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ČÁST A 
 

ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 

1. Obchodní firma   
CHOVSERVIS a.s. 

 

 2. IČ  
465 05 008 

 

3. Sídlo   
Zemědělská 897, 500 03   H r a d e c  K r á l o v é 

 

4. Jméno, příjmení,  bydliště a telefon  oprávněného zástupce  
oznamovatele  
Statutární zástupce:  

CHOVSERVIS a.s. 

Ing, Rostislav Barnet, MBA – prokurista společnosti 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech : 

a) smluvních :  Ing. Rostislav Barnet, MBA,  prokurista společnosti, 

   tel / fax:  495 404 141 /  495 404 199 

   mobil: 603 820 566, e-mail: barnet@chovservis.cz 

b) technických : MVDr. František Štefunka, CSc., řed. divize TORO Hlavečník 

   tel.:   466 937 007,   

   mobil: 603 844 062, e-mail: stefunka@toro.cz  
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Údaje o projektantovi: 

firma  Radko Vondra - PRIDOS 

Projekční, investorská a dodavatelská služba, 

zastoupená Ing.Radko Vondrou,  majitelem firmy, 

Na Potoce 648, 500 11 H r a d e c  K r á l o v é  11, Česká republika 

 

IČO : 132 07 245 

DIČ : CZ 530916024 
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ČÁST B 
ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 

I. Základní údaje 
 

1. Název záměru   

Přístavba objektu v areálu masokombinátu Hlavečník a vnitřní úpravy stávajícího provozu Kategorie: 
novostavba a úpravy stávající části objektu 

 

2. Kapacita (rozsah) záměru 

Předmětem záměru je přístavba objektu v areálu masokombinátu Hlavečník. Touto přístavbou 
provozovatel docílí navýšení kapacit jak ve vlastní výrobě masa a masných výrobků z dovážených 
jatečních zvířat, tak zvýšení kapacity tzv. redistribuce masa a masných výrobků vyrobených externími 
dodavateli (viz. níže). 

 

 

ROČNÍ VSTUPNÍ SUROVINOVÁ  kapacita stávající   -   živá váha + redistribuce masa 

 

 počet ks zvířat v Ø hmotnosti /kg/ Celkem kg 

        

hovězí zvířata 9 000 709 6 381 000,0 

vepřová zvířata 7 000 112 784 000,0 

skopová zvířata 1 600 35 56 000,0 

redistribuce masa  160 000 160 000,0 

Celková kapacita masných surovin stávající: 7 381 000,0 kg 
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ROČNÍ VSTUPNÍ SUROVINOVÁ kapacita výhledová   -   živá váha + redistribuce masa 

 

 počet ks zvířat v Ø hmotnosti /kg/ Celkem kg 

        

hovězí zvířata 12 000 709 8 508 000,0 

vepřová zvířata 10 000 112 1 120 000,0 

skopová zvířata 1 600 35 56 000,0 

redistribuce masa  200 000 200 000,0 

Celková kapacita masných surovin výhledová: 9 884 000,0 kg 

 

 

 

ROČNÍ VÝSTUPNÍ VÝROBKOVÁ kapacita stávající   -   výrobky + distribuce masa 

 hmotnost v kg koeficient navýšení % 

druh celkem 

       /kg/ 

        

maso hovězí a telecí 3 954 975,00 0 3 954 975,0 

maso vepřové 370 288,00 0 370 288,0 

maso skopové 216 556,00 0 216 556,0 

masné výrobky 668 242,00 0 668 242,0 

Celková kapacita masných výrobků stávající: 5 210 061,0 kg 
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ROČNÍ VÝROBKOVÁ kapacita výhledová   -   výrobky + distribuce masa 

 hmotnost v kg koeficient navýšení % 

druh celkem 

       /kg/ 

       

maso hovězí a telecí 3 954 975,00 25,0 4 943 718,8 

maso vepřové 370 288,00 30,0 481 374,4 

maso skopové 216 556,00 10,0 238 211,6 

masné výrobky 668 242,00 20,0 801 890,4 

Celková kapacita masných výrobků výhledová: 6 465 195,2 kg 

 

 

Předpokládané počty pracovníků (směnnost a pracovní doba) 

 

Výrobní kapacity masokombinátu: 

Roční časový fond zařízení :     

– pracovních dní v roce 2008     253 dnů 

– ztráty provozními odstávkami, sanitární dny           3 dny 

– celkem výrobních dnů čistých v roce     250 dnů 

Celkem výrobních dnů čistých v roce    250 dnů / 50 týdnů 

 

Průměrná týdenní výrobní doba (uvažován vliv nepravidelností výroby z důvodu proměnlivé spotřeby 
masa a masných výrobků, přesto jsou výrobní týdny v roce zprůměrňovány) je průměrně 42,0 hodin 
týdně. 

