diesel 0,2489 0,0006 0,0260 0,04558 
 LNA 0,2694 0,0015 0,0418 0,06138 
  TNA 1,7837 0,0088 0,0852 0,10479 

Liniové zdroje představuje stávající dopravní obslužnost závodu. Údaje o dopravní 
obslužnosti byly stanoveny v kapitole B.II.4 oznámení. Celkové stávající denní 
pohyby motorových vozidel související se stávajícím provozem závodu OEZ jsou 
uvedeny v tabulce: 

Pohyby vozidel ve 
směru 

OA OA dodávka LNA  TNA  CELKEM 

II/360 - Šedivec 268 28 14 32 342 
II/360 - centrum 268 28 6 0 302 

Odpovídající hmotnostní toky jednotlivých znečišťujících látek jsou uvedeny 
v tabulce: 
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NOX Benzen PM10 + SP  Pohyby vozidel 
ve směru g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok 

II/360 - Šedivec 4.51E-06 0.1082305 0.0275988 3.114E-08 0.0007474 0.0001906 5.081E-07 0.0121946 0.0031096 

II/360 - centrum 2.042E-06 0.0489969 0.0124942 1.891E-08 0.0004538 0.0001157 3.479E-07 0.0083506 0.0021294 

 
Plošné zdroje znečišťování ovzduší  

Plošnými zdroji znečišťování ovzduší jsou  parkoviště osobních (536 pohybů) a 
nákladních automobilů ( 56 OA dodávka, 20 LNA, 32 TNA). Pro výpočet sumy emisí 
z plošného zdroje osobních a nákladních automobilů byl pro volnoběh použit 
předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu 
při uvažovaném pohybu  vozidel  a době volnoběhu 30 sekund a při použití výše 
uvedených emisních faktorů lze sumarizovat následující hmotnostní toky 
znečišťujících látek: 

NOx Benzen PM10 + SP  
  g/s kg/den t/rok g/s kg/den t/rok g/s kg/den t/rok 

Parkoviště OA 0.0007397 0.0426083 0.0108651 6.944E-06 0.0004 0.000102 0.0001246 0.0071783 0.0018305 

Parkoviště NA 0.0006632 0.0382024 0.0097416 2.997E-06 0.0001726 4.401E-05 6.192E-05 0.0035665 0.0009095 

 
Výstavba 

Bodové zdroje znečišťování ovzduší v etapě výstavby nevzniknou. Liniové zdroje 
znečišťování ovzduší mohou být představovány provozem nákladní techniky při 
provádění zemních prací a při dovozu stavebního materiálu. Vzhledem k tomu, že  
výstavba nebude vyžadovat rozsáhlejší zemní práce, nebude se jednat o významné 
zvýšení provozu na okolních komunikacích. Stavba nevyžaduje zábor ZPF, doprava 
s odvozem ornice je nulová.     
Za dočasný plošný zdroj znečišťování ovzduší je možné považovat vlastní prostor 
staveniště, který může být krátkodobým zdrojem sekundární prašnosti. Bilance emisí 
z plošného zdroje je objektivně těžko kvantifikovatelná. Doporučení pro omezení 
emisí z plošného zdroje jsou prezentovaná v příslušné části předkládaného 
oznámení. 
 
Hodnocený záměr 
Bodové zdroje znečišťování ovzduší 

Vlastní provoz montážní haly není zdrojem znečišťování ovzduší. Jediným zdrojem 
znečišťování ovzduší bude pouze spalování  zemního plynu v plynových 
spotřebičích.  
Vytápění montážní haly budou zajišťovat: 

• 2 kotle na zemní plyn s instalovaným tepelným výkonem 2 x 24 kW 
v provedení turbo (teplovodní vytápění vestavby haly) 

• 19 teplovzdušných souprav – 5 x Technoclima 16 kW, 1 x Technoclima 34 
kW, 7 x ROBUR F1 31, 28 kW a 6 x ROBUR F1 21, 21 kW  (teplovzdušné 
vytápění montážní haly). 
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Provoz plynových spotřebičů bude převážně v topné sezóně, mimo topnou sezónu 
bude jeden kotel zajišťovat periodický ohřev TUV. Předpokládaná roční spotřeba 
zemního plynu bude cca 70 000 m3/rok.  
Hmotnostní toky emisí jednotlivých znečišťujících látek ze spalování zemního plynu 
byly stanoveny z předpokládané celkové spotřeby zemního plynu a emisních faktorů 
dle přílohy 2 vyhlášky č. 205/2009 Sb. 
Znečišťující látka Emisní faktor (kg/106 m3 ZP) Hmotnostní tok kg/rok 

TZL 20 1,4 
SO2 9,6 0,7 
NOx 1300 91,0 
CO 320 22,4 
CxHy 64 4,5 

 

Liniové zdroje znečišťování ovzduší  

Liniové zdroje představuje dopravní obslužnost spojená s provozem hodnoceného 
záměru. Údaje o dopravní obslužnosti byly stanoveny v kapitole B.II.4 oznámení. 
Celkové denní pohyby motorových vozidel související s provozem hodnoceného 
záměru jsou uvedeny v tabulce: 
Pohyby vozidel ve 

směru 
OA TNA  CELKEM 

II/360 - Šedivec 40 12 52 
II/360 - centrum 40 0 40 

Odpovídající hmotnostní toky jednotlivých znečišťujících látek jsou uvedeny 
v tabulce: 

NOX Benzen PM10 + SP 
Pohyby vozidel 

ve směru 
  g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok 

II/360 - Šedivec 1.176E-06 0.0282217 0.0071965 7.067E-09 0.0001696 4.325E-05 1.002E-07 0.0024059 0.0006135 

II/360 - centrum 2.841E-07 0.0068173 0.0017384 2.667E-09 0.000064 1.632E-05 4.786E-08 0.0011485 0.0002929 

 
Plošné zdroje znečišťování ovzduší  

Plošnými zdroji znečišťování ovzduší jsou  parkoviště osobních (80 pohybů) a 
nákladních automobilů (12 TNA). Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje 
osobních a nákladních automobilů byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta 
volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném pohybu  
vozidel a době volnoběhu 30 sekund a při použití výše uvedených emisních faktorů 
lze sumarizovat následující hmotnostní toky znečišťujících látek: 

NOx Benzen PM10 + SP 
 g/s kg/den t/rok g/s kg/den t/rok g/s kg/den t/rok 

Parkoviště OA 0.0001184 0.0068173 0.0017384 1.111E-06 0.000064 1.632E-05 1.994E-05 0.0011485 0.0002929 

Parkoviště NA 0.0001858 0.0107022 0.0027291 9.167E-07 0.0000528 1.346E-05 1.091E-05 0.0006287 0.0001603 
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Cílový stav  
Bodové zdroje znečišťování ovzduší 

Hodnocený záměr neovlivňuje kapacitu galvanovny, mořírny ani kotelny a tudíž ani 
hmotnostní toky emisí z těchto zdrojů. Jediným novým středním zdrojem znečišťování 
ovzduší bude provoz plynových spotřebičů pro lokální vytápění montážní haly. Cílový stav je 
dán součtem stávajících zdrojů a nového zdroje.  
Liniové zdroje znečišťování ovzduší  

Liniové zdroje v cílovém stavu budou odpovídat dopravní obslužnosti závodu po 
realizaci záměru, tj. budou dány součtem stávající dopravní obslužnosti závodu a 
dopravní obslužností vyvolané provozem hodnoceného záměru, t.j.: 
Pohyby vozidel ve 

směru 
OA OA dodávka LNA  TNA  CELKEM 

II/360 - Šedivec 308 28 14 44 394 
II/360 - centrum 308 28 6 0 342 

Odpovídající hmotnostní toky jednotlivých znečišťujících látek jsou uvedeny 
v tabulce: 

NOX Benzen PM10 + SP 
Pohyby vozidel 

ve směru 
  g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok 

II/360 - Šedivec 5.686E-06 0.1364522 0.0347953 3.821E-08 0.000917 0.0002338 6.084E-07 0.0146005 0.0037231 

II/360 - centrum 2.326E-06 0.0558142 0.0142326 2.158E-08 0.0005178 0.000132 3.958E-07 0.0094991 0.0024223 

 
Plošné zdroje znečišťování ovzduší  

Plošnými zdroji znečišťování ovzduší budou parkoviště osobních (616 pohybů) a 
nákladních automobilů ( 56 OA dodávka, 20 LNA, 44 TNA). Pro výpočet sumy emisí 
z plošného zdroje osobních a nákladních automobilů byl pro volnoběh použit 
předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu 
při uvažovaném pohybu  vozidel a době volnoběhu 30 sekund a při použití výše 
uvedených emisních faktorů lze sumarizovat následující hmotnostní toky 
znečišťujících látek: 

NOx Benzen PM10 + SP 
  g/s kg/den t/rok g/s kg/den t/rok g/s kg/den t/rok 

Parkoviště OA 0.0008581 0.0494257 0.0126035 8.056E-06 0.000464 0.0001183 0.0001446 0.0083269 0.0021234 

Parkoviště NA 0.000849 0.0489046 0.0124707 3.913E-06 0.0002254 5.748E-05 7.283E-05 0.0041952 0.0010698 
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B.III.2.  Odpadní vody 
Stávající stav 
Technologické odpadní vody 

Veškeré odpadní vody z galvanovny odchází na neutralizační stanici. Pro výstup 
odpadních vod z neutralizační stanice jsou integrovaným povolením, které vydal 
OŽPZ Krajského úřadu Pardubického kraje dne 12.12.2007 pod č.j. KrÚ 10754-
12/2007/OŽPZ/Pr, stanoveny následující emisní limity: 

Ukazatel „p“mg/l „m“ mg/l  tun/rok  
Chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr) 250 300 4,0 
Nerozpuštěné látky (NL) 20 30 0,4 
Amoniakální dusík (N-NH4) 5 10 0,2 
Rozpuštěné anorganické soli RAS) 6 500 8 000 130 
Dusitany (N-NO2) 5 10 0,2 
Dusičnany (N-NO3) 100 200 2,5 
Chrom šestimocný (Cr6+) 0,1 0,2 0,002 
Chrom celkový (Crcelk.) 0,5 1 0,009 

Tyto vody se odvádí samostatnou kanalizací do vod povrchových (Lukavický potok). 
Množství odpadních vod se měří, v roce 2009 bylo vypuštěno 28 794 m3, průměrné 
dosažené parametry jednotlivých ukazatelů za rok 2009 jsou uvedeny v tabulce: 

Ukazatel jednotka Průměrná 
koncentrace 
za rok 2009  

Vypouštěné 
znečištění 
kg/rok2009  

Chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr) mg/l 39,58   1 139,77 
Nerozpuštěné látky (NL) mg/l 6,25      179,96 
Amoniakální dusík (N-NH4) mg/l 2,56        73,57 
Rozpuštěné anorganické soli RAS) mg/l 3 383,0 97 410,68 
Dusitany (N-NO2) mg/l 2,54        73,21 
Dusičnany (N-NO3) mg/l 43,28   1 246,12 
Chrom šestimocný (Cr6+) mg/l 0,002          0,06 
Chrom celkový (Cr celkový) mg/l 0,034          0,98 
Měď mg/l 0,0966          2,78 
Stříbro  mg/l 0,0727          2,09 
AOX mg/l 0,4045        11,65 
pH - 8,32           - 

 
Splaškové vody  

Veškeré splaškové vody z areálu OEZ se odvádí kanalizací do městského 
kanalizačního sběrače, který je zakončen ČOV Letohrad. Do této kanalizace jsou 
zaústěny i veškeré srážkové vody z areálu OEZ. Přípustný stupeň znečištění je 
stanoven v kanalizačním řádu města Letohrad. V roce 2009 bylo vypuštěno 20 794 
m3 splaškových vod. 
Kvalita splaškových vod je ověřována 6 x ročně, 2 x ročně je analýza rozšířena o 
stanovení kovů. Výsledky analýz jsou uvedeny v tabulce: 
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Ukazatel  Jednotka 25.02. 22.04. 17.06. 26.08. 14.10. 02.12. 
pH -    8,07       7,28     8,28     8,03     6,3       8,38 
BSK5 mg/l  33,5   477,5   47,6 100,9 192,3   162,2 
CHSKCr mg/l  73,3   950,2 108 212 491,7   413 
NL-sušina mg/l  19   120 120   69   79     97 
Ztráta žíháním mg/l  11     88   82   59   63     76 
RL sušina mg/l 431 1705 512 438 813   761 
Ztráta žíháním mg/l 116   690 205   79 267   135 
NEL mg/l   <0,050       0,739    2,598     3,489     0,660       0,116 
Extrahov. látky mg/l     0,84     26,03  13,51     9,60     7,34       5,42 
Pcelk. mg/l     0,62       2,69    2,84     2,90     5,32       3,76 
N-NH4

