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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Obchodní firma 
SVOS, spol. s r.o.  

2. Identifikační údaje 
Identifikační číslo:   481 520 56    

DIČ:    CZ481 520 56   

3. Sídlo (bydliště)  
Choceňská 877, 53 501 Přelouč 

4. Oprávněný zástupce oznamovatele 
Jméno, Příjmení, titul a funkce:   Ing. Jaroslav Černý, jednatel  

Mobil:      602 453 512   

Telefon:       466 955 743  

Fax:      466 955 742   

Email:      svos@armsvos.cz    



 Farm Projekt 

EIA Obchodně výrobní areál firmy SVOS, spol. s r.o.     Strana 5/103 

 

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I. Základní údaje  

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1  
Název:  Obchodně výrobní areál firmy SVOS, spol. s r.o.   
Zařazení: dle přílohy č. l k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
ve znění pozdějších předpisů jde o záměr kategorie II, záměry vyžadující zjišťovací řízení a 
lze jej zařadit pod body:  

• 4.2 Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 
000 m2/rok celkové plochy úprav. 

• 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. 

Podlimitní je záměr z hlediska bodu:  

• 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře 
nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích 
stání v součtu pro celou stavbu. 

Záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle zákona, příslušným úřadem je Krajský úřad 
Pardubického kraje. 

2. Kapacita (rozsah) záměru   
Rozsah z hlediska stavebního 

Výrobní hala I. - zastavěná plocha objektu je 5986 m2, z toho:  

o cca 700 m2 je půdorys plochy určené pro výrobní administrativu a sociální 
zázemí, celkem 2 patra.   

o zbylý prostor tvoří výrobní prostory určené pro demontáž vozidel, klempírnu, 
zasklívací práce, montáž pancéřování, prototypovou výrobnu, zámečnickou 
dílnu. Část ploch slouží rovněž jako mezisklady mezi jednotlivými kroky.    

Výrobní hala II. - zastavěná plocha objektu 3095 m2, z toho:   

o cca 1150 m2 bude tvořit lakovna se skladem laků,  

o cca 580 m2 bude tvořit soubor tvořený kontrolou jakosti, pneuservisem, 
myčkou aut i dílů, finálním servisem aut,   

o zbylý prostor cca 1365 m2 bude sloužit pro sklad nakoupených dílů. 

Administrativní budova - zastavěná plocha objektu cca 1050 m2, objekt bude dvoupatrový.  

Školicí středisko – zastavěná plocha objektu cca 1 000 m2  

Stávající ocelové haly Jeseník – jedná se o tři haly v relativně dobrém stavu, které je 
možné variantně odstranit, či ponechat a rekonstruovat, celková zastavěná plocha je 1811 
m2. Pokud budou tyto haly ponechány a rekonstruovány, budou sloužit ke skladování finálně 
upravených vozidel do doby, než budou předány zákazníkovi.    

Ostatní zpevněné plochy  

• parkoviště 2125 m2 
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• zpevněné asfaltové manipulační plochy 19750 m2 

• dlážděné chodníky 789 m2 

Parkovací místa  

• 60 míst před oplocením areálu pro zaměstnance  

• 15 míst u administrativní budovy  

Rozsah z hlediska výrobního  
Výrobní program – zodolňování různých druhů vozidel za účelem ochrany posádky proti 
útokům střelnými zbraněmi z okolního prostředí. 
• Limuzíny 120ks/rok 

- představitel AudiA8, Mercedes S 
- max. rozměry 6,0m x 2,2m x 1,6m 
- max. hmotnost 3,5 tuny 

• 4x4, SUV 200ks/rok 
- představitel Toyota Land Cruiser 200, Land Rover Defender 130 
- max. rozměry 5,0m x 2,0m x 2,2m 
- max. hmotnost 5 tun 

• Užitková vozidla 100ks/rok 
- představitel VW Crafter, Mercedes Sprinter 
- max. rozměry 7,0m x 2,0m x 2,7m 
- max. hmotnost 5 tun 

• Nákladní vozy, kabiny, nástavby 350ks/rok 
- představitel Tatra 815 6x6, Mercedes Actros 
- max. rozměry 8,5m x 2,6m x 3,5m 
- max. hmotnost 15 tun 

• Drobné díly, vnitřní plechy 350ks/rok 
- představitel přední nárazník, vnitřní díl skříňové nástavby, opláštění 

kabiny 
- max. rozměry 2,0m x 2,0m 
- max. Hmotnost 300 Kg 

Výroba je zakázková, či malosériová s vysokou přidanou hodnotou. Z hlediska klasifikace 
dle přílohy č. l k Zákonu č. 100/2001 Sb. bylo z hlediska technologického provedeno 
zařazení podle bodu 4.2 Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 
10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav. Zcela přesné stanovení plochy celkových 
úprav do budoucna je vzhledem k povaze zakázkové výroby v podstatě nemožné, vyrábí se 
malé komplikované díly i velké pláty. Na základě diskuze s investorem bylo odhadnuto, že 
celkově bude třeba provést povrchové úpravy v rozsahu cca 20 000 m2, tato hodnota je 
stanovená odhadem, neboť lakování není úzkým bodem technologie, tou je strojírenská 
výroba.   

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)  
Kraj:    Východočeský  

Okres:    Pardubice    

Obec:   Přelouč  

Katastrální území: Přelouč 734560  
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Pozemky:  st. 2555, st. 2556, st. 2557, st. 2777, st. 2559, st. 2560, st. 2779, st. 
2561, st. 2562, st. 2563, st. 2780, st. 2566, st. 2565, st. 2558, st. 
1148, st. 1147, st. 1825, st. 1826, st. 2564, st. 2781, st. 2782, 462, 
460/14, 460/27, 463/10 

Posuzovaný areál je umístěn v bývalém vojenském prostoru na jihovýchodním okraji 
města Přelouče. Dle územního plánu je záměr umístěn v rámci ploch výroby průmyslové. 
Bližší umístění je patrné z grafické přílohy. 

Nejbližší chráněné objekty a chráněné venkovní prostory se od záměru nachází: 

• Dle KN 155 m směrem severozápadním směrem od nejbližšího okraje areálu se nachází 
obytný objekt číslo popisné 843 na stavební parcele číslo 808. Územním plánem je toto 
stavení včetně přilehlých zahrad zahrnuto do ploch výroby průmyslové.  

• Dle KN 265 m směrem severozápadním směrem od nejbližšího okraje areálu se nachází 
obytný objekt číslo popisné 570 na stavební parcele číslo 550. Územním plánem je toto 
stavení včetně přilehlých zahrad zahrnuto do ploch výroby nerušivé.  

• Souvislá obytná zástavba směrem severozápadím začíná po cca 420 metrech, tato 
zástavba je v územním plánu definována jako bydlení městského typu.  

• Směrem západním je plánovaná zástavba po cca 435 m, dle územního plánu se jedná o 
bydlení městského typu, v současnosti jsou plochy neobsazené a stávající obytná 
zástavba je vzdálena cca 505 m.  

• Směrem severovýchodním se cca 120 m od okraje areálu nachází sportovní hřiště na 
parcele číslo 448/3 v její severní části, územním plánem je však území definováno jako 
výroba průmyslová.   

• Směrem východním je obytná zástavba vzdálena více než 650 m při silnici I/2.  

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry  
Charakter záměru  
Společnost SVOS, spol. s r.o. se zabývá zodolňováním různých druhů vozidel za účelem 
ochrany posádky proti útokům střelnými zbraněmi z okolního prostředí. Technické úpravy 
znamenají výrobu, vkládání a upevňování nových bezpečnostních prvků do původní karoserie 
vozidla, speciální úpravy podvozků, náprav, osazení bezpečnostních skel a podobně. 
Společnost vyrábí i nové automobily, splňující požadavky zvýšené odolnosti. Rozsah 
upravovaných prostředků je od luxusních limuzín až po speciální vozy pro vojenské a policejní 
účely. 

Investor zamýšlí vybudovat obchodně – výrobní areál, který bude sloužit jako náhrada za 
stávající méně vyhovující prostory.  

Z hlediska zaměření se jedná o areál se zakázkovou či malosériovou výrobou s vysokou 
přidanou hodnotou. 

Možné kumulace vlivů   
Kumulace v rámci provozu areálu - areál je hodnocený jako celek.  

Kumulace se záměry jiných subjektů - areál je umístěn v rámci ploch územním plánem 
definovaných jako plochy výroby průmyslové. V rámci této průmyslové zóny bude docházet ke 
kumulacím více vlivů – mimo jiné se jedná emise do ovzduší a emise hluku z provozu a 
dopravy a podobně.    

Významným činitelem v oblasti je rovněž tranzitní doprava. Jedná se o komunikaci I. třídy 
číslo II., která spojovala v minulosti přímo Prahu s Pardubicemi. S budováním dálniční sítě její 
význam postupně klesá. Dalším činitelem je železniční doprava obkružující ze severu město 
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Přelouč, jedná se o páteřní trasu spojující Čechy s Moravou.      

Oznamovateli dále není známo, že by v dotčeném území byly v současné době projednávány 
jiné záměry s významným vlivem na životní prostředí, které by měly být součástí tohoto 
posuzování. 

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního 
prostředí) pro jejich výběr, respektive odmítnutí  

Zdůvodnění potřeby záměru 
Stávající areál se nachází v západní části obce Přelouč uvnitř obytné zástavby, územní plán 
danou oblast včetně samotného areálu definuje jako plochy pro bydlení městského typu. 
Z hlediska prostorového nemá v daném místě investor prostor pro další rozvoj svých aktivit 
z hlediska dlouhodobé perspektivy. 

Záměr umožní investorovi vybudovat potřebné zázemí nejen z hlediska výrobního, ale i 
z hlediska administrativního, vzdělávacího a reprezentativního.  

Prostřednictvím realizace záměru chce oznamovatel stabilizovat svoje podnikání a realizovat 
přiměřený zisk.   

Umístění záměru  
Lokalita v minulosti sloužila jako vojenský skladovací areál, nyní již není využívána a objekty 
v areálu chátrají. Rozhodnutí využít stávající areál a provést jeho rekonstrukci je výhodné pro 
investora jak z hlediska investičního, tak z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní 
prostředí.  

Investor dlouhodobě podniká v Přelouči, zde také žije převážná většina jeho zaměstnanců, při 
zvažování umístění vycházel z požadavků na dobrou dopravní dostupnost právě pro své 
zaměstnance.  

Zvažované varianty  
Po variantním zvažování umístění záměru, bylo diskutováno dispoziční uspořádání areálu 
v závislosti na stávající infrastruktuře a požadavcích investora. Do tohoto dokumentu již 
vstupuje jediná varianta stavebního i technologického uspořádání. Případné drobné úpravy 
v dalších fázích budou znamenat jen málo významné změny bez zaznamenatelných změn na 
jednotlivé složky životního prostředí.   

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
Lokalita navrhovaná pro realizaci záměru sloužila v minulosti jako vojenský prostor, ten byl již 
v minulosti opuštěn a chátrá. Aby bylo možné navrhovaný záměr realizovat, je třeba provést 
z části demolici stávajících objektů. Část objektů bude rekonstruována a využita pro budoucí 
provoz.  

I. Popis stávajících objektů a nakládání s nimi  
Na pozemcích plánovaného areálu je několik stávajících objektů s různým účelem použití a 
tedy i s různou stavební konstrukcí. Většina objektů má ocelovou konstrukci s opláštěním 
ocelovým profilovanými plechy nebo pomocí opláštění z textilního materiálu, případně pomocí 
zděných svislých obvodových konstrukcí. Soupis jednotlivých objektů dle situace areálu a 
interního číslování firmy: 

• 01/st.2555/ –  ocelová skladová hala s opláštěním profilovanými plechy a zděnou 
podezdívkou, výhledově je plánovaná demolice,  

• 05/st.2558/ –  trafostanice se zděnou konstrukcí, výhledově je plánovaná rekonstrukce a 
přístavba, přípojky plynu a elektro  
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• 06/st.2563/ – skladový objekt s ocelovou nosnou konstrukcí, zděnou podezdívkou a 
plechovým opláštěním, výhledově je plánovaná demolice, 

• 07/st.2563/ –  skladový objekt přiléhající ke kotelně s ocelovou nosnou konstrukcí, zděnou 
podezdívkou a plechovým opláštěním, výhledově je plánovaná demolice,  

• 08/st.2563/ – objekt kotelny s ocelovou konstrukcí a se zděným pláštěm do 2m a 
opláštěním ocelovými profilovanými plechy, výhledově je plánovaná 
demolice, 

• 09/st.2562/ –  železobetonový objekt vodárny, bez úprav, ponechán stávající,  
• 12/st.2561/ –  zrušený objekt,  
• 13/st.2560/ –  zděný objekt vrátnice, výhledově je plánovaná rekonstrukce, přípojky plynu, 

elektro, vody, kanalizace, data,  
• 15/st.2556/ – ocelová skladová hala s opláštěním profilovanými plechy a zděnou 

podezdívkou, výhledově je plánovaná demolice, 
• 16/st.2559/ –  ocelová skladová hala s opláštěním profilovanými ocelovými plechy, 

výhledově je plánovaná demolice,  
• 17/st.2564/ –  železobetonová montážní hala se zděným opláštěním, výhledově je plánovaná 

demolice, 
• 18/st.2563/ –  skladový objekt přiléhající ke kotelně s ocelovou nosnou konstrukcí, zděnou 

podezdívkou a plechovým opláštěním, výhledově je plánovaná demolice, 
• 19/st.2566/ –  ocelová skladová hala s opláštěním profilovanými plechy a zděnou 

podezdívkou, výhledově je alternativně plánovaná demolice nebo 
rekonstrukce s využitím pro sklad hotových výrobků, 

• 20/st.2566/ –  ocelová skladová hala s opláštěním profilovanými plechy a zděnou 
podezdívkou, výhledově je alternativně plánovaná demolice nebo 
rekonstrukce s využitím pro sklad hotových výrobků,  

• 21 /st.2557/ –  ocelová skladová hala se zděným opláštěním, výhledově je plánovaná 
demolice, 

• 22/st.2565/ –  ocelová skladová hala s opláštěním profilovanými plechy a zděnou 
podezdívkou, výhledově je alternativně plánovaná demolice nebo 
rekonstrukce s využitím pro sklad hotových výrobků, 

• 24/st.2780/ –  ocelová oblouková hala opláštěná textilním materiálem, výhledově je 
plánovaná demolice,   

• 25/st.2779/ –  ocelová oblouková hala opláštěná textilním materiálem, výhledově je 
plánovaná demolice, 

• 26/st.2782/ –  ocelová skladová hala opláštěná profilovaným plechem, výhledově je 
plánovaná demolice, 

• 29/st.2781/ –  ocelová skladová hala opláštěná profilovaným plechem, výhledově je 
plánovaná demolice, 

• 30/st.2777/ –  ocelová skladová hala opláštěná profilovaným plechem, výhledově je 
plánovaná demolice. 

Oplocení - stávající  
Oplocení areálu je realizováno pomocí železobetonových (dále jen ŽB) sloupů tvaru H, do 
nichž jsou vloženy cca 3m dlouhé ŽB prvky skládané nad sebe tak, že vytváří plnou stěnu 
oplocení. Stávající oplocení je ve většině délky oplocení použitelné i pro rekonstruované 
oplocení areálu. 
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II. Stavební řešení navrhovaného areálu  
Hala I. - stavba je navržena pro účely administrativního, výrobního, montážního a 
skladovacího charakteru s doplňkovým provozem vyplývajícím ze specifických potřeb 
uživatele. Výrobní, montážní a skladovací hala je řešena jako vícelodní objekt 
s železobetonovou rámovou konstrukcí s opláštěním betonovými panely, se sedlovou střechou. 
Střešní plášť je tvořen betonovým střešním panelem. Nosná železobetonová rámová konstrukce 
je osazena na železobetonové patky, podlaha je z drátkobetonu se vsypem Panbex. Hala je 
osvětlena střešními světlíky případně doplněna bodovými světlíky. Vrata jsou ocelová, únikové 
dveře jsou kovové sendvičové. Příčky v hale jsou tvořeny sádrokartonovými konstrukcemi, do 
kterých jsou osazeny vnitřní výplně otvorů. Vnitřní dveře jsou navrženy ocelové, do ocelových 
zárubní. Veškerá vrata v objektu jsou sekční s elektropohonem. Na trase hlavního toku 
materiálu budou použita rychloběžná vrata. 
Administrativní přístavba k Hale I. je řešena jako dvoupodlažní objekt s železobetonovou 
skeletovou konstrukcí, železobetonovými stopy a opláštěním proskleným fasádním systémem 
doplněným částečnými vyzdívkami.   

Rozvody energií - v objektu budou provedeny rozvody vody, kanalizace, stlačeného vzduchu a 
elektrické energie. Vytápění budou zajišťovat lokální vzduchotechnické jednotky s dohřevem. 
Ke všem zařizovacím předmětům bude přivedena studená voda a k těm, které to vyžadují i 
voda teplá.  

V objektu budou instalovány mostové jeřáby pro manipulaci s odstrojenými automobily, díly.   

Pro potřeby výroby stlačeného vzduchu bude sloužit kompresorovna, ta bude umístěná u 
trafostanice.  

Úpravy povrchů - vnitřní omítky stěn jsou tvořeny přetmelením SDK desek. Vnitřní keramické 
obklady jsou navrženy pouze kolem zařizovacích předmětů. Ostatní prvky budou opatřeny 
běžnými syntetickými a olejovými nátěry a běžnými malířskými hmotami, v barvách dle přání 
investora. 

Konstrukce podlah - jsou tl. 150 mm, jedná se o drátkobetonové podlahy s pancéřovým vsypem 
PANBEX. 

Klempířské konstrukce zahrnují zejména střešní žlaby, svody, oplechování parapetů, atik atd. 
V místech napojení povlakové střešní krytiny na oplechování budou požity klempířské výrobky 
z poplastovaného plechu. 

Hala II. – řešení je identické s Halou I., pouze v západní části není přistavěna administrativní 
část. Dispozice jsou patrné s obrazových příloh.    

Administrativní objekt - je železobetonový nosný skelet. Založení je provedeno na 
betonových základových pasech resp. patkách. Příčky jsou zděné z příčkovek POROTHERM 
v kombinaci s prosklenými vnitřními příčkami.  Stropy jsou monolitické železobetonové. 
Střecha je řešena jako plochá s povlakovou střešní krytinou Fatrafol. V objektu je navržena 
izolace proti zemní vlhkosti i radonu. Klempířské výrobky - žlaby, svody a oplechování jsou 
uvažovány v provedení titanzinek. Okna, vstupní dveře a prosklené obvodové stěny budou 
hliníková s přerušeným tepelným mostem. Vnitřní dveře jsou dřevěné dýhované s voštinovou 
výplní do obložkových zárubní. Tepelná izolace je navržená z polystyrénu po obou stranách 
obvodové konstrukce.  

V objektu bude instalován výtah. Plochá střecha bude využita pro vybudování ozeleněné terasy 
s výhledem na okolí.  

Vnitřní omítky stěn i stropů jsou navrženy klasické, tj. vápenné štukové s výmalbou 2x bílou 
barvou. Venkovní úprava fasády bude provedena venkovní probarvenou omítkou BAUMIT. 

Školicí středisko – jedná se o objekt řešený obdobně jako administrativní objekt s tím, že se 
bude jednat rovněž o dvoupodlažní budovu se sedlovou střechou.  
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Komunikace – celý areál je komunikačně napojen novým vjezdem na stávající komunikaci 
vedoucí v ulici Chrudimská. Na vjezd navazují parkoviště s přístupem k administrativní budově 
případně do samotného výrobního areálu. Po areálových komunikacích je umožněn příjezd 
k jednotlivým částem výrobních objektů. 

Před administrativní budovou se nachází vyhrazené parkoviště. Před výrobním areálem je 
umístěno parkoviště pro cca. 60 automobilů.  Parkovací stání jsou navržena o rozměru 
5,0x2,5m. Parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu budou rozměru 3,5 x 
5,0m. 

Kolem administrativní budovy jsou provedeny chodníky pro pěší navazující na parkovací stání 
a vedoucí k výrobním částem závodu.    

Oplocení  
Celý areál firmy bude oplocen. V části kolem výrobních objektů bude oplocen plným pevným 
oplocením z betonových plotovek osazených do betonových H profilů. Oplocení je navrženo 
výšky cca. 3000 mm. Kolem administrativního objektu je provedeno drátěné panelové oplocení 
se svislými profilovanými dráty. Toto oplocení bude osazeno do ocelových typových sloupků. 
Drátěné oplocení bude provedeno do výšky cca. 3000mm. V místě vjezdu a výjezdu z areálu 
jsou osazeny samonosná posuvná vrata.  

Terénní a sadové úpravy  
Jedná se o ozelenění areálu kolem areálu. Po provedení hrubých terénních úprav a po výstavbě 
zpevněných ploch je možno začít provádět sadové úpravy. Po plošné úpravě terénu bude 
provedeno ohumusování vrstvou nové ornice. Na celé ploše bude vyset klasickým způsobem 
trávník. Výsadby stromů a keřů budou provedeny technologií do předem vyhloubených jamek 
bez výměny půdy (je nutno prověřit kvalitu orniční půdy s provedením rozboru půdy na obsah 
živin, případně spočítat potřebu hnojení). Podél chodníků u hlavního vstupu do objektu je 
navržena výsadba řady nízkých tavolníků. Na ostatních volných plochách budou vysazeny 
druhově a barevně pestré skupinky keřů a stromů. Po zasazení sazenic se provede borkování 
drcenou borovou nebo smrkovou kůrou v tl. 100 mm, která minimalizuje zaplevelování a 
udržuje sazenicím příhodné mikroklima. 

Zapěstování trávníků bude trvat 1 vegetační období, zapěstování výsadeb 2 vegetační období. 
Během záruční doby se realizátor sadových úprav musí o založené výsadby pravidelně starat. 
Při ukončení záručních údržeb a předání zelených ploch musí zpracovat písemnou zprávu 
určující další postup při pěstování a údržbě zelených ploch. 

Předpokládané počty zaměstnanců, alokace osob na pracoviště  

Pracoviště Dělníci  THP Celkem  
Kontrola 1 1 2 
Repase 2 0 2 
Myčka  1 0 1 
Servis 2 0 2 
Elektro-dílna 5 1 6 
Gumárna 2 0 2 
Čalounická dílna 3 0 3 
Montáž 18 1 19 
Demontáž 8 1 9 
Čistění po sváření 2 0 2 
Protikorozní ochrana 3 0 3 
Přestavba osobních vozidel 5 1 6 
Přestavba nákladních vozidel 10 1 11 
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Obrobna 4 0 4 
Prototypová dílna 2 1 3 
Lakovna 1 4 1 5 
Lakovna 2 4 0 4 
Sklad 3 4 7 
Úklid 4 0 4 
Dělírna-lisovna 4 0 4 
Zámečnická dílna 40 0 40 
Povrchová úprava 1 0 1 
Sklad hut. mater, a výpalků 3 1 4 
Úklid 1 0 1 
Výrobní úsek 0 8 8 
Technický úsek 0 15 15 
Materiálně-tech. zabezpečení 0 3 3 
Počítačové centrum 0 1 1 
Řízení jakosti 0 4 4 
Výdejna stravy 1,5 0 1,5 
Úklid 1,5 0 1,5 
Redukční stanice plynu 0,33 0 0,33 
Elektrorozvodna 0,33 0 0,33 
Kompresorovna 0,34 0 0,34 
Celkem výroba  136 44 180 
Administrativní budova  0 20 20 
Celkem areál  136 64 200 

 

Základní principy výrobního procesu   
Výrobní proces je zakázkový, variabilní, kdy investor usiluje o to, aby plně vyhověl svým 
zákazníkům v plném rozsahu.  

I. Vozidlo je přijato k úpravám – tento krok zahrnuje administrativní příjem vozidla, 
vstupní prohlídku. 

II. Vozidlo je umyto, zváženo, dále připravováno do výroby. 

III. Vozidlo je demontováno, připravováno na pancéřování a další úpravy.  

IV.  Je vypracován detailní rozpis jednotlivých úprav vozidla.  

V. Na základě analýzy jsou vyrobeny, objednány jednotlivé díly. Výroba spočívá 
v přípravě ocelových, skleněných, čalounických a dalších dílů včetně jejich 
povrchových úprav.  

VI. Na vozidlo jsou namontovány jednotlivé díly a jsou prováděny další úpravy vedoucí 
k zodolnění vozidla při maximálním zachování původního designu.  

VII.  Vozidlo je otestováno, umyto a připraveno na předání zákazníkovi.  

VIII.  Vozidlo je vydáno zákazníkovi – tento krok zahrnuje administrativní výdej vozidla, 
výstupní prohlídku. 

Směnnost provozu  
Provoz je jednosměnný od 6:00 do 14:30 hodin od pondělí do pátku.  
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Zahájení stavby:   2011  

Dokončení stavby:  2013  

8. Výčet dotčených územně samosprávných celku 
Kraj:    Východočeský  

Okres:    Pardubice    

Obec:   Přelouč  

Katastrální území: Přelouč 734560  

9. Výčet navazujících rozhodnutí dle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat.  

Územní rozhodnutí podle stavebního zákona –  Stavební úřad Přelouč  
Stavební povolení podle stavebního zákona –  Stavební úřad Přelouč 
Kolaudace stavby –     Stavební úřad Přelouč 
Povolení orgánu ochrany ovzduší k umístění, povolení stavby a povolení k uvedení do 
zkušebního i trvalého provozu středního zdroje znečištění ovzduší dle §17 zákona č. 
86/2002 Sb. – KÚ Pardubického kraje 
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II. Údaje o vstupech 

1. Půda  
Pozemky dotčené výstavbou záměru leží v katastrálním území Přelouč 734560 a jsou v majetku 
oznamovatele.  

Pozemky dotčené realizací záměru: 

Dotčení zemědělského půdního fondu  
Záměr neznamená zásah do zemědělského půdního fondu.  

Dotčení lesních pozemků  
Přímé dotčení lesních pozemků se nepředpokládá, záměr však zasahuje do ochranného pásma 
lesa. Plánované školicí středisko se nachází 40 m od okraje lesa. Stávající ocelové haly určené 
pro sklad hotových výrobku se rovněž nacházejí v ochranném pásmu lesa. Haly jsou umístěny 
cca 8 m od okraje lesa.  