PO:  6 – 15,30  ÚT: 6 – 14,30  ST: 6 – 14,30 

ČT:  6 – 15,30  PÁ: 6 – 12,00 

 

Roční časový výrobní fond masokombinátu: 

42 NH týdně x 50 týdnů ročně  =    2.100,0 hodin ročně 
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Počet a členění zaměstnanců pro období provozu 

Provoz     počet osob nyní  počet osob nově 

Porážka nečistá část   4    6 

Porážka čistá část   4    5 

Technické práce   3    4 

Expedice masa    2    3 

Bourárna    4    5 

Masná výroba    6    9 

Expedice masných výrobků (řidiči) 13    18 

Ostraha     4    5 

Údržba     3    4 

Administrativa    3    4 

 

CELKOVÝ POČET PRACOVNÍKŮ 46 osob    63 osob 

 

Věcné a časové vazby stavby na okolní výstavbu a souvisící investice 

 

Zahájení přípravy   : 02/2009 

Zahájení stavby       : 09/2009 

Dokončení I. etapy : 12/2009 /bez definitivních zpevněných ploch  a ozelenění/ 

Dokončení II.etapy : 04/2010 

Charakter stavby    :  novostavba a úpravy stávající části objektu 

Předpoklad        :     2,5 mil. Kč -   technická příprava  

   15,0 mil. Kč -   technologická část 

   38,0 mil. Kč -   stavební část 

Přehled uživatelů a provozovatelů 

 

CHOVSERVIS a.s. 

zastoupená  generálním ředitelem panem Ing. Rostislavem Barnetem, MBA – prokuristou společnosti 

Zemědělská 897, 500 03   H r a d e c  K r á l o v é, Česká republika 
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IČO : 465 05 008 

DIČ: CZ 4650500 

 

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

Katastrální území:  Hlavečník 

Obec:   Hlavečník 

Kraj:     Pardubický 

 

č.parcely: druh pozemku:  způsob využití:   vlastník: stavební využití: 

st. 191/1 zastavěná pl. a nádvoří zemědělská stavba Chovservis .s.ved. inž.sítí do obj.  

st. 195/1 zastavěná pl. a nádvoří zemědělská stavba Chovservis a.s.vnitřní úpravy v obj. 

st. 196  zastavěná pl. a nádvoří obj. občan. vybavení Chovservis a.s. čerpací st. splašků 

st. 197  zastavěná pl. a nádvoří obj. občan. vybavení Chovservis a.s. el.rozvodna + NPZ 

st. 198/1 zastavěná pl. a nádvoří zemědělská stavba Chovservis a.s. strojovna ČOV 

 

pozemkové parcely : 

683/8   ostatní plocha  ostatní komunikace Chovservis a.s. nové oplocení 

683/9   ostatní plocha  ostatní komunikace Chovservis a.s. přístavba+inž. sítě 

683/12   ostatní plocha  zeleň   Chovservis a.s. zp. plocha+inž. sítě 

683/18   ostatní plocha  manipulační plocha Chovservis a.s. přístavba+inž. sítě 

683/19   ostatní plocha  jiná plocha  Chovservis a.s. zp. plocha+inž. sítě 

683/20   ostatní plocha  ostatní komunikace Chovservis a.s. nov. plocení+brána 

683/40   ostatní plocha  ostatní komunikace Chovservis a.s. nov. plocení+brána 

683/41   ostatní plocha  ostatní komunikace Chovservis a.s. nové oplocení 

683/44   ostatní plocha  ostatní komunikace Chovservis a.s. zp. plocha+inž. sítě 

683/53   ostatní plocha  manipulační plocha Chovservis a.s. nová TS+inž. sítě 

 

 

Pozemky uvažované pro přístavbu objektu Jatka i pro nové inženýrské sítě a zpevněné plochy jsou 
kompletně ve vlastnictví investora firmy Chovservis a.s. Hradec Králové. Jedná se o pozemky 
nezemědělské, vyčleněné v katastru obce Hlavečník pro průmyslovou výrobu 
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Přístup na pozemky a k objektu 

Přístup k objektu a jeho přístavbě bude řešen po stávajících vnitropodnikových komunikacích. 
Příjezdová komunikace do areálu ze státní silnice je majetkem investora Chovservis a.s. Hradec 
Králové.  

 

 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Oznamovateli 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, 
resp. odmítnutí  

 

Potřeba přístavby vyplývá z rozšíření výrobních aktivit oznamovatele, které souvisí s potřebou 
kumulace výrobních činností do jednoho areálu. Kumulace je výhodná nejen z hlediska logistického, 
ale umožňuje současně snížit např. spotřeby energií, záboru půdy (ploch) v důsledku kumulace 
manipulačních ploch, komunikací apod.  

Stávající areál je pro předmětnou činnost již uzpůsoben. 

 

 

6. Popis technického a technologického řešení záměru    

6.1 Stavební část 

 

6.1.1 Stavebně technické řešení 

 

Výrobně-technologická část stávajícího objektu je členěna z pohledu kruhovosti na dvě základní 
porážkové technologie. Jedná se o „Hovězí porážku“ a Vepřovou porážku“. Jednotlivá pracoviště 
porážkových linek jsou dle platných předpisů vybavena nerezovými umyvadly a sterilizátory nožů. 
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Celé technologické uspořádání provozu je řešeno tak, aby tzv. nečistá část a čistá část provozu byla 
oddělena a nedocházelo ke křížení technologického procesu.  

Místa, kde dochází ke zpracovávání, skladování a přepravě masa nebo masných produktů jsou 
vybavena podlahami z nepropustného materiálu, vybudovaným drenážním systémem pro odvádění 
vody, odolávající hnilobě, jsou snadno čistitelné a desinfikovatelné. 

Stěny jsou pevné nepropustné, opatřené omyvatelným povrchem (alespoň do výše 2 m, na porážkách 
do výše 3 m, v chladírnách a mrazírnách do výše uskladňování potravin). Spojení mezi stěnami a 
podlahou je zaoblené. 