+ mg/l     3,72     12,91  31,12   24,57   16,69     40,04 
Cu mg/l     -       0,0408     -     -     0,158       - 
Ni mg/l     -     <0,0050     -     -     0,0752       - 
Cd mg/l      -     <0,0010     -     -   <0,0010       - 
Cr mg/l     -     <0,0030     -     -     0,0034       - 
Ag mg/l     -     <0,0090     -     -     0,0146       - 
Co mg/l     -     <0,0030     -     -   <0,0030       - 
Zn mg/l     -       0,1082     -     -     0,2119       - 
Hg mg/l     -     <0,0005     -     -   <0,0005       - 
As mg/l     -     <0,003     -     -   <0,003       - 
Se mg/l     -     <0,005     -     -   <0,005       - 
Pb mg/l     -     <0,015     -     -   <0,015       - 
   
Srážkové vody 

Veškeré srážkové vody z areálu OEZ se odvádí jednotnou kanalizací, společně se 
splaškovými vodami  do městského kanalizačního sběrače, který je zakončen ČOV 
Letohrad. 
Srážkové vody ze zpevněné plochy odpadového hospodářství a hlavního parkoviště 
OA před vjezdem do závodu jsou do kanalizace odváděny přes odlučovače ropných 
látek.   
V následujících tabulkách je uvedena stávající roční bilance odváděných srážkových 
vod. Vzhledem k tomu, že hodnocený záměr bude realizován pouze 
v severovýchodní části areálu jsou do těchto tabulek zahrnuty pouze plochy dotčené 
realizací záměru. Roční bilance vychází z průměrného ročního úhrnu srážek 
v regionu ve výši cca 800 mm. Bilance odvodu srážkových vod v době přívalových 
dešťů vychází z intenzity srážek ve výši 150 l/s.ha. 
Roční bilance množství srážkových vod ze zájmového území stavby: 

 Plocha (m2) Koeficient odtoku Q  (m3/rok) 
Zastavěné plochy 2 136 0,9 1 538 
Zpevněné plochy 4 367 0,5 1 747 
CELKEM 6 503 -  3 285 

Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů ze zájmového území stavby:  

 Plocha (m2) Koeficient odtoku Q (l/s) Qr  (m3/15 minut) 
Zastavěné plochy 2 136 0,9 28,8 26,0 
Zpevněné plochy 4 367 0,5 32,8 29,5 
CELKEM 6 503 - 61,6 55,5 
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Výstavba 

Produkce technologických odpadních vod v období výstavby se nepředpokládá. 
Produkce splaškových odpadních vod bude upřesněna v prováděcích projektech, 
vzhledem k rozsahu stavebních prací se však bude jednat o zcela nevýznamné 
množství. Splaškové vody budou odtékat jednotnou kanalizací do městského 
kanalizačního sběrače, který je zakončen ČOV Letohrad. Touto kanalizací budou 
odváděny i srážkové vody ze zájmového území stavby. 
 
Hodnocený záměr  
Technologické odpadní vody 

Provozem hodnoceného záměru nevznikají žádné technologické odpadní vody. 
Splaškové odpadní vody 

Splaškové odpadní vody ze sociálního zázemí zaměstnanců montážní haly 
v maximálním objemu 5 500 m3/rok budou napojeny kanalizační přípojkou do 
jednotné kanalizace a následně do městského kanalizačního sběrače, který je 
zakončen ČOV Letohrad. Dle vyjádření provozovatele veřejné kanalizační sítě a 
ČOV je uvedené navýšení akceptovatelné – vyjádření společnosti VaK Jablonné nad 
Orlicí, a.s.je uvedeno jako příloha č.4 oznámení.  
Srážkové vody 

Roční bilance srážkových vod a bilance odtokových poměrů v době přívalových 
dešťů ze zájmového území stavby po realizaci záměru je uvedena v následujících 
tabulkách. Roční bilance vychází z průměrného ročního úhrnu srážek v regionu ve 
výši cca 800 mm. Bilance odvodu srážkových vod v době přívalových dešťů vychází 
z intenzity srážek ve výši 150 l/s.ha. 
Roční bilance množství srážkových vod ze zájmového území stavby: 
 Plocha (m2) Koeficient odtoku Q  (m3/rok) 
Zastavěné plochy 3 681 0,9 2 650 
Zpevněné plochy 2 822 0,7 1 580 
CELKEM 6 503 -  4 230 

Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů ze zájmového území stavby:  

 Plocha (m2) Koeficient odtoku Q (l/s) Qr  (m3/15 minut) 
Zastavěné plochy 3 681 0,9 49,7 44,7 
Zpevněné plochy 2 822 0,7 29,6 26,7 
CELKEM 6 503 - 79,3 71,4 
 

Cílový stav 
Technologické odpadní vody 

Provozem hodnoceného záměru nevznikají žádné technologické odpadní vody a 
nedochází ke zvýšení nátoku na neutralizační stanici. Hodnocený záměr neovlivňuje 
povrchové vody.   
Splaškové odpadní vody 

Produkce splaškových vod se zvýší max. o 5 500 m3/rok, což lze pokládat za 
nevýznamné a akceptovatelné navýšení. Způsob odvodu splaškových vod se 
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nezmění, budou i nadále odváděny jednotnou kanalizací do městského 
kanalizačního sběrače, který je zakončen ČOV Letohrad.   
Srážkové vody 

Navýšení produkce srážkových vod je, vzhledem ke stávajícímu odváděnému 
množství srážkových vod z areálu OEZ, zcela zanedbatelné. Způsob odvodu 
srážkových vod se nezmění, budou i nadále odváděny jednotnou kanalizací do 
městského kanalizačního sběrače, který je zakončen ČOV Letohrad.   
 

B.III.3.  Odpady 
Stávající stav 

Dle integrovaného povolení, které vydal OŽPZ Krajského úřadu Pardubického kraje 
dne 12.12.2007 pod č.j. KrÚ 10754-12/2007/OŽPZ/Pr, má společnost OEZ udělen 
souhlas k nakládání s následujícími druhy nebezpečných odpadů: 
Číslo 
odpadu 

Kate- 
gorie 

Název odpadu 

080111 N Odpadní barvy a laky obsahující org. rozp. nebo jiné nebezp. látky 
090101 N Vodné roztoky vývojek a aktivátoru 
110109 N Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky 
120101 O/N Piliny a třísky železných kovů 
120103 O/N Piliny a třísky neželezných kovů 
120105 O/N Plastové hobliny a třísky 
120109 N Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny  
120118 N Kovový kal (brusný kal, honovací kal, a al z lapování) obsahující olej 
130110 N Nechlorované hydraulické minerální oleje 
130205 N Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 
130502 N Kaly z odlučovačů oleje 
130507 N Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje 
140603 N Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 
150101 O/N Papírové a lepenkové obaly 
150102 O/N Plastové obaly  
150103 O/N Dřevěné obaly  
150104 O/N Kovové obaly 
150107 O/N Skleněné obaly 
150110 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
150202 N Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkanina a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 
160213 N Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedené pod čísly 160209 až 

160212 
160303 N Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky 
160507 N Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
160508 N Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
160601 N Olověné akumulátory 
160604 N Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 160603) 
170103 O/N Tašky a keramické výrobky 
170401 O/N Měď, bronz, mosaz 
170402 O/N Hliník 
170405 O/N Železo a ocel 
170407 O/N Směsné kovy 
170603 N Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezp. látky 
170903 N Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky 
190205 N Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezp. látky 
190806 N Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů 
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190902 O/N Kaly z čiření vody 
190904 O/N Upotřebené aktivní uhlí 
190905 O/N Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů 
200101 O/N Papír a lepenka 
200121 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
200201 O/N Biologicky rozložitelný odpad 

Nakládání s odpady bude spočívat v třídění, shromažďování a následném předání 
oprávněné osobě k jejich dalšímu využití nebo odstranění.  
Dle údajů z provozní evidence odpadů za rok 2009 je množství produkovaných 
odpadů uvedeno v následující tabulce: 
Číslo 

odpadu 
Kate- 
gorie 

Název odpadu Množství 
tun/rok 

2009 
020203 O Surovina nevhodná ke spotřebě nebo zpracování (kosti)     0,400 
110109 N Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky   25,552 
120101 O Piliny a třísky železných kovů   31,720 
120103 O Piliny a třísky neželezných kovů     8,224 
120105 O Plastové hobliny a třísky   43,200 
120109 N Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny      8,700 
130205 N Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje     0,150 
130507 N Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje     4,650 
140603 N Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel     1,620 
150101 O Papírové a lepenkové obaly   26,340 
150102 O Plastové obaly      5,510 
150102 N Plastové obaly znečištěné     0,130 
150104 N Kovové obaly znečištěné     0,540 
150107 O Skleněné obaly     3,100 
150202 N Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkanina a ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami 
    3,262 

160213 N Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedené pod 
čísly 160209 až 160212 

    0,490 

160303 N Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky   43,138 
160507 N Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují 

nebezpečné látky 
  21,200 

160508 N Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 

    4,040 

160601 N Olověné akumulátory     0,045 
160604 N Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 160603)     0,180 
170103 O Tašky a keramické výrobky     0,470 
170401 O Měď, bronz, mosaz 116,354 
170402 O Hliník   19,820 
170405 O Železo a ocel 228,920 
170406 O Cín     0,032 
170411 O  Kabely neuvedené pod číslem 170410     1,317 
170603 N Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezp. látky     2,082 
190205 N Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezp. látky     1,920 
190809 O Směs tuků a olejů z odlučovače tuků   34,900 
190902 O Kaly z čiření vody     6,000 
200101 O Papír a lepenka     2,460 
200125 O Jedlý olej a tuk      0,780 
200301 O Směsný komunální odpad   37,270 
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Veškeré odpady jsou na základě smluvních vztahů předávány oprávněným osobám 
k využití nebo odstranění. Společnost má vypracován a schválen provozní řád skladu 
nebezpečných odpadů.   
Výstavba 

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z 
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou 
známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí 
smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní 
dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v 
průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), 
včetně jejich následného využití nebo odstranění a investor vytvoří na staveništi 
potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. 
Předpokládaná produkce jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v 
následující tabulce: 

Kód  Název odpadu kategorie 
150101 Papírové a lepenkové obaly O/N 
150102 Plastové obaly O/N 
150104 Kovové obaly O/N 
150105 Kompozitní obaly O/N 
150202 Čistící tkanina znečištěná nebezpečnými látkami N 
170101 Beton O 
170102 Cihly O 
170103 Tašky a keramické výrobky O 
170106 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky  
N 

170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 170106  

O 

170201 Dřevo O 
170203 Plasty O 
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  O 
170402 Hliník O 
170404 Zinek  O 
170405 Železo a ocel O 
170411 Kabely neuvedené pod 170410 O 
170503 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod 170503 O 
170903 Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky N 
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 

170902, 170903 
O 

200301 Směsný komunální odpad O 

Cílový stav 

Vzhledem k charakteru záměru nelze předpokládat významnou produkci odpadů. 
Oproti současnému stavu a seznamu nebezpečných odpadů, pro které byl 
společnosti udělen souhlas k nakládání v rámci vydaného integrovaného povolení, 
nedojde ke vzniku dalších druhů odpadů v kategorii nebezpečný odpad.  Rovněž tak 
se nepředpokládá, že realizací hodnoceného záměru dojde k navýšení množství 
jednotlivých druhů v současné době produkovaných odpadů. Vzhledem k nárůstu 
zaměstnanců lze tak nejvýznamnější navýšení očekávat u odpadu kat.č. 200301. 
Nakládání s odpady bude i nadále spočívat v jejich třídění, odděleném 
shromažďování a následném předání oprávněné osobě k jejich využití nebo 
odstranění. V rámci montážní haly budou vyznačena místa pro shromažďování 
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jednotlivých druhů odpadů a do nich budou umístěny vhodné nádoby pro třídění a 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Pokud dojde k produkci nových druhů 
nebezpečných odpadů, požádá oznamovatel o udělení souhlasu k nakládání s těmito 
odpady v rámci žádosti o změnu integrovaného povolení a provede i aktualizaci 
stávajícího provozního řádu skladu nebezpečných odpadů.      
 