 
  

Katastrální číslo 
pozemku 

Celková výměra 
(m2) 

Druh pozemku 
 

BPEJ/ rozloha  
(m2) 

2555 995 zastavěná plocha a nádvoří není 
2556 498 zastavěná plocha a nádvoří není 
2557 702 zastavěná plocha a nádvoří není 
2777 219 zastavěná plocha a nádvoří není 
2559 487 zastavěná plocha a nádvoří není 
2560 32 zastavěná plocha a nádvoří není 
2779 740 zastavěná plocha a nádvoří není 
2561 218 zastavěná plocha a nádvoří není 
2562 18 zastavěná plocha a nádvoří není 
2563 1027 zastavěná plocha a nádvoří není 
2780 745 zastavěná plocha a nádvoří není 
2566 1193 zastavěná plocha a nádvoří není 
2565 618 zastavěná plocha a nádvoří není 
2558 54 zastavěná plocha a nádvoří není 
1148 278 zastavěná plocha a nádvoří není 
1147 22 zastavěná plocha a nádvoří není 
1825 27 zastavěná plocha a nádvoří není 
1826 1 zastavěná plocha a nádvoří není 
2564 591 zastavěná plocha a nádvoří není 
2781 93 zastavěná plocha a nádvoří není 
2782 92 zastavěná plocha a nádvoří není 
462 10241 ostatní plocha není 

460/14 23495 ostatní plocha není 
460/27 9370 ostatní plocha není 
463/10 5080 ostatní plocha není 



 Farm Projekt 

EIA Obchodně výrobní areál firmy SVOS, spol. s r.o.     Strana 15/103 

2. Voda 
Zásobování vodou 
Stávající areál je napojen na tři vlastní vrty, které byly v minulosti používány pro zásobení 
areálu. V současnosti je využíván jen jeden z vrtů maximální hodinová vydatnost je 4,3 l/s, 
maximální povolený odběr je 1  l/s dle podkladů investora.    

Součástí projektu investora je vybudování přípojky na veřejný vodovod.  

Dle předpokládaného využití jednotlivých zdrojů bude investor využívat pro technologické 
účely vodu z vrtu. Pitná voda bude z vodovodního řadu.  

Fáze realizace záměru 
Většina materiálů vyžadujících spotřebu vody - betonové směsi - budou dováženy připravené k 
použití. Voda bude v podstatě používána zejména ke skrápění ploch pro snížení prašnosti a pro 
potřeby pracovníků stavby. Voda pro stavební účely bude získávána ze stávajících rozvodů. 
Voda pro pracovníky stavby bude dodávána balená. Vzhledem k objemům lze považovat 
spotřebu vody během výstavby za málo významnou z tohoto hlediska.  

Fáze provozu záměru 

Pitná voda – veřejný vodovod  

1. Vody pro sociální zařízení  (WC a umývárny, jídelna, pitná voda)   

(Potřeba pitné vody je kvantifikována podle přílohy č. 12 k vyhlášce 428/2001 Sb., 
kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích)  

 Směrná čísla roční potřeby vody: 

o provozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě, na jednoho 
zaměstnance v jedné směně s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém 
ohřívači (bojleru) a možností sprchování teplou vodou - 30 m3 

30 m3 na osobu odpovídá při přepočtu na pracovní dny v rámci roku cca 120 
l/osoba/den  

o kancelářské prostory v budově s umyvadly, WC a centrální přípravou teplé vody 
nebo průtokovými ohřívači, popř. bojlery - 16 m3 

16 m3 na osobu odpovídá při přepočtu na pracovní dny v rámci roku cca 60 
l/osoba/den  

o Spotřeba vody na jednoho návštěvníka, využití sociálního zařízení 2 m3/rok  

2 m3 na osobu odpovídá při přepočtu na pracovní dny v rámci roku cca 8 
l/osoba/den  

 Počty zaměstnanců, osob v areálu:   

o Zaměstnanci ve výrobě:   136 osob  

o Zaměstnanci v administrativě:  64 osoby    

o Zákazníci, partneři a podobně:  max. 5 osob / pracovní den  

Výpočet spotřeby pitné vody 

o 120 l/osoba/den * 136 osob + 60 l/osoba/den * 64 osob + 8 l/osoba/den * 5 osob/ 
den = 20,2 m3/posuzovaný záměr / den.  

o Celoroční spotřeba vody = 30 m3/rok * 136 osob + 16 m3/rok * 64 osoby + 2 
 m3/rok * 5 osob = 5 114 m3/rok  
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Vody technologické – užitková voda z vlastních vrtů.   
Voda bude využívána pouze k některým technologickým operacím.  

• Mytí automobilů – zařízení bude disponovat předčištěním odpadních vod na fyzikálním 
principu (gravitace), mechanickým dočištěním na pískovém filtru a biologickým čištěním 
na sorpční náplni (nosiči aktivní kultury) se současnou aktivací aerací. Vzhledem k vysoké 
efektivitě čištění bude část vody opětovně použita v mycím cyklu, předběžně je počítáno s 
80%-ním podílem recirkulované vody na celkové spotřebě vody pro mytí. 

• Lze předpokládat, že vody bude využito k mytí podlah v případě potřeby. Toto množství 
nebude z hlediska spotřeby významné.   

 Celková spotřeba technologických vod 3 m3/den, 750 m3 za rok.    
Ostatní vody  
Určitou další spotřebu vody lze předpokládat při zalévání venkovní zeleně zejména v době po 
její výsadbě v teplých, suchých obdobích. Taková spotřeba znamená jednorázovou spotřebu až 
několik m3 za den.   
Celkem spotřeba vody za areál 5 114 m3/tok + 750 m3/rok = 5864 m3/rok za vody 
technologické a vody pro sociální potřeby. V případě zahrnutí vod na zalévání vzroste spotřeba 
na cca 6000 m3 za rok.  

Poznámka: dle stávajících statistik zaměstnavatele je spotřeba vody na zaměstnance podstatně 
nižší.  

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Elektrická energie 

Fáze realizace  
Při stavebních pracích bude potřebná elektrická energie (osvětlení, provoz mechanismů), bude 
využito stávajícího napojení areálu. Odběr není vyčíslen, není předpokládán ve významném 
množství z hlediska vlivů na životní prostředí.   

Fáze provozu 
Elektrická energie bude nezbytnou součástí provozu areálu, kdy je jí využíváno v rámci celého 
procesu výroby.  

Elektrická energie bude sloužit k pohonu ručního nářadí, vnitřních jeřábů, osvětlení a podobně.  

• Instalovaný příkon    Pi = 1315 kW  

• Běžná soudobost    β = 0,4 

• Maximální soudobost    β = 0,6   

• Soudobý příkon max.   Pi = 789 kW 

• Běžný soudobý příkon   Pi = 526 kW 

• Spotřeba elektrické energie za rok:  1 052 MWh  
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Surovinové zdroje  
Zemní plyn bude vyžíván k vytápění objektů, ohřevu teplé vody, vytápění stříkacích kabin, 
případně k dalším technologickým ohřevům.  

Předpokládané spotřeby ZP  

Hala I.    

• Předpokládaná roční spotřeba:  100 000 m3 ZP/rok   

• Maximální hodinová spotřeba 51, 7 m3 ZP/hodina    

Hala II.    

• Předpokládaná roční spotřeba:  60 000 m3 ZP/rok   

• Maximální hodinová spotřeba 53 m3 ZP/hodina    

Administrativní budova     

• Předpokládaná roční spotřeba:  25 000 m3 ZP/rok   

• Maximální hodinová spotřeba 9,2 m3 ZP/hodina    

Školicí středisko      

• Předpokládaná roční spotřeba:  11 000 m3 ZP/rok   

• Maximální hodinová spotřeba 8,0 m3 ZP/hodina    

Celkem spotřeba ZP za rok:   196 000 m3 za rok   

Spotřeba LPG  

V areálu budou využívány dva vysokozdvižné vozíky pro přepravu materiálů v rámci 
jednotlivých kroků výroby. Roční spotřeba LPG (propan-butanu) lze předpokládat na úrovni 
cca 6 000 l /rok.  
Pohonné hmoty 
Doprava na vstupu bude z části zajištěna dodavatelskými firmami, z části oznamovatelem. 
Odvoz si zajistí sami zákazníci, případně bude zajištěn provozovatelem. Spotřeba pohonných 
hmot se bude lišit na základě použitého dopravního prostředku, vzdálenosti a dalších faktorů. 
Vyčíslit absolutně takovou spotřebu je jak v této fázi, tak provozu v podstatě nemožné. 
Vzhledem k rozsahu záměru nelze předpokládat, že by se jednalo o objemy významné mající 
signifikantní vliv na životní prostředí.  

Ostatní materiály 

Fáze Výstavby  
Mezi vstupy ze stavební činnosti je především třeba zahrnout dovoz stavebních materiálů 
potřebných pro provedení záměru. Přesné stanovení bude provedeno v dalších stupních 
projektové přípravy. Vzhledem k rozsahu a druhu prováděné stavby se nejedná o množství 
významné z hlediska negativních vlivů na životní prostředí.   

Fáze provozu  
Záměr vyžaduje pestrou paletu surovin pro vlastní strojírenskou výrobu. Jedná se taxativně o 
ocelový materiál, tvrzené sklo, barviva, elektronické součásti a podobně. 

Záměr je rovněž relativně náročný na strojní vybavení spojené se zakázkovou výrobou – 
soustruhy, vrtačky, brusky, frézy a podobně.   

Vybavení bude odpovídat zakázkové, malosériové výrobě, kdy nelze předpokládat žádné větší 
technologické celky jako je tomu u sériové strojní výroby.  
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Z hlediska vlivů na životní prostředí lze u většiny materiálů očekávat jen zanedbatelné vlivy na 
své okolí spojené s transportem a úpravou. Za nejvýznamnější technologický prvek lze 
považovat lakovnu a nanášení barviv.  

Lakování  
V rámci výrobního procesu jsou využívána různá barviva. Celkovou spotřebu barviv lze 
odhadnout na úrovni cca 3,5 tuny.  

K lakování je dále třeba ředidel a odmašťovacích prostředků v celkovém objemu cca 1 tuny.  

Čalounění - spotřeba lepidel bude cca 0,8 tuny.  

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Areálové komunikace a dopravní napojení  
Celý areál je napojen na komunikační silniční síť prostřednictvím několika sjezdů na pozemní 
komunikace, z nichž pro další využití zůstane využit pouze jeden hlavní sjezd v blízkosti 
stávající i budoucí vrátnice. 
Vjezd do areálu bude realizován stávajícím vjezdem z komunikace III/32218. Po 120 m je 
silnice III/32218 zaústěna do silnice I/2.  
V blízkosti vjezdu se uvažuje s umístěním přístřešku pro stojany na kola a parkovacími stáními 
pro tělesně postižené. Na pravé straně od vjezdu do areálu v jižní části se plánuje parkoviště 
pro 60 osobních vozidel.  
Napojení na inženýrské sítě  
V rámci realizace výstavby bude třeba dobudovat rozvody a rekonstruovat tyto rozvody dle 
požadavků investora:   

• Napojení objektů na elektrické napětí je realizováno pomocí vedení kabeláže pod 
povrchem podél stávajícího ŽB oplocení. Vzhledem k nárůstu spotřeby elektrické 
energii bude třeba vyměnit stávající trafostanici za novou o výkonu 1000 kW.   

• Vodovodní přípojky objektů areálu jsou realizovány pomocí napojení na stávající 
studniční vrt napojení je provedeno do stávajícího objektu vodárny. Nově bude 
vybudováno napojení na veřejnou síť.  

• V rámci výstavby bude vybudována splašková kanalizace, která bude napojena na 
kanalizaci veřejnou. V současnosti není napojení objektů areálu na kanalizaci  
realizováno, byly zhotoveny dvě splaškové jímky, které jsou vyváženy dle potřeby. 

• Odvodnění vnitroareálových zpevněných ploch a komunikací je řešeno pomocí napojení 
na stávající dešťovou kanalizaci, která je realizována v dostatečné míře i vzhledem k 
uvažovanému rozvoji areálu i v současnosti.  

Dostupná data z hlediska intenzity dopravy  
Intenzity dopravy byly získány ze sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2005. 
(www.rsd.cz)  

Č. 
silnice 

Sčítací 
úsek 

T O M S Začátek úseku Konec úseku 

2 5-2180 2202 7954 55 10211 zas. 322 Přelouč z.z. 
2 5-2170 1916 6661 34 8611 Přelouč k.z. hr. Okr. Pard. 

s městem Pard 
2 5-2160 1787 7421 67 9275 hr. Okr. Pard. 

s městem Pard 
Staré Čívice, zaús. 

32228 
2 5-2150 4505 13555 125 18185 Staré Čívice, 

zaús. 32228 
zaús. do 37 
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Legenda 

T - celoroční průměrná intenzita těžkých vozidel [počet vozidel / 24 hod] 

O - celoroční průměrná intenzita osobních vozidel [počet vozidel / 24 hod] 

M - celoroční průměrná intenzita motocyklů [počet vozidel / 24 hod] 

S - celoroční průměrná intenzita všech vozidel [počet vozidel / 24 hod] 

 
Poznámka: po posledním měření intenzit v roce 2005 byla realizována dostavba dálnice D1 
severně od Přelouče, jejím uvedením do provozu došlo k významnému snížení tranzitní 
dopravy směr Praha – Pardubice skrze Přelouč, měření četnosti dopravy z roku 2010  zatím 
není dostupné, lze však s jistotou předpokládat, že tento trend potvrdí.  

Doprava spojená s realizací  
V rámci realizace záměru bude nutno zabezpečit dopravu pro převoz materiálu z místa výroby 
na místo určení. Tato doprava bude zabezpečena dodavatelskou firmou zabezpečující stavbu. 
Lze předpokládat nárazovou dopravu v době výstavby, a to s ohledem na pracovní operace, 
které se budou provádět. Dle odhadu vyplývajícího z obdobných staveb bude četnost dopravy 
ve špičkách cca 16 nákladních vozidel za směnu, tedy cca 2 nákladní auta za hodinu. Takto 
vysoká četnost dopravy bude v rámci celé výstavby omezena pouze na několik dní v denní 
době, kdy budou odváženy demoliční odpady a naváženy objemné stavební materiály. 

Fáze provozu 

Doprava v rámci areálu – průměrné denní četnosti  
Doprava je v rámci posuzovaného areálu tvořená:  

• Zaměstnanci – doprava z a do zaměstnání, služební cesty     

o Denní četnost dopravy po realizací záměru: 70 osobních aut/den  

• Zásobení a odvoz finálních produktů  
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o Pickupy, lehká užitková vozidla – 4 auta/den  

o Nákladní automobily - 4 x za den  

o Nákladní soupravy – 2 x za den  

• Zákazníci  

o Denní četnost dopravy po realizací záměru – 5 osobních aut za den  

Doprava celkem  Po realizaci aut/den 

Lehké automobily  75  

Nákladní automobily  4 

Nákladní soupravy  2 

III. Údaje o výstupech 

1. Ovzduší 
Emise v etapě stavebních prací 
Při výstavbě bude docházet k přesunu materiálu, stavebních hmot a stavebních mechanismů. 
Jedná se o plochy, kde se nedá vyloučit prašnost při zemních pracích, především pokud bude 
převládat suché počasí a vyšší teploty. Tato prašnost bude pouze po omezenou dobu a je možno 
ji eliminovat zkrápěním materiálů, se kterými bude manipulováno.  

Prašnost vzniklou při výstavbě lze s ohledem na možnost eliminace, rozsah stavby a vzdálenost 
od obydlí lze považovat za méně významnou. 

Nátěrových hmot s obsahem těkavých organických rozpouštědel bude použito pro korekce na 
opláštění, kde došlo k poškození původních povrchových úprav materiálů. Dále pak pro 
protikorozivní ošetření podpůrných ocelových konstrukcí, žebříků a potrubí. Množství nebude 
významné.  

Jiné významné vlivy na ovzduší se s ohledem na jednoduchost konstrukcí neočekávají. 

Provoz areálu  

Zemní plyn pro vytápění areálu    

Vytápění průmyslových hal budou zajišťovat plynové infrazářiče s palivem na zemní plyn o 
výkonu 30 kW. Vytápění administrativních částí, ohřev teplé vody bude zajištěn plynovými 
kotli s následným rozvodem teplé vody do radiátorů v rámci kanceláří.  

Výkony jednotlivých zařízení nebudou přesahovat 0,2 MW. Z hlediska zařazení dle Zákona 
86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů v platném znění se jedná o 
malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší.  

V současnosti je platné nařízení vlády č. 146 z 30. května 2007 o emisních limitech a dalších 
podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.  

Pro malá spalovací zdroje znečištění se dle Nařízení sleduje pouze: 

(Plynové kotle platí všechny body, pro teplovzdušné agregáty jen poslední)  

o Pro jmenovitý tepelný výkon musí být 11 – 50 kW dosaženo účinnosti spalování 
89% (zařízení mladší 01.01.1990)  

o Pro jmenovitý tepelný výkon musí být >50 kW dosaženo účinnosti spalování 
90% (zařízení mladší 01.01.1990)  

o Pro teplené zdroje o jmenovitém tepelném výkonu vyšším než 11 kW užívajících 
plynná paliva platí, že maximální obsah COref ve spalinách nesmí překročit 500 
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mg/m3 (referenční obsah kyslíku je 3%, metodika výpočtu je součástí nařízení).  

Pro vyčíslení množství unikajících emisí z instalovaných teplovzdušných agregátů a plynových 
kotlů bylo použito emisních faktorů dle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 205/5009 Sb., o  zjišťování  
emisí  ze  stacionárních  zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně 
ovzduší.  

Emisní faktory dle vyhlášky č.2 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.  

TZL SO2 NOx CO OL* Jmenovitý 
tepelný výkon 
zdroje  kg/106 m3 spáleného zemního plynu 
≤0.2 MW 20 2.0 x S 

9,6 
1300 320 64 

* nemetanické těkavé organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík  
S – obsah síry v původním vzorku paliva pro plynná paliva v mg/m3 
Přehled předpokládaného vytápění jednotlivých objektů  

HALA I. 

Název objektu  Hala I. celkem  
Celkový instalovaný tepelný 
výkon  485 kW  
Celková roční spotřeba  100 000 m3/rok     
Hodinová spotřeba max. 51.7 m3/hodina     
Množství spalin celkem max. 635 m3/hodina     

Vypočtené emise  TZL SO2 NOx CO OL Jednotka 
Roční produkce emisí  2.0000 0.9600 130.0000 32.0000 6.4000 Kg/rok
Emise za sekundu 0.00029 0.00014 0.01867 0.00460 0.00092 g/s

Z toho 14 x infrazářiče 30 kW  

B18, B19, B20, B21, B23, B24, B25, B26,B27, B28, B29, B30, B31 
Tepelný výkon  30 kW 14x 30 kW infrazářiče v Hale I.  
Celková roční spotřeba  5 714 m3/rok     
Hodinová spotřeba max. 3.2 m3/hodina     
Množství spalin celkem max. 39 m3/hodina     

Vypočtené emise  TZL SO2 NOx CO OL Jednotka 
Roční produkce emisí  0.1143 0.0549 7.4286 1.8286 0.3657 Kg/rok
Emise za sekundu 0.00002 0.00001 0.00116 0.00029 0.00006 g/s

Z toho topení v administrativní části Haly I.  

B45 
Tepelný výkon  65 kW Kotel v adminitrativní části Haly I.  
Celková roční spotřeba  20 000 m3/rok     
Hodinová spotřeba max. 6.7 m3/hodina     
Množství spalin celkem max. 82 m3/hodina     

Vypočtené emise  TZL SO2 NOx CO OL Jednotka 
Roční produkce emisí  0.4000 0.1920 26.0000 6.4000 1.2800 Kg/rok
Emise za sekundu 0.00004 0.00002 0.00242 0.00060 0.00012 g/s
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HALA II.  

Název objektu  Hala II.      
Celkový instalovaný tepelný 
výkon  210 kW  
Celková roční spotřeba  60 000 m3/rok     
Hodinová spotřeba max. 53.0 m3/hodina     
Množství spalin celkem max. 651 m3/hodina     

Vypočtené emise  TZL SO2 NOx CO OL Jednotka 
Roční produkce emisí  1.2000 0.5760 78.0000 19.2000 3.8400 Kg/rok
Emise za sekundu 0.00029 0.00014 0.01914 0.00471 0.00094 g/s

Z toho 6 x infrazářiče 30 kW  

B32, B33, B34, B35, B36, B37 
Tepelný výkon  30 kW 30 kW infrazářiče v Hale II.  
Celková roční spotřeba  5 000 m3/rok     
Hodinová spotřeba max. 3.2 m3/hodina     
Množství spalin celkem max. 39 m3/hodina     

Vypočtené emise  TZL SO2 NOx CO OL Jednotka 
Roční produkce emisí  0.1000 0.0480 6.5000 1.6000 0.3200 Kg/rok
Emise za sekundu 0.00002 0.00001 0.00114 0.00028 0.00006 g/s

Z toho temperace lakovacích kabin   

B46, B47 
Tepelný příkon 360 kW 180 kW temperace lakovacích kabin 
Celková roční spotřeba  15 000 m3/rok     
Hodinová spotřeba max. 17.0 m3/hodina     
Množství spalin celkem max. 209 m3/hodina     

Vypočtené emise  TZL SO2 NOx CO OL Jednotka 
Roční produkce emisí  0.3000 0.1440 19.5000 4.8000 0.9600 Kg/rok
Emise za sekundu 0.00009 0.00005 0.00614 0.00151 0.00030 g/s

Administrativní objekt  

B38 
Název objektu  Administrativní objekt     
Celkový instalovaný tepelný výkon  96 kW 2x 48 kW topení  
Celková roční spotřeba  25 000 m3/rok     
Hodinová spotřeba max. 9.2 m3/hodina     
Množství spalin celkem max. 113 m3/hodina     

Vypočtené emise  TZL SO2 NOx CO OL Jednotka 
Roční produkce emisí  0.5000 0.2400 32.5000 8.0000 1.6000 Kg/rok
Emise za sekundu 0.00005 0.00002 0.00332 0.00082 0.00016 g/s
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Školicí středisko  

Název objektu  Školicí středisko      
Celkový instalovaný tepelný 
výkon  75 kW  
Celková roční spotřeba  11 000 m3/rok     
Hodinová spotřeba max. 8.0 m3/hodina     
Množství spalin celkem max. 98 m3/hodina     

Vypočtené emise  TZL SO2 NOx CO OL Jednotka 
Roční produkce emisí  0.2200 0.1056 14.3000 3.5200 0.7040 Kg/rok
Emise za sekundu 0.00004 0.00002 0.00289 0.00071 0.00014 g/s

Z toho kotel školící části  

B39 
Tepelný výkon  30 kW 30 kW Kotel  
Celková roční spotřeba  6 500 m3/rok     
Hodinová spotřeba max. 3.2 m3/hodina     
Množství spalin celkem max. 39 m3/hodina     

Vypočtené emise  TZL SO2 NOx CO OL Jednotka 
Roční produkce emisí  0.1300 0.0624 8.4500 2.0800 0.4160 Kg/rok
Emise za sekundu 0.00002 0.00001 0.00116 0.00028 0.00006 g/s

Z toho infrazářiče, technická část I.  

B40 
Tepelný příkon 30 kW 30 kW Infrazářič 
Celková roční spotřeba  3 000 m3/rok     
Hodinová spotřeba max. 3.2 m3/hodina     
Množství spalin celkem max. 39 m3/hodina     

Vypočtené emise  TZL SO2 NOx CO OL Jednotka 
Roční produkce emisí  0.0600 0.0288 3.9000 0.9600 0.1920 Kg/rok
Emise za sekundu 0.00002 0.00001 0.00116 0.00028 0.00006 g/s

Z toho infrazářiče, technická část II.  

B42 
Tepelný příkon 15 kW 15 kW Infrazářič 
Celková roční spotřeba  1 500 m3/rok     
Hodinová spotřeba max. 1.6 m3/hodina     
Množství spalin celkem max. 20 m3/hodina     

Vypočtené emise  TZL SO2 NOx CO OL Jednotka 
Roční produkce emisí  0.0300 0.0144 1.9500 0.4800 0.0960 Kg/rok
Emise za sekundu 0.00001 0.00000 0.00058 0.00014 0.00003 g/s
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Produkce těkavých organických látek 

Těkavé organické látky během výroby se uvolňují: 

• v malé míře při úpravě čalounění, (emise z lepidel), 
• zejména při finální povrchové úpravě vyrobených dílů před montáží, (emise ze stříkání a 

odmašťování), 
• v malé míře při finální povrchové úpravě karoserií a podvozků v místech, kde bylo z 

důvodu provedené montáže nových dílů potřeba doplnit stávající povrchovou ochranu 
(emise ze stříkání a odmašťování), 

Provoz stříkacích kabin  
V rámci haly II. jsou plánované instalace dvou nových stříkacích kabin obdobných parametrů, 
jako jsou instalovány ve stávajícím provozu.  

Příslušným předpisem pro nanášení barviv je Vyhláška 355/2002 Sb. kterou se stanoví emisní 
limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze 
skladování a distribuce benzinu 

Příloha č. 2, bod 4.1 Obecné požadavky na provoz zařízení pro aplikaci nátěrových hmot 

„K omezení emisí těkavých organických látek jsou použity nejlepší dostupné techniky a 
technické prostředky ve smyslu § 2 odst. 1 písm. o) zákona. 

Emisní limity pro dle 355/2002 Sb. Jsou uvedeny další stránce.   
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Pro zařízení vyplývají následující limity:  

• Měrná výrobní emise 90 g/m2  

• Emisní limit TOC  50 mg/m3  

• Emisní limit fugitivních emisí 20% (B) 

• Emisní limit TZL 3 mg/m3 

Spotřeba těkavých organických látek při výrobě 

B43, B44 Kabina I. a II.  
Celková roční spotřeba VOC 2500 Kg/rok  
Roční spotřeba VOC na kabinu  1 250 kg/rok 
Průtok vzdušiny normální podmínky 1. kabina   15 000 m3/hodina  
Hodinová spotřeba VOC 1 kabina  1 250 g/hodina 
Produkce VOC ve vzdušině  83 mg/m3 
Minimální účinnost filtru s aktivním uhlím 65 %  
Denní využití zdroje  8 h/24 h 
Roční využití alfa  23 % 
Emise VOC max.  29 mg/m3 
Emise TZL max.  3 mg/m3 
Kategorizace zdroje – lakovny  
Východisko pro kategorizaci: „Společnost SVOS, spol. s r.o. se zabývá zodolňováním různých 
druhů vozidel za účelem ochrany posádky proti útokům střelnými zbraněmi z okolního 
prostředí. Technické úpravy znamenají výrobu, vkládání a upevňování nových bezpečnostních 
prvků do původní karoserie vozidla, speciální úpravy podvozků, náprav, osazení 
bezpečnostních skel a podobně. Společnost vyrábí i nové automobily, splňujících požadavky 
zvýšené odolnosti.“ 
Vzhledem k povaze jednotlivých úkonů jde o zařazení aplikace nátěrových hmot dle vyhlášky 
355/2002 Sb. kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů 
aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu pod bod 4.2.2. přílohy 
č. II.-Lakování s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozsahu 
od 0,6 tuny do 5 tun a jedná se o střední zdroj znečišťování ovzduší. 
 