Stropy, případně vnitřní plochy zastřešení, dveře a rámy oken jsou vyhotoveny tak, aby byly snadno 
čistitelné, desinfikovatelné, vyrobené z nekorodujících materiálů. 

Izolace jsou provedeny z nepáchnoucích a proti hnilobě odolávajících materiálů. 

Ventilace je přirozená v kombinaci s mechanickou ventilací vzduchu. Pro udržení relativní vlhkosti  
rosným bodem (aby nedocházelo ke kondenzaci vodních par a byly odstraněny nežádoucí pachy, pára, 
kouř a jiné nečistoty ovzduší) je používána filtrace vzduchu a úprava vzduchu. 

Tlakový vzduch je přiváděn od kompresorů k pneumatickým zařízením na porážce pomocí plastových 
trubek spojených rychlospojkami. 

Osvětlení prostor je dle požadavků příslušných norem. U umělého i přirozeného osvětlení se nesmí 
projevit zkreslování barev.  

Elektrorozvody jsou vyhotovena dle příslušné ČSN.  

Vytápění  je řešeno pomocí interních decentralizovaných zdrojů na elektrickou energii. Vytápění je 
provedeno elektrickými sálavými panely, případně přímotopnými radiátory s nucenou cirkulací 
vzduchu. Rozvod teplé i studené vody je realizován pomocí trubního systému, teplá voda má nucenou 
cirkulaci. 

Ke zvětšení výrobních prostor, hlavně rychlochladíren, chladíren, sociálního a kancelářského zázemí 
je řešena stavební přístavba na západní straně objektu „Jatka“. Přístavba je převážně jednopodlažní o 
velikosti cca  15,5 x 67,0 m, výška objektu cca 7,50 m nad UT. V přední části přístavby od příjezdové 
komunikace je objekt dvojpodlažní, když ve 2.NP budou umístěny sociálky, šatny, kancelářské 
prostory, denní místnost a místnost na konzumaci a výdej dovážené teplé stravy. 

Podrobnější informace o provedených stavebních úpravách a provedené stavební dispozici jsou 
uvedeny v projektové dokumentaci. 

 

 

6.1.2 Kanalizace – odvádění srážkových vod  

1) Dešťové vody ze zpevněných ploch užívaných jako komunikace  
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Stávající stav: 

Dešťové vody ze zpevněných ploch jsou svedeny příčným spádem (spád cca 1%) do uličních vpustí a 
z nich do areálové dešťové kanalizace, ze které jsou vypouštěny do vodoteče v jižní části areálu.  

Množství dešťových vod – stávající stav: PLOCHA „P1“ 

S=6 639 m2=0,6639 ha 

I=130 l/s.ha-1 

C=0,7 

Qrp1=60,4 l/s, Qr15p1=54,4 m3/15min, Qrokp1=3253 m3/rok 

 

Navrhovaný stav: 

V rámci uvažované přístavby budou stávající zpevněné plochy částečně rozšířeny. Nové plochy budou 
napojeny na stávající areálovou komunikaci pro zajištění dopravní obslužnosti hlavně u nové 
expedice. Nové plochy budou odvodněny do uličních vpustí, napojených na stávající systém areálové 
dešťové kanalizace. Páteřní potrubí dešťové kanalizace je dostatečně kapacitní, v rámci stavby dojde 
pouze k jeho pročištění a v jednom místě i k přeložce.  

 

Množství dešťových vod – navrhovaný stav: PLOCHA „P1“ 

S=7 476 m2=0,7476 ha 

I=130 l/s.ha-1 

C=0,7 

Qrp1=68,0 l/s, Qr15p1=61,3 m3/15min, Qrokp1=3663 m3/rok 

 

Navýšení množství dešťových vod ze zpevněných ploch „P1“: 

Qrp1=68,0-60,4 = o 7,6 l/s 

Qr15p1=61,3-54,4 = o 6,9 m3 

Qrokp1=3663-3253 = o 410 m3 

 

2) Dešťové vody ze střech objektů areálu 
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Stávající stav: 

Dešťové vody ze střech objektů areálu jsou svedeny do areálové dešťové kanalizace, ze které jsou 
vypouštěny do vodoteče v jižní části areálu, stejně tak, jako vody ze zpevněných ploch užívaných jako 
komunikace, viz. výše.  

 

Množství dešťových vod – stávající stav: PLOCHA „P2“ 

S=6 686 m2=0,6686 ha 

I=130 l/s.ha-1 

C=1,0 

Qrp2=86,9 l/s, Qr15p2=78,3 m3/15min, Qrokp2=4680 m3/rok 

 

Navrhovaný stav: 

V rámci uvažované přístavby budou dešťové vody z její střechy svedeny do stávajícího systému 
areálové dešťové kanalizace. 

 

Množství dešťových vod – navrhovaný stav: PLOCHA „P2“ 

S=7 764 m2=0,7764 ha 

I=130 l/s.ha-1 

C=1,0 

Qrp2=100,9 l/s, Qr15p2=90,8 m3/15min, Qrokp2=5435 m3/rok 

Navýšení množství dešťových vod ze střech „P2“: 

Qrp2=100,9-86,9 = o 14,0 l/s 

Qr15p2=90,8-78,3 = o 12,5 m3 

Qrokp2=5435-4680 = o 755 m3/rok 

 

3) Dešťové vody ze zelených ploch areálu 

Stávající stav: 

Dešťové vody jsou přirozeně zasakovány 

 

Množství dešťových vod – stávající stav: PLOCHA „P3“ 

S=25 375 m2=2,5375 ha 
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I=130 l/s.ha-1 

C=0,05 

Qrp3=16,5 l/s, Qr15p3=14,9 m3/15min, Qrokp3=888 m3/rok 

 

Navrhovaný stav: 

Dešťové vody jsou přirozeně zasakovány. 