B.III.4.  Ostatní výstupy  
Hluk 
Stávající stav 

V rámci stávajícího provozu závodu OEZ nejsou provozovány žádné významnější 
stacionární venkovní zdroje hluku. Kompresory pro výrobu tlakového vzduchu jsou 
umístěny v uzavřeném zděném objektu. Nejvýznamnějším zdrojem hluku v dřívějším 
období byl výduch spalin z kotelny na zemní plyn. Zde však byla realizována 
odpovídající technická opatření, která vedla ke snížení akustických parametrů tohoto 
zdroje. Veškeré stroje pro opracování kovů jsou umístěny ve výrobních halách a 
nejsou zdrojem hluku, který by ovlivňoval venkovní akustickou situaci. Dílčí opatření 
u těchto strojů jsou řešena v rámci pracovního prostředí.      
Výstavba 

Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může  ovlivnit akustické parametry 
v území.  
Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu 
používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu 
prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto 
parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v 
závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako 
stavební stroje používány běžné stavební stroje - jedná se o obvyklou stavební 
činnost prováděnou standardními technologiemi, které významně neovlivní životní 
prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, 
dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. 
Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění 
zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude 
pouze dočasný - hluk ze staveniště bude vznikat pouze během výstavby, která je 
časově omezena. Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z 
budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká, a to i s ohledem na 
vzdálenost nejbližší obytné zástavby. Základem posouzení může být určitý odhad 
nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad 
hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. 
Odhad se v tomto případě blíží maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu 
ruchu na staveništi a v mnoha dnech či částech dne bude nepochybně nižší. 
V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustických výkonů stavebních mechanismů, které 
vycházejí z archivních údajů. 
Číslo 
zdroje 
hluku 

Typ stroje, název Akustický výkon 
LW v dB(A) 

Hladina akustického tlaku ve 
vzdálenosti 1 [m] 
 

Doba používání 
stroje 
hod/den 

1 vrtná souprava pro vrtání pilot (1 kus) - LpA10 = 80 dB 4 
2 Rypadlo Caterpillar 428C (1 kus) - LpA10 = 83 dB 6 
3 Rypadlo UDS 110A (1kus) - LpA10 = 85 dB 6 
4 Nakladač UNC 151 (1 kus) - LpA10 = 83 dB 3 

Doprava Nákladní automobily Tatra 815  
(3 kusy) Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod 
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Hodnocený záměr 

V rámci provozu montážní haly nebudou mimo halu osazeny žádné významnější 
stacionární zdroje hluku.   
Dopravní obslužnost záměru je spojena se 6 pohyby TNA pro dovoz komponentů a 6 
pohyby TNA pro odvoz výrobků. Pohyb všech nákladních automobilů bude 
realizován v denní době, tj. v době od 6 do 22 hod.  
Plošnými zdroji hluku budou pohyby nákladních automobilů  v prostoru nakládky a 
vykládky, spočívající v nutnosti nacouvání kamionů k jednotlivým rampám. Pro 
nakládku musí každé TNA realizovat 5 pohybů v prostoru nákladových ramp, pro 
vykládku se musí realizovat 3 pohyby TNA. Celkem tedy v prostoru nakládky a 
vykládky bude v denní době realizováno 48 pohybů TNA. 
Uvnitř haly budou provozovány v denní době následující zdroje hluku: 
Zdroj Z 1             –  nýtovačka, doba provozu 16 hodin, 75 dB(A) 
Zdroj Z 2             –  nýtovačka, doba provozu 16 hodin, 75 dB(A) 
Zdroj Z 3             –  CNC nýtovačka, doba provozu 16 hodin, 75 dB(A) 
Zdroj Z 4             –  frézka, doba provozu 16 hodin, 70 dB(A) 
Zdroj Z 5 až Z 14     –  pneumatický utahovák, doba provozu 16 hodin, 84 dB(A) 
Zdroj Z 15 až  Z 25  –  teplovzdušná jednotka Robur s vnitřní cirkulací , doba provozu    

    16 hodin, 65 dB(A), výška v hale  - 4 m 
Zdroj Z 26 až Z 33   –  vnitřní sací agregát teplovzdušné jednotky, doba provozu 16  

     hodin, 45 dB(A), výška v hale – 4 m 
Index neprůzvučnosti obvodových stěn haly Rw =  25 dB.  
Vně haly budou provozovány v denní době následující zdroje hluku: 
Zdroj Z 34         – komín kotelny, doba provozu 16 hodin, 55 dB (A), výška zdroje 9 m 
Zdroj Z 35         – komín kotelny, doba provozu 16 hodin, 55 dB (A), výška zdroje 9 m 
Zdroj Z 36         – nakládka, doba provozu 3 hodiny,  75 dB (A) výška zdroje 2,5 m 
Zdroj Z 37      – vykládka, doba provozu 3 hodiny,  75 dB (A) výška zdroje 2,5 m 
Zdroj Z 38 až 45 – teplovzdušné jednotky se sacími mřížkami, doba provozu 16  
                              hodin 72 dB(A), výška zdroje 4 m 
 
Dispoziční rozmístění jednotlivých zdrojů hluku a další podrobnější údaje jsou 
uvedeny v akustické studii, která je nedílnou přílohou tohoto oznámení.  
 
Záření 
Při provozu montážní haly nebudou používána zařízení, která by mohla být zdrojem 
radioaktivního ani elektromagnetického záření.  
Zápach 
Při provozu montážní haly nebudou používána zařízení nebo technologické postupy, 
které by mohly být zdrojem zápachu.  
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Radon 
Geologický a radonový průzkum zájmového území stavby provedla firma 2G Ústí nad 
Orlicí (Mgr. Kolařík). Stavební pozemek má dle výsledků měření radonový index 
nízký a proto se nepředpokládá provedení ochranných stavebních opatření nového 
objektu proti pronikání radonu z podloží. Výsledky průzkumu jsou v souladu i 
s následujícím mapovým podkladem: 
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Staré ekologické zátěže 

V areálu OEZ Letohrad se nachází stará ekologická zátěž – kontaminace 
podzemních vod těkavými chlorovanými uhlovodíky. Kontaminace byla zjištěna 
v roce 1992 jako důsledek používání trichloretylenu a perchloretylenu pro 
odmašťování. Používání chlorovaných uhlovodíků bylo ukončeno v roce 1994.  
Ekologická smlouva mezi FNM ČR a společností OEZ Letohrad byla uzavřena v roce 
1994, sanační práce probíhaly podle správního rozhodnutí ČIŽP Hradec Králové ze 
dne 30.12.1996. Vzhledem k tomu, že po uplynutí projektované doby sanace nebyly 
dosaženy cílové limity sanace a v průběhu sanace byly zjištěny výrazně odlišné 
skutečnosti o úrovni a distribuci kontaminace, byla v dubnu 2004 zpracována 
společností GEO Group a.s. „Aktualizace analýzy rizik“ a závěry této analýzy sloužily 
jako podklad pro zpracování projektu technických a sanačních prací pro období let 
2010 – 2015. 
Sanační práce provádí  společnost GEO Group a.s. Ostrava, která vydává 2 x ročně 
zprávu o výsledcích sanace. 
Ze zprávy o výsledcích sanace za 2. pololetí 2009 je zřejmé, že na lokalitě byl 
vytvořen systém indikačně sanačních vrtů. V areálu se nachází tři lokální ohniska 
znečištění – galvanovna, bývalá skládka uhlí a bývalý prostor šrotiště.  
Plný provoz sanačního čerpání podzemních vod v ohnisku galvanovna a šrotiště byl 
obnoven v říjnu 2006. Na základě provedených analýz lze konstatovat mírný pokles 
koncentrací chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách, přesto jsou tyto 
koncentrace stále vysoké (přes 300 μg/l). V říjnu 2006 byl v ohniscích galvanovna a 
skládka uhlí zahájen i venting a od prosince 2008 byl v ohnisku galvanovna uveden 
do provozu air-sparging, kdy prostřednictvím kompresoru je do vybraných vrtů 
vháněn vzduch a tím dochází k intenzivnějšímu uvolňování chlorovaných uhlovodíků 
z podzemní vody do nesaturované zóny. Půdní vzduch z nesaturované zóny je 
následně odsáván ventingem a čištěn v sanační stanici.  
Za druhé pololetí roku 2009 byl objem čerpaných vod 1 084 m3 a bylo odloučeno 631 
g chlorovaných uhlovodíků. V rámci ventingu bylo odsáto 387 000 m3 vzduchu a 
odloučeno 11,7 kg chlorovaných uhlovodíků. Z dlouhodobých výsledků sanace lze 
konstatovat, že výtěžnost ventingu pozvolna klesá. Z výsledků monitoringu kvality 
podzemních vod je zřejmé, že nedochází k šíření znečištění mimo areál závodu.  
Sanační práce budou probíhat dle schváleného harmonogramu i v dalším období.  
Ohniska sanace se nachází mimo zájmové území výstavby hodnoceného záměru a 
dle podkladů z projektové dokumentace nebude při provádění základových prací 
dosaženo hladiny podzemní vody.       
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B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
Možnosti vzniku havárií  
Za rizika vzniku havarijních stavů lze označit: 

♦ požár objektu 
♦ havarijní únik látek škodlivých vodám  
 
Dopady na okolí 
Požár 

V rámci projektu pro stavební řízení bude vypracována podrobná požární zpráva, ve 
které bude velikost požárního rizika vyhodnocena a budou navržena odpovídající 
protipožární opatření tak, aby záměr splňoval požadavky stávajících norem a 
předpisů. Budou stanoveny požární úseky, navrženy odstupové vzdálenosti a 
navržen způsob protipožárního zabezpečení (požadavky na zdroj požární vody, 
přístupové cesty, počty a druhy hasících přístrojů apod.). 
Lze předpokládat, že by případný požár neovlivnil významně a dlouhodobě objekty 
nejbližší obytné zástavby. 

Havarijní únik látek škodlivých vodám 

Veškerý pohyb osobních i nákladních vozidel v areálu firmy bude pouze po 
zpevněných a odvodněných komunikacích a zpevněných plochách. Rovněž tak i 
vykládka surovin a expedice výrobků se bude provádět na zpevněných plochách. 
Při havarijním úniku látek škodlivých vodám (únik pohonných hmot z motorového 
vozidla) lze v první fázi havarijní únik likvidovat vhodným způsobem přímo na 
zpevněné ploše. Pokud bude tento zásah opožděný nebo neúčinný, dojde k úniku 
nebezpečné látky do kanalizace srážkových vod, která je napojena na městský 
kanalizační sběrač zakončený ČOV.  
Havarijní únik látek škodlivých vodám z prostor jejich skladování lze prakticky 
vyloučit. Všechny tyto látky (včetně odpadů) budou skladovány ve stávajících 
místnostech, které jsou opatřeny nepropustnou podlahou a bezodtokovou havarijní 
jímkou odpovídajícího objemu.   
Podrobný postup pro likvidaci havarijních úniků látek škodlivých vodám je uveden 
v materiálu „ Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám „. 
V tomto plánu jsou uvedeny i druhy a počty zásahových prostředků. Tyto prostředky 
nesmí být používány pro jiné účely a musí být trvale dostupné. 
V rámci předkládaného záměru lze pro další projektovou přípravu formulovat 
následující doporučení: 
• před uvedením stavby do provozu bude  aktualizován a předložen ke schválení „Plán 

opatření pro  případ havárie a zhoršení jakosti vod“ 

• před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení požární řád 
montážní haly   
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Preventivní opatření 
Preventivní opatření, která minimalizují vznik havarijních stavů, spočívají především 
ve volbě bezpečné výrobní praxe, v konstrukčním a dispozičním řešení objektu dle 
platných předpisů, v realizaci odpovídajících samočinných systémů kontroly a řízení 
a v dodržování ustanovení provozní dokumentace. Nutnou podmínkou pro zajištění 
bezpečného provozu je vypracování a zejména pak následné dodržování provozních 
předpisů a instrukcí, požárního řádu a havarijního plánu. 
 