Čalounění  
Čalounická dílna je umístěna v Hale I. při jejím provozu jsou spotřebovávána organická 
rozpouštědla zejména lepidlech. Investor předpokládá celkovou spotřebu těkavých organických 
látek na úrovni:    
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B48 Emise z čalounění  
Celková roční spotřeba VOC 420 kg/rok 
Průtok vzdušiny normální podmínky  400 m3/h  
Hodinová spotřeba VOC 210 g/hodina 
Produkce VOC ve vzdušině  0.53 mg/m3 
Denní využití zdroje  8 h/24 h 
Roční využití alfa  23%   
Čalounění je vzhledem ke spotřebě těkavých organických látek pod 0,6 tuny za rok malým 
zdrojem znečišťování ovzduší. 
Ostatní potenciální zdroje emisí – určité množství emisí vzniká během strojní výroby, jedná se 
zejména o tuhé částice. V rámci provozu budou instalovány průmyslové vysavače, které emise 
významně sníží, tyto vysavače mají i významný pozitivní vliv na pracovní prostředí.  Objem 
uvolněných emisí není z hlediska objemů významný.  

Liniové a plošné zdroje znečištění - Emise z dopravy  
V případě posuzovaného záměru je vhodné posuzovat plošné a liniové zdroje dohromady, 
neboť se v obou případech jedná o dopravu spojenou se záměrem.  

Četnost dopravy spojená s provozem záměru je uvedena v kapitole: „Nároky na dopravní a 
jinou infrastrukturu.“  

Pro stanovení emisních faktorů pro jednotlivé skupiny dopravních prostředků byla použita 
demoverze programu pro výpočet emisních faktorů MEFA 06. Pro charakteristiku emisí byly 
hodnoceny Tuhé znečišťující látky jako PM10, SO2, NOx, CO, uhlovodíky jako celkový 
organický uhlík a benzen.  Dále platí zjednodušení pro uvedené emisní faktory s tím, že jeden 
km jízdy je ekvivalentní jedné minutě volnoběžného chodu motoru. 

Emisní faktory  
Druh emise PM10 SO2 NOx CO CxHy Benzen 
  g/km g/km g/km g/km g/km g/km 
Osobní automobil 30/70 - nafta/benzín 

Areál rychlost 30 km/hod, plynulost provozu 3 0,0083 0,0062 0,2340 0,5675 0,0637 0,0020 

Silnice rychlost 50 km/hod, plynulost provozu 2 0,0082 0,0044 0,1880 0,3392 0,0425 0,0017 

Silnice rychlost 90 km/hod, plynulost provozu 2 0,0096 0,0038 0,2192 0,2588 0,0314 0,0023 

Lehká užitková vozidla 
Areál rychlost 30 km/hod, plynulost provozu 3 0,0532 0,0077 0,3925 0,5115 0,1530 0,0021 

Silnice rychlost 50 km/hod, plynulost provozu 2 0,0386 0,0058 0,2946 0,2956 0,1085 0,0015 

Silnice rychlost 90 km/hod, plynulost provozu 2 0,0531 0,0064 0,3227 0,2650 0,0721 0,0011 
Nákladní vůz 
Areál rychlost 30 km/hod, plynulost provozu 3 0,1380 0,0232 3,3365 4,9851 0,8714 0,0120 

Silnice rychlost 50 km/hod, plynulost provozu 2 0,0845 0,0160 2,0206 3,2151 0,5119 0,0079 

Silnice rychlost 90 km/hod, plynulost provozu 2 0,0743 0,0206 2,4528 2,8516 0,2885 0,0050 

Výpočtový rok: 2011 (doba realizace záměru)  

Emisní úroveň: EURO 4   

Pro osobní automobily je počítáno s 30% vznětových motorů a 70% zážehových.  
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Přehled zdrojů použitých v rámci hodnocených emisí rozptylové studie  
L1 - Liniový zdroj - úsek z ulice Chrudimská po ulici Pardubická   
Délka úseku [m] 134 
Druh emise PM10 SO2 NOx CO TOC Benzen 
Nákladní vůz  [g/úsek] 0.1357 0.0257 3.2445 5.1625 0.8220 0.0127 
Lehká užitková vozidla  [g/úsek] 0.0413 0.0062 0.3154 0.3164 0.1161 0.0016 
Osobní automobil [g/úsek] 0.1638 0.0889 3.7740 6.8078 0.8526 0.0331 
Emise celkem - den  [g/den] 0.3408 0.1208 7.3339 12.2868 1.7907 0.0474 

Přepočet na roční využití alfa 0.70 
Roční emise celkem kg/rok 0.0871 0.0309 1.8738 3.1393 0.4575 0.0121 

Denní využití zdroje 8 hodin 
Emise g/s  - během provozu 1.18E-05 4.20E-06 2.55E-04 4.27E-04 6.22E-05 1.65E-06
       
L2 - Liniový zdroj - úsek silnice I./2 Pardubická  
Délka úseku [m] 186 
Druh emise PM10 SO2 NOx CO TOC Benzen 
Nákladní vůz  [g/den] 0.1889 0.0358 4.5162 7.1860 1.1441 0.0177 
Lehká užitková vozidla  [g/den] 0.0575 0.0086 0.4390 0.4405 0.1617 0.0022 
Osobní automobil [g/den] 0.2280 0.1238 5.2533 9.4761 1.1868 0.0461 
Emise celkem - den  [g/den] 0.4744 0.1682 10.2084 17.1026 2.4926 0.0660 

Přepočet na roční využití alfa 0.70 
Roční emise celkem kg/rok 0.1212 0.0430 2.6082 4.3697 0.6369 0.0169 

Denní využití zdroje 8 hodin 
Emise g/s  - během provozu 1.65E-05 5.84E-06 3.54E-04 5.94E-04 8.65E-05 2.29E-06
       
L3 - Liniový zdroj - úsek silnice I./2 Pardubická  
Délka úseku [m] 359 
Druh emise PM10 SO2 NOx CO TOC Benzen 
Nákladní vůz  [g/den] 0.3639 0.0689 8.7015 13.8454 2.2044 0.0340 
Lehká užitková vozidla  [g/den] 0.1108 0.0167 0.8458 0.8486 0.3115 0.0043 
Osobní automobil [g/den] 0.4392 0.2385 10.1216 18.2579 2.2867 0.0888 
Emise celkem - den  [g/den] 0.9140 0.3240 19.6688 32.9520 4.8026 0.1271 

Přepočet na roční využití alfa 0.70 
Roční emise celkem kg/rok 0.2335 0.0828 5.0254 8.4192 1.2271 0.0325 

Denní využití zdroje 8 hodin 
Emise g/s  - během provozu 3.17E-05 1.13E-05 6.83E-04 1.14E-03 1.67E-04 4.41E-06
       
L4 - Liniový zdroj - úsek silnice I./2 Pardubická  
Délka úseku [m] 339 
Druh emise PM10 SO2 NOx CO TOC Benzen 
Nákladní vůz  [g/den] 0.3440 0.0651 8.2250 13.0874 2.0837 0.0322 
Lehká užitková vozidla  [g/den] 0.1047 0.0157 0.7995 0.8022 0.2944 0.0041 
Osobní automobil [g/den] 0.4152 0.2254 9.5674 17.2583 2.1615 0.0840 
Emise celkem - den  [g/den] 0.8639 0.3063 18.5919 31.1478 4.5397 0.1202 

Přepočet na roční využití alfa 0.70 
Roční emise celkem kg/rok 0.2207 0.0783 4.7502 7.9583 1.1599 0.0307 

Denní využití zdroje 8 hodin 
Emise g/s  - během provozu 3.00E-05 1.06E-05 6.46E-04 1.08E-03 1.58E-04 4.17E-06
       
L5 - Liniový zdroj - úsek silnice I./2 Pardubická  
Délka úseku [m] 197 
Druh emise PM10 SO2 NOx CO TOC Benzen 
Nákladní vůz  [g/den] 0.1998 0.0378 4.7779 7.6025 1.2104 0.0187 
Lehká užitková vozidla  [g/den] 0.0608 0.0091 0.4644 0.4660 0.1710 0.0024 
Osobní automobil [g/den] 0.2412 0.1309 5.5577 10.0253 1.2556 0.0488 
Emise celkem - den  [g/den] 0.5018 0.1779 10.8001 18.0938 2.6371 0.0698 

Přepočet na roční využití alfa 0.70 
Roční emise celkem kg/rok 0.1282 0.0455 2.7594 4.6230 0.6738 0.0178 

Denní využití zdroje 8 hodin 
Emise g/s  - během provozu 1.74E-05 6.18E-06 3.75E-04 6.28E-04 9.16E-05 2.42E-06



 Farm Projekt 

EIA Obchodně výrobní areál firmy SVOS, spol. s r.o.     Strana 28/103 

 

L6 - Liniový zdroj - úsek silnice I./2 Pardubická  
Délka úseku [m] 239 
Druh emise PM10 SO2 NOx CO TOC Benzen 
Nákladní vůz  [g/den] 0.2423 0.0459 5.7939 9.2191 1.4678 0.0227 
Lehká užitková vozidla  [g/den] 0.0738 0.0111 0.5632 0.5651 0.2074 0.0029 
Osobní automobil [g/den] 0.2925 0.1588 6.7396 12.1572 1.5226 0.0591 
Emise celkem - den  [g/den] 0.6086 0.2158 13.0967 21.9414 3.1979 0.0847 

Přepočet na roční využití alfa 0.70 
Roční emise celkem kg/rok 0.1555 0.0551 3.3462 5.6060 0.8171 0.0216 

Denní využití zdroje 8 hodin 
Emise g/s  - během provozu 2.11E-05 7.49E-06 4.55E-04 7.62E-04 1.11E-04 2.94E-06
       
L7 - Liniový zdroj - úsek silnice I./2 Pardubická  
Délka úseku [m] 104 
Druh emise PM10 SO2 NOx CO TOC Benzen 
Nákladní vůz  [g/den] 0.1056 0.0200 2.5246 4.0171 0.6396 0.0099 
Lehká užitková vozidla  [g/den] 0.0322 0.0048 0.2454 0.2462 0.0904 0.0012 
Osobní automobil [g/den] 0.1274 0.0692 2.9367 5.2973 0.6635 0.0258 
Emise celkem - den  [g/den] 0.2652 0.0940 5.7067 9.5606 1.3934 0.0369 

Přepočet na roční využití alfa 0.70 
Roční emise celkem kg/rok 0.0678 0.0240 1.4581 2.4427 0.3560 0.0094 

Denní využití zdroje 8 hodin 
Emise g/s  - během provozu 9.21E-06 3.26E-06 1.98E-04 3.32E-04 4.84E-05 1.28E-06
       
L8 - Liniový zdroj - úsek silnice I./2 Pardubická  
Délka úseku [m] 150 
Druh emise PM10 SO2 NOx CO TOC Benzen 
Nákladní vůz  [g/den] 0.1518 0.0287 3.6302 5.7762 0.9197 0.0142 
Lehká užitková vozidla  [g/den] 0.0462 0.0069 0.3528 0.3540 0.1300 0.0018 
Osobní automobil [g/den] 0.1833 0.0995 4.2227 7.6171 0.9540 0.0371 
Emise celkem - den  [g/den] 0.3813 0.1352 8.2057 13.7473 2.0036 0.0530 

Přepočet na roční využití alfa 0.70 
Roční emise celkem kg/rok 0.0974 0.0345 2.0966 3.5124 0.5119 0.0136 

Denní využití zdroje 8 hodin 
Emise g/s  - během provozu 1.32E-05 4.69E-06 2.85E-04 4.77E-04 6.96E-05 1.84E-06
       
L9 - Liniový zdroj - úsek silnice I./2 Pardubická  
Délka úseku [m] 71 
Druh emise PM10 SO2 NOx CO TOC Benzen 
Nákladní vůz  [g/den] 0.0719 0.0136 1.7195 2.7361 0.4356 0.0067 
Lehká užitková vozidla  [g/den] 0.0219 0.0033 0.1671 0.1677 0.0616 0.0009 
Osobní automobil [g/den] 0.0868 0.0471 2.0002 3.6080 0.4519 0.0176 
Emise celkem - den  [g/den] 0.1806 0.0640 3.8869 6.5118 0.9491 0.0251 

Přepočet na roční využití alfa 0.70 
Roční emise celkem kg/rok 0.0461 0.0164 0.9931 1.6638 0.2425 0.0064 

Denní využití zdroje 8 hodin 
Emise g/s  - během provozu 6.27E-06 2.22E-06 1.35E-04 2.26E-04 3.30E-05 8.72E-07
       
L10 - Liniový zdroj - úsek silnice I./2 Pardubická  
Délka úseku [m] 259 
Druh emise PM10 SO2 NOx CO TOC Benzen 
Nákladní vůz  [g/den] 0.2627 0.0497 6.2814 9.9947 1.5913 0.0246 
Lehká užitková vozidla  [g/den] 0.0800 0.0120 0.6105 0.6126 0.2249 0.0031 
Osobní automobil [g/den] 0.3171 0.1721 7.3065 13.1800 1.6507 0.0641 
Emise celkem - den  [g/den] 0.6598 0.2339 14.1985 23.7873 3.4669 0.0918 

Přepočet na roční využití alfa 0.70 
Roční emise celkem kg/rok 0.1686 0.0598 3.6277 6.0777 0.8858 0.0235 

Denní využití zdroje 8 hodin 
Emise g/s  - během provozu 2.29E-05 8.12E-06 4.93E-04 8.26E-04 1.20E-04 3.19E-06
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L11 - Liniový zdroj - úsek silnice I./2 Pardubická  
Délka úseku [m] 107 
Druh emise PM10 SO2 NOx CO TOC Benzen 
Nákladní vůz  [g/den] 0.1082 0.0205 2.5871 4.1164 0.6554 0.0101 
Lehká užitková vozidla  [g/den] 0.0329 0.0050 0.2515 0.2523 0.0926 0.0013 
Osobní automobil [g/den] 0.1306 0.0709 3.0093 5.4283 0.6799 0.0264 
Emise celkem - den  [g/den] 0.2717 0.0963 5.8478 9.7970 1.4279 0.0378 

Přepočet na roční využití alfa 0.70 
Roční emise celkem kg/rok 0.0694 0.0246 1.4941 2.5031 0.3648 0.0097 

Denní využití zdroje 8 hodin 
Emise g/s  - během provozu 9.44E-06 3.34E-06 2.03E-04 3.40E-04 4.96E-05 1.31E-06
       
L12 - Liniový zdroj - úsek silnice I./2 Pardubická  
Délka úseku [m] 178 
Druh emise PM10 SO2 NOx CO TOC Benzen 
Nákladní vůz  [g/den] 0.1803 0.0341 4.3118 6.8608 1.0924 0.0169 
Lehká užitková vozidla  [g/den] 0.0549 0.0083 0.4191 0.4205 0.1544 0.0021 
Osobní automobil [g/den] 0.2177 0.1182 5.0155 9.0473 1.1331 0.0440 
Emise celkem - den  [g/den] 0.4529 0.1606 9.7465 16.3287 2.3798 0.0630 

Přepočet na roční využití alfa 0.70 
Roční emise celkem kg/rok 0.1157 0.0410 2.4902 4.1720 0.6080 0.0161 

Denní využití zdroje 8 hodin 
Emise g/s  - během provozu 1.57E-05 5.58E-06 3.38E-04 5.67E-04 8.26E-05 2.19E-06
       
L13 - Liniový zdroj - úsek silnice I./2 Pardubická  
Délka úseku [m] 273 
Druh emise PM10 SO2 NOx CO TOC Benzen 
Nákladní vůz  [g/den] 0.2765 0.0524 6.6112 10.5195 1.6749 0.0258 
Lehká užitková vozidla  [g/den] 0.0842 0.0127 0.6426 0.6448 0.2367 0.0033 
Osobní automobil [g/den] 0.3337 0.1812 7.6902 13.8720 1.7374 0.0675 
Emise celkem - den  [g/den] 0.6944 0.2462 14.9440 25.0363 3.6489 0.0966 

Přepočet na roční využití alfa 0.70 
Roční emise celkem kg/rok 0.1774 0.0629 3.8182 6.3968 0.9323 0.0247 

Denní využití zdroje 8 hodin 
Emise g/s  - během provozu 2.41E-05 8.55E-06 5.19E-04 8.69E-04 1.27E-04 3.35E-06
       
L14 - Liniový zdroj - úsek silnice I./2 Pardubická  
Délka úseku [m] 464 
Druh emise PM10 SO2 NOx CO TOC Benzen 
Nákladní vůz  [g/den] 0.4709 0.0892 11.2593 17.9154 2.8524 0.0440 
Lehká užitková vozidla  [g/den] 0.1434 0.0215 1.0944 1.0981 0.4031 0.0056 
Osobní automobil [g/den] 0.5684 0.3086 13.0969 23.6250 2.9589 0.1149 
Emise celkem - den  [g/den] 1.1826 0.4193 25.4507 42.6386 6.2144 0.1645 

Přepočet na roční využití alfa 0.70 
Roční emise celkem kg/rok 0.3022 0.1071 6.5026 10.8942 1.5878 0.0420 

Denní využití zdroje 8 hodin 
Emise g/s  - během provozu 4.11E-05 1.46E-05 8.84E-04 1.48E-03 2.16E-04 5.71E-06
       
L15 - Liniový zdroj - úsek silnice I./2 Pardubická  
Délka úseku [m] 286 
Druh emise PM10 SO2 NOx CO TOC Benzen 
Nákladní vůz  [g/den] 0.2898 0.0549 6.9296 11.0260 1.7555 0.0271 
Lehká užitková vozidla  [g/den] 0.0883 0.0133 0.6735 0.6758 0.2481 0.0034 
Osobní automobil [g/den] 0.3498 0.1899 8.0605 14.5400 1.8210 0.0707 
Emise celkem - den  [g/den] 0.7278 0.2580 15.6636 26.2419 3.8246 0.1013 

Přepočet na roční využití alfa 0.70 
Roční emise celkem kg/rok 0.1860 0.0659 4.0020 6.7048 0.9772 0.0259 

Denní využití zdroje 8 hodin 
Emise g/s  - během provozu 2.53E-05 8.96E-06 5.44E-04 9.11E-04 1.33E-04 3.52E-06
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P 16 - Plošný zdroj - emise z provozu mobilních prostředků uvnitř areálu  
Emise - druh vozidla  Pohyby Čas P x T    
  den min. min./den    
Nákladní vůz 12 3 36    
Lehká užitková vozidla 8 2 16    
Osobní automobil  30 1.5 45    
* čas vyjadřuje dobu po kterou probíhá daná operace je ekvivalentem ujetí 1 km 
* P x T - celková ekvivalentní doba se zapnutým motorem daného prostředku v minutách za den 
       
Druh emise PM10 SO2 NOx CO TOC Benzen 
Nákladní vůz  [g/den] 4.9680 0.8352 120.1140 179.4636 31.3704 0.4320 
Lehká užitková vozidla  [g/den] 0.8512 0.1232 6.2800 8.1840 2.4480 0.0336 
Osobní automobil [g/den] 0.3740 0.2799 10.5309 25.5375 2.8656 0.0891 
Emise celkem - den  [g/den] 6.1932 1.2383 136.9249 213.1851 36.6840 0.5547 

Přepočet na roční využití alfa 0.70 
Roční emise celkem kg/rok 1.5823 0.3164 34.9843 54.4688 9.3728 0.1417 

Denní využití zdroje 8 hodin 
Emise g/s  - během provozu 2.15E-04 4.30E-05 4.75E-03 7.40E-03 1.27E-03 1.93E-05

 
P17 - Plošný zdroj - emise z provozu parkoviště před areálem  
Emise - druh vozidla  Pohyby Čas P x T    
  den min. min./den    
Nákladní vůz 0 0 0    
Lehká užitková vozidla 0 0 0    
Osobní automobil  120 0.6 72    
* čas vyjadřuje dobu po kterou probíhá daná operace je ekvivalentem ujetí 1 km 
* P x T - celková ekvivalentní doba se zapnutým motorem daného prostředku v minutách za den 
       
Druh emise PM10 SO2 NOx CO TOC Benzen 
Nákladní vůz  [g/den] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Lehká užitková vozidla  [g/den] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Osobní automobil [g/den] 0.5983 0.4478 16.8494 40.8600 4.5850 0.1426 
Emise celkem - den  [g/den] 0.5983 0.4478 16.8494 40.8600 4.5850 0.1426 

Přepočet na roční využití alfa 0.70 
Roční emise celkem kg/rok 0.1529 0.1144 4.3050 10.4397 1.1715 0.0364 

Denní využití zdroje 8 hodin 
Emise g/s  - během provozu 2.08E-05 1.56E-05 5.85E-04 1.42E-03 1.59E-04 4.95E-06

 

Emisní faktory pro výpočet vysokozdvižného vozíku propan – butan  
Druh emise PM10 SO2 NOx CO CxHy Benzen 
  g/km g/km g/km g/km g/km g/km 
Pohyb vysokozdvižných vozíků v rámci areálu  0.0006 0.0000 0.1274 0.8532 0.2262 0.0003 
P 41 - Plošný zdroj - emise z provozu vysokozdvižných vozíků  
Emise - druh vozidla  Čas       
  min/den      
Vysokozdvižný vozík  240      
* čas vyjadřuje dobu po kterou probíhá daná operace je ekvivalentem ujetí 1 km 
* P x T - celková ekvivalentní doba se zapnutým motorem daného prostředku v minutách za den 
Druh emise PM10 SO2 NOx CO TOC Benzen
Vysokozdvižný vozík [g/den] 0.1440 0.0000 30.5760 204.7680 54.2880 0.0720 

Přepočet na roční využití alfa 0.70 
Roční emise celkem kg/rok 0.0368 0.0000 7.8122 52.3182 13.8706 0.0184 

Denní využití zdroje 4 hodiny 
Emise g/s  - během provozu 1.00E-05 0.00E+00 2.12E-03 1.42E-02 3.77E-03 5.00E-06 
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Výpočet emisí je proveden jen pro areál samotný a dopravní cestu, o kterou bude současná 
trasa delší, než je od stávajícího areálu v západní části obce Přelouč. Pro zjednodušení byla 
zvolena nejhorší možná varianta z hlediska emisí, kdy je předpokládáno, že veškerá doprava 
povede přes obec Přelouč. Doprava tímto směrem je významně převažující, reálné rozdělení 
oznamovatel odhaduje na 90% ku 10%.  

Další emise budou spojené s provozem dopravních prostředků na komunikacích mimo areál za 
vytýčenou hranicí.  Vzhledem k povaze záměru se budou délky i směry dopravních cest lišit a 
takový výpočet nelze racionálně provést. Z výpočtů týkajících se areálu a blízkého okolí lze 
generalizovat i celkové vlivy emisí z dopravy, neboť z kalkulací vyplývá, že provoz záměru 
není z hlediska emisí problematický.  

Imisní limity  
Imisní limity jsou uvedeny v nařízení vlády č. 597/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 o 
sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. 

Přehled imisních limitů je uveden v následujících tabulkách (dle přílohy č. 1 k uvedenému 
NV): 
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Imisní pozadí   
Imisní pozadí přímo v posuzované oblasti není známo. Lze předpokládat, že bude ovlivněno 
provozem lokálních zdrojů v rámci průmyslové zóny. Relativně významným zdrojem emisí 
v lokalitě je rovněž silniční doprava po silnici I/2. V rámci širších vztahů je možná interakce se 
stacionárními a mobilními zdroji znečišťování ovzduší v širším okolí.  

Z hlediska neregionálního a globálního lze předpokládat transfery znečišťujících látek z jiných 
oblastí České republiky, Polska, Německa a dalších zemí.  

Nejbližší sledované imisní pozadí jsou dle údajů z tabelárních ročenek Českého 
hydrometeorologického ústavu:  

1. Lokalita Hošťálovice (EHST)  
Lokalizace 

Zeměpisné souřadnice: 49° 56' 14,64 " sš ; 15° 34' 46,86 " vd 
Nadmořská výška: 380 m  
Lokalita se nachází cca 10,9 km jižně od záměru.  

Klasifikace EOI 
Zkratka: I/R/A 
EOI - typ stanice – průmyslová 
EOI - typ zóny – venkovská 
EOI - charakteristika zóny – zemědělská 

Doplňující údaje 
Terén: horní nebo střední část povlov. svahu (do 8%) 
Krajina: zemědělská půda, trvalý travní porost 
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km) 
Umístění: Od 31.3.1995 do 31.10.2004 vlastník lokality ČHMÚ, od 1.11.2004 
ORGREZ. 
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2. Lokalita Pardubice Dukla (EPAU)  
Lokalizace 

Zeměpisné souřadnice: 50° 1' 26,54 " sš ; 15° 45' 48,78 " vd 
Nadmořská výška: 239 m  
Lokalita se nachází cca 12,9 km východně od záměru.  

Klasifikace EOI 
Zkratka: B/U/R 
EOI - typ stanice – pozaďová  
EOI - typ zóny – městská  
EOI - charakteristika zóny – obytná 

Doplňující údaje 
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén  
Krajina: vícepodlaž. zástavba (sídliště z posled. desetil.) 
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km) 
Umístění: AMS je umístěna v parku - areálu družiny základní školy Staňkova, v centru 
sídliště Pardubice Dukla. 

3. Lokalita Pardubice-Rosice (EPAO)  
Lokalizace 

Zeměpisné souřadnice: 50° 2' 31,92 " sš ; 15° 44' 21,89 " vd 
Nadmořská výška: 217 m  
Lokalita se nachází cca 10,7 km východně od záměru.  

Klasifikace EOI 
Zkratka: B/S/RI 
EOI - typ stanice – pozaďová  
EOI - typ zóny – předměstská  
EOI - charakteristika zóny – obytná,průmyslová 

Doplňující údaje 
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén  
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí 
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km) 
Umístění: AMS umístěna ve volném terénu za sokolovnou vedle tenisových kurtů v 
Pardubicích - Rosicích. 

4. Lokalita Kolín SAZ (SKOA)  

Lokalizace 
Zeměpisné souřadnice: 50° 1' 34,00 " sš ; 15° 12' 29,00 " vd 
Nadmořská výška: 210 m  
Lokalita se nachází cca 26,2 km východně od záměru.  

Klasifikace EOI 
Zkratka: B/U/R 
EOI - typ stanice – pozaďová  
EOI - typ zóny – městská  
EOI - charakteristika zóny – obytná 

Doplňující údaje 
Terén: horní nebo střední část povlov. svahu (do 8%)  
Krajina: zástavba admin., obchod. a bytovými objekty 
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km) 
Umístění: Stanice je umístěna v rovinném mírně vyvýšeném terénu cca 20m od budovy 
Sdruženého ambulantního zařízení. Jedná se o městskou zástavbu, cca 220m od nájezdu 
na most, tedy rušné komunikace. Od 1.9.2002 je stanice umístěna v rovinném mírně 
vyvýšeném terénu cca 40m o d budovy Sdruženého ambulantního zařízení, na menším 
parkovišti osobních automobilů. Jedná se o městskou zastavbu cca 100m od rušné 
komunikace. 
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5. Lokalita Kutná Hora (SKUH)  
Lokalizace 

Zeměpisné souřadnice: 49° 57' 40,68 " sš ; 15° 16' 23,26 " vd 
Nadmořská výška: 260 m  
Lokalita se nachází cca 23,1 km východně od záměru.  