 

Množství dešťových vod – navrhovaný stav: PLOCHA „P3“ 

S=23 460 m2=2,3460 ha 

I=130 l/s.ha-1 

C=0,05 

Qrp3=15,3 l/s, Qr15p3=13,7 m3/15min, Qrokp3=821 m3/rok 

 

Snížení množství dešťových vod  ze zelených ploch „P3“: 

Qrp3=16,5-15,3 = o 1,2 l/s 

Qr15p3=14,9-13,7 = o 1,2 m3 

Qrokp3=888-821 = o 67 m3/rok 

 

6.1.3 Kanalizace – odvádění splaškových odpadních vod  

1) Splaškové odpadní vody ze sociálního zařízení  

 

Stávající stav: 

Splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení areálu jsou svedeny areálovou splaškovou kanalizací 
do přečerpávací stanice (parcela st. 196), ze které jsou tlakově čerpány na areálovou ČOV. 

 

Výpočet množství splaškových vod  –  Qsv: 

 

Počet osob: 

Provoz nečistý 25 osob  (nš: porážka nečistá část, porážka čistá část, technické práce, expedice masa, 
bourárna, masná výroba, údržba). 
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Provoz čistý 19 osob (nč: expedice masných výrobků – řidiči, ostraha, administrativa). 

Plocha mytí podlah S = 2 648 m2. 

 

Koeficienty: 

qp (pití) – 5 l/os.den-1 

qk (kuchyň) – 30 l/os.den-1 

qmš (mytí špinavý provoz) – 200 l/os.den-1 

qmč (mytí čistý provoz) – 50 l/os.den-1 

qpl (mytí ploch) = 0,2 l/m2.den-1 

Qsv = nš.(qp+qk+qmš) + nč.(qp+qk+qmč) + S.qpl 

Qsv = 25.(5+30+200) + 19.(5+30+50) + 2648.0,2 = 5875+1615+530 

Qsv = 8060 l/den = 8,06 m3/den 

 

Navrhovaný stav: 

Výpočet množství splaškových vod  –  Qsv: 

 

Počet osob: 

Výpočet je uvažován s 20 % nárůstem počtu osob + 10 % rezerva. 

 

Provoz nečistý 36 osob  (nš: porážka nečistá část, porážka čistá část, technické práce, expedice masa, 
bourárna, masná výroba, údržba). 

 

Provoz čistý 27 osob (nč: expedice masných výrobků – řidiči, ostraha, administrativa). 

Plocha mytí podlah S = 3 726 m2. 

 

Koeficienty: 

qp (pití) – 5 l/os.den-1 

qk (kuchyň) – 30 l/os.den-1 

qmš (mytí špinavý provoz) – 200 l/os.den-1 

qmč (mytí čistý provoz) – 50 l/os.den-1 
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qpl (mytí ploch) = 0,2 l/m2.den-1 

Qsv = nš.(qp+qk+qmš) + nč.(qp+qk+qmč) + S.qpl 

Qsv = 36.(5+30+200) + 27.(5+30+50) + 3726.0,2 = 8460+2295+745 

Qsv = 11 500 l/den=11,50 m3/den 

Navýšení množství splaškových odpadních vod: 

Qsv = 11,50 – 8,06 = o 3,44 m3/den 

 

6.1.4 Kanalizace – odvádění technologických odpadních vod  

1) Technologické odpadní vody z provozu masokombinátu  

 

Stávající stav: 

Výpočet množství technologických vod: 

Provoz masokombinátu produkuje technologické odpadní vody z jednotlivých provozů. Vody jsou 
svedeny přes odlučovače tuků a dále jsou odváděny do areálové splaškové kanalizace a dále přes 
čerpací stanici na ČOV.   

 

Čistírna odpadních vod je biologická se třemi stupni biologického čištění. Před nátokem odpadních 
vod na ČOV jsou z vody odstraněny tuky v gravitačních lapačích tuků. Následuje přečerpání 
odpadních vod do vyrovnávací nádrže a následně do aktivačních nádrží (obr. č. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 – nátok do aktivační nádrže č. 1 
Zdroj: Zpracovatel oznámení 
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Technologicky se jedná o nízkozátěžovou aktivaci s nitrifikací a denitrifikací. Nejprve jsou odpadní 
vody promíchávány ve dvou denitrifikačních nádržích  a následně je aktivační směs přečerpávána do 
nitrifikační nádrže s provzdušňovacím zařízením (obr. č. 2) a natéká do odsazovacích nádrží (obr. č. 
3). Přebytečný kal je přečerpáván do odkalovací nádrže (obr. č. 4) a odtud odvážen externími 
společnostmi jako odpadní kal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2 – Provzdušňování aktivační nádrže nitrifikace 
Zdroj: Zpracovatel Oznámení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3 – odsazovací nádrž 
Zdroj: Zpracovatel Oznámení 
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Obr. č. 4 – nádrž na kaly 
Zdroj: Zpracovatel Oznámení 

 

Z ČOV jsou vyčištěné odpadní vody zaústěny do bezejmenné vodoteče (viz obr. č. 5) a dále do 
vodoteče  Černá Strouha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 – Výústní objekt ČOV 
Zdroj: Zpracovatel Oznámení 
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Množství technologických vod z provozu je na základě evidenčního měření stanoveno pro rok 2008 na 
množství 53,14 m3/den. Kapacita ČOV je dimenzována na maximální průtok 100 m3/den [2]. 