Následná opatření 
Likvidace následků požáru souvisí zejména s odstraněním a zneškodněním zbytků 
hořlavých látek, produktů hoření, znečištění půdy, tj. odstraněním jednorázových a 
mimořádných odpadů. Tento aspekt musí být řešen v havarijním resp. požárním 
řádu. Vzhledem k lokalizaci areálu není nutné požadovat realizaci dalších 
následných opatření kromě těch, která již byla prezentována  v předcházejících 
částech předkládaného oznámení. 
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C. ÚDAJE  O  STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ   
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 
Posuzovaný záměr bude realizován uvnitř stávajícího areálu společnosti OEZ 
ležícího na severovýchodním okraji města Letohrad.  
Severním a severovýchodním směrem navazují na areál zemědělsky využívané 
pozemky a zahrady. Zemědělsky využívané pozemky jsou územním plánem určeny 
jako plochy pro umístění živností. Jižně závod sousedí s živnostenskou zónou, kde 
jsou umístěny firmy BAPA s.r.o. (potravinářská výroba), Alberon Letohrad s.r.o., 
(poskytovatel internetu, fitcentrum), truhlářství Pavel Vencl, Bowling, apod. Tato 
živnostenská zóna je oddělena od areálu závodu OEZ místní komunikací. Přes 
komunikaci II/360 západním směrem se nachází firmy QUANTO (market), 
Golempress (reklamní agentura) a hřiště fotbalového klubu FK OEZ Letohrad. 
Nejbližší obytná zástavba se nachází jižním směrem (ulice Luční (cca 60 m od 
hranice areálu společnosti a 200 m od záměru) a západním směrem (ulice Mírová, 
cca 150 m od hranice areálu a 450 m od záměru). 
Veškerá výše uvedená obytná zástavba je od areálu oddělena živnostenskou 
zástavbou a komunikacemi. Západním směrem komunikací druhé třídy II/360 a 
směrem jižním místní komunikací.   
Záměr je mimo ochranná pásma vodních zdrojů města Letohrad a mimo CHOPAV 
Východočeská křída.  
Záměr nevyžaduje zábor ZPF ani PUPFL.  
Dotčené území se nenachází v území, které by bylo chráněno ve smyslu zákona 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění.  
Zájmové území posuzované výstavby se nenachází na území ani v ochranném 
pásmu národní přírodní památky, národní přírodní rezervace,  přírodní památky, 
přírodní rezervace, chráněné krajinné oblasti, národního parku. Záměr je rovněž 
mimo územní systémy ekologické stability.   
Zájmové území výstavby není v přímém kontaktu ani v územní kolizi s některou 
z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c zákona č. 218/2004 Sb., která je  
zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle § 45a ve smyslu příloh nařízení 
vlády č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona.   
Území historického, kulturního nebo archeologického významu se v dotčeném území 
realizace záměru nevyskytují, nejsou zde registrována žádná archeologická 
naleziště.  
V areálu závodu již dlouhodobě probíhá sanace starých ekologických zátěží – 
kontaminace podzemních vod chlorovanými uhlovodíky.  
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí 
v dotčeném území 
C.2.1.Ovzduší 
Klimatické charakteristiky 
Z hlediska klimatického je zájmové území zařazeno do klimatické oblasti MT 2 - 
oblasti mírně teplé, okrsku B 10 – velmi vlhkého, vrchovinového. Klimatická oblast 
MT 2 je charakterizována krátkým, mírným až mírně chladným a mírně vlhkým létem. 
Přechodné období je krátké s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálně 
dlouhá s mírnými teplotami, suchá s normálně dlouhou sněhovou pokrývkou. 
Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 7 0C. Další charakteristické údaje 
jsou uvedeny v tabulce: 

Počet letních dnů 20 – 30 
Počet mrazových dnů 110 – 130 
Počet ledových dnů 40 – 50 
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10 0C 140 – 160 
Průměrná teplota v lednu -3 - -4 0C 
Průměrná teplota v dubnu 6 – 7 0C 
Průměrná teplota v červenci 16 – 17 0C 
Průměrná teplota v říjnu 6 – 7 0C 
Počet dnů se srážkami nad 1 mm 120 – 130 
Srážkový úhrn ve vegetačním období 450 – 500 mm 
Srážkový úhrn v zimním období 250 – 300 mm 
Počet dnů zamračených  150 – 160 
Počet dnů jasných 40 - 50 

Průměrné měsíční teploty vzduchu ve 0C a průměrné úhrny srážek v mm jsou 
uvedeny v následující tabulce: 
Měsíc    I   II   III   IV   V  VI  VII  VIII   IX   X  XI XII  rok 
teplota -3,1 -1,7 2,8 8,0 13,4 16,3 18,1 17,1 13,6 8,5 3,5 -0,5 7,4 
srážky 57 48 49 60 66 85 102 95 61 63 59 57 802 

Rozložení směrů větru je uvedeno v tabulce: 
směr větru    S   SV    V    JV    J    JZ    Z   SZ  CALM 
četnost větru % 6 5 11 19 5 4 18 16 16 

 
Znečištění ovzduší 
Z hlediska množství produkovaných základních škodlivin nepatří zájmové území 
mezi oblasti s významným znečištěním ovzduší. Nejbližší stanice monitorující imisní 
situaci jsou dvě  stanice v Ústí nad Orlicí.  
Imisní charakteristiky měřených znečišťujících látek za rok 2008 z těchto stanic jsou 
následující:  
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Imisní pozadí NO2 
 
Rok: 2008 

Kraj:  Pardubický 

Okres:  Ústí nad Orlicí 

Látka: NO2-oxid dusičitý 
Jednotka:  µg/m3 

Hodinové LV :  200,0 

Hodinové MT :  20,0 
Hodinové TE :  18 

Roční LV : 40,0 

Roční MT : 4,0 

  
Hodinové hodnoty Denní hodnoty 

Čtvrtletní 
hodnoty 

Roční 
hodnoty 

Max.  19 MV VoL 
50% 
Kv  

Max.   
95% 
Kv  

50% 
Kv  

X1q X2q X3q X4q X  S  N  KMPL  

Organizace: 
Staré č. 

ISKO 
Lokalita  

Typ m.p. 
Metoda 

Datum Datum VoM 
98% 
Kv  

Datum   
98% 
Kv  

C1q C2q C3q C4q XG  SG  dv  

216,2 74,6 1 19,1 51,6 ~ 38,4 21,2 26,1 18,6 18,1 26,0 22,4 8,82 347 EUOPA 

 
24821 

ZÚ 
1117 

Ústí n.Orl.-
Podměstí 

Automatizovaný 
měřicí program 

CHLM 
 

09.04. 08.01. 0 56,4 24.11. ~ ~ 41,4 91 84 80 92 20,6 1,54 10 

                  

~ ~ ~ ~ 32,4 ~ 18,6 8,3 10,9 4,9 7,5 12,1 8,8 5,37 362 EUORM 

 
38969 

ČHMÚ 
1338 

Ústí n.Orl. 

Manuální měřicí 
program  
GUAJA 

 
~ ~ ~ ~ 19.02. ~ ~ 21,6 91 91 91 89 7,1 2,00 1 

                  

Imisní pozadí PM10 

Rok: 2008 

Kraj:  Pardubický 

Okres:  Ústí nad Orlicí 
Látka: PM10-částice PM10 

Jednotka:  µg/m3 

Denní LV : 50,0 
Denní MT : 0,0 

Denní TE : 35 

Roční LV : 40,0 
Roční MT : 0,0 

  
Hodinové hodnoty Denní hodnoty 

Čtvrtletní 
hodnoty 

Roční 
hodnoty 

Max.   
95% 
Kv  

50% 
Kv  

Max.  36 MV VoL 
50% 
Kv  

X1q X2q X3q X4q X  S  N  KMPL  

Organizace: 
Staré č. 

ISKO 
Lokalita  

Typ m.p. 
Metoda 

Datum  
99.9% 

Kv  
98% 
Kv  

Datum Datum VoM 
98% 
Kv  

C1q C2q C3q C4q XG  SG  dv 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  23,4 20,3 28,1  ~ 302EUOPA 

 
24824 

ZÚ 
1117 

Ústí n.Orl.-
Podměstí 

Automatizovaný 
měřicí program 

TEOM 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 44 91 80 87 ~ ~ 47

                 
~ ~ ~ ~ 86,0 36,0 10 15,0 26,8 16,7 12,1 20,0 18,9 12,93 365EUORM 

 
40144 

ČHMÚ 
1338 

Ústí n.Orl. 

Manuální měřicí 
program  

GRV 
 

~ ~ ~ ~ 13.02. 25.10. 10 57,0 91 91 92 91 15,2 2,00 1
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Imisní pozadí benzenu (nejbližší stanice AIM) 
Rok: 2008 

Kraj:  Pardubický 

Okres:  Pardubice 
Látka: BZN-benzen 

Jednotka:  µg/m3 

Roční LV : 5,0 
Roční MT : 2,000 

  

Hodinové hodnoty Denní hodnoty 
Čtvrtletní 
hodnoty 

Roční 
hodnoty 

Max.   
95% 
Kv  

50% 
Kv  

Max.   
95% 
Kv  

50% 
Kv  

X1q X2q X3q X4q X  S  N  KMPL  

Organizace: 
Staré č. 

ISKO 
Lokalita  

Typ m.p. 
Metoda 

Datum  
99.9% 

Kv  
98% 
Kv  

Datum   
98% 
Kv  

C1q C2q C3q C4q XG SG  dv  

12,1 ~ 3,3 1,2 4,5 ~ 2,7 1,4 1,4 1,4 1,1 1,8 1,4 0,75 351 EPAUA 

 
200002 

ČHMÚ 
1465 

Pardubice 
Dukla 

Automatizovaný 
měřicí program 

GC-PID 
 

30.09. ~ 7,2 4,1 12.12. ~ ~ 3,3 87 83 89 92 1,2 1,79 3 

                  
10,7 ~ 2,9 0,9 5,0 ~ 2,6 1,0  1,0 0,9 1,4 1,2 0,74 321 EPAOA 

 
200038 

MÚPa 
1418 

Pardubice-
Rosice 

Automatizovaný 
měřicí program 

GC-FID 
 

23.08. ~ 6,7 3,8 12.01. ~ ~ 2,8 62 88 83 88 0,9 2,29 15 

                  

 

C.2.2. Voda           
Podzemní vody 
Z hlediska hydrogeologického rajónování se širší zájmové území nachází v oblasti 
východočeské křídy, strukturně spadá do rajonu č. 426 – Kyšperská synklinála, jižní 
část. Plocha tohoto rajónu je 236,36 km2. Jedná se o strukturu směru SZ-JV, 
vyplněnou svrchnokřídovými sedimenty stáří cenoman až svrchní turon – coniac. 
V osové části struktury v oblasti mezi Černou a Lanškrounem jsou vyvinuty neogenní 
sedimenty. V zájmovém území tvoří výplň kyšperské synklinály sedimenty cenomanu 
až středního turonu. Charakter a mocnost jednotlivých souvrství kyšperské 
synklinály, včetně hydrogeologické charakteristiky je uvedena v tabulce: 
Stratigrafický 
stupeň 

Maximální 
mocnost 

Litologie  Hydrogeologická  
charakteristika 

Poznámka  

Neogén  190 m Písky, štěrky, jíly Kolektor izolátor V zájmovém území není 
vyvinuto 