Klasifikace EOI 
Zkratka: B/S/R 
EOI - typ stanice – pozaďová  
EOI - typ zóny – předměstská  
EOI - charakteristika zóny – obytná 

Doplňující údaje 
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén  
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí 
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km) 
Umístění: Mírně svažitá plocha na školním pozemku, v sídlišti na okraji města. 

Přehled dostupných dat za rok 2009 z hlediska imisního pozadí  

Rok 2009 
Maximální hod. 
koncentrace 
[µg/m3] 

Maximální denní 
koncentrace [µg/m3] 

Roční 
průměrná 
koncentrace 
[µg/m3] 

 
Oxid Dusičný NO2  

Max.  98% Kv Max.  98% Kv Aritmet.prům.  
1. Lokalita Hošťálovice (EHST) 80,7 35,8 60,7 34,6 10,9 
2. Lokalita Pardubice Dukla (EPAU) 104,3 56,6 73,3 51,7 19,9 
3. Lokalita Pardubice-Rosice (EPAO) 110,6 57,4 72,8 49,6 18,4 
4. Lokalita Kolín SAZ (SKOA) 104,3 61,2 65,9 51,2 24,9 
5. Lokalita Kutná Hora (SKUH) - - 120,5 50,3 14,0 
 

Rok 2009 
Maximální hod. 
koncentrace 
[µg/m3] 

Maximální denní 
koncentrace [µg/m3] 

Roční 
průměrná 
koncentrace 
[µg/m3] 

 
Oxidy dusíku NOx 

Max.  98% Kv Max.  98% Kv Aritmet.prům.  
1. Lokalita Hošťálovice (EHST) 122 44,1 80,7 40,8 14,7 
2. Lokalita Pardubice Dukla (EPAU) - - - - - 
3. Lokalita Pardubice-Rosice (EPAO) - - - - - 
4. Lokalita Kolín SAZ (SKOA) - - - - - 
5. Lokalita Kutná Hora (SKUH) - - - - - 
 

Rok 2009 
Maximální hod. 
koncentrace 
[µg/m3] 

Maximální denní 
koncentrace [µg/m3] 

Roční 
průměrná 
koncentrace 
[µg/m3] 

 
Oxid Siřičitý SO2 

Max.  98% Kv Max.  98% Kv Aritmet.prům.  
1. Lokalita Hošťálovice (EHST) 91,0 25,9 36,1 20,5 8,7 
2. Lokalita Pardubice Dukla (EPAU) 164,6 34,1 37,7 24,7 6,7 
3. Lokalita Pardubice-Rosice (EPAO) 552,6 27,4 51,1 20,2 7,4 
4. Lokalita Kolín SAZ (SKOA) - - - - - 
5. Lokalita Kutná Hora (SKUH) - - 10,5 - 1,8 
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Rok 2009 
Maximální hod. 
koncentrace 
[µg/m3] 

Maximální denní 
koncentrace [µg/m3] 

Roční 
průměrná 
koncentrace 
[µg/m3] 

 
Částice PM10 

Max.  98% Kv Max.  98% Kv Aritmet.prům.  
1. Lokalita Hošťálovice (EHST) - - - - - 
2. Lokalita Pardubice Dukla (EPAU)* 319,3 112,2 193,4 99,8 28,2 
3. Lokalita Pardubice-Rosice (EPAO) - - - - - 
4. Lokalita Kolín SAZ (SKOA)** 203,0 79,5 143,5 65,1 23,4 
5. Lokalita Kutná Hora (SKUH) - - - - - 
* V případě maximálních denních koncentrací je třeba dalšího komentáře vzhledem k oscilaci 

hodnot kolem imisního limitu: Počet překročení limitu 26 a 50% kvantil 22,2 µg/m3.  
** V případě maximálních denních koncentrací je třeba dalšího komentáře vzhledem k oscilaci 
hodnot kolem imisního limitu: Počet překročení limitu 16 a 50% kvantil 19,1 µg/m3.  

Rok 2009 
Maximální hod. 
koncentrace 
[µg/m3] 

Maximální denní 
koncentrace [µg/m3] 

Roční 
průměrná 
koncentrace 
[µg/m3] 

 
Oxid uhelnatý CO 

Max.  98% Kv Max.  98% Kv Aritmet.prům.  
1. Lokalita Hošťálovice (EHST) - - - - - 
2. Lokalita Pardubice Dukla (EPAU) 1873,3 - 1578,7 1138,6 493,8 
3. Lokalita Pardubice-Rosice (EPAO) - - - - - 
4. Lokalita Kolín SAZ (SKOA) - - - - - 
5. Lokalita Kutná Hora (SKUH) - - - - - 
 

Rok 2009 
Maximální hod. 
koncentrace 
[µg/m3] 

Maximální denní 
koncentrace [µg/m3] 

Roční 
průměrná 
koncentrace 
[µg/m3] 

 
Benzen C6H6 

Max.  98% Kv Max.  98% Kv Aritmet.prům.  
1. Lokalita Hošťálovice (EHST) - - - - - 
2. Lokalita Pardubice Dukla (EPAU) 15,1 7,1 9,4 6,9 1,6 
3. Lokalita Pardubice-Rosice (EPAO) 22,7 8,1 9,7 7,9 3,9 
4. Lokalita Kolín SAZ (SKOA) - - - - - 
5. Lokalita Kutná Hora (SKUH) - - - - - 
Odhad imisního pozadí pro lokalitu bez zahrnutí posuzovaného záměru  

Rok 2009 
Maximální hod. 

koncentrace [µg/m3] 
Maximální denní 

koncentrace [µg/m3] 
Roční průměrná 

koncentrace [µg/m3] 

 
Chemická 
sloučenina 

Max.  98% Kv Max.  98% Kv Aritmet. průměr 
NO2 105 56 73 50 19 
NOx 125 80 85 67 23 
SO2 160 34 37 24 7 
PM10*  200 75 140 60 25 
CO  1700 (8h) 1200 (8h) 1350 1000 300 
C6H6 15 7 9 7 1,5 
* Počet překročení denního limitu 20 
Jednotlivé hodnoty byly stanoveny v rámci širší sítě dat s přihlédnutím k místním podmínkám. 
Pro stanovení imisního pozadí bylo též využito analogie s obdobnými lokalitami.    
Imisní pozadí platí pro oblast výpočtové sítě v okolí záměru, tedy v okruhu cca 2 km se 
středem v areálu.  
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Vyhodnocení emisí posuzovaného střediska z hlediska imisních dopadů na okolí 
programem   SYMOS97, Verze 6.0.2887.14755 
Pro potřeby vyhodnocení emisí byly uvažovány pouze emise z posuzovaného zdroje.   

Výpočet je realizován dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ČR - výpočtu 
znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS97“, zveřejněném ve věstníku 
životního prostředí České Republiky. (1998 duben, částka 3)  

Metodika výpočtu umožňuje: 
- výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami z bodových, liniových a plošných zdrojů, 
- výpočet znečištění ovzduší pevnými znečišťujícími látkami respektující pádovou 

rychlost pevných částic z bodových, liniových a plošných zdrojů,  
- stanovit charakteristiky znečištění v husté síti referenčních bodů a tímto způsobem 

kartograficky názorně zpracovat výsledky výpočtu, 
- brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability 

mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského, 
- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku z hlediska oxidu dusičitého.  
Pro každý referenční bod je možno vypočítat základní charakteristiky znečištění 
ovzduší: 
- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které 

se mohou vyskytovat ve všech třech třídách rychlosti větru a pěti třídách stability 
ovzduší, 

- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez 
ohledu na třídy rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, 
která může nastat), 

- maximální možné 8-hodinové hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na 
třídy rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může 
nastat), 

- maximální možné denní hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídy 
rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může nastat), 

- roční průměrné koncentrace, 
- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 ve vazbě na vzdálenost 

od zdroje, 
- situace za dané stability ovzduší a dané rychlosti a směru větru, 
- dobu trvání koncentrace převyšující danou hodnotu (imisní limity). 

Třídy stability (zdroj SYMOS 97)  
Stabilitní klasifikace podle Bubníka a Koldovského rozeznává pět tříd stability s rozdílnými 
rozptylovými podmínkami. Klasifikace vlastně zahrnuje tři třídy stabilní, jednu třídu normální 
a jednu třídu labilní. 

I. superstabilní – s vertikálními teplotními gradienty menšími než – 1,6 oC/100 m je rozptyl 
znečišťujících látek v ovzduší velmi malý nebo téměř žádný. Znečišťující látky se i ve viditelné 
formě šíří na velké vzdálenosti. Koncentrace znečišťujících látek při zemi jsou nízké a ve 
vlečce velmi vysoké. Proto ve značně vyvýšených polohách (vzhledem k efektivní výšce 
komína) jsou v této třídě počítána absolutní maxima koncentrací. Pro prachové částice toto 
tvrzení platí i v rovině jako důsledek pádové rychlosti částic. 

II. stabilní – s vertikálními teplotními gradienty od - 1,6 do – 0,7 oC/100 m je rozptyl 
znečišťujících látek stále velmi malý, i když lepší než v třídě prvé. 

III. izotermní – s vertikálními teplotními gradienty od - 0,6 do 0,5 oC/100 m (vertikální 
teplotní gradient se pohybuje kolem nuly, teplota s výškou se mění jen málo) jsou rozptylové 
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podmínky lepší, jedná se přechodovou třídu stability mezi stabilními třídami a třídou normální. 

IV. normální – s vertikálními teplotními gradienty od 0,6 do 0,8 oC/100 m jsou rozptylové 
podmínky dobré. Jedná se o rozptylovou třídu vyskytující se v atmosféře krajin málo nebo 
mírně zvlněných nejčastěji. 

V. konvektivní (labilní) – s vertikálními teplotními gradienty většími než 0,8 oC/100 m jsou 
rozptylové podmínky nejlepší, ale v důsledku intenzivních vertikálních konvektivních pohybů 
se mohou vyskytnout v malých vzdálenostech od zdroje nárazově vysoké koncentrace 
znečišťujících látek. 

Uvedená typizace předpokládá, že v celé vrstvě atmosféry, kde dochází k rozptylu 
znečišťujících látek, je konstantní vertikální teplotní gradient, a to již od zemského povrchu. 

Četnost výskytu jednotlivých tříd stability bývá většinou následující: 

Tabulka: četnost výskytu jednotlivých tříd stability  

Třída stability Vertikální 
teplotní 
gradient 

Popis Typická 
četnost 
výskytu 

I. superstabilní    γ  < -1,6 silné inverze 5 – 10 % 
II. stabilní - 1,6 ≤ γ  < -0,7 běžné inverze 10– 25 % 
III. izotermní - 0,7 ≤ γ  <  0,6 slabé inverze, izotermie 25 – 35 % 
IV. normální   0,6 ≤ γ  ≤  0,8 dobré rozptylové podmínky 30 – 40 % 
V.konvektivní (labilní)    γ  > 0,8 rychlý rozptyl znečišťujících látek 5 – 15 % 

Třídy rychlosti větru (SYMOS 97)  
Rychlost větru se v metodice popisuje pomocí 3 tříd rychlosti: 

třída rychlosti větru rozmezí rychlosti [m.s-1] třídní rychlost [m.s-1] 

1. slabý vítr od 0 do 2,5 včetně 1,7 

2. mírný vítr od 2,5 do 7,5 včetně 5,0 

3. silný vítr nad 7,5  11,0 

Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m 
nad zemí. 

Možné kombinace tříd stability a rychlosti větru (SYMOS 97) 
Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. Následující tabulka 
obsahuje rozmezí rychlostí větru a výskyt jednotlivých tříd rychlosti větru při jednotlivých 
třídách stability ovzduší: 

Rozmezí rychlostí větru a výskyt jednotlivých tříd rychlosti větru pro jednotlivé třídy stability 
ovzduší. 

třída stability rozmezí vyskytujících se rychlostí 
větru [m.s-1] 

výskyt tříd rychlostí větru 
 

I 0 - 2,5 1 
II 0 - 5,0 1, 2 
III rychlost není omezena 1, 2, 3 
IV rychlost není omezena 1, 2, 3 
V 0 - 5,0 1, 2 

V praxi se tedy může vyskytnout 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná 
růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, musí tedy obsahovat relativní četnosti 
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směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých typů rozptylových podmínek a kromě 
toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry. Četnosti se udávají v % s přesností 
na 2 desetinná místa. 

Depozice a transformace znečišťujících látek (SYMOS 97)  
Znečišťující látky v atmosféře se podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z 
atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické procesy, při nichž se látka, často 
katalytickou reakcí, mění na jinou, čímž dochází k úbytku původní příměsi, nebo o fyzikální 
procesy. Ty se dále dělí podle způsobu, jakým jsou příměsi odstraňovány na suchou a mokrou 
depozici. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu, mokrá 
depozice je vymývání těchto látek padajícími srážkami. 

V modelu je možné počítat jen s prvním přiblížením k reálnému stavu a uvažovat jen roční 
průměrné hodnoty výše zmíněných rychlostí jednotlivých procesů odstraňování příměsí z  
atmosféry. Podle průměrné délky setrvání znečišťujících látek v ovzduší rozdělujeme jednotlivé 
látky do tří kategorií. V následující tabulce jsou uvedeny koeficienty odstraňování pro 
jednotlivé kategorie znečišťujících látek. 
 

třída příklad vybraných 
znečišťujících látek 

průměrná doba 
setrvání v ovzduší 

koeficient 
odstraňování  [s-1] 

I sirovodík 
chlorovodík 
peroxid vodíku 
dimetyl sulfid 

20 hodin 1,39.10-5 

II oxid siřičitý 
oxid dusnatý 
oxid dusičitý 
amoniak 
sirouhlík 
formaldehyd 

6dní 1,93.10-6 

III oxid dusný 
oxid uhelnatý 
oxid uhličitý 
metan 
vyšší uhlovodíky 
metyl chlorid 
karbonyl sulfid 

2 roky 1,59.10-8 

Poznámka: Oxidy dusíku NOx – jsou tvořeny zejména dvěmi složkami -NO a NO2. Ze zdrojů 
oxidů dusíku (hlavně při spalovacích procesech) je společně s horkými spalinami emitován 
převážně NO, který teprve vlivem slunečního záření a ozónu oxiduje na NO2.  Rychlost této 
reakce je závislá na okolních podmínkách v atmosféře.  

Emisním vstupem do výpočtu jsou emise NOx, který zahrnuje i koncentrace NO2.  Podle 
dostupných informací obsahují průměrné emise NOx pouze 10 % NO2 a 90 % NO. Pro popis 
konverze NO na NO2 je v metodice zpracován model chování těchto substancí v atmosféře, kdy 
d rostoucím časem pobytu NOx v atmosféře roste podíl NO2. 

Pro představu, jak bude vypadat podíl c/co. tj. jakou část z původní koncentrace NOx bude 
tvořit NO2 v závislosti na třídě stability ovzduší a vzdálenosti od zdroje, byly vypočtené 
hodnoty c/co uspořádané do tabulky. Pro rychlost větru byla použita nejnižší hodnota z třídních 
rychlostí podle metodiky SYMOS - 1.7 m/s. 
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třída stability podíl koncentrací NO2 / NOx 

 

 

vzdálenost 1 km vzdálenost 10 km vzdálenost 100 km 

I 0.149 0.488 0.997 
II 0.156 0.532 0.999 
III 0.174 0.618 1.000 
IV 0.214 0.769 1.000 
V 0.351 0.966 1.000 
 
Větrná růžice 
Směry větru se v meteorologii určují podle toho, odkud vítr vane. Označování směrů větru ve 
stupních začíná od severu a zvětšuje se postupně ve směru hodinových ručiček. Vítr, který vane 
od východu, vane ze směru 90°, od jihu z 180°, od západu z 270° a ze severu z 360°. To 
znamená, že větrnou růžici lze jednoduše vyjádřit v pravoúhlé souřadné soustavě, ve které osa 
X míří k východu a osa Y k severu.  
Větrná růžice – pro výpočet je použita větrná růžice pro lokalitu Přelouč. 
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Mapový podklad – byla zvolena mapa z GIS Pardubického kraje 1:10 000 s vrstevnicemi.  

Výškopis – byl zvolen interní výškopis programu SYMOS 97 v rastru 50x50 metrů 
v souřadném systému JTSK.  
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Referenční body  
1. Pro výpočty izolinií byla zvolena sít 10 x 10 referenčních bodů (100 celkem) ve výšce 2 

metry nad povrchem, tak aby byly pokryty nejbližší chráněné objekty a okolí záměru. 
Vzdálenost mezi body je 500 metrů v ose x a 350 m v ose y. Osa x je orientovaná od 
západu na východ a osa Y od jihu na sever. 

2. Bod 101 - 265 m severozápadním směrem od zařízení na stavební parcele číslo 550 
objekt pro bydlení s číslem popisným 570.  

3. Bod 102 - 120 m severovýchodním směrem od okraje areálu nachází sportovní hřiště na 
parcele číslo 448/3. 

4. Bod 103 – 155 m severozápadním směrem od zařízení na stavební parcele číslo 808 je 
umístěn objekt pro bydlení s číslem popisným 843. 

 Přehled referenčních bodů  

 
Výsledky byly hodnoceny z hlediska: 

1. Maximální hodinové koncentrace – jedná se o nejvyšší vypočtené hodnoty z pěti tříd 
stabilit a tří stupňů rychlosti větru. Tato hodnota reprezentuje nejnepříznivější stav, který 
může v hodnocené lokalitě nastat. 

2. Maximální denní koncentrace – jedná se o nejvyšší vypočtené hodnoty z pěti tříd stabilit 
a tři stupňů rychlosti větru. Tato hodnota reprezentuje nejnepříznivější stav, který může 
v hodnocené lokalitě nastat v rámci hodnocených denních koncentrací.  

3. Průměrné roční koncentrace  
* Poznámka: pro oxid uhelnatý byl stanoven 8 hodinový klouzavý průměr dle nařízení vlády č. 
597/2006 Sb. 

Zobrazení izolinií  
Zobrazení izolinií je z důvodu dostatečné reprezentativnosti datových polí s výpočty, povaze 
jednotlivých posuzovaných substancí provedeno pro nejvýznamnější reprezentanty emisí 
spojených s provozem.  
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Tabulkové výsledky modelování  

SO2 -  pro realizaci µg/m3 
Souřadnice -664000 -663500 -663000 -662500 -662000 -661500 -661000 -660500 -660000 -659500 

-1057850 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

max. hod. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

max. den. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

prům. rok 2,37E-05 2,65E-05 2,85E-05 3,20E-05 3,12E-05 3,03E-05 3,08E-05 2,97E-05 2,70E-05 2,59E-05 

-1058200 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

max. hod. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

max. den. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

prům. rok 3,23E-05 3,66E-05 4,00E-05 4,28E-05 4,31E-05 4,08E-05 3,93E-05 3,70E-05 3,33E-05 3,20E-05 

-1058550 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

max. hod. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

max. den. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

prům. rok 4,86E-05 5,93E-05 6,43E-05 6,44E-05 6,28E-05 5,97E-05 5,60E-05 5,00E-05 4,32E-05 3,76E-05 

-1058900 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

max. hod. 0,01 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 

max. den. 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

prům. rok 1,38E-04 2,37E-04 2,35E-04 1,55E-04 1,20E-04 1,01E-04 8,56E-05 7,27E-05 5,70E-05 4,30E-05 

-1059250 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

max. hod. 0,01 0,02 0,03 0,03 0,05 0,06 0,03 0,02 0,02 0,01 

max. den. 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 

prům. rok 6,99E-05 8,04E-05 1,03E-04 1,38E-04 2,29E-04 3,38E-04 1,92E-04 1,16E-04 7,04E-05 4,96E-05 

-1059600 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

max. hod. 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,08 0,07 0,02 0,02 0,02 

max. den. 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,05 0,05 0,02 0,01 0,01 

prům. rok 4,74E-05 6,09E-05 8,09E-05 1,10E-04 1,73E-04 1,01E-03 8,02E-04 1,59E-04 8,52E-05 5,35E-05 

-1059950 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

max. hod. 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,08 0,07 0,04 0,03 0,02 

max. den. 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,06 0,05 0,03 0,02 0,01 

prům. rok 3,74E-05 4,93E-05 6,05E-05 7,60E-05 1,17E-04 2,44E-04 2,62E-04 1,36E-04 7,72E-05 5,22E-05 

-1060300 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

max. hod. 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02 

max. den. 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 

prům. rok 3,08E-05 3,98E-05 4,72E-05 5,80E-05 7,31E-05 1,02E-04 9,94E-05 8,13E-05 6,09E-05 4,58E-05 

-1060650 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

max. hod. 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,03 0,02 0,03 0,02 

max. den. 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01 

prům. rok 2,45E-05 3,20E-05 3,77E-05 4,24E-05 5,20E-05 5,74E-05 5,14E-05 4,51E-05 4,50E-05 3,38E-05 

-1061000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

max. hod. 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 

max. den. 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 

prům. rok 2,09E-05 1,93E-05 2,99E-05 3,41E-05 3,85E-05 3,65E-05 3,44E-05 3,13E-05 3,31E-05 2,77E-05 
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Imisní limity dle N. V. č. 597/2006 Sb.       
Legislativní limit Max.hod. Přípustná četnost překročení      
Koncentrace 350 24      
Legislativní limit Max. den  Přípustná četnost překročení      
Koncentrace 125 3      
Legislativní limit Prům. rok  Přípustná četnost překročení      
Koncentrace 20 -      
Shrnutí příspěvků v síti ref. bodů  Sledované referenční body 
Dosažená maxima Max.hod. Max. den Prům. rok Referenční bod  Max.hod. Max. den Prům. rok 

Referenční bod  36 36 46 Číslo µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Koncentrace 0,08 0,06 1,01E-03 101 0,08 0,06 4,75E-04 
Příspěvek k limitům  0,02% 0,05% 0,01% 102 0,05 0,04 5,69E-04 

Dosažená minima Max.hod. Max. den Prům. rok 103 0,08 0,06 5,29E-04 
Referenční bod 91 91 2       
Koncentrace 0,01 0,01 1,93E-05 Příspěvky záměru k imisním limitům  
Příspěvek k limitům  0,00% 0,01% 0,00% Referenční bod  Max.hod. Max. den Prům. rok 

Aritmetický průměr Max.hod. Max. den Prům. rok 101 0,02% 0,05% 0,002% 

Koncentrace 0,02 0,02 8,89E-05 102 0,01% 0,03% 0,003% 

Příspěvek k limitům  0,01% 0,01% 0,00% 103 0,02% 0,05% 0,003% 

Imisní pozadí v lokalitě       
Chemická sloučenina Max.hod. Max. den Prům. rok      

SO2 160 37 7      
Vyhodnocení celkové emisní situace v lokalitě se zahrnutím záměru 

Dosažená maxima Max.hod. Max. den Prům. rok Referenční bod  Max.hod. Max. den Prům. rok

Referenční bod  36 36 46 101 160,08 37,06 7,00 

Koncentrace 160,08 37,06 7,00 Splnění leg. limitu  ANO ANO ANO 

Splnění leg. limitu  ANO ANO ANO 102 160,05 37,04 7,00 

Dosažená minima Max.hod. Max. den Prům. rok Splnění leg. limitu  ANO ANO ANO 

Referenční bod 91 91 2 103 160,08 37,06 7,00 

Koncentrace 160,01 37,01 7,00 Splnění leg. limitu  ANO ANO ANO 

Splnění leg. limitu  ANO ANO ANO      
Aritmetický průměr Max.hod. Max. den Prům. rok       
Koncentrace 160,02 37,02 7,00      
Splnění leg. limitu  ANO ANO ANO      
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NOx - po realizaci µg/m3  
Souřadnice -664000 -663500 -663000 -662500 -662000 -661500 -661000 -660500 -660000 -659500 

-1057850 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

max. hod. 1,09 1,20 1,29 1,63 1,48 1,61 1,80 1,74 1,66 1,91 

max. den. 0,74 0,83 0,90 1,15 1,05 1,14 1,28 1,24 1,18 1,37 

prům. rok 2,20E-03 2,45E-03 2,67E-03 3,09E-03 3,10E-03 3,09E-03 3,23E-03 3,19E-03 2,94E-03 2,86E-03 

-1058200 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

max. hod. 1,23 1,31 1,45 1,65 1,68 1,72 1,72 1,71 1,78 2,16 

max. den. 0,82 0,89 1,00 1,16 1,19 1,21 1,21 1,22 1,27 1,55 

prům. rok 2,85E-03 3,24E-03 3,61E-03 3,99E-03 4,22E-03 4,15E-03 4,14E-03 4,00E-03 3,66E-03 3,56E-03 

-1058550 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

max. hod. 1,28 1,54 1,68 1,74 1,77 1,93 1,91 1,91 1,97 2,04 

max. den. 0,83 1,00 1,13 1,21 1,24 1,38 1,37 1,35 1,40 1,46 

prům. rok 3,95E-03 4,83E-03 5,40E-03 5,71E-03 5,98E-03 6,07E-03 5,98E-03 5,49E-03 4,81E-03 4,22E-03 

-1058900 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

max. hod. 1,53 2,23 3,08 3,23 2,76 2,44 2,20 2,16 2,09 1,81 

max. den. 0,98 1,54 2,06 2,16 1,94 1,75 1,58 1,53 1,48 1,29 

prům. rok 9,53E-03 1,61E-02 1,66E-02 1,24E-02 1,09E-02 1,04E-02 9,38E-03 8,18E-03 6,45E-03 4,86E-03 

-1059250 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

max. hod. 1,60 2,39 3,07 3,12 5,94 7,26 3,29 2,60 1,98 1,79 

max. den. 1,13 1,71 2,20 2,22 4,27 5,37 2,38 1,86 1,39 1,27 

prům. rok 5,68E-03 6,99E-03 9,21E-03 1,24E-02 2,21E-02 3,69E-02 2,24E-02 1,36E-02 8,11E-03 5,67E-03 

-1059600 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

max. hod. 1,87 2,44 3,06 3,29 3,25 9,13 8,91 2,87 2,42 1,82 

max. den. 1,33 1,75 2,20 2,35 2,25 6,45 6,52 2,05 1,71 1,29 

prům. rok 4,53E-03 5,98E-03 8,18E-03 1,14E-02 1,88E-02 1,12E-01 9,95E-02 1,89E-02 9,96E-03 6,18E-03 

-1059950 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

max. hod. 1,73 2,38 2,61 2,65 3,70 9,27 8,80 4,92 3,07 2,35 

max. den. 1,23 1,70 1,86 1,88 2,64 7,11 6,42 3,53 2,17 1,66 

prům. rok 3,77E-03 5,08E-03 6,36E-03 8,17E-03 1,30E-02 2,82E-02 3,13E-02 1,61E-02 9,02E-03 6,05E-03 

-1060300 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

max. hod. 1,66 2,30 2,45 2,89 3,71 6,54 5,27 4,28 3,61 2,72 

max. den. 1,18 1,65 1,75 2,07 2,70 4,88 3,87 3,12 2,55 1,91 

prům. rok 3,20E-03 4,23E-03 5,07E-03 6,34E-03 8,14E-03 1,18E-02 1,15E-02 9,57E-03 7,11E-03 5,32E-03 