 

Navrhovaný stav: 

Výpočet množství technologických vod: 

Výpočet je uvažován s 20ti procentním nárůstem produkce + 10 % rezerva. Předčištění 
technologických vod bude přes nový odlučovač tuků (jeden nebo dva), napojený na stávající areálovou 
splaškovou kanalizaci  a kanalizaci technologických vod. 

Množství technologických vod z provozu je na základě bilančního výpočtu stanoveno na množství 
69,08 m3/den. Toto množství je akceptovatelné s ohledem na projektovanou kapacitu ČOV 100 m3/den 
[2]. 

 

Navýšení množství technologických odpadních vod: 

Qtv=69,08 – 53,14 = o 15,94 m3/den 

 

V rámci přístavby a rekonstrukce budou stávající ŽB odlučovače tuků zrušeny a navrženy na nově 
navrhovaný stav dle ČSN EN 1825-2 tak, aby kapacitně pokryly denní špičky v průtoku 
technologických vod. Dostatečně budou dimenzována zařízení jak z hlediska objemu kalové jímky 
před a v odlučovači, tak z hlediska průtočnosti samotného odlučovače. 

Systém technologické kanalizace pro část „jatka“ – odlučovač tuků řady NS10. 

Systém technologické kanalizace pro část „masná výroba“ – odlučovač tuků řady NS10. 

 

 

6.1.5 Kanalizace – celkové množství vypouštěných odpadních vod  

 

Stávající stav: 

vody splaškové – 8,06 m3/den 

vody technologické – 53,14 m3/den 

vody celkem – 61,2 m3/den = 22.337 m3/rok 

 

Navrhovaný stav: 

vody splaškové – 11,50 m3/den 



Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.ve znění pozdějších změn 
Přístavba objektu v areálu masokombinátu Hlavečník a vnitřní úpravy stávajícího provozu 

 Arch. č.:EIA_CHOVSTAV_Hlavečník_09109_002 
  Strana 22 (celkem 100) 

vody technologické – 68,10 m3/den 

vody celkem – 79,6 m3/den = 29.038 m3/rok 

 

Dle vydaného kolaudačního rozhodnutí vydaného Městských úřadem Přelouč, odbor stavební, 
vodoprávní a dopravy, oddělení vodoprávní pod č.j. ST 591/2004/Hu ze dne 28.6.2004 čímž je 
povoleno užívání vodního díla „ČOV TORO Hlavečník včetně výústního objektu“ a povoleno 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových v max. množství: 

 

1,16 l/s  100 m3/den  3.100 m3/měsíc  36.500 m3/rok  

 

Vypouštěné množství zůstane i po navýšení splněno s rezervou. 

 

Kvalita vody na výstupu odpovídá nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády                 
č. 61/2003Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 
oblastech. 

 

Kvalita odpadních vod 

Dle projektu ČOV je předpokládáno znečištění vstupujících odpadních vod v následujících úrovních. 

 

Parametr Koncentrace Jednotka 

CHSK 8 300 mg.l-1 

BSK5 4 500 mg.l-1 

NL 600 mg.l-1 

N-NH4 130 mg.l-1 

Nc 1 100 mg.l-1 

Pc 60 mg.l-1 

 

Podle výsledků rozborů [3] (viz následující tabulka) jsou hodnoty kvality vstupních odpadních vod 
odpovídající správné funkci čistírny. 

Tabulka: kvalita vstupních odpadních vod [3] 
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Parametr Koncentrace Jednotka 

CHSK 6011 mg.l-1 

BSK5 2850 mg.l-1 

N-NH4 266 mg.l-1 

 

Vstupující znečištění do ČOV 

 

Vstupující znečištění determinujících ukazatelů je přehledně uspořádáno v následující tabulce. 
K výpočtu stávajícího a budoucího stavu byly použity vstupní parametry dle rozboru [3]. Kvalita 
odpadních vod by se realizací záměru změnit neměla, nedojde ke změně technologie, pouze se změní 
množství odpadních vod. Nebylo uvažováno znečištění sociálních odpadních vod, které je s ohledem 
na znečištění technologických odpadních vod a poměrnému množství těchto vod zanedbatelné. 

 

     

Parametr Stávající stav Budoucí stav Projektovaná 
kapacita 

Jednotka 

CHSK 79646 102187 207500 kg.rok-1 

BSK5 37763 48450 112500 kg.rok-1 

N-NH4 3445 4420 3250 kg.rok-1 

 

 

6.1.6 Elektrická energie 

Napojovacím místem elektrické energie  bude nová areálová trafostanice s VN-rozvodnou 35kV, kde 
se zřídí dle požadavku provozovatele distribuční soustavy jištěný a měřený kabelový vývod pro vlastní 
trafostanici v areálu masokombinátu. Zde budou v objektové prefabrikované trafostanici umístěny 2 ks 
transformátorů, např. transformátory 35,0/0,4kV/630kVA, dále skříňový elektrorozváděč odběrného 
místa pro jištění  kabelového vývodu 2000A jdoucího do stávající hlavní elektrorozvodny v areálu, 
která se přebuduje na jmenovitý proud 2000A. Technologická rozvodna masokombinátu v napěťovém 
systému NN ve vnitřním provedení bude vyzbrojena rozváděčem pro kompenzaci účiníku s jalovým 
výkonem cca 500 kVAr. 