Svrchní turon – 
coniac 

400 m Slínovce  Izolátor  V zájmovém území není 
vyvinuto 

Střední turon 130 m Prachovce, slínovce, 
pískovce 

Poloizolátor 
kolektor C  

- 

Spodní turon 70 – 90 m Prachovce, pískovce Kolektor B Využívána v jímacím území 
Letohrad a Vamberk 

Cenoman  Do 30 m Slepence, pískovce Kolektor A - 
    
Hranice CHOPAV Východočeská křída a ochranná pásma podzemních vodních 
zdrojů pitné vody pro město Letohrad jsou dostatečně vzdálena od areálu OEZ a 
nemohou být výstavbou ani provozem hodnoceného záměru ovlivněny. 
Výřez hydrogeologické mapy je uveden na následující stránce:  
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Povrchové vody 

Údolní části Letohradu leží na soutoku Tiché Orlice a Lukavického potoka. Číslo 
hydrologického pořadí Tiché Orlice je 1–02–02-023 a dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 
470/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 267/2005 Sb. je vedena v seznamu významných 
vodních toků. Správcem toku je Povodí Labe s.p. Číslo hydrologického pořadí 
Lukavického potoka je 1–02-02–026.  
Tichá Orlice pramení v úbočí Jeřábu východně od Horní Orlice v 780 m. n m. 
v Hanušovické vrchovině. Plocha povodí je 755,4 km2, délka toku je 104,5 km, 
průměrný průtok u ústí je 7,02 m3/s. Na území Letohradu má charakter podhorské 
řeky s relativně malými technickými úpravami toku a břehů. Na větší části této své 
trasy je provázena břehovým porostem. Údolní niva je inundační území. V území 
jsou některé partie, které jsou zatěžovány záplavovými účinky, zejména při vysoké 
srážkové aktivitě. Jedná se o Orlici a přívalové vody ze svažitých polních ploch ze 
severní strany i uvnitř sídla. 
Lukavický potok je částečně regulován. Tyto práce probíhaly zejména na počátku 20. 
století. Mimo úpravy břehů byl vystavěn betonový jez se sklápěcím stavidlem do níž 
je Lukavický potok vpouštěn tunelem pod mlýnským náhonem. Do Lukavického 
potoka se v říčním km 0,8 zaúsťují levobřežně i vyčištěné průmyslové vody z OEZ.     
Kanalizační síť města Letohrad je jednotná a je zakončena ČOV, která byla 
vybudována při Tiché Orlici jižně od Petříkova mlýna. ČOV byla vybudována na 
kapacitu 6 000 EO, která je dostačující i pro další rozvoj města. Pro případnou 
dostavbu aktivační jednotky je k dispozici územní rezerva.  
Výřez vodohospodářské mapy zájmového území: 
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C.2.3. Půda  
Z hlediska pedologického v zájmovém území převažují hnědé půdy, v místech se 
zvýšenou hladinou podzemní vody jsou hnědé půdy oglejeny, v údolních náplavách 
přecházejí v nivní půdy, při vodních tocích se vyskytují i půdy glejové zrašelinělé.  
Záměrem budou dotčeny pouze zastavěné plochy a ostatní plochy ve stávajícím 
areálu společnosti OEZ. Protože realizace záměru nevyžaduje zábor ZPF respektive 
PUPFL, není tato složka životního prostředí podrobněji charakterizována. 
 

C.2.4. Geofaktory životního prostředí 
Z hlediska geomorfologického členění náleží zájmové území do provincie České 
vysočiny, Krkonošsko-jesenické soustavy, Orlické podsoustavy, celku Podorlické 
pahorkatiny, podcelku Žamberské pahorkatiny a dvou okrsků – Dobroučské 
pahorkatiny a Letohradské brázdy. Hranici mezi těmito okrsky tvoří Tichá Orlice a 
Lukavický potok. 
Dobroučká pahorkatina (JZ část zájmového území) je členitá pahorkatina na 
permských slepencích, pískovcích a jílovcích s pískovci, slínovci a spongility 
cenomanu, spodního a středního turonu. 
Letohradská brázda (SV část zájmového území) je tektonicky podmíněná brázda na 
slínovcích, spongilitech středního turonu s lokalitami neogenních štěrků a písků. 
Dle výsledků inženýrsko-geologického průzkumu, provedeného v blízkosti 
navrhované výstavby, lze předpokládat geologické poměry v místě stavby jako 
jednoduché ve smyslu ČSN 731001 pro plošné základy. V území se předpokládají 
sprašové hlíny, v průměru tuhé konzistence. Vrstvy jednotlivých typů hornin - jíl se 
střední plasticitou tř. F6(CI) a podkladní štěrk si v místě stavby zachovávají přibližně 
svoji mocnost. Štěrková vrstva tvoří podklad pod sprašovou hlínu s výrazně vyššími 
hodnotami únosnosti, resp. pevnosti. Následující podloží, tvořené obvykle silněji 
zvětralým slínovcem, je z hlediska únosnosti zákl. půdy charakterizováno opět 
nižšími hodnotami geologických vlastností. Hlavní problém základových podmínek je 
nízká konzistence sprašové hlíny, která je v průměru tuhá. Při geologických 
průzkumech okolních staveb byly však pozorovány polohy zeminy s proměnnou 
vlhkostí, podle toho, jak jsou v souvrství sprašové hlíny uloženy polohy jílovitější, nad 
nimiž se zřejmě více zdržuje voda, která snižuje jejich konzistenci. Ta se pak 
pohybuje v širším intervalu, tj. od nižšího rozhraní s konzistencí měkkou, k vyššímu 
rozhraní s konzistencí pevnou. 
Podzemní voda je v podmínkách svažitého terénu vázána na dobře propustný 
štěrkový kolektor. Hladina podzemní vody byla dosažena v hloubce cca 5 m pod 
terénem. Podzemní vodu lze charakterizovat jako svahovou, nespojitě proudící ve 
sklonu nepropustného jílového podkladu pod vrstvou štěrku.         
Areál společnosti OEZ Letohrad leží mimo záplavové území.  
Výřez zájmového území z geologické mapy je uveden na následující stránce.  
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C.2.5. Fauna a flora 

Biogeografické začlenění 

Podle rekonstrukční geobotanické mapy ČSSR (Mikyška a kol. 1968) náleží širší 
zájmové území do tří vegetačních jednotek: 
AU – luhy a olšiny (Alno – Padion) v okolí Tiché Orlice  
C – dubo-habrové háje (Carpinion betuli) v SV části území  
LF – bikové bučiny (Luzulo- Fabion) v JZ části území 
Luhy a olšiny 

Fytocenóza lesů s převahou listnáčů a jejich křovitá stadia osídlující náplavy potoků a 
řek ovlivněné vysoko položenou spodní vodou. Převládá jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior), olše lepkavá (Alnus glutinosa), topol černý (Populus nigra),dub letní 
(Quercus robur), jilm habrolistý (Ulkus carpinifolia), lípa srdčitá (Tilla cordata), javory 
(Acer campestre, pseudoplatanus, platanoides), třešeň ptačí (Prunus avium). 
Křovinné patro tvoří: bez černý (Sambucus nigra), střecha hroznovitá (Padus 
racemosa), třešeň ptačí (Prunus avium), svída krvavá (Cornus sanquinea), brslen 
evropský (Euonymus europaea) a jiné. 
Dubohabrové háje 

Převládá dub zimní a letní (Quercus petraea a robur), habr (Carpinus betulus) v 
doprovodu buků (Fagus silvatica), líp (Tilla cordata a platyphylios), javorů (Acer 
pseudoplatanus, campestra, platanoides), jilmů (Ulmus), jasanů (Fraxinus) a jedlí 
(Abies). 
Křovinné patro: zimolez pýřitý (Lonocera xylosteum), lýkovec jedovatý (Daphne 
mezereum), líska obecná (Corylus avellana), svída krvavá (Cornus sanquinea), šípek 
(Rosa canina), ostružník (Rubus fruticosus), ),brslen evropský (Euonymus europaea, 
ptačí zob (Ligustrum vulgare) atd. 
 Bikové bučiny 

Převládá buk lesní (Fagus silvatica), roztroušeně bývá zastoupena jedle bělokorá 
(Abies alba) a duby (Quercus petraea a robur). 

Křovinné patro nebývá vyvinuto.    
 

Území přírodních parků 

Přírodní park Orlice byl vyhlášen 16.9.1996 dle § 77 odstavec 3 a § 76 odstavec 4 
zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Posláním tohoto parku je zachovat typický 
ráz krajiny s významnými přírodními a estetickými hodnotami, zejména přírodě 
blízkých biotopů v poříční zóně a v ekosystémech řek Tiché a Divoké Orlice a přilehlé 
lesní porosty místy s přirozenou dřevinnou skladbou.    
 
Významné krajinné prvky a přírodní památky 

VKP Jablonský les 

V širším zájmovém území se nachází VKP 34 – Jablonský les. Jedná se o lesní údolí 
mezi Letohradem a státní silnicí I/11 Jablonné – Bredůvka. VKP byl vyhlášen 
z důvodů ochrany vysoké druhové rozmanitosti a pro zachování genofondu rostlin 
v zájmovém území (dubové bučiny, bukové doubravy, jasanové olšiny). 
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PP Letohradská bažantnice 

Bažantnice byla založena v roce 1628 jako jedna z nejstarších v ČR. Jako přírodní 
památka byla vyhlášena výnosem MK č. 22066/54 dne 30.3.1954. Stávající výměra 
je 3,96 ha. Bažantnice je významným hnízdištěm ptactva ve smíšeném listnatém 
porostu s keřovým podrostem a bohatou typickou květenou.   
 

C.2.6. Územní systém ekologické stability, krajinný ráz a Natura 2000 

Územní systém ekologické stability 

ÚSES Letohradu a Šedivce byl zpracován roku 1997 v rámci širšího elaborátu. 
Lokální ÚSES navazuje na nadregionální a regionální ÚSES. Předmětný plán ÚSES 
byl převzat do konceptu územního plánu. 
Lokální biokoridor č.1 – niva Tiché Orlice prochází městem. Jedná se o úsek od 
mostu přes řeku u orlického kostela až po počátek Jankovic v místě starého mostu. 
V sousedství Uniwebu bude lokalizováno lokální biocentrum č.8.  
Jak je z přiloženého mapového podkladu zřejmé, zájmové území realizace 
hodnoceného záměru se nachází zcela mimo plochy ÚSES a v dostatečné 
vzdálenosti od prvků ÚSES a výstavba ani provoz záměru nemohou negativně 
ovlivňovat prvky ÚSES nacházející se v širším zájmovém území.  
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Krajina, krajinný ráz 

Město Letohrad leží v Podorlické pahorkatině v členitém terénu. Hlavní krajinotvorný 
prvek je soutok Tiché Orlice a Lukavického potoka. Soutok leží v oblasti změny 
směru toku řeky, v místě průlomu řeky kopcovitým masivem. Historická část města – 
zámek a náměstí se tak dostaly do ostrožní polohy. Významná část území města je 
tvořena údolní nivou a přilehlými svahy Tiché Orlice. V nivní poloze Tiché Orlice a 
Lukavického potoka je velká část zástavby Sádek, Orlice, Kunčice a Červené. 
Určující pro krajinnou formu je velká část průlomu, brána Tiché Orlice v masivu 
Kopečku směrem k Ústí nad Orlicí. Jedná se o kontrast relativně rovinných údolních 
partií vůči vymezujícím a obklopujícím kopcům v okolí. 
Kompozičním krajinným akcentem je výrazný tvar Žampachu, který se uplatňuje 
v dálkových pohledech z města a na město. V širším rámci je významný i uzavírající 
masiv Orlických hor na severu.    