-1060650 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

max. hod. 1,41 2,09 2,43 2,72 3,67 4,74 3,24 2,36 3,22 2,32 

max. den. 1,00 1,50 1,74 1,96 2,68 3,49 2,35 1,68 2,29 1,61 

prům. rok 2,60E-03 3,45E-03 4,10E-03 4,66E-03 5,80E-03 6,49E-03 5,82E-03 5,20E-03 5,22E-03 3,91E-03 

-1061000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

max. hod. 1,36 1,32 2,37 2,81 3,39 3,33 2,70 1,91 2,61 2,18 

max. den. 0,97 0,93 1,71 2,03 2,47 2,42 1,96 1,36 1,86 1,53 

prům. rok 2,24E-03 2,12E-03 3,30E-03 3,78E-03 4,31E-03 4,07E-03 3,86E-03 3,55E-03 3,81E-03 3,18E-03 
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Imisní limity dle N. V. č. 597/2006 Sb.       
Legislativní limit Max.hod. Přípustná četnost překročení      
Koncentrace - -      
Legislativní limit Max. den  Přípustná četnost překročení      
Koncentrace - -      
Legislativní limit Prům. rok  Přípustná četnost překročení      
Koncentrace 30 -      
Shrnutí příspěvků v síti ref. bodů - stávající stav Sledované referenční body 
Dosažená maxima Max.hod. Max. den Prům. rok Referenční bod  Max.hod. Max. den Prům. rok 
Referenční bod  36 36 46 Číslo µg/m3 µg/m3 µg/m3 
Koncentrace 9,27 7,11 1,12E-01 101 9,74 7,02 4,74E-02 
Příspěvek k limitům  - - 0,37% 102 6,40 4,74 6,99E-02 
Dosažená minima Max.hod. Max. den Prům. rok 103 10,29 7,52 5,65E-02 
Referenční bod 91 91 2       
Koncentrace 1,09 0,74 2,12E-03 Příspěvky záměru k imisním limitům  
Příspěvek k limitům  - - 0,01% Referenční bod  Max.hod. Max. den Prům. rok 
Aritmetický průměr Max.hod. Max. den Prům. rok 101 - - 0,16% 
Koncentrace 2,74 1,96 9,42E-03 102 - - 0,23% 
Příspěvek k limitům  - - 0,03% 103 - - 0,19% 

Imisní pozadí v lokalitě       
Chemická sloučenina Max.hod. Max. den Prům. rok      

NOx 125 85 23      
Vyhodnocení celkové emisní situace v lokalitě se zahrnutím záměru 

Dosažená maxima Max.hod. Max. den Prům. rok Referenční bod  Max.hod. Max. den Prům. rok
Referenční bod  36 36 46 101 134,74 92,02 23,05 
Koncentrace 134,27 92,11 23,11 Splnění leg. limitu  - - ANO 
Splnění leg. limitu  - - ANO 102 131,40 89,74 23,07 
Dosažená minima Max.hod. Max. den Prům. rok Splnění leg. limitu  - - ANO 
Referenční bod 91 91 2 103 135,29 92,52 23,06 
Koncentrace 126,09 85,74 23,00 Splnění leg. limitu  - - ANO 

Splnění leg. limitu  - - ANO      
Aritmetický průměr Max.hod. Max. den Prům. rok       
Koncentrace 127,74 86,96 23,01      
Splnění leg. limitu  - - ANO      
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NO2 - po realizaci µg/m3 
Souřadnice -664000 -663500 -663000 -662500 -662000 -661500 -661000 -660500 -660000 -659500 

-1057850 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

max. hod. 0,26 0,27 0,27 0,32 0,27 0,29 0,32 0,32 0,33 0,40 

max. den. 0,17 0,17 0,18 0,21 0,18 0,19 0,22 0,22 0,22 0,27 

prům. rok 5,10E-04 5,41E-04 5,66E-04 6,29E-04 6,17E-04 6,08E-04 6,38E-04 6,49E-04 6,27E-04 6,41E-04 

-1058200 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

max. hod. 0,28 0,28 0,29 0,30 0,29 0,28 0,28 0,30 0,33 0,43 

max. den. 0,18 0,18 0,19 0,20 0,19 0,19 0,19 0,20 0,22 0,29 

prům. rok 6,13E-04 6,60E-04 7,05E-04 7,52E-04 7,73E-04 7,51E-04 7,57E-04 7,60E-04 7,37E-04 7,61E-04 

-1058550 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

max. hod. 0,28 0,31 0,31 0,30 0,28 0,30 0,30 0,31 0,35 0,39 

max. den. 0,18 0,20 0,20 0,20 0,19 0,21 0,21 0,21 0,23 0,27 

prům. rok 7,60E-04 8,78E-04 9,49E-04 9,80E-04 1,00E-03 9,99E-04 9,97E-04 9,66E-04 9,12E-04 8,66E-04 

-1058900 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

max. hod. 0,32 0,44 0,54 0,52 0,40 0,34 0,31 0,33 0,35 0,34 

max. den. 0,20 0,30 0,36 0,34 0,27 0,23 0,21 0,23 0,24 0,23 

prům. rok 1,39E-03 2,18E-03 2,27E-03 1,83E-03 1,63E-03 1,52E-03 1,41E-03 1,33E-03 1,16E-03 9,65E-04 

-1059250 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

max. hod. 0,35 0,48 0,55 0,49 0,81 0,86 0,42 0,38 0,32 0,33 

max. den. 0,23 0,32 0,38 0,34 0,57 0,62 0,30 0,26 0,21 0,22 

prům. rok 1,04E-03 1,25E-03 1,55E-03 1,89E-03 3,04E-03 4,58E-03 2,92E-03 2,03E-03 1,39E-03 1,10E-03 

-1059600 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

max. hod. 0,41 0,48 0,54 0,51 0,44 1,02 1,01 0,41 0,38 0,33 

max. den. 0,28 0,33 0,37 0,35 0,30 0,71 0,73 0,28 0,26 0,22 

prům. rok 9,37E-04 1,15E-03 1,45E-03 1,83E-03 2,64E-03 1,26E-02 1,16E-02 2,72E-03 1,67E-03 1,18E-03 

-1059950 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

max. hod. 0,38 0,47 0,47 0,42 0,51 1,10 1,07 0,69 0,50 0,43 

max. den. 0,26 0,32 0,32 0,29 0,35 0,83 0,76 0,48 0,34 0,29 

prům. rok 8,16E-04 1,02E-03 1,17E-03 1,36E-03 1,90E-03 3,57E-03 4,02E-03 2,39E-03 1,54E-03 1,17E-03 

-1060300 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

max. hod. 0,37 0,47 0,45 0,47 0,54 0,87 0,70 0,64 0,60 0,51 

max. den. 0,25 0,32 0,31 0,33 0,38 0,63 0,50 0,45 0,40 0,34 

prům. rok 7,16E-04 8,72E-04 9,64E-04 1,10E-03 1,28E-03 1,71E-03 1,68E-03 1,53E-03 1,25E-03 1,05E-03 

-1060650 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

max. hod. 0,32 0,44 0,46 0,47 0,58 0,71 0,48 0,37 0,56 0,43 

max. den. 0,22 0,30 0,32 0,32 0,41 0,50 0,34 0,26 0,38 0,28 

prům. rok 6,01E-04 7,38E-04 8,13E-04 8,57E-04 9,91E-04 1,06E-03 9,63E-04 9,17E-04 9,77E-04 7,82E-04 

-1061000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

max. hod. 0,32 0,26 0,47 0,52 0,58 0,55 0,44 0,32 0,48 0,43 

max. den. 0,21 0,17 0,32 0,36 0,40 0,38 0,30 0,22 0,33 0,28 

prům. rok 5,35E-04 4,47E-04 6,84E-04 7,37E-04 7,97E-04 7,39E-04 7,04E-04 6,80E-04 7,69E-04 6,75E-04 

 

 

 



 Farm Projekt 

EIA Obchodně výrobní areál firmy SVOS, spol. s r.o.     Strana 47/103 

 

Imisní limity dle N. V. č. 597/2006 Sb.       
Legislativní limit Max.hod. Přípustná četnost překročení      
Koncentrace 200 18      
Legislativní limit Max. den  Přípustná četnost překročení      
Koncentrace - -      
Legislativní limit Prům. rok  Přípustná četnost překročení      
Koncentrace 40 -      
Shrnutí příspěvků v síti ref. bodů - stávající stav Sledované referenční body 
Dosažená maxima Max.hod. Max. den Prům. rok Referenční bod  Max.hod. Max. den Prům. rok 

Referenční bod  36 36 46 Číslo µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Koncentrace 1,10 0,83 1,26E-02 101 1,17 0,83 5,81E-03 
Příspěvek k limitům  0,55% - 0,03% 102 0,74 0,54 8,27E-03 

Dosažená minima Max.hod. Max. den Prům. rok 103 1,19 0,86 6,76E-03 
Referenční bod 91 91 2       
Koncentrace 0,26 0,17 4,47E-04 Příspěvky záměru k imisním limitům  
Příspěvek k limitům  0,13% - 0,00% Referenční bod  Max.hod. Max. den Prům. rok 

Aritmetický průměr Max.hod. Max. den Prům. rok 101 0,59% - 0,01% 

Koncentrace 0,44 0,30 1,43E-03 102 0,37% - 0,02% 

Příspěvek k limitům  0,22% - 0,00% 103 0,60% - 0,02% 

Imisní pozadí v lokalitě       
Chemická sloučenina Max.hod. Max. den Prům. rok      

NO2 105 73 19      
Vyhodnocení celkové emisní situace v lokalitě se zahrnutím záměru 

Dosažená maxima Max.hod. Max. den Prům. rok Referenční bod  Max.hod. Max. den Prům. rok

Referenční bod  36 36 46 101 106,17 73,83 19,01 

Koncentrace 106,10 73,83 19,01 Splnění leg. limitu  ANO - ANO 

Splnění leg. limitu  ANO - ANO 102 105,74 73,54 19,01 

Dosažená minima Max.hod. Max. den Prům. rok Splnění leg. limitu  ANO - ANO 

Referenční bod 91 91 2 102 106,19 73,86 19,01 

Koncentrace 105,26 73,17 19,00 Splnění leg. limitu  ANO - ANO 

Splnění leg. limitu  ANO - ANO      
Aritmetický průměr Max.hod. Max. den Prům. rok       
Koncentrace 105,44 73,30 19,00      
Splnění leg. limitu  ANO - ANO      
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CO - stav po realizaci µg/m3 
Souřadnice -664000 -663500 -663000 -662500 -662000 -661500 -661000 -660500 -660000 -659500 

-1057850 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

max. hod. 0,48 0,53 0,59 0,70 0,74 0,80 0,83 0,77 0,68 0,63 

max. den. 0,19 0,21 0,24 0,29 0,31 0,34 0,35 0,32 0,29 0,27 

prům. rok 1,67E-03 1,88E-03 2,05E-03 2,25E-03 2,30E-03 2,26E-03 2,24E-03 2,13E-03 1,90E-03 1,69E-03 

-1058200 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

max. hod. 0,56 0,60 0,69 0,80 0,90 0,99 0,98 0,89 0,78 0,71 

max. den. 0,22 0,24 0,28 0,33 0,38 0,41 0,41 0,37 0,33 0,30 

prům. rok 2,28E-03 2,65E-03 2,92E-03 3,11E-03 3,22E-03 3,14E-03 3,02E-03 2,79E-03 2,41E-03 2,09E-03 

-1058550 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

max. hod. 0,65 0,77 0,84 0,95 1,10 1,27 1,25 1,10 0,91 0,76 

max. den. 0,24 0,29 0,33 0,38 0,45 0,53 0,52 0,46 0,38 0,32 

prům. rok 3,48E-03 4,41E-03 4,88E-03 4,82E-03 4,81E-03 4,76E-03 4,51E-03 3,90E-03 3,16E-03 2,55E-03 

-1058900 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

max. hod. 0,80 0,85 1,24 1,49 1,57 1,78 1,65 1,39 1,04 0,79 

max. den. 0,29 0,34 0,48 0,58 0,65 0,73 0,66 0,57 0,44 0,33 

prům. rok 9,64E-03 1,58E-02 1,56E-02 1,06E-02 8,75E-03 8,39E-03 7,61E-03 5,86E-03 4,22E-03 3,06E-03 

-1059250 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

max. hod. 0,56 0,75 1,00 1,34 2,40 3,84 2,85 1,77 1,12 0,83 

max. den. 0,24 0,32 0,43 0,57 1,04 1,70 1,13 0,72 0,46 0,35 

prům. rok 4,75E-03 5,26E-03 6,74E-03 9,54E-03 1,53E-02 2,30E-02 1,84E-02 9,53E-03 5,40E-03 3,57E-03 

-1059600 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

max. hod. 0,59 0,75 1,01 1,39 2,15 6,37 6,12 2,02 1,25 0,86 

max. den. 0,25 0,32 0,44 0,59 0,88 2,61 2,46 0,82 0,52 0,35 

prům. rok 3,07E-03 3,90E-03 5,21E-03 7,62E-03 1,38E-02 7,41E-02 6,58E-02 1,28E-02 6,22E-03 3,81E-03 

-1059950 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

max. hod. 0,56 0,74 0,94 1,25 1,98 3,76 3,45 2,17 1,34 0,95 

max. den. 0,24 0,32 0,40 0,53 0,84 1,78 1,54 0,92 0,56 0,39 

prům. rok 2,46E-03 3,16E-03 4,11E-03 5,66E-03 9,18E-03 1,71E-02 1,70E-02 9,43E-03 5,37E-03 3,54E-03 

-1060300 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

max. hod. 0,54 0,70 0,87 1,15 1,60 2,28 1,92 1,65 1,18 0,95 

max. den. 0,23 0,30 0,37 0,50 0,70 1,05 0,88 0,72 0,51 0,40 

prům. rok 2,03E-03 2,54E-03 3,20E-03 4,12E-03 5,38E-03 6,77E-03 6,42E-03 5,48E-03 3,86E-03 2,97E-03 

-1060650 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

max. hod. 0,50 0,65 0,80 1,00 1,29 1,51 1,26 1,05 1,01 0,73 

max. den. 0,21 0,28 0,35 0,43 0,57 0,69 0,57 0,46 0,44 0,31 

prům. rok 1,68E-03 2,06E-03 2,49E-03 2,96E-03 3,51E-03 3,66E-03 3,45E-03 3,22E-03 2,81E-03 2,11E-03 

-1061000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

max. hod. 0,47 0,42 0,72 0,89 1,06 1,10 0,97 0,81 0,85 0,67 

max. den. 0,20 0,18 0,32 0,39 0,47 0,49 0,43 0,35 0,37 0,29 

prům. rok 1,42E-03 1,29E-03 1,92E-03 2,22E-03 2,48E-03 2,37E-03 2,28E-03 2,21E-03 2,13E-03 1,72E-03 
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Imisní limity dle N. V. č. 597/2006 Sb.       
Legislativní limit Max.8hod. Přípustná četnost překročení      
Koncentrace 10000 -      
Legislativní limit Max. den  Přípustná četnost překročení      
Koncentrace - -      
Legislativní limit Prům. rok  Přípustná četnost překročení      
Koncentrace - -      
Shrnutí příspěvků v síti ref. bodů - stávající stav Sledované referenční body 
Dosažená maxima Max.8hod. Max. den Prům. rok Sledované ref. body Max.8hod. Max. den Prům. rok 

Referenční bod  46 46 46 Číslo µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Koncentrace 6,37 2,61 7,41E-02 101 4,25 1,86 3,03E-02 
Příspěvek k limitům  0,06% - - 102 5,39 2,21 4,96E-02 

Dosažená minima Max.8hod. Max. den Prům. rok 103 4,96 2,20 3,45E-02 
Referenční bod 2 2 2       
Koncentrace 0,42 0,18 1,29E-03 Příspěvky záměru k imisním limitům  
Příspěvek k limitům  0,00% - - Referenční bod  Max.8hod. Max. den Prům. rok 

Aritmetický průměr Max.8hod. Max. den Prům. rok 101 0,04% - - 

Koncentrace 1,24 0,52 6,44E-03 102 0,05% - - 

Příspěvek k limitům  0,01% - - 103 0,05% - - 

Imisní pozadí v lokalitě       
Chemická sloučenina Max.8hod. Max. den Prům. rok      

CO 1700 1350 300      
Vyhodnocení celkové emisní situace v lokalitě se zahrnutím záměru 

Dosažená maxima Max.8hod. Max. den Prům. rok Referenční bod  Max.8hod. Max. den Prům. rok

Referenční bod  46 46 46 101 1 704,25 1 351,86 300,03 

Koncentrace 1 706,37 1 352,61 300,07 Splnění leg. limitu  ANO - - 

Splnění leg. limitu  ANO - - 102 1 705,39 1 352,21 300,05 

Dosažená minima Max.8hod. Max. den Prům. rok Splnění leg. limitu  ANO - - 

Referenční bod 2 2 2 103 1 704,96 1 352,20 300,03 

Koncentrace 1 700,42 1 350,18 300,00 Splnění leg. limitu  ANO - - 

Splnění leg. limitu  ANO - -      
Aritmetický průměr Max.8hod. Max. den Prům. rok       
Koncentrace 1 701,24 1 350,52 300,01      
Splnění leg. limitu  ANO - -      
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Organické látky - po realizaci   µg/m3 (jako TOC)  
Souřadnice -664000 -663500 -663000 -662500 -662000 -661500 -661000 -660500 -660000 -659500 

-1057850 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

max. hod. 4,00 4,43 5,05 6,49 6,24 6,78 7,62 7,12 6,56 7,40 

max. den. 1,08 1,20 1,37 1,76 1,70 1,85 2,07 1,94 1,78 2,00 

prům. rok 6,89E-03 7,73E-03 8,61E-03 1,05E-02 1,09E-02 1,12E-02 1,22E-02 1,23E-02 1,15E-02 1,14E-02 

-1058200 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

max. hod. 4,30 4,74 5,55 6,74 7,27 7,81 7,77 7,26 7,20 8,30 

max. den. 1,16 1,28 1,50 1,83 1,98 2,13 2,12 1,98 1,96 2,24 

prům. rok 8,16E-03 9,35E-03 1,08E-02 1,28E-02 1,45E-02 1,49E-02 1,57E-02 1,56E-02 1,44E-02 1,43E-02 

-1058550 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

max. hod. 4,39 5,29 6,21 7,14 8,01 9,50 9,29 8,28 7,93 7,87 

max. den. 1,18 1,43 1,69 1,94 2,18 2,55 2,50 2,27 2,17 2,14 

prům. rok 9,41E-03 1,16E-02 1,40E-02 1,66E-02 1,99E-02 2,20E-02 2,30E-02 2,17E-02 1,92E-02 1,71E-02 

-1058900 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

max. hod. 5,01 8,34 11,14 12,24 12,75 14,15 12,24 9,60 8,42 6,98 

max. den. 1,35 2,24 2,99 3,32 3,49 3,81 3,31 2,64 2,31 1,90 

prům. rok 1,24E-02 1,88E-02 2,42E-02 2,83E-02 3,37E-02 3,85E-02 3,74E-02 3,30E-02 2,63E-02 1,98E-02 

-1059250 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

max. hod. 6,10 9,46 12,30 13,16 26,63 50,22 21,52 11,55 7,83 6,86 

max. den. 1,64 2,53 3,31 3,58 7,27 13,55 5,86 3,13 2,16 1,87 

prům. rok 1,36E-02 1,97E-02 2,75E-02 3,72E-02 7,51E-02 1,48E-01 9,41E-02 5,65E-02 3,36E-02 2,35E-02 

-1059600 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

max. hod. 7,28 9,75 12,57 14,11 15,63 83,13 51,00 12,62 9,55 6,98 

max. den. 1,95 2,61 3,39 3,85 4,23 21,45 13,26 3,43 2,63 1,91 

prům. rok 1,52E-02 2,11E-02 3,03E-02 4,44E-02 7,98E-02 6,05E-01 4,40E-01 8,23E-02 4,26E-02 2,61E-02 

-1059950 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

max. hod. 6,71 9,46 10,55 11,30 17,44 62,96 48,41 19,16 11,83 8,92 

max. den. 1,81 2,54 2,85 3,10 4,80 17,44 13,40 5,31 3,24 2,43 

prům. rok 1,38E-02 1,93E-02 2,49E-02 3,33E-02 5,70E-02 1,38E-01 1,48E-01 7,16E-02 3,94E-02 2,59E-02 

-1060300 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

max. hod. 6,38 9,11 9,96 12,24 17,48 36,72 28,20 17,65 13,97 10,04 

max. den. 1,71 2,44 2,70 3,34 4,79 10,03 7,67 4,85 3,76 2,72 

prům. rok 1,23E-02 1,68E-02 2,04E-02 2,64E-02 3,51E-02 5,39E-02 5,34E-02 4,26E-02 3,13E-02 2,29E-02 

-1060650 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

max. hod. 5,52 8,21 9,82 11,41 16,38 22,63 15,09 9,23 12,68 8,96 

max. den. 1,49 2,20 2,65 3,10 4,46 6,15 4,14 2,52 3,41 2,35 

prům. rok 1,01E-02 1,39E-02 1,67E-02 1,93E-02 2,49E-02 2,84E-02 2,56E-02 2,18E-02 2,29E-02 1,69E-02 

-1061000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

max. hod. 5,28 5,24 9,52 11,53 14,48 14,87 11,58 7,61 9,96 8,34 

max. den. 1,42 1,37 2,56 3,11 3,90 4,03 3,17 2,07 2,70 2,23 

prům. rok 8,88E-03 8,73E-03 1,37E-02 1,58E-02 1,83E-02 1,73E-02 1,66E-02 1,49E-02 1,62E-02 1,38E-02 
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Shrnutí příspěvků v síti ref. bodů  Sledované referenční body  
Dosažená 
maxima Max.hod. Max. den Prům. rok  Referenční bod  Max.hod. Max. den Prům. rok 

Referenční bod 46 46 46  Číslo µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Koncentrace 83,13 21,45 6,05E-01  101 - 44,94 12,33 1,68E-01 
Dosažená 
minima Max.hod. Max. den Prům. rok  102 - 40,01 10,44 3,00E-01 

Referenční bod 91 91 91  103 - 54,08 14,22 2,19E-01 

Koncentrace 4,00 1,08 6,89E-03       
Aritmetický 
průměr Max.hod. Max. den Prům. rok       
Koncentrace 12,78 3,46 3,83E-02       

           
Imisní limity dle N. V. č. 597/2006 Sb.         

Nejsou        
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PM10 - stav po realizaci µg/m3 
Souřadnice -664000 -663500 -663000 -662500 -662000 -661500 -661000 -660500 -660000 -659500 

-1057850 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

max. hod. 1.75E-01 1.93E-01 2.13E-01 2.73E-01 2.47E-01 2.68E-01 3.03E-01 2.91E-01 2.76E-01 3.26E-01 

max. den. 5.09E-02 5.61E-02 6.23E-02 7.97E-02 7.33E-02 7.93E-02 8.97E-02 8.61E-02 8.15E-02 9.44E-02 

prům. rok 3.42E-04 3.81E-04 4.22E-04 5.05E-04 5.15E-04 5.21E-04 5.65E-04 5.72E-04 5.35E-04 5.35E-04 

-1058200 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

max. hod. 1.90E-01 2.06E-01 2.35E-01 2.76E-01 2.84E-01 3.04E-01 3.01E-01 2.81E-01 2.94E-01 3.66E-01 

max. den. 5.49E-02 5.99E-02 6.87E-02 8.09E-02 8.41E-02 8.72E-02 8.73E-02 8.43E-02 8.72E-02 1.07E-01 

prům. rok 4.13E-04 4.70E-04 5.37E-04 6.22E-04 6.86E-04 6.90E-04 7.17E-04 7.13E-04 6.66E-04 6.70E-04 

-1058550 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

max. hod. 1.92E-01 2.33E-01 2.63E-01 2.84E-01 3.37E-01 3.90E-01 3.81E-01 3.32E-01 3.20E-01 3.42E-01 

max. den. 5.58E-02 6.77E-02 7.69E-02 8.36E-02 9.52E-02 1.11E-01 1.09E-01 9.55E-02 9.61E-02 1.00E-01 

prům. rok 5.00E-04 6.14E-04 7.20E-04 8.19E-04 9.38E-04 9.95E-04 1.03E-03 9.78E-04 8.80E-04 7.94E-04 

-1058900 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

max. hod. 2.27E-01 3.76E-01 5.06E-01 5.22E-01 5.04E-01 5.51E-01 4.67E-01 4.10E-01 3.42E-01 2.97E-01 

max. den. 6.54E-02 1.08E-01 1.45E-01 1.51E-01 1.43E-01 1.56E-01 1.35E-01 1.18E-01 1.03E-01 8.78E-02 

prům. rok 8.21E-04 1.31E-03 1.53E-03 1.50E-03 1.60E-03 1.68E-03 1.61E-03 1.46E-03 1.19E-03 9.17E-04 

-1059250 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

max. hod. 2.68E-01 4.25E-01 5.53E-01 5.48E-01 1.19E+00 1.97E+00 8.01E-01 5.06E-01 3.29E-01 2.89E-01 

max. den. 7.76E-02 1.22E-01 1.59E-01 1.60E-01 3.40E-01 5.73E-01 2.25E-01 1.46E-01 9.50E-02 8.55E-02 

prům. rok 7.26E-04 1.01E-03 1.38E-03 1.82E-03 3.52E-03 6.21E-03 3.76E-03 2.47E-03 1.52E-03 1.08E-03 

-1059600 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

max. hod. 3.28E-01 4.42E-01 5.54E-01 5.89E-01 6.97E-01 3.47E+00 2.25E+00 5.77E-01 3.99E-01 2.97E-01 

max. den. 9.43E-02 1.26E-01 1.60E-01 1.73E-01 1.97E-01 9.71E-01 6.36E-01 1.64E-01 1.19E-01 8.75E-02 

prům. rok 7.54E-04 1.04E-03 1.46E-03 2.07E-03 3.52E-03 2.47E-02 1.84E-02 3.66E-03 1.95E-03 1.21E-03 

-1059950 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

max. hod. 3.02E-01 4.27E-01 4.58E-01 4.56E-01 7.01E-01 2.29E+00 2.99E+00 9.32E-01 5.22E-01 3.96E-01 

max. den. 8.71E-02 1.23E-01 1.34E-01 1.36E-01 2.00E-01 6.87E-01 8.15E-01 2.69E-01 1.52E-01 1.15E-01 

prům. rok 6.72E-04 9.38E-04 1.18E-03 1.54E-03 2.57E-03 6.33E-03 7.47E-03 3.39E-03 1.84E-03 1.22E-03 

-1060300 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

max. hod. 2.86E-01 4.13E-01 4.36E-01 5.12E-01 6.85E-01 1.55E+00 1.50E+00 8.49E-01 6.95E-01 4.62E-01 

max. den. 8.25E-02 1.18E-01 1.27E-01 1.52E-01 2.05E-01 4.48E-01 4.10E-01 2.44E-01 1.93E-01 1.33E-01 

prům. rok 5.90E-04 8.12E-04 9.66E-04 1.23E-03 1.61E-03 2.56E-03 2.71E-03 2.05E-03 1.53E-03 1.09E-03 