 

Energetické údaje odběrného místa – stávající: 
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- stávající instalovaný výpočtový výkon energ. odběru je cca    Pi = 807 kW, 

- soudobost elektrického výkonu     β  =  0,65 

- stávající soudobý výpočtový výkon energ. odběru je cca   Pp = 525 kW, 

- technické maximum odběrného místa       ¼ max. = 550 kW, 

- energetický zdroj – stožárová trafostanice venkovní s           1x TR 630 kVA, 

- roční spotřeba el. energie v r. 2007 1.405 MWh (VT/NT = 138.804/1.256.637 kWh), 

- roční spotřeba el. energie v r. 2008 1.530 MWh (VT/NT = 161.928/1.367.767 kWh). 

 

Energetické údaje odběrného místa – projektované: 

 

- projektovaný instalovaný výpočtový výkon energ. odběru je cca   Pi = 1.330 kW, 

- soudobost elektrického výkonu     β  =  0,75 

- projektovaný soudobý výpočtový výkon energ. odběru je cca   Pp = 997,5 kW, 

- technické maximum odběrného místa       ¼ max. = 1000 kW, 

- energetický zdroj – bloková trafostanice vnitřní s             2x TR 630 kVA, 

- roční spotřeba el. energie v r. 2010 2.000,0 MWh (= výpočtově 1.988,6 MWh kWh). 

 

Elektropřípojka VN-35kV bude provedena kabelová a to odbočením ze stávajícího vrchního vedení  
35 kV přes nově instalovaný odpínač umístěný na posledním žb. stožáru před koncem VN-linky. 
Kabelová přípojka VN bude provedena svazkem 3ks jednožilových kabelů typu 35-AXEKVCEY 
120/16 a bude zaústěna kabelovým prostorem pod prefabrikovanou trafostanicí na vstupní odpínač 
energetického zdroje. Měření spotřeby odběrného místa bude realizováno na straně VN součtem za 
oba transformátory. 

 

Vlastní instalace odpínače, bleskojistek a připojení na stávající venkovní linku 35kV v areálu 
masokombinátu bude z hlediska přípravy DSP a následné výstavby samostatnou energetickou investicí 
distributora elektrické energie firmy ČEZ, a to dle zákona č. 458/2000 Sb. Náklady bude hradit žadatel 
– odběratel v rámci připojovacího poplatku ČEZu a to i mimo náklady a projekt stavby Přístavby 
masokombinátu. 

Ostatní části díla ke zřízení energetického odběrného místa s vyšší energetickou  kapacitou jsou práce 
a náklady odběratele firmy Chovservis a.s. Hradec Králové a budou řešeny již projektem DSP v rámci 
přípravy díla Přístavby masokombinátu. 
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Elektropřípojka NN 0,4kV z prefabrikované trafostanice do prostoru stávající hlavní elektrorozvodny 
bude provedena kabelová 5ks paralelních kabelů CYKY 3Jx240+120 vedených z prefabrikované 
trafostanice zemí v  prefabrikovaném kabelovém kanále do sousedící hlavní elektrorozvodny NN. 

 

Zajištění elektrického náhradního napájení je v současnosti řešeno NPZ výrobce ČKD se jmenovitým 
výkonem 200 kVA, pohon dieselagregátu na naftu, s provozní nádrží 300_l, umístění NPZ je ve 
společném objektu vedle hlavní elektrorozvodny.  

 

Navýšením masné výroby včetně porážky zvířat a požadavkem na zvýšení výkonu chladících a 
rychlochladících agregátů narůstá jak instalovaný elektrický výkon technologických spotřebičů, tak je 
uplatněn požadavek na zvýšené zálohované energetické napájení zhruba 40% soudobého elektrického 
výkonu. Proto bude v rámci stavby řešeno i toto zkapacitnění náhradního energetického napájení na 
jmenovitých 500 kVA, využitelný výkon cca 400 až 450 kW, a to stacionárním náhradním proudovým 
zdrojem např. Iveco, nebo Atlas Copco 550kVA s automatickým startem a při výpadku trvalého 
elektrického napájení z distribuční sítě i s automatickým odpojením nedůležitých spotřebičů – 
elektrické vytápění, omezení chlazení, omezení některé technologie masné výroby. 

  

 

6.1.7 Další energie a media 

 

Zemní plyn do areálu masokombinátu není, ani nebude přiveden.  

 

 

6.1.8 Teplo 

 

Teplo z rozvodu CZT do areálu masokombinátu není, ani nebude přivedeno. 

Veškerý ohřev jak technologický, tak sociální a pro hygienické účely je realizován výhradně 
elektrickou energií, přičemž provozem kompresorů vytvářené teplo je rekuperováno v systému ohřevu 
TUV pro technologii, tak i pro hygienické účely. 