Evropsky významné lokality, ptačí oblasti 

Zájmové území není  v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu 
§ 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto 
lokalit podle § 45a zákona ve smyslu nařízení vlády č. 132/2005 Sb. nebo 
vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona. Vyjádření OŽPZ Krajského 
úřadu Pardubického kraje k této problematice je uvedeno jako příloha č. 2 oznámení. 
Nejbližší EVL je Tichá Orlice.   
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C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání 

Charakter městské čtvrti 

Celkové řešené území je dáno jako současné správní území Letohradu, které se 
skládá z katastrálních území Letohrad, Orlice, Kunčice a Červená. Dne 8. srpna 1950 
byl Kyšperk přejmenován na Letohrad a zároveň spojen s obcemi Orlice, Kunčice a 
Rotnekem, který byl přejmenován na Červenou. 
První zmínka o hradu Kyšperku pochází z roku 1308. Zbytky hradních valů jsou 
dodnes patrné na Hradisku. Při hradu byl dvůr a malé městečko s rychtou. 
Orlice bylo původně jméno starobylé tvrze v místě, kde dnes stojí orlický dvůr. 
Vesnice při tvrzi se původně  do roku 1406 jmenovala Louka. 
Obec Kunčice je známa od roku 1292 jako ves Kunzendorf. Byla v držení rodu 
Kuniců. 
Rotnek – dnešní Červená má pojmenování podle krevelem zabarvené půdy 
permského útvaru. Patřil stejně jako Kyšperk Žampachům z Potštejna. 
Dle sčítání obyvatel v roce 1995 žilo v Letohradě 6 317 obyvatel, což byl nejvyšší 
stav za celé dvacáté století.  
Areál společnosti OEZ se nachází na severovýchodním okraji města v místech, která 
jsou v územním plánu města Letohrad vedena jako průmyslová zóna. Kromě 
společnosti OEZ se v této zóně nachází další podnikatelské subjekty, které byly 
uvedeny v předchozích částech oznámení. Ze severu a východu navazují na areál 
společnosti zemědělsky využívané pozemky a zahrádky, jižním a jihovýchodním 
směrem pak objekty občanské zástavby.    

Ochranná pásma 

V posuzované lokalitě nejsou situována žádná PHO vodních zdrojů I. a II. stupně.  

Architektonické a jiné historické památky 

V centrální části Letohradu je městská památková zóna. Jádro tohoto území je 
tvořeno zámkem, náměstím a kaplí sv. Jana Nepomuckého na Kopečku. 
Kromě městské památkové zóny jsou v částech Kunčic a Orlice lokální kostely vždy 
s areálem hřbitova. Na Orlici to je kostel Nanebevzetí Panny Marie a na Kunčicích 
kostel Svaté Kateřiny. Za atraktivní drobný objekt lze uvést Hotmarovu kapli na 
původní cestě z Letohradu k Šedivci.   
Městská památková zóna a další uvedené historické památky se nachází 
v dostatečné vzdálenosti a nebudou výstavbou ani provozem hodnoceného záměru 
negativně ovlivněny.  

Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství 

Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin, 
nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek 
nerostných surovin nebo mimo tuto Bilanci, jak je zřejmé z mapového podkladu. 
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Jiné charakteristiky životního prostředí 

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány.  

Vztah k územně plánovací dokumentaci 

Záměr není v rozporu se schváleným územním plánem města Letohrad, jak je patrné 
z  přílohy předkládaného oznámení. 



Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění  
Projekt ACB – zajištění ploch, změna stavby před dokončením - OEZ s.r.o. Letohrad 

 

 59 

 
D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU 
NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo 
a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky 
Výstavba 
Výstavba – znečištění ovzduší 

Rozsah zemních lze označit za málo významný, lokalita je situovaná mimo souvislou 
obytnou zástavbu. Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Pro 
minimalizaci negativních vlivů jsou formulována následující doporučení: 
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především 

v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních 
zdrojů prašnosti budou minimalizovány 

• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu 

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

Z hlediska etapy výstavby ve vztahu k nejbližším trvale obydleným objektům a při 
respektování výše uvedených doporučení lze vliv záměru považovat za nevýznamný. 

Výstavba – hluk 

Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu hluku v etapě výstavby nebude vzhledem 
k charakteru lokality a vzdálenosti od obytné zástavby představovat významnější 
narušování faktoru pohody. 

Provoz 
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve  vztahu k ohrožení zdraví 
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech: 
n imisní zátěž 
n hluková zátěž  
n havarijní stavy 

Imisní zátěž 

Problematika znečištění ovzduší je v hodnoceném případě spojená s nově vyvolanou 
dopravní obslužností záměru a vytápěním objektu.   
Jak je patrné z údajů o bilancích emisí, předpokládané navýšení dopravy 
v souvislosti s posuzovaným záměrem nepředstavuje významnější emisní bilanci, 
která by se mohla významněji projevit na změně imisní zátěže v zájmovém území. 
Obdobně lze hodnotit i emise ze spalování zemního plynu, které jsou posouzeny 
podrobněji v následující kapitole vlivů záměru na ovzduší. Na základě 
prezentovaných hodnot emisních příspěvků záměru nebylo nutné hodnotit vliv 
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záměru na imisní situaci formou rozptylové studie a lze konstatovat, že provoz 
hodnoceného záměru neovlivní významnějším způsobem stávající imisní situaci 
zájmového území a vzhledem ke stávajícímu imisnímu pozadí lze rovněž 
konstatovat, že i nadále nebudou překračovány imisní limity jednotlivých 
znečišťujících látek v ovzduší.  

Hluková zátěž 

Posouzení vlivů záměru na akustickou situaci v území bylo provedeno v hlukové 
studii, která je přílohou oznámení. Bližší hodnocení je provedeno v kapitole D.I.3 a 
zejména pak v hlukové studii. Z vypočtených hodnot hladin akustického tlaku v šesti 
nejbližších referenčních bodech je zřejmé, že realizací posuzovaného záměru 
nedojde v žádném z referenčních bodů k překročení hygienického limitu 50 dB pro 
denní dobu. Ve všech referenčních bodech je hygienický limit plněn se značnou 
rezervou. V noční době bude montážní hala mimo provoz.   

Havarijní stavy 

Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá vznik havárií s vážnějšími dopady 
do životního prostředí. 
Ve fázi výstavby budou prováděny běžné stavební práce, stavební odpady budou 
odstraňovány nebo využívány dle platných předpisů. Drobné úkapy z provozu 
stavebních mechanismů a nákladních automobilů budou likvidovány sorpčními 
materiály. 
Na záměr se nevztahuje zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 
přípravcích, v platném znění, ani zákon 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 
způsobených vybranými chemickými látkami, v platném znění. 

Hodnocení zdravotních rizik 

Hodnocený záměr je zařazen v příloze č.1 zákona č. 100/2001 SB. v platném znění 
v kategorii II a tudíž nevyžaduje zpracování hodnocení zdravotních rizik 
autorizovanou osobou. Z hodnocení vlivů záměru na ovzduší, které je provedeno 
v následující kapitole a z výsledků akustické studie, která je uvedena jako příloha 
oznámení je zřejmé, že vliv provozu montážní haly na zdraví obyvatelstva je zcela 
nevýznamný a proto bližší hodnocení zdravotních rizik nebylo prováděno.     

Sociální  a  ekonomické  důsledky  

Záměr má významný pozitivní sociální a ekonomické důsledek – pro provoz 
montážní haly bude vytvořeno 195 nových pracovních míst.  

Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby 

Případné jiné  negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení  vlivů na 
životní prostředí kromě oznámením hodnocených vlivů nejsou ve fázi výstavby 
očekávány. 

Narušení faktorů pohody 

Realizace hodnoceného záměru a následný provoz záměru je situován v místě, které 
se nachází  v akceptovatelné vzdálenosti od souvislé obytné zástavby. Lze proto 
konstatovat,  že během výstavby ani provozu nebudou faktory pohody  významněji 
narušeny při respektování podmínek, navržených předloženým oznámením. 
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D.I.2. Vlivy na ovzduší 
Výstavba 

Vlastní stavební práce mohou být  zdrojem prašnosti, a to především sekundární. Pro 
etapu výstavby jsou proto formulována odpovídající doporučení, která jsou uvedena   
v kapitole vlivů na obyvatelstvo. 
Provoz 

Vlastní provoz montážní haly není zdrojem emisí. Jediným zdrojem emisí jsou emise 
z vytápění objektu v topné sezóně. Palivem je zemní plyn. Vytápění objektu budou 
zajišťovat: 

• 2 kotle na zemní plyn s instalovaným tepelným výkonem 2 x 24 kW 
v provedení turbo (teplovodní vytápění vestavby haly) 

• 19 teplovzdušných souprav – 5 x Technoclima 16 kW, 1 x Technoclima 34 
kW, 7 x ROBUR F1 31, 28 kW a 6 x ROBUR F1 21, 21 kW  (teplovzdušné 
vytápění montážní haly). 

Provoz plynových spotřebičů bude převážně v topné sezóně, mimo topnou sezónu 
bude jeden kotel zajišťovat periodický ohřev TUV. Předpokládaná roční spotřeba 
zemního plynu bude cca 70 000 m3/rok.  
Hmotnostní toky emisí jednotlivých znečišťujících látek ze spalování zemního plynu 
byly stanoveny z předpokládané celkové spotřeby zemního plynu a emisních faktorů 
dle přílohy 2 vyhlášky č. 205/2009 Sb. 

Znečišťující látka Emisní faktor (kg/106 m3 ZP) Hmotnostní tok kg/rok 
TZL 20 1,4 
SO2 9,6 0,7 
NOx 1300 91,0 
CO 320 22,4 
CxHy 64 4,5 

Zpracovatelský tým oznámení si vyžádal od oznamovatele údaje o celkové spotřebě 
zemního plynu v areálu OEZ za předchozí období. Tyto údaje jsou uvedeny 
v následující tabulce: 

Rok Spotřeba ZP (m3/rok) 
2004 1 240 500 
2005 1 294 000 
2006 1 247 000 
2007 1 198 000 
2008 1 170 000 
2009 1 057 300 

Předpokládané navýšení spotřeby zemního plynu bude cca 6 % oproti průměrné 
spotřebě zemního plynu v letech 2004 - 2009. Tento nárůst je významně nižší, než 
jsou rozdíly ve vykazované spotřebě zemního plynu za uvedené období, které jsou 
způsobeny rozdílnými klimatickými podmínkami, které ovlivňují délku topného období 
a intenzitu vytápění.  
Úměrně rozdílné spotřebě zemního plynu se pohybovaly i  rozdíly v hmotnostních 
tocích hlavních znečišťujících látek ze spalování zemního plynu – oxidů dusíku a 
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oxidu uhelnatého. Předpokládaný maximální roční nárůst hmotnostního toku emisí 
oxidů dusíku ve výši 91 kg/rok, spojený s vytápěním objektu, je tak zcela 
nevýznamný a je opět menší, než jsou rozdíly v ročních hmotnostních tocích oxidů 
dusíku, které jsou produkovány stávajícími spalovacími zdroji společnosti OEZ.   
Navýšení hmotnostních toků emisí z liniových a plošných zdrojů souvisejících 
s dopravní obslužností záměru je nevýznamné a v návaznosti na stávající dopravní 
obslužnost areálu společnosti OEZ a intenzitu dopravy na příjezdové komunikaci 
II/360 zcela zanedbatelné. Nákladní doprava spojená s provozem záměru bude 
vedena výhradně ve směru na Šedivec a neovlivní imisní situaci v městské zástavbě.   
Z bilancí uvedených v příslušné části předkládaného oznámení je patrné, že vlivy 
záměru na ovzduší lze označit za malé a nevýznamné. 
Zpracovatel oznámení doporučuje následující opatření: 
• V rámci zkušebního provozu zajistí provozovatel provedení měření emisí nových zdrojů 

znečišťování ovzduší 
 

 