-1060650 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

max. hod. 2.44E-01 3.73E-01 4.29E-01 4.86E-01 6.94E-01 1.01E+00 7.64E-01 4.68E-01 6.38E-01 4.44E-01 

max. den. 7.08E-02 1.07E-01 1.24E-01 1.43E-01 2.04E-01 2.88E-01 2.16E-01 1.34E-01 1.78E-01 1.21E-01 

prům. rok 4.84E-04 6.68E-04 7.95E-04 9.06E-04 1.16E-03 1.37E-03 1.29E-03 1.08E-03 1.13E-03 8.33E-04 

-1061000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

max. hod. 2.35E-01 2.49E-01 4.34E-01 5.15E-01 6.42E-01 6.62E-01 5.81E-01 3.82E-01 4.81E-01 4.15E-01 

max. den. 6.81E-02 6.85E-02 1.24E-01 1.49E-01 1.85E-01 1.91E-01 1.65E-01 1.09E-01 1.36E-01 1.15E-01 

prům. rok 4.23E-04 4.28E-04 6.56E-04 7.50E-04 8.73E-04 8.32E-04 8.40E-04 7.47E-04 7.91E-04 6.79E-04 
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Imisní limity dle N. V. č. 597/2006 Sb.       
Legislativní limit Max.hod. Přípustná četnost překročení      
Koncentrace - -      
Legislativní limit Max. den  Přípustná četnost překročení      
Koncentrace 50 35      
Legislativní limit Prům. rok  Přípustná četnost překročení      
Koncentrace 40 -      
Shrnutí příspěvků v síti ref. bodů - stávající stav Sledované referenční body 
Dosažená maxima Max.hod. Max. den Prům. rok Sledované ref. body Max.hod. Max. den Prům. rok 

Referenční bod  46 46 46 Číslo µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Koncentrace 3.47 0.97 2.47E-02 101 2.41 0.68 7.52E-03 
Příspěvek k limitům  - 1.94% 0.06% 102 1.64 0.48 1.15E-02 
Dosažená minima Max.hod. Max. den Prům. rok 103 2.86 0.81 9.33E-03 
Referenční bod 91 91 91       
Koncentrace 0.18 0.05 3.42E-04 Příspěvky záměru k imisním limitům  
Příspěvek k limitům  - 0.10% 0.00% Referenční bod  Max.hod. Max. den Prům. rok 

Aritmetický průměr Max.hod. Max. den Prům. rok 101 - 1.36% 0.02% 

Koncentrace 0.56 0.16 1.74E-03 102 - 0.97% 0.03% 

Příspěvek k limitům  - 0.32% 0.00% 103 - 1.63% 0.02% 

Imisní pozadí v lokalitě       
Chemická sloučenina Max.hod. Max. den Prům. rok Počet překročení denního limitu 20 

PM10 200 140 25  
Vyhodnocení celkové emisní situace v lokalitě se zahrnutím záměru 

Dosažená maxima Max.hod. Max. den Prům. rok Referenční bod  Max.hod. Max. den Prům. rok

Referenční bod  46 46 46 101 202.41 140.68 25.01 

Koncentrace 203.47 140.97 25.02 Splnění leg. limitu  - ANO ANO 

Splnění leg. limitu  - ANO ANO 102 201.64 140.48 25.01 

Dosažená minima Max.hod. Max. den Prům. rok Splnění leg. limitu  - ANO ANO 

Referenční bod 91 91 91 103 202.86 140.81 25.01 

Koncentrace 200.18 140.05 25.00 Splnění leg. limitu  - ANO ANO 

Splnění leg. limitu  - ANO ANO      
Aritmetický průměr Max.hod. Max. den Prům. rok       
Koncentrace 200.56 140.16 25.00      
Splnění leg. limitu  - ANO ANO      
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Benzen - po realizaci µg/m3  
Souřadnice -664000 -663500 -663000 -662500 -662000 -661500 -661000 -660500 -660000 -659500 

-1057850 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

max. hod. 1.19E-03 1.18E-03 1.13E-03 1.23E-03 1.17E-03 1.22E-03 1.28E-03 1.21E-03 1.11E-03 1.11E-03 

max. den. 3.03E-04 3.00E-04 2.89E-04 3.15E-04 2.97E-04 3.11E-04 3.26E-04 3.08E-04 2.84E-04 2.82E-04 

prům. rok 5.67E-06 6.31E-06 6.66E-06 7.05E-06 6.55E-06 6.05E-06 5.67E-06 5.08E-06 4.40E-06 3.89E-06 

-1058200 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

max. hod. 1.55E-03 1.47E-03 1.43E-03 1.38E-03 1.36E-03 1.39E-03 1.38E-03 1.31E-03 1.24E-03 1.23E-03 

max. den. 3.96E-04 3.74E-04 3.64E-04 3.51E-04 3.46E-04 3.55E-04 3.53E-04 3.34E-04 3.17E-04 3.13E-04 

prům. rok 8.42E-06 9.49E-06 1.00E-05 1.01E-05 9.38E-06 8.28E-06 7.34E-06 6.32E-06 5.35E-06 4.65E-06 

-1058550 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

max. hod. 1.81E-03 2.12E-03 2.00E-03 1.72E-03 1.56E-03 1.66E-03 1.65E-03 1.54E-03 1.40E-03 1.27E-03 

max. den. 4.61E-04 5.40E-04 5.11E-04 4.39E-04 3.98E-04 4.24E-04 4.22E-04 3.94E-04 3.57E-04 3.25E-04 

prům. rok 1.42E-05 1.73E-05 1.80E-05 1.68E-05 1.45E-05 1.23E-05 1.03E-05 8.30E-06 6.66E-06 5.44E-06 

-1058900 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

max. hod. 3.58E-03 4.02E-03 3.81E-03 4.02E-03 2.43E-03 2.12E-03 1.98E-03 1.87E-03 1.55E-03 1.26E-03 

max. den. 9.14E-04 1.03E-03 9.71E-04 1.03E-03 6.20E-04 5.41E-04 5.05E-04 4.78E-04 3.96E-04 3.21E-04 

prům. rok 4.82E-05 8.40E-05 8.04E-05 4.66E-05 2.99E-05 2.06E-05 1.54E-05 1.14E-05 8.30E-06 6.14E-06 

-1059250 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

max. hod. 1.07E-03 1.40E-03 1.79E-03 2.19E-03 3.75E-03 4.54E-03 3.37E-03 2.33E-03 1.61E-03 1.30E-03 

max. den. 2.72E-04 3.58E-04 4.56E-04 5.58E-04 9.57E-04 1.16E-03 8.60E-04 5.93E-04 4.09E-04 3.32E-04 

prům. rok 2.04E-05 2.11E-05 2.57E-05 3.51E-05 5.02E-05 5.58E-05 3.10E-05 1.62E-05 9.71E-06 6.78E-06 

-1059600 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

max. hod. 1.11E-03 1.38E-03 1.77E-03 2.25E-03 3.08E-03 8.65E-03 7.12E-03 2.64E-03 1.85E-03 1.36E-03 

max. den. 2.84E-04 3.52E-04 4.51E-04 5.74E-04 7.85E-04 2.21E-03 1.82E-03 6.72E-04 4.71E-04 3.48E-04 

prům. rok 1.04E-05 1.26E-05 1.56E-05 2.04E-05 3.01E-05 1.58E-04 8.04E-05 1.97E-05 1.07E-05 6.96E-06 

-1059950 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

max. hod. 1.05E-03 1.34E-03 1.63E-03 1.97E-03 3.00E-03 5.08E-03 3.61E-03 3.49E-03 2.41E-03 1.81E-03 

max. den. 2.68E-04 3.42E-04 4.15E-04 5.03E-04 7.66E-04 1.30E-03 9.21E-04 8.90E-04 6.14E-04 4.61E-04 

prům. rok 7.31E-06 9.03E-06 1.08E-05 1.31E-05 1.87E-05 3.03E-05 2.46E-05 1.49E-05 9.24E-06 6.49E-06 

-1060300 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

max. hod. 9.99E-04 1.27E-03 1.51E-03 1.90E-03 2.48E-03 3.19E-03 2.31E-03 2.37E-03 2.21E-03 2.05E-03 

max. den. 2.55E-04 3.24E-04 3.86E-04 4.84E-04 6.32E-04 8.12E-04 5.90E-04 6.05E-04 5.65E-04 5.22E-04 

prům. rok 5.55E-06 6.64E-06 7.87E-06 9.30E-06 1.11E-05 1.27E-05 1.12E-05 8.92E-06 6.77E-06 5.49E-06 

-1060650 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

max. hod. 8.96E-04 1.18E-03 1.43E-03 1.68E-03 2.09E-03 2.35E-03 1.63E-03 1.31E-03 1.84E-03 1.46E-03 

max. den. 2.29E-04 3.00E-04 3.64E-04 4.30E-04 5.32E-04 5.98E-04 4.15E-04 3.34E-04 4.68E-04 3.71E-04 

prům. rok 4.25E-06 5.11E-06 5.97E-06 6.63E-06 7.46E-06 7.50E-06 6.60E-06 5.53E-06 5.17E-06 3.92E-06 

-1061000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

max. hod. 8.54E-04 6.68E-04 1.27E-03 1.54E-03 1.76E-03 1.81E-03 1.42E-03 1.05E-03 1.45E-03 1.32E-03 

max. den. 2.18E-04 1.70E-04 3.24E-04 3.92E-04 4.50E-04 4.61E-04 3.63E-04 2.68E-04 3.70E-04 3.37E-04 

prům. rok 3.50E-06 2.84E-06 4.41E-06 5.00E-06 5.32E-06 5.12E-06 4.68E-06 4.10E-06 4.05E-06 3.32E-06 
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Imisní limity dle N. V. č. 597/2006 Sb.       
Legislativní limit Max.hod. Přípustná četnost překročení      
Koncentrace - -      
Legislativní limit Max. den  Přípustná četnost překročení      
Koncentrace - -      
Legislativní limit Prům. rok  Přípustná četnost překročení      
Koncentrace 5 -      
Shrnutí příspěvků v síti ref. bodů - stávající stav Sledované referenční body 
Dosažená maxima Max.hod. Max. den Prům. rok Referenční bod  Max.hod. Max. den Prům. rok 
Referenční bod  46 46 46 Číslo µg/m3 µg/m3 µg/m3 
Koncentrace 8.65E-03 2.21E-03 1.58E-04 101 6.92E-03 1.77E-03 9.73E-05 
Příspěvek k limitům  - - 0.0032% 102 6.26E-03 1.60E-03 6.72E-05 
Dosažená minima Max.hod. Max. den Prům. rok 103 7.13E-03 1.82E-03 9.10E-05 
Referenční bod 2 2 2       
Koncentrace 6.68E-04 1.70E-04 2.84E-06 Příspěvky záměru k imisním limitům  
Příspěvek k limitům  - - 0.0001% Referenční bod  Max.hod. Max. den Prům. rok 
Aritmetický průměr Max.hod. Max. den Prům. rok 101 - - 0.0019% 
Koncentrace 1.98E-03 5.05E-04 1.58E-05 102 - - 0.0013% 
Příspěvek k limitům  - - 0.0003% 103 - - 0.0018% 

Imisní pozadí v lokalitě       
Chemická sloučenina Max.hod. Max. den Prům. rok      

Benzen 15 9 1.5      
Vyhodnocení celkové emisní situace v lokalitě se zahrnutím záměru 

Dosažená maxima Max.hod. Max. den Prům. rok Referenční bod  Max.hod. Max. den Prům. rok
Referenční bod  46 46 46 101 1.50E+01 9.00E+00 1.50E+00 
Koncentrace 1.50E+01 9.00E+00 1.50E+00 Splnění leg. limitu  - - ANO 
Splnění leg. limitu  - - ANO 102 1.50E+01 9.00E+00 1.50E+00 
Dosažená minima Max.hod. Max. den Prům. rok Splnění leg. limitu  - - ANO 
Referenční bod 2 2 2 103 1.50E+01 9.00E+00 1.50E+00 
Koncentrace 1.50E+01 9.00E+00 1.50E+00 Splnění leg. limitu  - - ANO 

Splnění leg. limitu  - - ANO      
Aritmetický průměr Max.hod. Max. den Prům. rok       
Koncentrace 1.50E+01 9.00E+00 1.50E+00      
Splnění leg. limitu  - - ANO      
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Příspěvky záměru k imisnímu pozadí  
Průměrná roční koncentrace NOx – příspěvky realizovaného záměru [μg/m3]  
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Maximální hodinová koncentrace NOx – příspěvky realizovaného záměru [μg/m3]  
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Maximální denní koncentrace PM10 – příspěvky realizovaného záměru [μg/m3] 
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Průměrná roční koncentrace PM10 – příspěvky realizovaného záměru [μg/m3] 
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Maximální hodinové koncentrace organických látek jako TOC – příspěvky realizovaného záměru [μg/m3] 
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Průměrné roční koncentrace organických látek jako TOC– příspěvky realizovaného záměru [μg/m3] 



 Farm Projekt 

EIA Obchodně výrobní areál firmy SVOS, spol. s r.o.    Strana 62/103 

2. Odpadní vody 
Odpadní vody vznikající při výstavbě 
Při výstavbě budou vznikat v minimálním množství pouze splaškové odpadní vody. 
Zaměstnanci stavby budou využívat stávající sociální zařízení v areálu střediska případně 
mobilní zařízení.  

Odpadní vody vznikající během provozu  
Technologické vody – nejsou předpokládány ve významném množství, nejvýznamnější je 
produkce z mytí aut, zde bude v maximální míře využito prostředků k recyklaci. Celková 
produkce technologických vod bude 3 m3/den, 750 m3 za rok.    

Splaškové vody 
Jedná se o vody ze sociálního zařízení  (WC a umývárny) a případné vody mycí. Odvod 
odpadních vod je řešen přes vnitropodnikovou kanalizaci do kanalizace veřejné.  

Celkové množství splaškových vod spojené s provozem skladů odpovídá údajům z kapitoly 
II.2. Voda - produkce splaškových vod ze sociálního zázemí – 5 114 m3/rok  

Dešťové vody 
Bilance odtoku množství srážkových vod z pozemků vychází obecně z velikosti jednotlivých 
druhů ploch, součinitelů odtoku (ČSN 75 6101) a ročního úhrnu srážek. Příklady koeficientů 
odtoku jsou uvedeny v následující tabulce. 

tab.: Součinitele odtoku pro některé druhy ploch (dle normy ČSN 75 6101) 

součinitel odtoku ψ při konfiguraci území  
Způsob zástavby a druh 
pozemku, popř. druh úpravy 
povrchu 

rovinné při 
sklonu  
do 1% 

svažité při 
sklonu  
1 až 5 % 

prudce svažité 
při sklonu  
nad 5 % 

zastavěné plochy (střechy) 0,90 0,90 0,90 
asfaltové a betonové vozovky 0,70 0,80 0,90 
štěrkové cesty 0,30 0,40 0,50 
nezastavěné plochy 0,20 0,25 0,30 
zelené pásy, pole, louky 0,05 0,10 0,15 

 

Výpočet množství dešťových vod s periodicitou návrhového deště p = 0,5 odpovídá 
intenzitě deště 144 l/s/ha pro danou lokalitu a dobou trvání 15 minut 

• Množství dešťových vod ze střech o ploše 17490 m2 - Q1 = 0,9 x 144 x 1,749 = 226,7 l/s 

• Množství dešťových vod z parkovišť - dlažba o ploše 2125 m2 - Q2 = 0,7 x 144 x 0,2125 
= 21,42 l/s 

• Množství dešťových vod z vozovky - asfaltové o ploše 19750 m2 - Q3 = 0,8 x 144 x 1,975 
= 227,5 l/s 

• Množství dešťových vod z dlážděných chodníku o ploše 789 m2 - Q4 = 0,6 x 144 x 0,079 
= 6,8 l/s 

Celkové množství dešťových vod z uvedených objektů činí 482,5 l/s, tj. 434,2 m3 za 15 
minut.  

Roční odtok dešťových odpadních vod, roční úhrn srážek pro danou lokalitu činí 597 mm: 

• Zastavěné plochy – střechy,  Q1 = 0,9 x 0,597 x 17490 = 9397,4 m3/rok 
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• Těžce propustné plochy – parkoviště, betonová dlažba, Q2 = 0,7 x 0,597 x 2125 = 888 
m3/rok 

• Těžce propustné plochy – asfaltová vozovka, Q3 = 0,8 x 0,597 x 19750 = 9432,6 m3/rok 

• Zpevněné plochy – chodníky, zámková dlažba, Q4 = 0,6 x 0,597 x 789 = 282,6 m3/rok 

Předpokládané množství dešťových vod za rok činí 20 000 m3 pro výše uvedené objekty. 

Celková plocha zastavěných a zpevněných ploch zůstane nezměněna, již v současnosti je 
třeba obdobný objem odvést stávající dešťovou kanalizací. U nových zpevněných ploch kde 
bude riziko kontaminace ropnými látkami, budou instalovány odlučovače ropných látek.  

3. Odpady  
Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sbírky, o odpadech a o změně některých 
dalších předpisů v platném znění a vyhláškou číslo 383/2001 Sbírky, o podrobnostech 
nakládaní s odpady v platném znění.  

Kategorizace odpadů v následujícím textu je provedena podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. ze dne 
17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů.  

Kvalifikace a případná kvantifikace odpadů provedená v tomto dokumentu vychází z 
rámcových úvah a míře podrobností daných aktuální znalostí jednotlivých kroků spojených s 
realizací. Detailní upřesnění bude k dispozici v rámci projektové dokumentace.  

Odpady z fáze realizace výstavby  
Odpady, vznikající při výstavbě lze v současné době s ohledem na projekční připravenost 
stavby stanovit pouze technickým odhadem na základě zastavovacího plánu a předpokládaného 
způsobu zakládání hlavního objektu.  

Při přípravě záměru se předpokládá vznik stavebních odpadů uvedených v následující tabulce.  

Číslo 
odpadu 

Název odpadu        Kat.  

08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

N 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03  Dřevěné obaly  O  
15 01 04 Kovové obaly  O  
15 01 06 Směsné obaly  O 
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné 
N 

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak 
blíže neurčených). Čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami  

 N 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné 
oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 

O 

17 01 01 Beton O 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
O 

17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty  O 
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17 04 01  Měď, bronz, mosaz  O 
17 04 04  Zinek  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 04   Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03  O 
17 09 03  Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky  O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 

17 09 02 a 17 09 03 
O 

20 02 01  Biologicky rozložitelný odpad O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

Odpady po dobu výstavby zabezpečí na staveništi firma provádějící realizaci, tyto odpady 
budou následně předány oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění dle Zákona 
185/2001.    

Se zeminou vzniklou při terénních úpravách bude zacházeno v souladu se zákonem číslo 
185/201 Sb., o odpadech a v souladu s vyhláškou 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů 
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.  

Přesná kubatura hrubých terénních úprav a výkopů bude zpracována až na úrovni řešení 
projektové dokumentace. 

Odpady z provozu  
S ohledem na charakter provozu budou hlavní odpady představovat: 

Kód Název odpadu Kategorie 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 

N 

12 01 20 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující 
nebezpečné látky 

N 

13 05 03 Kaly z lapáků nečistot N 
14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O/N 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

16 01 03 Pneumatiky O 
16 01 17 Železné kovy O 
16 01 19 Plasty O 
16 01 20 Sklo O 
16 06 01 Olověné akumulátory N 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

   20 03 03 Uliční smetky  O/N 
Výčet nemusí být úplný, objem a druh vzniklých odpadů mimo výčet však nebude významný.   

Při nakládání s odpady v obou fázích (výstavba i provoz) s nimi bude dále zacházeno podle 
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jejich skutečných fyzikálně chemických vlastností a budou tříděny dle druhů a v zájmu jejich 
co nejvyššího využití pro recyklaci.  

V případě vzniku nebezpečných odpadů, budou tyto umístěny do zabezpečených nádob, či 
obalů odpovídajících povaze nebezpečné látky, tak aby bylo zamezeno úniku látek do okolního 
prostředí a minimalizována všechna potencionální rizika. Tyto odpady budou předávány 
oprávněným osobám a doklady o jejich způsobilosti budou skladovány dle předpisů. 
Manipulace s odpady bude zaznamenávána v průběžné evidenci a pro nebezpečné odpady bude 
vypracováván evidenční list pro přepravu.  

Ostatní odpady budou vytříděné skladovány dle své povahy na místech jim určených 
zajištěných tak, aby byly chráněny před povětrnostními a jinými vlivy.  

Veškeré odpady budou předávány oprávněným osobám k využití nebo odstranění a doklady o 
oprávněnosti těchto osob budou archivovány po dobu danou předpisy.  

Odpady vznikající při ukončení provozu a stavby 

Po ukončení provozu záměru v případě celkové sanace by se jednalo o obdobný odpad jako je 
uvedena při stavebních úpravách.  

O množstvích a druzích odpadů, které by v takovém případě vznikly, lze pouze spekulovat, 
proto nejsou dále specifikovány. Charakter stavby i provozu však nepředpokládá vznik 
nebezpečných odpadů či odpadů, jejichž odstranění by bylo problematické. 

4. Hluk, vibrace, záření 
Hygienické limity pro posuzování hluku 
Ochrana před hlukem vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.  

Zjištěný stav akustické situace ve vnějším prostoru (ať už na základě měření, výpočtů, či na 
základě obojího) se od 1. června 2006 posuzuje podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., kterým 
se mění původní dotčené předpisy o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných 
venkovních prostorech staveb  

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého 
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny 
akustického tlaku A a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční 
době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.  

a. Základní hladina hluku LAeq,T pro stanovení nejvyšší přípustné hladiny hluku ve 
venkovním prostoru je 50 dB.  

b. Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru 
staveb a v chráněném venkovním prostoru: 

Druh chráněného prostoru Korekce [dB] 
 1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní -5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní  0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a 
chráněný ostatní venkovní prostor  0 +5 +10 +20 
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1. použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších 
zdrojů hluku, s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové 
komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o žel. stanice zajišťující vlakotvorné 
práce, zejména rozřaďování a sestavu nákl. vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů,  

2. použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových 
komunikací, a drahách 

3. použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací v území, kde hluk z 
dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních 
pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném 
pásmu dráhy. 

4. použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a 
drahách, kde starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou 
na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních 
prostorech staveb (ChVPS) a v chráněném venkovním prostoru (ChVP) vznikl do 
31.12.2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu 
vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování 
směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které 
nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v ChVPS a v ChVP a pro krátkodobé 
objízdné trasy 

  korekce na denní dobu 
- denní období od 06.00 do 22.00 hod..................................................................0 dB 

- noční období od 22.00 do 06.00 hod. (kromě hluku ze železnice)................. -10 dB 

- noční období od 22.00 do 06.00 hod. (pro hluk ze železnice)......................... - 5 dB 

  korekce na povahu hluku 
- hluk vysoce impulsní.......................................................................................- 12 dB 

- hluk s tónovými složkami nebo informačním charakterem............................. - 5 dB 

Nejbližší chráněné venkovní prostory, chráněné venkovní prostory staveb 
Dle Zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, v platném znění:  

„Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k 
rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních 
pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2  m okolo bytových 
domů,  rodinných  domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní  a  sociální 
účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí 
obytné a pobytové místnosti, s výjimkou místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve 
stavbách pro výrobu a skladování.  Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání 
pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s 
vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich.“ 
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Nejbližší chráněné objekty, chráněné venkovní prostory  
Hodnocení areálu je prováděno vzhledem k územnímu plánu k nejbližším chráněným 
objektům, venkovním prostorům.  
Zvolené body pro posouzení  
Číslo Souřadnice 

na mapě [m] 
Výška [m] Komentář 

3 1 361,9; 614,5 

6 

265 m severozápadním směrem od zařízení na 
stavební parcele číslo 550 objekt pro bydlení s číslem 
popisným 570 

2 1010,0; 483,0 3 120 m severovýchodním směrem od okraje areálu 
nachází sportovní hřiště na parcele číslo 448/3. 

3 3 458,6; 577,5 
6 

155 m severozápadním směrem od zařízení na 
stavební parcele číslo 808 je umístěn objekt pro 
bydlení s číslem popisným 843.  

Umístění referenčních bodů 

 

Hluková zátěž  - etapa výstavby 
Po dobu realizace výstavby lze předpokládat v území zvýšenou hladinu akustického výkonu 
v souvislosti s provozem stavebních strojů při zemních a stavebních pracích a z dopravy, která 
bude zabezpečovat dovoz stavebních materiálů.  

Hladina hluku u stavebních strojů a zařízení se pohybuje 80 - 95 dB (A) ve vzdálenosti 1 m. 
Hluk nákladních vozidel je 70 – 85 dB ve vzdálenosti 1m. Hladina hluku se bude měnit 
v závislosti s nasazením stavebních mechanismů, jejich interakci, době a místě jejich působení.  

Veškeré stavební činnosti se předpokládají v denní době v rozsahu od 7 do max. 21 hodin. 

2 

3 

1 
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Rozsah stavby a navržený konstrukční systém objektů bude zajišťovat rychlou výstavbu.  