6.1.9 Zásobování vodou 

Pitná voda: - zdrojem pitné vody je trojice vrtů, situovaných severozápadně od stávajícího areálu. 
Voda je čerpána do úpravny v areálu u administrativní budovy, odkud je dále vyčerpávána do 
nadzemního vodojemu „aquaglob“ o objemu 200 m3. Současná denní spotřeba pitné vody je 61,2 
m3/den. V rámci navýšení je uvažovaná spotřeba plánována na 79,6 m3/den (spotřeba je orientační). 
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Voda pro požární účely: - slouží venkovní vodovodní řad DN150/100, zásobovaný z výše uvedeného 
vodojemu. V místě paty vodojemu je vysazen nadzemní hydrant H80. Hydrostatický tlak v rozvodu 
vodovodu (při výšce vodojemu 35 m nad zemí) je cca 3,5 barů. Minimální požadovaný tlak ve 
vodovodní síti je 0,25 MPa (2,5 bar), maximální tlak pak 0,6 MPa (6 bar).  

 

Spotřeba vod  

V objektu je nutné počítat s průměrnou potřebou vody, sníženou o mimopracovní čas dle vyhlášky  

č. 428/2001 Sb. Spotřeba vody je v množství cca 29 038 m3.rok-1 při třísměnném provozu.  

Spotřeba užitkové vody pro mytí cisteren a ploch je uvažována v maximálním množství 2 m3.rok-1. 

 

6.1.10 Vzduchotechnika a větrání 

Ventilace zůstane v části prostor přirozená v kombinaci s nucenou ventilací vzduchu (porážka - 
zůstává).  

V masné výrobě a v prostoru pro dělení čistého masa, kde bude nárustem výroby i prostorový nárok na 
zvětšení výrobních ploch, je pro udržení relativní vlhkosti rosným bodem (aby nedocházelo ke 
kondenzaci vodních par a byly odstraněny nežádoucí pachy, pára, kouř a jiné nečistoty ovzduší)  
používána filtrace vzduchu a úprava vzduchu. Tato vzduchotechnika nyní svojí kapacitou nebude 
dostačovat, a proto bude v rámci vnitřních úprav ve stávajícím provozu vyvolána realizace 
vzduchotechniky nové, výkonnější, kde bude pro zlepšení mikroklima v pracovním prostředí doplněna 
i jednotka na úpravu teploty dopravovaného vzduchu, tj. jak dotápění v chladném období (zdrojem 
bude elektrický ohřívač v rámci VZT-jednotky), tak ochlazování v teplém období. 

 

6.1.11 Doprava 

Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude způsobeno 
dovozem stavebních materiálů k realizaci vlastního investičního záměru. Přesun hmot se bude 
provádět po stávající vnitrozávodní zpevněné komunikaci a dále po příjezdové komunikaci do areálu 
TORO Hlavečník, která odbočuje ze stávající státní silniční sítě III.třídy do obce Hlavečník ze směru 
od Přelouče. Komunikace v okolí areálu masokombinátu jsou vcelku řídce dopravně využívané. 
Příjezdová komunikace do areálu ze státní silnice je majetkem investora Chovservis a.s. Hradec 
Králové. 

Stavba nevyvolá žádné další požadavky na doprovodné komunikace, pouze budou nově zahrnuté 
pojížděné plochy v areálu opatřeny asfaltovým povrchem s přípravou kompletních podkladních vrstev 
a doplněna dešťová kanalizace. 
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Pro výstavbu bude použita běžná stavební mechanizace, například autojeřáb AD 26, Libher 40 tun, 
bagr UDS, DH 112, nakladač Bobcat, Tatra 815 návěsy MAN, Volvo atd., Liaz s kolovým 
přepravníkem, autodomíchávač betonu Tatra, svářečka, kompresor atd. Parkování používané 
mechanizace v době mimo pracovní dobu bude zajištěno v uzavřeném areálu na plochách zařízení 
staveniště v areálu. 

 

Pro fázi provozu je areál napojen zřízeným sjezdem ze stávající sousedící vnitrozávodní komunikace a 
dále vede příjezdová komunikace na silnici III.třídy. Z hlediska vnějších dopravních vztahů využije 
výrobní areál stávající dopravní infrastruktury v regionu a nevyžaduje budování komunikací nových. 
Masokombinát svým umístěním je umístěn v území vyčleněném v katastru obce Hlavečník pro 
průmyslový účel, což je respektováno v územním plánu obce. 

 

Hodnoty vyvolaných dopravních intenzit, které vyplývají z výrobní kapacity zařízení a odvozených 
nároků na dopravu surovin a expedici produktů, jsou následující: 

 

Při počítaném max. denním výkonu = 56 t živých zvířat: 

- zásobování areálu kontinuálně zvířaty - velkodovoz průměrně 3 - 4 jízdy NA/den 

 (pro nosnost NA 16 – 22 t) 

- zásobování areálu kontinuálně zvířaty - v drobném průměrně 2 - 3 jízdy NA/den 

 (pro nosnost NA 8 – 10 t) 

- zásobování areálu nárazově - doplňk. sortimentem  průměrně 1 - 2 jízdy NA/den 

 (pro nosnost NA 4 – 5 t) 

- expedice produktů kontinuálně - velkodovoz  průměrně 3 - 4 jízd NA/den 

 (pro nosnost NA 16 – 20 t) 

- expedice produktů kontinuálně – v drobném  průměrně 4 - 6 jízd NA/den 

 (pro nosnost NA 6 – 8 t) 