D.I.3. Vlivy na akustickou situaci 
Základní specifikace stacionárních zdrojů hluku v rámci provozu hodnoceného 
záměru byla uvedena v kapitole B.III.4 oznámení. Bližší specifikace těchto zdrojů, 
včetně dispozičního rozmístění je uvedena v hlukové studii, která je přílohou 
oznámení. 
Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl proveden 
programem HLUK+, verze 8.28. profi, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním 
prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. Použití 
uvedeného výpočtového programu pro posuzování  hluku ve venkovním prostředí je 
akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM / 510 - 3272  - 
13.2.9695 ze dne 21. února 1996. 
Vyhodnocení akustické situace bylo řešeno celkem pro 6 výpočtových bodů. 
Výpočtový bod č.1 reprezentuje hranice pozemků zahrádkářské kolonie, body č. 2, 3, 
4 reprezentují chatové objekty  na stavebních pozemcích č.905, 1112 a 1111, 
výpočtové body č. 5 a č. 6 potom reprezentují nové rodinné domy v ulici Luční. 
Situování výpočtových bodů a fotodokumentace jsou uvedeny v hlukové studii. 
Vzhledem k tomu, že provoz montážní haly bude pouze dvousměnný, byl výpočet 
proveden pouze pro denní dobu.  
Z dikce nařízení vlády č. 148/2006 Sb. vyplývají následující limity nejvýše 
přípustných hodnot hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru ve 
vzdálenosti 2 m před fasádou obytných a ostatních chráněných objektů a v prostoru, 
který je využíván k rekreaci, sportu, léčení, zájmové a jiné činnosti. K výpočtovým 
bodům nelze uplatnit žádnou korekci, platí tedy hladiny akustického tlaku 50 dB (A) 
pro denní dobu. 
Výsledky výpočtu pro jednotlivé referenční body jsou uvedeny v tabulce: 
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Referenční bod LAeq (dB) 
  Č.  výška     Souřadnice    doprava průmysl celkem 

1 3.0 485.7;  332.0 26.4 35.3 35.9 
2 3.0 565.0;  370.0 26.2 22.0 27.6 
3 3.0 532.7;  382.6 26.8 21.1 27.8 
4 3.0 513.8;  395.9 26.5 21.5 27.7 
5 5.0 372.6;   62.2 41.5 12.8 41.5 
6 3.0 349.6;   55.8 39.5 12.4 39.5 
6 5.0 349.6;   55.8 39.4 12.4 39.4 

Izofonová pole jsou uvedena v hlukové studii. 
Z výsledků výpočtů a hodnot uvedených v tabulce je zřejmé, že realizací 
posuzovaného záměru nedojde v žádném z řešených výpočtových bodů k překročení 
hygienického limitu 50 dB pro denní dobu. Ve všech referenčních bodech je 
hygienický limit plněn se značnou rezervou.  
 
 
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Vliv na charakter odvodnění oblasti 

Srážkové vody ze zastavěných a zpevněných ploch z areálu OEZ se odvádí 
jednotnou kanalizací do městského kanalizačního sběrače, který je zakončen ČOV.  
V následujících tabulkách je uvedena stávající roční bilance odváděných srážkových 
vod. Vzhledem k tomu, že hodnocený záměr bude realizován pouze 
v severovýchodní části areálu jsou do těchto tabulek zahrnuty pouze plochy dotčené 
realizací záměru. Roční bilance vychází z průměrného ročního úhrnu srážek 
v regionu ve výši cca 800 mm. Bilance odvodu srážkových vod v době přívalových 
dešťů vychází z intenzity srážek ve výši 150 l/s.ha. 
Roční bilance množství srážkových vod ze zájmového území stavby: 
 Plocha (m2) Koeficient odtoku Q  (m3/rok) 
Zastavěné plochy 2 136 0,9 1 538 
Zpevněné plochy 4 367 0,5 1 747 
CELKEM 6 503 -  3 285 

Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů ze zájmového území stavby:  

 Plocha (m2) Koeficient odtoku Q (l/s) Qr  (m3/15 minut) 
Zastavěné plochy 2 136 0,9 28,8 26,0 
Zpevněné plochy 4 367 0,5 32,8 29,5 
CELKEM 6 503 - 61,6 55,5 

Obdobná bilance srážkových vod po realizaci záměru je uvedena v následujících 
tabulkách:  
Roční bilance množství srážkových vod ze zájmového území stavby po realizaci 
záměru: 
 Plocha (m2) Koeficient odtoku Q  (m3/rok) 
Zastavěné plochy 3 681 0,9 2 650 
Zpevněné plochy 2 822 0,7 1 580 
CELKEM 6 503 -  4 230 
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Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů ze zájmového území stavby po 
realizaci záměru:  
 Plocha (m2) Koeficient odtoku Q (l/s) Qr  (m3/15 minut) 
Zastavěné plochy 3 681 0,9 49,7 44,7 
Zpevněné plochy 2 822 0,7 29,6 26,7 
CELKEM 6 503 - 79,3 71,4 
 
Jak je z výpočtů zřejmé, realizací hodnoceného záměru v podstatě nenastávají 
žádné významnější změny z hlediska množství srážkových vod. Vliv na charakter 
odvodnění oblasti lze označit za malý a málo významný. 

Změna hydrogeologických charakteristik 

Realizací hodnoceného záměru nedojde  k významnějšímu snížení infiltrace 
srážkových vod v území a ke změně hydrologických charakteristik zrychlením odtoku 
srážkových vod. Z hlediska posuzovaného záměru se jedná o nulový vliv.  

Vlivy na jakost vod 

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat jak v etapě 
výstavby, tak i v rámci vlastního provozu. 
Výstavba 

Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality vod. 
Rozsah stavebních a zejména pak zemních prací je malý. Pro eliminaci tohoto rizika  
jsou navržena následující  opatření: 
• pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ havarijního úniku látek 

škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě 
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu 

• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům 

Provoz 

Při provozu montážní haly nevznikají technologické odpadní vody. Splaškové vody 
vznikající v sociálním zázemí stavby budou splňovat ukazatele znečištění stanovené 
Kanalizačním řádem města Letohrad a budou odváděny kanalizační přípojkou do 
městského kanalizačního sběrače, který je zakončen ČOV.  
Provoz montážní haly nevyvolá zvýšení výroby na stávajících linkách galvanovny a 
tudíž nedojde ke změně množství a kvality odpadních vod vypouštěných 
z neutralizační stanice do Lukavického potoka.  
Veškeré přípravky pro údržbu strojního zařízení montážní haly a malé množství 
přípravků používaných při montáži (které lze hodnotit jako látky nebezpečné vodám) 
budou uskladněny ve stávajících skladech společnosti OEZ, které jsou zabezpečeny 
proti případným únikům látek nebezpečných vodám.     
Celkově lze vlivy výstavby a provozu záměru na jakost vody označit za malé a 
nevýznamné. 
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D.I.5. Vlivy na půdu 
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy 

Výstavba a následný provoz montážní haly se uskuteční uvnitř stávajícího areálu 
OEZ. Se záměrem není spojen žádný dočasný nebo trvalý zábor ZPF respektive 
PUPFL. Vliv na rozsah a způsob užívání půdy lze ve vztahu k ZPF respektive PUPFL 
označit za nulový. 
Znečištění půdy 

V období výstavby je třeba respektovat již dříve uvedená doporučení, která jsou 
formulována v rámci ochrany vod. 
Vlivy v důsledku ukládání odpadů 

Výstavba 

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude 
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i 
použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří 
investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně 
vyhovujícího způsobu využití nebo odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby 
odpovídá hlavní dodavatel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do 
smlouvy o provedení prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby 
nelze objektivně určit. Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby 
byly v dalších stupních projektové dokumentace respektovány následující podmínky: 
• v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro 

shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek závadných vodám ze 
všech předpokládaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány 
pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany 
vod a odpadovém hospodářství 

• v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, 
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění 

• dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude 
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití 

• smluvně zajistit odstranění nebo využití odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této 
činnosti  

• ke kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu 
výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití 

Provoz 

Dle integrovaného povolení, které vydal OŽPZ Krajského úřadu Pardubického kraje 
dne 12.12.2007 pod č.j. KrÚ 10754-12/2007/OŽPZ/Pr, má společnost OEZ udělen 
souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Seznam schválených druhů odpadů 
byl uveden v předchozích částech oznámení.  
Na základě uvedeného postupu montáže jističů lze předpokládat, že nedojde ke 
vzniku nových druhů odpadů oproti stávajícímu stavu. Rovněž tak se nepředpokládá, 
že realizací hodnoceného záměru dojde k významnému navýšení množství 
jednotlivých druhů. Vzhledem k nárůstu zaměstnanců lze tak nejvýznamnější 
navýšení očekávat u odpadu kat. č. 200301.  
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Nakládání s odpady bude i nadále spočívat v jejich třídění, odděleném 
shromažďování a následném předání oprávněné osobě k jejich využití nebo 
odstranění. V rámci montážní haly budou vyznačena místa pro shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů a do nich budou umístěny vhodné nádoby pro třídění a 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Pokud by došlo k produkci nových druhů 
nebezpečných odpadů, požádá oznamovatel o udělení souhlasu k nakládání s těmito 
odpady v rámci žádosti o změnu integrovaného povolení a provede i aktualizaci 
stávajícího provozního řádu skladu nebezpečných odpadů.      

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

Realizace záměru není spojena s výraznější  změnou místní topografie a nemá vliv 
na stabilitu a erozi půdy. Navrhovaný objekt se svými parametry významněji 
neodlišuje od charakteru již existujících objektů v zájmovém území. 
 

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. 
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový. 
 

D.I.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy 
Záměr je navrhován ve stávajícím areálu společnosti OEZ. Z uvedeného pohledu lze 
odvodit i vyhodnocení vlivů na uvedenou složku životního prostředí. 

Vlivy na chráněné části přírody 

V území ovlivněném posuzovanou stavbou se nenachází žádné zvláště chráněné 
území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění.  

Vlivy na prvky dřevin rostoucích mimo les 

Výstavba montážní haly je realizována ve stávajícím areálu společnosti OEZ. Se 
záměrem není spojeno žádné kácení prvků dřevin rostoucích mimo les. Vliv tak 
nenastává. 

Vlivy na floru  

Záměr neznamená ohrožení reprezentativních nebo unikátních populací zvláště 
chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin; v zájmovém území ani v jeho 
nejbližším okolí se plochy s výskyty takových druhů (ani jednotlivě) nenacházejí.  
Ve vztahu k dotčení druhové rozmanitosti flory je tak možno konstatovat,  že se 
záměr dotkne stanoviště běžných druhů rostlin. Vliv na populace zvláště chráněných 
druhů rostlin lze označit za nulový. Vlivy posuzovaného záměru na floru je tudíž 
možno pokládat za malý a nevýznamný, v tomto kontextu nejsou potřebná žádná  
specifická doporučení. 
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Vlivy na faunu 

Realizací záměru uvnitř areálu OEZ nebudou dotčena  místa reprezentativních 
výskytů zvláště chráněného genofondu živočichů, včetně prostorů jejich reprodukce. 
Záměr neznamená ani dílčí nebo  nevýznamné ohrožení populací zvláště 
chráněných nebo regionálně vzácných druhů živočichů.  

Vlivy na prvky ÚSES 

Jak je patrné z charakteru posuzovaného záměru, výstavba montážní haly je 
realizovaná v uzavřeném prostoru OEZ, tudíž mimo kontakt s jakýmkoliv prvkem 
územního systému ekologické stability. Nejbližší prvky ÚSES se nachází 
v dostatečné vzdálenosti a nebudou výstavbou ani provozem záměru ovlivněny a to 
jak přímo tak ani zprostředkovaně. Vliv lze tudíž označit za nulový.  
 
Vlivy na významné krajinné prvky  

S ohledem na polohu posuzovaného záměru tento typ interakce nenastane. Vliv lze 
označit za nulový. 

Další aspekty 

Významným biologickým vlivem může být další ruderalizace území po výstavbě 
z důvodu, že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány. 
Otevřené plochy jsou totiž vystavovány nástupu ruderálních rostlin, jednoletých 
plevelů a některých vyloženě invazních druhů rostlin, které mohou znamenat i 
ovlivnění druhové skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí. Je proto 
doporučeno uplatnit následující podmínku: 
• důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu 

prevence šíření invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů 

 
Vlivy na EVL a ptačí oblasti 

Záměr nemůže mít vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 
Vliv lze označit za nulový (viz příloha předkládaného oznámení). 
 