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti. (pro 
chráněný venkovní prostor) je:  

a. Pro dobu 14 hodin  

L Aeq,s = 50 dB  + 10 . lg [ (429+14) / 14 ]  = 65,0 dB  

b. Pro dobu osmi hodin (7:00 až 15:00)  

L Aeq,s = 50 dB  + 10 . lg [ (429+8) / 8 ]  = 67,4 dB  

c. Pro dobu čtyř hodin  

L Aeq,s = 50 dB  + 10 . lg [ (429+4) /4 ]  = 70,3 dB  

Míru hluku ze stavební činnosti na nejkratší vzdálenost - 120 k nejbližším využívaným 
chráněným prostorům je možné dle obecných postupů vypočíst z:  

L2 = L1 – 20 log (r2/r1) kde,  
L2 je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pásmu) ve vzdálenosti r2 (m) od zdroje,  
L1 je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pásmu) ve vzdálenosti r1 (m) od zdroje,  
Hladina hluku při použití jednoho stroje na staveništi ve vzdálenosti 120m: 
L(2) = 95 dB(max. hlučnost strojů na staveništi) – 20 log (120/-1) dB = 53,5 dB [A]  

Při souběhu dvou strojů, lze předpokládat nárůst hladiny akustického tlaku na 56,5 dB (A). 
Výpočet byl proveden za předpokladu, že by se oba stroje pohybovaly zároveň na okraji 
staveniště nejblíže k posuzovanému chráněnému prostoru ve stejný čas, tedy za nejméně 
příznivé situace, která je v reálu vysoce nepravděpodobná. I tak lze předpokládat splnění limitů 
pro hluk z výstavby - souběh dopravních prostředků delší než několik desítek minut během dne 
nelze předpokládat a hladina hluku je hluboko pod přípustnými limity i v případě, že by bylo 
zařízení v provozu celý den.   
Dočasný nárůst četnosti dopravy spojený s dopravou materiálu, odvozem zeminy a stavební 
sutě, bude vzhledem k rozsahu úprav středně významný a bude znamenat nejvýznamnější 
složku hluku při výstavbě. 
S ohledem na charakter stavby, její rozsah a umístění, lze předpokládat, že nebudou 
překračovány hygienické limity hluku z výstavby jak při výstavbě samotné tak při dopravě 
materiálu. Při výstavbě je však vhodné, aby v rámci povolení stavby byl vypracován časový 
harmonogram výstavby tak, aby zejména nákladní doprava spojená s výstavbou, výkopové a 
stavební práce za pomoci těžké techniky byly vyloučeny ve večerních hodinách a dnech klidu, 
či po dobu delší než určují hygienické limity.  
Použitá metoda výpočtu pro hluk z provozu  
Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit program HLUK+, verze 7.16, 
který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i 
průmyslovými zdroji hluku v území. Tato verze má v sobě zabudovanou „Novelu metodiky pro 
výpočet hluku ze silniční dopravy 2004 (Kozák J., Liberko M., Šulc - Zpravodaj MŽP ČR 
č.2/2005). Tato novela umožňuje výpočet hluku ze silniční dopravy s uvažováním výhledových 
emisních hlučností vozidlového parku a jeho obměny. Použitím novelizovaného postupu je 
možné získávat přesnější údaje o hodnotách LAeq silniční dopravy. Při výpočtech LAeq 
generované ve venkovním prostředí průmyslovými zdroji hluku se nejvíce používá postup 
uvedený v materiálu „Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových staveb, díl 3 - 
stavební akustika (Meller M., Stěnička J., VÚPS Praha, 1985). Z těchto principů vychází i 
postup výpočtu hluku průmyslových zdrojů použitý v programu HLUK+. Ten lze ve stručnosti 
popsat takto: 
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1) V programu se uvažuje jenom se složkou hluku šířeného vzduchem 

2) Počítají se hodnoty akustického tlaku A 
3) Deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku A ve venkovním prostředí je ekvivalentní 

hladina akustického tlaku A. Tím je zabezpečena možnost souhrnného posuzování hluků 
dopravních a průmyslových zdrojů. 

4)  Řeší se úloha vyzařování průmyslového zdroje do venkovního prostředí 
5) Všechny zdroje hluku nebo jejich části se nahrazují fiktivními nekoherentními zdroji hluku. 

Výpočet hluku těchto fiktivních zdrojů je založen na Beránkově vztahu, udávajícím pokles 
akustického tlaku se čtvercem vzdálenosti  

Hluk z provozu areálu – výpočtová část 

Limity hluku vztažené na posuzovaný areál  
Z dikce Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. vyplývají následující limity nejvýše přípustných 
hodnot hladiny hluku u chráněných objektů způsobených provozem zdrojů hluku uvnitř 
areálu: 

Provoz areálu:  

06.00 – 22.00 hod.:     50 dB 

22.00 – 6.00 hod.:     40 dB  

Pro zdroje hluku z pozemních komunikací v blízkém okolí 

Nejvýznamnější komunikací je v oblasti silnice první třídy č. 2, která prochází obcí 
severně od záměru. Komunikace, na kterou je areál napojen III/32218 je z tohoto 
hlediska méně významným zdrojem v oblasti.  

06.00 – 22.00 hod.:  70 dB 

22.00 – 06.00 hod.: 60 dB  

Konečné stanovení nejvyšších přípustných limitů hluku je v pravomoci místně příslušného 
orgánu ochrany veřejného zdraví.  

Stacionární zdroje hluku v rámci areálu  

Zdroje P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, 
P19, P20, P21, P22 – Temperování hal a ventilace hal 
Temperování hal, se předpokládá v pracovních a skladových prostorech pomocí infrazářičů. 
Počítá se ventilací ve střeše, s tím že ventilační hlavice budou orientovány směrem 
jihozápadním k lesu. Rozmístění ventilace a infrazářičů bude obdobné, proto byla provedena 
agregace do jediného zdroje.  

Infrazářiče mají akustický výkon do 60 dB (A).  

Ventilace bude mít akustický výkon maximálně 60 dB (A)  

Celkový akustický výkon zdroje 63 dB (A)   

Zdroje P23, P24, P25 – vytápění administrativních objektů  
Vytápění administrativních částí je zajištěno prostřednictvím plynových kotlů, ty jsou umístěny 
v přízemí s tím, že komínové výdechy jsou ve střeše. Maximální akustický výkon je 
předpokládán na úrovni 61 dB (A)  

Zdroje P26, P27 – vytápění lakovacích kabin  
Jedná se o vytápění lakovacích kabin, předpokládaný maximální akustický výkon je 67 dB.    
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Zdroje P28, P29 - ventilace stříkacích kabin  
Vývod ventilace je na stěně akustický tlak ventilátorů v 1 metru bude 78 dB (A), to odpovídá 
akustickému výkonu 89 dB (A)  

Zdroj P30 – pohyb vysokozdvižných vozíků  
Pohyb vysokozdvižných vozíků mimo objekty hal - přestože se nejedná o klasický průmyslový 
stacionární zdroj hluku, je vzhledem k povaze programu HLUK+ vhodné manipulaci 
s materiály materiálů aproximovat průmyslovými zdroji.  

Předpokládaný akustický výkon VZV Lw = 86 dB (A)  

Manipulace s materiály nepřesáhne 4 hodiny v rámci 8 hodinové směny. 

Lw, 8hod  = 10 * log ((∑(ti*10Li/10)/T) = 83 dB (A)  

Zdroj P31 – pohyb nákladních vozů při vykládce 
Přestože se nejedná o klasický průmyslový stacionární zdroj hluku, je vzhledem k povaze 
programu HLUK+ vhodné nahradit část akustického výkonu průmyslovým zdrojem.  

Předpokládaný akustický výkon nákladního vozu Lw = 95 dB (A)  

Manipulace s materiály nepřesáhne 36 minut v rámci 8 hodinové směny. 

Lw, 8hod  = 10 * log ((∑(ti*10Li/10)/T) = 83,8 dB (A)  

Provoz kompresorů – kompresorovna  
Za zařízení s nejvyšším výkonem lze považovat provoz dvou kompresorů pro provoz 
technologie. Tyto kompresory budou umístěny u trafostanice severně od budovy H1. Zařízení 
budou ve zděné budově s podhledem. Stavební neprůzvučnost nehomogenní konstrukce bude 
cca 44 dB (A). Kompresory jsou umístěny na podlaze. Zařízení je dále odstíněno 3 metrovým 
železobetonovým plotem, který navazuje na kompresorovnu po cca 10 metrech směrem 
severním. Akustický tlak uvnitř kompresorovny bude dosahovat 108 dB.  

Hladinu hluku těsně za vyzařující plochou lze pak vypočíst na základě vztahu: 

L2 = L1 – R´s – 6 dB  

L2 = 105 –44 – 6 dB = 58 dB, při zohlednění odstínění lze s jistotou tvrdit, že již pro 
pozorovatele za železobetonovým oplocením bude tento zdroj zanedbatelným zdrojem 
hluku.    

Hlučné operace uvnitř hal  
V halách budou prováděny některé hlučné operace, dle podkladů investora nepřesahuje 
ekvivalentní hladina akustického tlaku ve vnitřním prostoru po pracovní dobu 80 dB (A).  

Předpokládaná stavební neprůzvučnost stavebních konstrukcí je na minimální úrovni 37 dB.  

Hladinu hluku těsně za vyzařující plochou lze pak vypočíst na základě vztahu: 

L2 = L1 – R´s – 6 dB  

L2 = 80 – 35 – 6 dB = 39 dB  

Hladina akustického tlaku těsně za vyzařujícími plochami stěn bude na úrovni cca 39 dB, takto 
nízkou hodnotu lze bez problémů zanedbat. Obdobné závěry by bylo možné prezentovat i pro 
akustický tlak o 10 dB vyšší, tedy 90 dB uvnitř hal.  

Poznámka: posuzovatel se snažil všechny zdroje nadhodnotit, aby zajistil, že výpočet bude na 
straně bezpečné z hlediska posuzovaných hladin hluku u chráněných objektů.  
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Přehled stacionárních zdrojů hluku v programu Hluk+  

P R Ů M Y S L O V É  Z D R O J E 

Zdroj [x ; y] výška L2 Lw RMin 
  [m] [dB] [dB] [m] 

P  1 700.9;  392.1 8.5 63 1 63 
P  2 715.9;  389.3 8.5 63 1 63 
P  3 731.9;  386.1 8.5 63 1 63 
P  4 748.7;  382.0 8.5 63 1 63 
P  5 766.6;  377.3 8.5 63 1 63 
P  6 785.5;  374.7 8.5 63 1 63 
P  7 803.3;  371.2 8.5 63 1 63 
P  8 820.7;  368.1 8.5 63 1 63 
P  9 726.3;  410.0 8.5 63 1 63 
P 10 743.2;  407.1 8.5 63 1 63 
P 11 759.7;  403.4 8.5 63 1 63 
P 12 777.6;  400.6 8.5 63 1 63 
P 13 796.3;  397.2 8.5 63 1 63 
P 14 815.3;  393.4 8.5 63 1 63 
P 15 693.5;  350.6 8.5 63 1 63 
P 16 712.6;  346.9 8.5 63 1 63 
P 17 741.6;  349.4 8.5 63 1 63 
P 18 736.3;  334.4 8.5 63 1 63 
P 19 760.4;  337.8 8.5 63 1 63 
P 20 785.0;  333.7 8.5 63 1 63 
P 21 676.8;  290.8 8.5 63 1 63 
P 22 688.4;  296.9 8.5 63 1 63 
P 23 660.8;  435.4 8.5 61 1 61 
P 24 709.9;  416.0 8.5 61 1 61 
P 25 659.0;  276.8 8.5 61 1 61 
P 26 691.4;  343.0 8.5 67 1 67 
P 27 709.9;  340.6 8.5 67 1 67 
P 28 689.1;  337.6 4 89 1 89 
P 29 707.8;  333.9 4 89 1 89 
P 30 767.5;  359.0 1 83 1 83 
P 31 775.3;  357.3 1 83.8 1 83.8 
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Přehled průmyslových zdrojů hluku   

 
Zdroje hluku z dopravy  
Četnost dopravy je převzata z kapitoly „Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu.“  

Podklady pro modelování dopravy v rámci provozu pro program HLUK+  

Přehled komunikací v rámci modelu areálu: 

Číslo Specifikace Kryt vozovky  
K1 Východní část silnice I/2 po křížení s III/32218  Af 

K2 
Západní část silnice I/2 od křížení s III/32218 po konec 
mapového výřezu  Af 

K3 Silnice III/32218 od výjezdu z areálu po silnici I/2  Af 
K4 Parkoviště před areálem  Af  
K5 I. část obslužné komunikace pro obě haly  Af 
K6 II. část obslužné komunikace pro obě haly  Af 

 
K1  Počet pohybů 
Těžká vozidla za den 1916 
Osobní vozidla za den  8611 
   

Všechna vozidla/hodina – den  506,13 
Počet nákladních/hodina – den  111,97 
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K2  Počet pohybů 
Těžká vozidla za den 1928 
Osobní vozidla za den  8769 
   

Všechna vozidla/hodina – den  628,94 
Počet nákladních/hodina – den  112,67 
   

K3  Počet pohybů 
Těžká vozidla za den 75 
Osobní vozidla za den  350 
  

Všechna vozidla/hodina – den  25,00 
Počet nákladních/hodina – den  4,38 
   

K4  Počet pohybů 
Osobní vozidla za den  120 
  

Všechna vozidla/hodina – den  15 
   
K5 Počet pohybů 
Těžká vozidla za 8 hodin 12 
Osobní vozidla za 8 hodin  19 
   

Všechna vozidla/hodina 3,9 
Počet nákladních/hodina  1,5 
   
K6  Počet pohybů 
Těžká vozidla za 8 hodin 12 
Osobní vozidla za 8 hodin  19 
   

Všechna vozidla/hodina 3,9 
Počet nákladních/hodina  1,5 
Model rozhodně nepostihuje všechny varianty spojené s možným provozem, jedná se však o 
jednu z nejpravděpodobnějších variant.  
Oplocení areálu  
Oplocení je zamýšleno betonové do výšky 3 m, pouze v těsné blízkosti kolem administrativní 
budovy bude 3 metrový drátěný plot.  

Vypočtená data programem Hluk+ a srovnání s limity  

Výpočet LAeq8h (dB) pro denní dobu – zahrnutí celé dopravy v lokalitě s přičtením 
příspěvků ze záměru 
Výpočet byl proveden pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), 
varianta spočívá v posouzení hluku při plném provozu záměru. Doprava na přilehlých 
komunikacích je uvedena ze záměru v rámci rozsahu mapového listu.   

Identifikace referenčního bodu LAeq (dB) 
Číslo 
bodu  

Výška nad 
zemí [m] 

Souřadnice [m] Doprava  
včetně I/2 

Průmysl  Celkem  

3 68,4 14,6 68,4 1 
6 

361,9; 614,5 
68,4 16,1 68,4 

2 3 1010,0; 483,0 54,4 15,3 54,4 
3 65,0 17,5 65,0 3 
6 

458,6; 577,5 
65,0 17,6 65,0 
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Výpočet LAeq8h (dB) pro denní dobu – zahrnutí pouze příspěvků v rámci areálu  
Výpočet byl proveden pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), 
varianta spočívá v posouzení hluku při plném provozu záměru v rámci území areálu.  

Srovnaní s limitem LAeq8h (dB) = 50 dB (A) pro provoz areálu 
Vypočtené hodnoty neindikují překročení limitů hluku v posuzovaných bodech během denního 
provozu areálu. Splnění limitů lze předpokládat s velkou rezervou.  

Vzhledem k odstupným vzdálenostem areálu od chráněných objektů a chráněných venkovních 
prostor lze v podstatě vyloučit překročení limitů hluku vlivem provozu zdrojů umístěných 
přímo na území posuzovaného záměru. Hluk emitovaný z provozu záměru u sledovaných bodů 
je hluboko pod akustickým pozadím.   
Na základě provedených výpočtů lze rovněž s jistotou předpokládat, že agregáty, které jsou 
v provozu během nočního období, splňují limity hluku bezpečně již na hranici areálu.  
Srovnání s limitem LAeq16h (dB) = 70 dB (A) pro hluk z pozemních komunikací.  
Dominantním zdrojem hluku je silnice I/II ostatní zdroje jsou v oblasti z hlediska akustického 
výkonu zanedbatelné. V bodě jedna je dosaženo z hlediska modelování hodnoty v pásmu 
nejistoty výpočtu, kdy je možné i překročení hygienických limitů. V případě kompletního 
odstranění všech zdrojů záměru na akustickou situaci ve sledovaných bodech modelování došlo 
v bodě jedna ke snížení na 68,3 dB, tedy o 0,1 dB, v bodě 2 nedošlo k změně, v bodě tři došlo 
k poklesu o 0,2 dB na 64,8 dB.  
Za významné z hlediska hodnocení vlivů dopravy je třeba považovat již uvedenou realizaci 
dálnice D11, která stále více odlehčuje komunikaci I/2, jenž byla v minulosti spojnicí mezi 
Prahou a Pardubicemi. V roce 2005 nebyla dálnice D11 dostavěna natolik, aby plnila svou 
funkci jako v současnosti. Hodnoty z měření dopravy v roce 2010 zatím nejsou veřejně 
přístupné. Lze však bezpečně předpokládat, že dojde k poklesu četnosti dopravy na posuzované 
komunikaci.    
Vibrace 
Vibrace může představovat průjezd dopravních prostředků, zásobujících stavbu. Dále je možno 
počítat se vznikem vibrací u některých stavebních prací, jako jsou potřebné zemní práce. 
Výskyt bude převážně krátkodobý, omezí se pouze na denní pracovní dobu a přenos do 
nejbližší obytné zástavby se s ohledem na vzdálenost výstavby od případných zdrojů vibrací 
nepředpokládá. 
Vibrace během provozu budou působeny dopravou a některými pracemi ve výrobě. Charakter 
vibrací při dopravě je dán mnoha faktory, jako je váha samotného vozidla, kvalita jeho 
odpružení, rychlost a zrychlení, kvalita povrchu a druh konstrukce vozovky.  Intenzita provozu 
v žádném případě nedosáhne hodnot, které by mohly mít nepříznivý vliv na životní prostředí a 
zdraví obyvatel nejbližších obytných objektů.  
V rámci výroby budou používány zejména ruční nástroje, u kterých lze předpokládat jistou 
míru přenosu vibrací na technika podvádějícího jednotlivé úkony.  Zaměstnanci budou používat 

Identifikace referenčního bodu LAeq (dB) 
Číslo 
bodu  

Výška nad 
zemí [m] 

Souřadnice [m] Doprava  
areálová  

Průmysl  Celkem  

3 20,0 14,6 21,1 1 
6 

361,9; 614,5 
20,3 16,1 21,7 

2 3 1010,0; 483,0 16,1 15,3 18,7 
3 25,6 17,5 26,3 3 
6 

458,6; 577,5 
25,8 17,6 26,4 
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ochranné pomůcky, jiné přenosy se nepředpokládají.  

Záření radioaktivní a elektromagnetické 
Nelze předpokládat žádného zdroje radioaktivního záření. V průběhu výstavby je možno 
očekávat krátkodobé používání svářecích zařízení. Ultrafialové záření se bude vyskytovat 
pouze krátkodobě po dobu montáží konstrukcí či technologií při svařování obloukem či 
plamenem a přitom budou využívány běžné osobní ochranné pomůcky. Obdobná situace je 
během výroby, kdy bude v některých technologických krocích používáno rovněž svářecího 
zařízení.  
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Zobrazení izofon – zahrnutí celé dopravy v lokalitě s přičtením příspěvků ze záměru LAeq8h [dB], výška 3 m nad zemí – denní doba  
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Zobrazení izofon – příspěvky z areálu k celkové hlukové zátěži v lokalitě, LAeq8h [dB], výška 3 m nad zemí – denní doba 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ  

I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 

dotčeného území 

Posuzovaný areál je umístěn v bývalém vojenském prostoru na jihovýchodním okraji města 
Přelouče. Dle územního plánu je záměr umístěn v rámci ploch výroby průmyslové. Bližší 
umístění je patrné z grafické přílohy. 

Areál je vysvahován v jihovýchodním směru, tedy směrem od křižovatky. Obsahuje dva 
terénní zlomy s výškovým rozdílem cca 1,5m. První zlom se nachází na hraně stávajícího 
oplocení v těsné blízkosti křižovatky. Druhý výškový zlom kopíruje hranu stávajícího 
oplocení na východní straně areálu. Mezi těmito zlomy je terén v zásadě rovinatý pouze v 
mírném jihovýchodním sklonu. V areálu se nenachází žádné vzrostlé dřeviny, které by bylo 
nutné zachovat, jedinými dřevinami je několik běžných náletových dřevin. 

Chráněná území, ochranná pásma 
- Posuzovaná lokalita a její okolí není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace 

vod (CHOPAV).   

- Ochranná pásma vodních zdrojů - záměr leží mimo ochranná pásma vodních zdrojů 
pitné vody. 

- Plánované školicí středisko se nachází 40 m od okraje lesa. Stávající ocelové haly 
určené pro sklad hotových výrobku se rovněž nacházejí v ochranném pásmu lesa. Haly 
jsou umístěny cca 8 m od okraje lesa. 

- Lokalita je součástí prvků územního sytému ekologické stability - ochranného pásma 
nadregionálního biokoridoru Polabský luh – Bohdaneč, vegetační typ V.  

Zvláště chráněná území 

Zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění, § 14 upravuje kategorie zvláště chráněných území 
(národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 
národní přírodní památky, přírodní památky) – posuzovaný záměr není v interakci. 

Evropsky významné lokality a ptačí oblasti  
Evropsky významné lokality dle § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., jenž jsou zahrnuty do 
národního seznamu těchto lokalit podle § 45a ve smyslu příloh NV č. 132/2005 Sb. nebo 
vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona. – posuzovaný záměr není 
v interakci.  
Chráněná území dle zákona 44/1988  o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), v aktuálním znění – posuzovaný záměr není v interakci.   
Území historického, kulturního nebo archeologického významu - pravěké nálezy na území 
nejsou dosud známy, nelze je však jednoznačně vyloučit.  
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II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném 

území  

1. Ovzduší a klima 
V ČR se vyskytují tři klimatické oblasti: teplá, mírně teplá a chladná. Danou oblast můžeme 
podle klasifikace E.Quitta zařadit do teplé oblasti T2, charakteristické pro tuto oblast je 
dlouhé, teplé a suché léto s krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně teplým jarem a 
podzimem. Zima je pak krátká mírně teplá suchá až velmi suchá s velmi krátkou dobou 
sněhové pokrývky.  

Základní klimatologické charakteristiky: 
Klimatická oblast      T2  
Počet letních dnů      40 - 50   
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a vyšší  140 - 160 
Počet mrazových dnů     110 - 130 
Počet ledových dnů      30 - 40 
Průměrná teplota v lednu              -2 °C až - 3 °C  
Průměrná teplota v červenci    17 °C až 18 °C 
Průměrná teplota v dubnu       7 °C až 8 °C 
Průměrná teplota v říjnu      7 °C až 8 °C 
Úhrn srážek za vegetační období   90 - 100 mm 
Úhrn srážek v zimním období   350 - 400 mm 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou     200 - 250 
Počet zamračených dnů    50 - 60 
Počet jasných dnů       120 - 150 
Počet jasných dnů v roce    40 - 50 

Imisní pozadí je uvedeno u kapitoly o ovzduší.  

2. Voda 
Podzemní vody 

Rajony základní vrstvy  
ID hydrogeologického rajonu: 4310 
Název hydrogeologického rajonu: Chrudimská  křída 
Plocha hydrogeologického rajonu: 595,82 km2 
Oblast povodí: Horní a střední Labe 
Hlavní povodí: Labe 
Skupina rajonů: Křída Středního Labe po Jizeru 
Geologická jednotka: Sedimenty svrchní křídy 
Přípovrchová zóna  
ID hydrogeologického rajonu: 4310 
Litologie: jílovce a slínovec 
Dělitelnost rajonu: lze dělit 
Mocnost souvislého zvodnění: 15 až 50 m 
Hladina: volná 
Typ propustnosti: průlino – puklinová 
Transmisivita: nízká <1.10-4 m2/s 
Mineralizace: 0,3-1 g/l 
Chemický typ: Ca-Mg-HCO3-SO4 
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1. vrstevní kolektor   
ID hydrogeologického rajonu: 4310 
Litologie: pískovce a slepence 
Typ kvartérního sedimentu:  
Křídové souvrství: perucko-korycanské 
Stratigrafická jednotka: cenoman 
Dělitelnost rajonu: nelze dělit 
Mocnost souvislého zvodnění: 15 až 50 m 
Hladina: napjatá 
Typ propustnosti: průlino - puklinová 
Transmisivita: střední 1.10-4-1.10-3 m2/s 
Mineralizace: 0,3-1 g/l 
Chemický typ: Ca-Mg-HCO3-SO4 

 

Nejbližší významné odběry vody dle HEIS VUV jsou 143 m severně od areálu v rámci 
průmyslové zóny – název odběru TESLA.ZAVOD.01.PRELOUC, identifikátor 420 239. 
Další zdroje jsou ve vyšší vzdálenosti směrem severozápadním a západním.  
Ochranná pásma vodních zdrojů - záměr leží mimo ochranná pásma vodních zdrojů pitné 
vody. 
Záměr není součástí CHOPAV (Chráněná oblast přirozené akumulace vod).    
Přímo v předmětné lokalitě se nenacházejí zdroje podzemních vod, záměr není umístěn 
v ochranných pásmech vodních zdrojů a ani v blízkém okolí se nevyskytují zdroje 
minerálních stolních a léčivých vod.  
Plánovanou realizací nedojde k zásahu do hydrogeologické situace v lokalitě. 

3. Půda  
Oblast patří dle Taxonomické Klasifikace Systému Půd (TKSP) mezi Kambizemě, dle 
klasifikace dle WRB se jedná o Cambisol.  

Dle Českého Statistického Úřadu je půda obce Přelouč z hlediska využití rozdělena 
následovně:  

Druh pozemku ha % celkové výměry 
Celková výměra pozemku (ha)   3 046 100% 
    Orná půda (ha)  1 676 55% 
    Chmelnice (ha)  - - 
    Vinice (ha)  - - 
    Zahrady (ha)  95 3% 
    Ovocné sady (ha)  49 2% 
    Trvalé trávní porosty (ha)  152 5% 
Zemědělská půda celkem (ha)  1 972 65% 
Lesní půda (ha)  493 16% 
Vodní plochy (ha)  124 4% 
Zastavěné plochy (ha)  105 3% 
Ostatní plochy (ha)  353 12% 

4. Horninové prostředí a přírodní zdroje 
Z hlediska geomorfologického členění území České republiky náleží řešené území:  

Systém:    Hercynský  
Provincie                       Česká vysočina  
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Subprovincie  Česká tabule    
Oblast                            Východočeská tabule 
Celek                             Svitavská pahorkatina 
Podcelek                         Chrudimská tabule 
Okrsek   Heřmanoměstecká tabule 
Pozemek patří k labské části české křídové tabule reprezentované svrchnoturonskými 
slínovci, které jsou málo diagonicky zpevněné. Ve vrchních vrstvách jsou ve značné 
mocnosti zvětralé, střípkovitě rozpukané slíny a nejsvrchnější vrstvy jsou rozložené ve 
slíny převážně pevné koexistence. Spodní vrstvy pak tvoří písčitojílovité vrstvy s 
jednotnou výškou hladiny spodní vody, avšak dá se očekávat rozdílné zvodnění spodních 
vrstev na různých místech areálu. Hydrogeologické poměry jsou dány morfologií a 
geologickou stavbou území. Předpoklad výše hladiny spodní vody min. 2 – 3 m pod 
terénem bez vlivu na zakládání objektů. 

Radioaktivita  
Převažující kategorie radonového rizika z geologického podlaží v oblasti je přechodný 
(mezi nízkým a středním).     

Přírodní zdroje  
V zájmovém území ani v bezprostředním okolí nejsou evidována ložiska výhradních nebo 
nevýhradních surovin.  

5. Fauna a flóra 
Flóra  
Záměr bude realizován v rámci zpevněných a zastavených ploch stávajícího vojenského 
areálu. Po obvodu areálu je vysázena již vzrostlá ochranná zeleň, ta však nebude v žádném 
případě dotčena. Z jihu, jihozápadu a jihovýchodu navazují smíšené lesní porosty, které 
nebudou dotčeny výstavbou. Uvnitř areálu jsou běžné náletové porosty vzniklé v době, kdy 
nebyl areál plně využíván.  

Vzhledem k umístění v rámci zpevněných ploch lze s jistotou tvrdit, že výstavbou nebude 
dotčena chráněná flóra. 