 

D.I.8. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu 
Jak je z popisu záměru zřejmé, v místě výstavby již dvě samostatné jednolodní haly 
stojí. V rámci záměru budou tyto haly propojeny a obdobná hala bude přistavěna, 
čímž vznikne čtyřlodní montážní hala. Výška objektu zůstane přibližně zachována na 
stávající úrovni. Z hlediska plošných rozměrů nové haly lze konstatovat, že obdobné 
haly se již v areálu OEZ nachází.  
Z hlediska pohledů z veřejných komunikací (např. silnice II/360 lze konstatovat, že 
montážní hala se nachází v zadní části areálu a je zastíněna stávajícími objekty.   
Nezanedbatelným efektem stavby bude podstatné zlepšení estetického vzhledu této 
části areálu. Obnovené vnější povrchové úpravy plní především ochrannou funkci, 
jejich barevné ztvárnění bude ale důležité pro celkový výraz této části areálu. Proto je 
navržen přijatelný způsob pohledového sjednocení s ostatními stávajícími objekty dle 
architektonického návrhu, včetně koncepčně odpovídající obnovy pláště haly. V této 
souvislosti je pro další projektovou přípravu formulováno následující doporučení: 
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• v dalším stupni projektové dokumentace připravit projekt sadových úprav severovýchodní 
části areálu OEZ; projekt sadových úprav konzultovat s příslušným orgánem ochrany 
přírody. 

 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Záměr nevyžaduje zvláštní infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by mohly 
ovlivnit charakter krajiny (městského organismu), stav ekosystémů  či způsob využití 
území. Záměr se nachází v území, které nevyžaduje zvláštní ochranu ohledně 
radonového rizika. 
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný 
dopad na kulturní tradice v místě nebo  v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní 
hodnoty nemateriální povahy. 
 
 
D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
Jak je z provedeného vyhodnocení vlivů na životní prostředí zřejmé, jak stávající 
stav, tak i výsledný provoz nemá významně negativní vliv na jednotlivé složky 
životního prostředí a zdraví obyvatelstva. 
Navrhovaná montážní hala vytváří 195 nových pracovních míst pro obyvatelstvo 
tohoto regionu.  
   
 

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 
přesahujících státní hranice 
Přeshraniční vlivy ve spojitosti s předkládaným záměrem nenastávají. 
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, 
popřípadě  kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 
Pro minimalizaci vlivů posuzovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí 
jsou předkládaným oznámením navržena následující doporučení: 
1. Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především 

v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních 
zdrojů prašnosti budou minimalizovány. 

2. Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu. 

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

4. Pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ havarijního úniku látek 
škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě 
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu. 

5. Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu. 

6. V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům. 

7. Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude 
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití. 

8. Smluvně zajistit odstranění nebo využití odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této 
činnosti.  

9. Důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu 
prevence šíření invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů. 

10. V prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, 
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění. 

11. V dalším stupni projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování 
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek závadných vodám ze všech 
předpokládaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze 
ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a 
odpadovém hospodářství. 

12. V dalším stupni projektové dokumentace připravit projekt sadových úprav severovýchodní 
části areálu OEZ; projekt sadových úprav konzultovat s příslušným orgánem ochrany 
přírody. 

13. V dalším stupni projektové dokumentace zpracovat projekt pro rozšíření kapacity 
parkování osobních automobilů o cca 50 stání.   

14. Před uvedením stavby do provozu bude  aktualizován a předložen ke schválení „Plán 
opatření pro  případ havárie a zhoršení jakosti vod“. 

15. Před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení požární řád 
montážní haly.  

16. Ke kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu 
výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití. 

17. V rámci zkušebního provozu zajistí provozovatel provedení měření emisí nových zdrojů 
znečišťování ovzduší. 
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
předpokladů při hodnocení vlivů  
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady: 
n literární údaje (viz seznam literatury) 
n terénní průzkumy 
n osobní jednání 

Seznam použité literatury a podkladů 

1) Projektová dokumentace stavby „Projekt ACB –zajištění ploch“ pro stavební 
povolení – PK Adamec, s.r.o., Komenského 42, Letohrad 

2) Projektová dokumentace stavby „Projekt ACB –zajištění ploch – změna stavby 
před dokončením“ pro stavební povolení – PK Adamec, s.r.o., Komenského 42, 
Letohrad 

3) Zpráva o výsledcích sanace v období 2. pololetí 2009 – GEO Group Ostrava 
4) Územní plán města Letohradu, návrh 1998 – průvodní zpráva 
5) Culek M. (1995, edit): Biogeografické členění České republiky. Praha, Enigma, 

357 str. 
6) Míchal I.. (1999): Metodika hodnocení krajinného rázu Agentury ochrany přírody a 

krajiny ČR – problémy a výsledky. – Ochrana Přírody, Praha, 54: 188-189. 
7) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha 
8) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, 

Praha 
9) Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der  Tschechoslowakei. - Studia 

Geographica,Brno,16:1-74  
10) Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí  ovlivňující zdraví, Univerzita 

Karlova, Praha, 1996 
11) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 

1991 
12) Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území  České republiky včetně 

doprovodných meteorologických  dat, ČHMÚ, 1997 
13) Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. - 

Academia, Praha. 
14) Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České 

republiky (stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166. 
15) Příloha č.II Vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 

Sb. [seznam zvláště chráněných druhů rostlin a hub]. 
16) Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České 

republiky. - Academia, Praha. 
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D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které 
se vyskytly při zpracování oznámení 
Při zpracování oznámení se nevyskytly významnější nedostatky v poskytnutí 
potřebných podkladů pro vyhodnocení vlivů záměrů na jednotlivé složky životního 
prostředí a na zdraví obyvatelstva. 
Za nezbytné je však požadovat realizaci doporučení, která vzešla ze zpracování 
předkládaného oznámení a která jsou souhrnně prezentována v kapitole D.IV.   
 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  
Předložený záměr je navržen jednovariantně.  To znamená, že je posouzena velikost 
a významnost vlivů té aktivity, která je navrhována oznamovatelem a jíž je 
podřizováno projektové řešení záměru.  
 

F. ZÁVĚR 

V rámci předloženého oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. byl 
předložený záměr posouzen z hlediska velikosti a významnosti vlivu na jednotlivé 
složky životního prostředí. Z hodnocení vlivu výstavby a provozu posuzovaného 
záměru na životní prostředí vyplývá, že výstavba a provoz montážní haly by v dané 
lokalitě mohl být realizovatelný při respektování podmínek doporučených 
předkládaným oznámením.  
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 
Původním záměrem oznamovatele v hodnoceném území byla výstavba skladových 
prostor pro uskladnění materiálu. V rámci tohoto záměru byla řešena vestavba haly C 
(mezi stávající haly A, B) a přístavba haly D o rozměrech cca 15 x 12 m. Jako vnitřní 
vestavba v nové trojlodní hale A,B,C byla řešena i výstavba sociálního zázemí. 
Rovněž tak součástí původního záměru byla i rekonstrukce souvisejících komunikací 
a inženýrských sítí. 
Na základě jednání mezi OEZ s.r.o. Letohrad a koncernem SIEMENS byl původní 
záměr přehodnocen a v hodnoceném území bude realizována montážní hala na 
montáž jističů. Ze stavebního hlediska se jedná pouze o zvýšení půdorysné plochy 
haly D z původních 15 x 12 m na cca 15 x 60 m (tj. 10 polí á 6 m) a drobné úpravy 
uvnitř haly pro osazení zařízení jednotlivých montážních pracovišť.  
Předkládané oznámení tak hodnotí jak vliv záměru „Projekt ACB – zajištění ploch“ 
tak i vliv záměru „Projekt ACB – zajištění ploch, změna stavby před dokončením“.          
Stavba bude umístěna do stávajícího areálu firmy OEZ s.r.o. do její severovýchodní 
části.  
Pro montáž jističů 3WL bude vybudována čtyřlodní montážní hala o rozměrech 60,80 
x 60,55 metrů (3 681 m2) s částečnou vestavbou 2. nadzemního podlaží o ploše 
341,5 m2. Výrobní (montážní) plocha bude cca 2 000 m2, hala D je navržena zcela 
jako skladová, včetně celního skladu.  
Realizace hodnoceného záměru představuje zvýšení výrobní kapacity jističů 3WL o 
50 000 ks/rok, tj 200 ks/den, 100 ks/směna. Výroba jističů bude obsahovat pouze 
finální části výroby – montáž, kontrolu, balení a expedici, tj. veškeré díly a součástky 
pro výrobu jističů budou do závodu OEZ Letohrad dováženy od subdodavatelů. 
Stávající výrobní kapacity prvovýroby pro výrobu komponentů (obrobna, galvanovna, 
lisovna plastů) se realizací záměru nezmění.  
Realizací hodnoceného záměru vznikne 195 nových pracovních míst pro obyvatele 
Letohradu a okolí. 
V hale bude umístěno 7 pracovišť propojených dopravníkem: 

1. pracoviště - montáž rozvodného hřídele, kontaktů a proudové dráhy 
2. pracoviště - montáž podsestavy stlačeného pohonu 
3. pracoviště - montáž mikrospínačů 
4. pracoviště - příprava a montáž obslužného pultu jističe 
5. pracoviště - testovací funkce jističe 
6. pracoviště – montáž zásuvného rámu  
7. pracoviště – montáž podsestav 

Bližší popis montáže je uveden v příslušné části oznámení. 
Realizace hodnoceného záměru nevyžaduje přívod nových druhů energií. Veškeré 
potřebné zdroje energií jsou v závodě k dispozici a kapacitně pokrývají požadavky 
záměru.   
Montážní hala bude umístěna ve stávajícím areálu OEZ (severovýchodní část) a její 
výstavbu nevyžaduje dočasný ani trvalý zábor ZPF nebo PUPFL. 
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Dopravní obslužnost montážní haly vyvolá denně příjezd tří nákladních vozidel se 
součástky pro montáž jističů a dále příjezd tří nákladních vozidel pro expedici 
hotových jističů.  
Vlastní provoz montážní haly není zdrojem znečišťování ovzduší. Za nevýznamný 
zdroj znečišťování ovzduší lze označit vytápění montážní haly. Palivem bud zemní 
plyn, předpokládaná roční spotřeba bude max. 70 000 m3. 
Při provozu montážní haly nebudou vznikat technologické odpadní vody. Vznikající 
splaškové vody budou společně se srážkovými vodami odváděny do městského 
kanalizačního sběrače, který je zakončen ČOV. Provozovatel kanalizační sítě 
s předpokládaným navýšením splaškových vod souhlasí – viz příloha oznámení. 
Vzhledem k tomu, že nebude navyšována stávající kapacita zařízení povrchových 
úprav, nemění se ani zatížení stávající neutralizační stanice a množství odpadních 
vod odváděné do Lukavického potoka. 
Při provozu montážní haly nebudou vznikat nové druhy odpadů oproti stávajícímu 
stavu. Nejvyšší nárůst vzniku odpadu lze očekávat u směsného komunálního 
odpadu. 
Záměr není v kontaktu s žádným zvláště chráněným územím ve smyslu zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. VKP a prvky ÚSES se 
rovněž nachází v dostatečné vzdálenosti a nemohou být výstavbou ani provozem 
haly ovlivněny.   
Posouzení vlivů záměru na akustickou situaci v území bylo provedeno v hlukové 
studii, která je přílohou oznámení. Bližší hodnocení je provedeno v kapitole D.I.3 a 
zejména pak v hlukové studii. Z vypočtených hodnot hladin akustického tlaku v šesti 
nejbližších referenčních bodech je zřejmé, že realizací posuzovaného záměru 
nedojde v žádném z referenčních bodů k překročení hygienického limitu 50 dB pro 
denní dobu. Ve všech referenčních bodech je hygienický limit plněn se značnou 
rezervou. V noční době bude montážní hala mimo provoz. 
 Realizace záměru není spojena s výraznější  změnou místní topografie a nemá vliv 
na stabilitu a erozi půdy. Navrhovaný objekt se svými parametry významněji 
neodlišuje od charakteru již existujících objektů v zájmovém území. 
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. 
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.  
Jak je z provedeného vyhodnocení vlivů na životní prostředí zřejmé, nemá výstavba 
a provoz montážní haly významnější negativní vliv na jednotlivé složky životního 
prostředí a zdraví obyvatelstva. 
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