Fauna  

Místním kvalitativním šetřením byly zjištěny především druhy fauny vázané na blízkost 
sídel, zahrad, případně druhy převážně polí. Během místního šetření nebyl zjištěn výskyt 
zvláště chráněných druhů živočichů.  

Během místního šetření nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů živočichů. 

6. Ekosystémy a chráněná území  
Maloplošná, velkoplošná chráněná území  

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.   

Evropsky významné lokality, ptačí oblasti  
Zájmové území posuzované stavby není v přímém kontaktu ani v územní kolizi s některou 
z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která je zahrnuta 
do národního seznamu těchto lokalit podle § 45a ve smyslu příloh NV č. 132/2005 Sb. 
nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona.   
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Územní systémy ekologické stability   
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky 
stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – 
tj. podle rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě 
jejich prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy 
biocenter, maximální délky biokoridorů a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu 
krajiny a společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti 
kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994). 
Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní systém 
ekologické stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak 
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 
 
Dle mapových podkladů leží posuzovaná lokalita v registrovaném území ÚSES - 
ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru Polabský luh – Bohdaneč, vegetační typ V. 
Umístění prvků v širším okolí ÚSES je patrné z mapových příloh.  

7. Krajina 
Samotný areál je součástí průmyslové oblasti na východě Přelouče, na jeho místě 
v současnosti stojí bývalý chátrající vojenský prostor. 
Z východu, jihovýchodu a jihu je areál odstíněn od okolního prostředí vzrostlými lesními 
porosty. V ostatních směrech navazuje průmyslová zástavba. 
Širší okolí je charakterizováno zvlněným terénem s nižším zastoupením lesních ploch a 
převážným zastoupením ploch určených k zemědělské výrobě.  
Významné krajinné prvky - jiným typem území se zvýšenou ochranou přírodních hodnot 
jsou tzv. významné krajinné prvky (VKP). VKP se sice neřadí mezi ZCHÚ, oproti 
zbytku krajiny mají ale přeci jenom zvýšenou právní ochranu. Co se pod pojmem VKP 
rozumí, definuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny: 
VKP jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její 
typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou 
lesy rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části přírody, 
které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako VKP,… 
Posuzovaný záměr není v přímé interakci s registrovanými VKP.   

8. Obyvatelstvo  
První zmínka se datuje do roku 1086. Přelouč se nachází ve východním Polabí. Je součástí 
Pardubického kraje. Přelouč leží na řece Labi v nadmořské výšce 220 m a má 8 975 
obyvatel. 

9. Hmotný majetek 
Realizací záměru nebude dotčen hmotný majetek mimo posuzovaný areál. Dotčené 
pozemky jsou v majetku oznamovatele.  

10. Kulturní památky  
Území historického nebo kulturního významu se v území dotčeném výstavbou nevyskytují.  
V rámci zemních prací se nepředpokládají archeologické nálezy. Pokud by se při zemních 
pracích objevily, je povinností provádějící firmy zabezpečit nález a přivolat pracovníky 
archeologického ústavu. 
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D.  KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ 
ZÁMĚRU NA VEŘEJNĚ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a 

významnosti  

Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní prostředí. 
Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit v poklesu 
odolnosti organismu. 

Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému 
životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj 
antropogenních aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví. 

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů  
Fáze výstavby 
Zatížení obyvatelstva hlukem, emisemi z provozu a další faktory z výstavby jsou diskutovány 
v příslušných kapitolách dále.  

Z hlediska sociálně ekonomických vlivů, lze předpokládat, že realizace stavby vytvoří 
mnohaměsíční pracovní příležitost několika desítkám pracovníků podílejících se na výstavbě.   

Ve středisku bude prováděna specializovaná výroba s vysokou přidanou hodnotou, za tímto 
účelem bude zaměstnávat 200 zaměstnanců. Provoz firmy je významným z hlediska udržení 
zaměstnanosti v Přelouči a okolí.  

Fáze provozu  
Sociálně ekonomické důsledky 
Stavba není spojena se záborem přírodních či parkových ploch. 
Narušení místních tradic a podobně nelze v souvislosti s realizací očekávat.   
Narušení faktoru pohody - provoz je situován dostatečně daleko od obytné zástavby a lze 
konstatovat, že během provozu nedojde ke zhoršení situace oproti stávajícímu stavu.  

2. Vlivy na ovzduší a klima 
Emise z výstavby 
Jedná se o emise z dopravy stavebních materiálů a technologií a emise prachu ze stavebních 
prací. Jde o zvýšení přechodné, omezené velmi krátkou dobou výstavby, která bude 
maximálně zkrácena vhodnou organizací celé realizace. Vzhledem k vysoké účinnosti 
možných opatření, vzdálenosti a rozsahu záměru se jedná o vliv málo významný.  
Emise spojené provozem dopravních prostředků při výstavbě lze považovat za málo 
významné.    

Emise z provozu 

Emise těkavých organických látek  
Nejvýznamnější z emisí jsou v rámci realizace záměru Těkavé Organické Látky – jejich 
původcem je zejména provoz lakovny a čalounění.  

TOC/VOC není uvedeno v nařízení vlády č. 597/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 o 
sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. 
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Maximální hodinové koncentrace lze orientačně porovnávat s již zastaralou hodnotou nejvyšší 
přípustné krátkodobé koncentrace podle doporučení RL Státního zdravotního ústavu 1000 
μg/m3. 

Očekávané maximální hodinové koncentrace u obytné zástavby při 100% výkonu zařízení a 
provozu všech dalších zařízení v areálu dosahují cca 35 μg/m3 tedy 3,5% předepsaného 
limitu. Průměrné roční koncentrace dosahují vlivem provozu záměru u obytné zástavby cca 
max. 0,3 µg/m3.  

Těkavé organické látky v pracovním prostředí 
Dle nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci v aktuálním znění, jsou dány mimo jiné limity pro koncentrace některých 
chemických látek v pracovním prostředí.  

Přípustné expoziční limity, a nejvyšší přípustné koncentrace předpokládaných rozpouštědel 
v barvách, lepidlech byly sledovány ve stávajícím provozu a bylo prokázáno bezpečné splnění 
těchto limitů.   
Zápach – VOC  
Úprava způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování a způsobu 
jejího zjišťování byla provedena vyhláškou č.362 ze dne 28. června 2006.   

Stanovení koncentrace pachových látek se provádí u stacionárních zdrojů uvedených v příloze 
této vyhlášky postupem stanoveným touto vyhláškou a ČSN EN 13725. 

V příloze této vyhlášky jsou specifikovány pouze tři skupiny zdrojů, u kterých se stanovuje 
koncentrace pachových látek a vyplývá z ní, že se netýká posuzovaného záměru. 

V uvedené vyhlášce je pouze v § 1 odst. 1 uvedeno, že přípustná míra obtěžování zápachem je 
stav pachových látek ve vnějším ovzduší, kterého je třeba dosáhnout, pokud je to běžně 
dostupnými prostředky možné, odstraněním nebo omezením obtěžujícího pachového vjemu. 
Přípustná míra obtěžování zápachem je podle odst. 3 překročena vždy, pokud si na obtěžování 
zápachem stěžuje písemně více než 20 osob a pokud alespoň u jednoho z provozovatelů 
stacionárních zdrojů bylo prokázáno porušení povinnosti podle zákona. 

Čichové prahy hlavních rozpouštědel používaných v barvách jsou významně vyšší než 
koncentrace dosahované u obytné zástavby. Na základě předpokládaných koncentrací lze 
předpokládat, že okolí záměru nebude obtěžováno zápachem z provozů v rámci areálu. To 
potvrzuje i stávající provoz oznamovatele.   

Emise SO2, NOx, NO2, CO, Benzenu  

Zpracované modelové vyhodnocení imisního pozadí v jednotlivých bodech předpokládá 
bezproblémové splnění imisních limitů. Samotný záměr bude u obytné zástavby přispívat 
k imisním limitům velmi malou měrou.   

PM10 

Změna imisní situace u obytné zástavby způsobená realizací záměru je málo významná. 
S nejvyšší pravděpodobností záměr nezvýší ani četnost povolených překročení denního 
limitu, které je v rámci zákonných mezí.   

Shrnutí  
Provozem záměru budou do ovzduší unikat látky ze spalování zemního plynu, provozu 
dopravních prostředků, lakování, čalounění a dalších běžných procesů. Bilance jsou součástí 
hodnocení výstupů z technologie.  Rozptylová studie prokazuje, že v rámci platných imisních 
limitů nedojde k ovlivnění blízkého okolí nad rámec zákonných mezí. V rámci povozu budou 
prováděna pravidelná měření emisí zařízení dle platné legislativy. 
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Během provozu je nutno zajistit pravidelnou kontrolu a údržbu zařízení, tak aby se předešlo 
případným poruchám, odchylkám v provozu.  

Vlivy na klima 
Záměr nebude mít zaznamenatelný vliv na klima v dané lokalitě nebo širším okolí.   

3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické 
charakteristiky      

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

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

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

- funkční poruchu vnímání s projevy zhoršeného rozlišování zvukových signálů 

- funkční poruchu útlumu, projevující se zvýšenou náchylností k poruchám spánkového cyklu 

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

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

- funkční poruchu emocionální rovnováhy a projevy subjektivního obtěžování 

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

Autorizační návod AN 15/04 verze 2 k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku z ledna 
2007 uvádí následující prahové hodnoty účinků hlukové zátěže pro denní dobu: 

     
(zdro:j An 15/04 verze 2)  

Hluk z výstavby 
S ohledem na charakter stavby a její rozsah, vzdálenost od obytné zástavby, odstínění 
stávajícími objekty, lze předpokládat, že nebudou překračovány hygienické limity hluku při 
výstavbě stáje ani z dopravy na pozemních komunikacích.  

Hluk z provozu  
Kapitola III.4 Hluk, vibrace, záření se věnuje jednotlivým potencionálním zdrojům, hluku.  
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Kapitola se zabývala posouzením hluku při plném provozu zařízení. Na základě uvedené 
argumentace lze předpokládat bezproblémové splnění limitů daných zákonnými normami 
z provozu areálu.  Významné pozitivum je velká vzdálenost areálu od obytné zástavby.  

Hluk z dopravy  
Doprava spojená s provozem areálu je významnější složkou emisí hluku u obytné zástavby i 
zde lze však předpokládat splnění zákonných limitů. Významným pozitivem je z tohoto 
hlediska přesun areálu z místa uvnitř bytové zástavby v západní části Přelouče do průmyslové 
zóny. Tím dojde k významnému odlehčení původně zatěžované lokality.   

Vibrace 
Vibrace jsou mechanické kmity a chvění strojů, nástrojů a předmětů s pravidelnou nebo 
nepravidelnou frekvencí a amplitudou. Celkové vibrace přenesené na sedícího pracovníka 
(nebezpečné frekvence jsou 2 – 6 Hz) nebo na stojícího pracovníka (nebezpečné frekvence 4 -
12 Hz) se mohou projevit předčasnou únavou, bolestí hlavy, nevolností a kinetózou. Místní 
vibrace přenášené na ruce při práci s vibrujícími nástroji mohou při frekvenci do 30 Hz 
poškodit kosti, klouby, šlachy a svaly horních končetin, při frekvenci 20 – 400 Hz mohou 
vyvolat onemocnění cév s charakteristickým záchvatovitým bělením prstů (vazoneuróza). 
Vyvolávajícím faktorem je chlad. Frekvence 50 Hz mohou poškodit nervy, vibrace přenášené 
zvláštním způsobem mohou poškodit páteř a hlavu. 
Přenos vibrací na pracovníky je možno předpokládat při používání některých druhů ručního 
nářadí, jako jsou rozbrušovačky, elektrické šroubováky….  Vibrace se dají minimalizovat 
osobními ochrannými prostředky, které budou v rámci výroby využívány.  
Vliv přenosu vibrací na obyvatelstvo se s ohledem četnost dopravy a instalované technologie 
v areálu neprojeví.  

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Výstavbě bude předcházet demolice stávajících objektů a rekonstrukce sávajících 
komunikací. Celkové plochy pro odvod dešťových vod budou zachovány na stávající úrovni. 
V případě potřeby budou vybudovány nové zasakovací objekty na pozemcích oznamovatele.  

Nově bude vybudována přípojka na veřejnou kanalizaci, kam budou odváděny splaškové 
vody.  

Kvalita povrchových a podzemních vod bude nedotčena, to souvisí s prevencí opatření, které 
by mohly způsobit kontaminaci tekutými odpady případně ropnými látkami z vozidel při 
přepravě při havárii. Tato situace se nepředpokládá, nelze ji však nikdy vyloučit, proto pro 
tyto případy bude nutno aktualizovat havarijní plán. 

Vlivem posuzovaného záměru nedojde k zásahům do zvodnělé části kolektoru ani jiným 
změnám ovlivňujícím hydrogeologické poměry.  

5. Vlivy na půdu 
Záměr neznamená přímé dotčení lesních nebo zemědělských pozemků. Nepřímé negativní 
vlivy nelze předpokládat.  

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Provoz nebude mít žádnou souvislost s ložisky nerostných surovin ani dobývacími prostory. 
Nedojde k ovlivnění horninového prostředí.  

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
Záměr je vystavěn v rámci stávajícího areálu, nelze tedy předpokládat významné vlivy na 
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faunu a flóru v oblasti.  

Záměr zasahuje z části do ochranného pásma lesa. Již v současnosti leží část objektů 
v ochranném pásmu lesa. V rámci projektové realizace bude třeba získat souhlas dotčeného 
orgánu ochrany lesa.  

Oblasti ochrany ptáků i evropsky významné lokality nebudou posuzovanou stavbou narušeny 
ani ohroženy.  

8. Vlivy na krajinu 
V rámci výstavby bude dodržen architektonický ráz okolí. Tvar krajiny, podíl zemědělské 
půdy a ostatních složek krajiny vznikal postupně po několik staletí s tím, že se krajina 
podřizovala lidských potřebám. V současné době lze hodnotit krajinu jako zkulturněné území 
při zachování nižší regenerační schopnosti v  okolí.  

Turistických aktivit se přímo vlastní místo výstavby ve svém těsném okolí nedotýká a ani je 
neovlivňuje.  

Výstavbou záměru se zásah do krajiny, a tím i do krajinného rázu se předpokládá jen v malé 
míře, neboť bude dodržen architektonický ráz okolí. Stavba je součástí stávajícího areálu.  

Současně platný zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, který v § 12 určuje a 
vymezuje vztahy umisťovaných staveb ke krajinnému rázu, bude dodržen. 

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
V místě stavby se žádné architektonické ani archeologické památky nenacházejí.  

Realizací záměru nebudou dotčeny zájmy jiných právních subjektů, než majitele pozemků – 
oznamovatele.  

10. Vlivy na infrastrukturu a funkční využití území 
Záměr znamená nové požadavky na vybudování splaškové kanalizace napojením na veřejnou; 
napojení na veřejné rozvody pitné vody a výměnu stávající trafostanice. Všechny požadavky 
jsou bez problémů splnitelné.  

Napojení na silniční síť bude stávající.  

II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci     
Nároky na vstupy 

Z hlediska energetického bude záměr vyžadovat elektrickou energii, zemní plyn, pohonné 
hmoty.  

Z hlediska materiálového bude třeba hutního materiálu, barviv, lepidel a dalších pomůcek 
využívaných v autoprůmyslu.   

Spotřeby korespondují s běžnými standardy v oboru a lze je považovat za málo až středně 
významné.    

Výstupy  
Z hlediska ovzduší bude docházet k uvolňování zplodin z provozu dopravních prostředků, 
lakování, vytápění a v malé míře z obrábění materiálů.   

Z hlediska produkce odpadních vod se jedná o vody ze sociálního zařízení a menší míře 
z technologie.    

Z hlediska odpadů během provozu budou vznikat běžné druhy odpadů. Ty nemohou mít při 
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správném nakládání žádné negativní dopady na složky ŽP.  

Emise hluku – nedojde k ovlivnění obytné zástavby ani jiných objektů zájmu v okolí nad 
rámec daný platnými hygienickými předpisy.  

Shrnutí  
Realizací záměru nedojde k významnějšímu negativnímu ovlivnění životního prostředí 
v blízkém i vzdálenějším okolí.  

Žádná z jednotlivých složek životního prostředí ani životní prostředí jako celek nebude 
ovlivněno nad míru trvale udržitelného rozvoje.  

III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících 
státní hranice 

Předkládaný záměr nebude zdrojem negativních vlivů přesahujících státní hranice. Záměr je 
realizován v dostatečné vzdálenosti od státní hranice. 

IV.  Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí   

Navržené řešení provozovny vychází z předpokladu, aby bylo v maximální míře zabezpečeno 
proti nestandardním stavům a možným haváriím.  

Technická a organizační opatření 
Opatření technického a organizačního rázu je zapotřebí provést celou řadu. Na tomto místě 
jsou stanovena pouze rámcově, detailně musí být rozpracována v projektu a dalších 
dokumentech dle zákona. Jsou uvedena navržená opatření ve stadiu přípravy projektu, 
výstavby i provozu. V podstatě všechna zde uvedená opatření pro provoz jsou již v rámci 
areálu přijata.   

Opatření jsou rozdělena do třech základních částí a to na územně plánovací a předprojektová 
opatření, opatření pro období výstavby a období pro vlastní provoz. 

a) fáze územně plánovací a předprojektová opatření  

• V rámci projektové přípravy počítat s prostory pro odpadové hospodářství, striktně 
specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů, případně látek 
škodlivých vodám.  

• Vypracovat systém protipožární a bezpečnostní ochrany areálu.   
• Zajistit povolení orgánu ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení paragrafu 17, podle 

zákona 86/2002 sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů v platném 
znění (zákon o ochraně ovzduší), 

• Zajistit souhlas dotčeného orgánu ochrany lesa s výstavbou školicího střediska 
v ochranném pásmu lesa.  

b) fáze výstavby  

• V prostoru staveniště a následně při provozu vyloučit odstranění odpadů spalováním, 
popřípadě zahrabáváním a ukládáním do terénních nerovností staveniště. Odpady 
ukládat tříděné a následně s nimi nakládat v souladu s platnou legislativou. 

• V prostoru stavby přijmout všechna opatření tak, aby během stavby bylo 
minimalizováno riziko úniku látek nebezpečným vodám a v případě, že takový únik 
nastane, aby bylo možné únik účinně sanovat.  

• Provádět očistu kol techniky před výjezdem na komunikace.  
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• Vypracovat plán havarijních opatření, 
• Vypracovat plán odpadového hospodářství 
• Doplnit kolem areálu na vhodných místech ochranou zeleň, tak aby plnila funkci 

krajinářsko-estetickou i ochrannou ve vztahu k okolní krajině.  
• V případě zvýšené prašnosti při suchém počasí provádět skrápění míst, kde prašnost 

vzniká. 
c) fáze provozu stavby 

• Vést předepsanou evidenci odpadů v souladu se zákonem o odpadech a navazujícími 
vyhláškami zabezpečit smluvně nakládání se všemi odpady, zejména nebezpečnými, 
oprávněnou firmou. 

• Odpady budou ukládány utříděně na určeném místě a další nakládání s nimi bude 
prováděno v souladu s platnou legislativou a oprávněnou osobou. 

• Ošetřovat nově vysázenou zeleň.   
• Budou používány výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro použití 

v ČR nebo EU,  
• Provést měření emisí nově instalovaného středního zdroje znečištění dle platných 

zákonných norem,  
Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prostředí či ohrožení zdraví obyvatelstva 
přichází v úvahu v případě mimořádné události.  V případě uvedených havarijních situací 
menšího rozsahu je míra rizika přijatelná, neboť existuje možnost účinného sanačního 
zásahu.  

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

V rámci výpočtů jednotlivých výstupů a vstupů provozu se postupovalo dle běžných metod 
a ukazatelů. 

Snaha zpracovatele byla z uvedených důvodů spíše nadsadit parametry, které se promítají 
do vlivů na životní prostředí tak, aby nedošlo k jejich podcenění. To se týká zejména 
nároků na vstupní materiály, média a energie, které jsou vždy na horní mezi odhadů a 
výpočtů a především skutečnosti, že veškeré parametry byly vypočítávány nikoliv na 
průměrný stav ale na maximální kapacitu zařízení.  

Při zpracování dokumentace bylo postupováno v následujících krocích: 

• sběr vstupních dat a informací,  
• vyhodnocení archivních podkladů, rešerše odborné literatury,  
• analýza vstupů, 
• modelové výpočty, 
• vyhodnocení a srovnání s požadavky legislativy, 
• zpracování oznámení.  

V rámci posuzovaní se vycházelo z běžných metod hodnocení jednotlivých složek 
životního prostředí.   

Použité podklady pro zpracování dokumentace: 

• Místní šetření,  

• Informace od oznamovatele,  
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• Studie proveditelnosti rozvoje území, Areál firmy SVOS spol. s r.o., Ing. Petr 
Musílek,  

• Základní výkresy projektanta stavby firmy K2 architektonická a projekční kancelář 
Ing. Arch. Ivo Koudelka a Ing. Arch. Kateřina Koudelková,   

• Zákonů, nařízení vlády, vyhlášek České republiky, EU související se záměrem,  

• Údaje z katastru nemovitostí, ČHMÚ, Internetové stránky Českého geologického 
ústavu a Geofondu Praha, Internetové stránky Výzkumného ústavu 
vodohospodářského TGM Praha, Internetové stránky Pardubického kraje, 
internetové stránky www.portal.gov, Internetové stránky www.mapy.cz,  
www.irz.cz, www.mapy.google.com , Google Earth  a dalších,   

• Vlastní zkušenosti s obdobnými provozy.  

Pro zpracování hlukové studie byl použit HLUK+, verze 7.16.  

Pro vyhodnocení emisí posuzovaného střediska z hlediska imisních dopadů na okolí byl 
využit program  SYMOS97, Verze 6.0.2887.14755 

Lze konstatovat, že zpracovatel oznámení měl dostatečné podklady pro objektivní 
posouzení záměru. 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  
Umístění, kapacita, řešení stavebního provedení a volba technologií byla stanovena 
investorem na základě diskuze před zahájením projektových prací v rámci zvažování 
investice. Do tohoto dokumentu již vstupovala jediná varianta.  

Realizace byla navržena s přihlédnutím ke stávajícím aktivitám investora dle zásad o využití 
nejlepších dostupných technologií s maximálním důrazem na minimalizaci dopadů na životní 
prostředí.  

Předložená varianta vychází optimálně ve vztahu k potřebám vybudování kapacity, 
minimalizaci nákladů investora stavby a potřeb minimalizace vlivů na ŽP i krajinu.  

F. ZÁVĚR  
Z hodnocení vlivu záměru na životní prostředí vyplývá, že realizace a provoz nebudou mít 
významný negativní vliv na životní prostředí při respektování stanovených postupů a 
technologií, které povedou k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. 

V rámci zpracování nebyly shledány důvody, které by vedly k negativnímu hodnocení 
plánované „Obchodně výrobní areál firmy SVOS, spol. s r.o.“ 

Vzhledem k dobrým výsledkům hodnocení vlivů stavby je možné záměr „Obchodně výrobní 
areál firmy SVOS, spol. s r.o.“ doporučit.  
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G. VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
Obchodně výrobní areál firmy SVOS, spol. s r.o.“ 

Zařazení: dle přílohy č. l k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
ve znění pozdějších předpisů jde o záměr kategorie II, záměry vyžadující zjišťovací řízení a 
lze jej zařadit pod body:  

• 4.2 Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 
000 m2/rok celkové plochy úprav. 

• 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. 

Podlimitní je záměr z hlediska bodu:  

• 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře 
nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. 

Záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle zákona, příslušným úřadem je Krajský úřad 
Pardubického kraje. 

Umístění záměru:  
Kraj:   Východočeský  
Okres:    Pardubice 
Obec:   Přelouč   
Katastrální území:  Přelouč 734560 
Pozemky:        st. 2555, st. 2556, st. 2557, st. 2777, st. 2559, st. 2560, st. 2779, 

st. 2561, st. 2562, st. 2563, st. 2780, st. 2566, st. 2565, st. 2558, 
st. 1148, st. 1147, st. 1825, st. 1826, st. 2564, st. 2781, st. 2782, 
462, 460/14, 460/27, 263/10 

Společnost SVOS, spol. s r.o. se zabývá zodolňováním různých druhů vozidel za účelem 
ochrany posádky proti útokům střelnými zbraněmi z okolního prostředí. Technické úpravy 
znamenají výrobu, vkládání a upevňování nových bezpečnostních prvků do původní karoserie 
vozidla, speciální úpravy podvozků, náprav, osazení bezpečnostních skel a podobně. 
Společnost vyrábí i nové automobily, splňující požadavky zvýšené odolnosti. Rozsah 
upravovaných prostředků je od luxusních limuzín až po speciální vozy pro vojenské a 
policejní účely. 

Stávající areál se nachází v západní části obce Přelouč uvnitř obytné zástavby, územní plán 
danou oblast včetně samotného areálu definuje jako plochy pro bydlení městského typu. 
Z hlediska prostorového nemá v daném místě investor prostor pro další rozvoj svých aktivit 
z hlediska dlouhodobé perspektivy. 

Investor zamýšlí vybudovat obchodně – výrobní areál, který bude sloužit jako náhrada za 
stávající méně vyhovující prostory.  

Z hlediska zaměření se jedná o areál se zakázkovou či malosériovou výrobou s vysokou 
přidanou hodnotou. 

Záměr umožní investorovi vybudovat potřebné zázemí nejen z hlediska výrobního, ale i 
z hlediska administrativního, vzdělávacího a reprezentativního.  
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Posuzovaný areál je umístěn v bývalém vojenském prostoru na jihovýchodním okraji města 
Přelouče. Dle územního plánu je záměr umístěn v rámci ploch výroby průmyslové.  

V rámci provozu bude instalována lakovna, která spadá mezi střední zdroje znečišťování 
ovzduší. 
Z hlediska posouzení dopadů provozu na jednotlivé složky životního prostředí nebyly 
prokázány žádné výrazné vlivy, které by mohly životní prostředí nezvratně poškodit. Provoz 
bude splňovat veškeré hygienické limity a požadavky legislativy v životním prostředí. 
Veškeré dopady na jednotlivé složky životního prostředí jsou málo významné nebo 
nevýznamné. Realizace záměru za předpokladu dodržení všech norem, pracovní a 
technologické kázně, řádné evidence a zacházení s odpady nepřinese pro okolí žádná rizika 
bezpečnostní, ekologická ani požární, která by mohla nepříznivě působit na okolí. 

Náplň záměru lze hodnotit jako přijatelnou v řešeném území.  

 

 

Datum zpracování dokumentace:     8/2010 
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1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 
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2. Vyjádření krajského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství 
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3. Umístění záměru – širší vztahy  

 
4. Umístění záměru – fotomapa  
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5. Snímek z KN  

 
6. Lokalizace ÚSES 
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7. Ochranná pásma vodních zdrojů  
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8. Situace Areálu  
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9. Výrobní haly  
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10. Snímek z územního plánu  
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