- expedice odpadů živočišných odpadů kontinuálně průměrně 1 - 2 jízd NA/den 

 (pro nosnost NA 6 – 10 t) 

- doprava zaměstnanců osobními auty kontinuálně průměrně 35 – 40 jízd OA/den 

Pro dopravu živých zvířat ve velkodovozu budou využívány běžné návěsové automobily s korbou 
typů MAN, Mercedes, Volvo, Iveco a i další obdobné typy nákladních aut o přepravní nosnosti  16 - 
22 tun. 
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Pro dopravu hotových mas a masných výrobků pak nákladní návěsové automobily s mrazírenskou 
nástavbou o přepravní nosnosti až 16 - 20 tun. V menší míře, cca 20%, je expedice výrobků prováděna 
drobnějšími nákladními auty s mrazírenskou nástavbou o přepravní nosnosti 6 – 8 tun. Živočišný 
odpad se vyváží z provozu masokombinátu nákladními auty s kontejnerovou nástavbou o nosnosti 6 – 
10 tun. 

 

 

6.1.12 Hlučnost zařízení 

 

Výstavba 

Hluk šířený do okolí staveniště výstavby lze jen těžko kvalifikovat vzhledem k jeho různorodosti po 
celou dobu výstavby a neznámým parametrům provozovaných stavebních strojů.  

Zejména na počátku výstavby lze očekávat provoz těžkých zemních strojů (bagru, nakladače, 
buldozeru, těžkých nákladních automobilů). Hluk bude šířen i z prostoru zařízení staveniště (skládky a 
meziskládky materiálu). Nejvýznamnější hluk se dá očekávat od dopravy materiálu těžkými 
nákladními vozidly a při provádění zemních prací.  

 

Hluk těžkých rypadel se pohybuje v rozmezí 80 až 95 dB(A) ve vzdálenosti 5 m, hluk těžkých 
nákladních aut v rozmezí 70 až 82 dB(A) v téže vzdálenosti. Obdobně tak i hluk dalších možných 
stavebních strojů a mechanizmů. 

 

Zhotovitel zajistí minimalizaci emisí hluku do okolního prostředí v průběhu výstavby.  

 

Provoz: 

Za zdroje hluku lze u této stavby považovat především: 

provozování 4 ks kompresorů pro chladící systém chladíren masa (provedení pro venkovní 
provozování, případně pro vnitřní provozování dle stavební dispozice), 

provozování 1 ks klimatizačních jednotek pro masnou výrobu (provedení pro venkovní provozování 
s umístěním na ploché střeše), 

dopravní prostředky uvnitř areálu pro dovoz zvířat a expedici výrobků, 

vnější nákladní doprava (nákladní automobily). 

 

Akustické parametry zdrojů hluku:  
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Zdroje hluku:   hladina akust. tlaku   Hladina akust.výkonu 

     ve vzd. 2m  LR v dB(A)   LW v dB(A) 

kompresory    65     82 

klimatizační jedn. na střeše Jatek  58     74 

nákladní automobily   70     78 

 

Realizací záměru dojde k nárůstu hlukové zátěže území. Nárůst však bude minimální a u nejbližších 
chráněných objektů, které jsou ve vzdálenosti cca 820 m SV směrem, navíc dodatečně chráněné 
vzrostlou zelení, se neprojeví sledovatelnou změnou. 

 

Doprava po příjezdné komunikaci ze státní silnice III.třídy nebude mít za následek nepřípustné 
zvýšení hlukového zatížení v okolí stavby, neboť bezprostřední okolí příjezdové komunikace i státní 
silnice je bez obytných budov. Stav dopravy se nijak zásadně nezvětší, neboť budou pro dopravu 
používány tonážnější nákladní automobily a modernější konstrukce při menší vnější hlučnosti. Není 
předpoklad nárůstu hluku z dopravy. 

 

 

6.1.13 Počty pracovníků a technika a nasazená během výstavby 

Práce na výstavbě budou prováděny odbornou firmou. 

Potřebná mechanizace : Autojeřáb AD 28, autojeřáb AD 16, autojeřáb Liebher 40t, bagr UDS, bagr 
DH 112, bagr Menzimuck, nakladač Bobcat, Tatra 815, návěsy Liaz, MAN, Mercedes, Volvo, tahač 
s kolovým přepravníkem, autodomíchávač, svářečka, kompresor. 

 

Parkování použité mechanizace bude zajištěno v uzavřených prostorech staveniště. 

 

 

 

Předpokládaný počet pracovníků při výstavbě : 

   Stavební dělník     6 

   Tesař, železobetonář     2 

   Obsluha stav strojů, řidič  2 
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   Montážník, svářeč      2 

   Pracovníci pro inž. sítě   2 

   Vedoucí čety      1   

   Celkem  :                       15 pracovníků 

 

Sociální zařízení pro šatnování bude zajištěno ve přechodném provozním objektu zhotovitele, k čemuž 
bude využita sestava stavebních buněk s buňkou sociální. 

 

 

6.1.14 Pracovní prostředí, hygienické zařízení 

Péče o bezpečnost práce 

Všechny stavební a pomocné práce musí být prováděny dle vyhlášky č. 324/1990 Sb.. – vyhláška 
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, dále zákona č. 258/2000 Sb. – zákon                  
o ochraně veřejného zdraví.  Dále bude dodrženy všechny technologické postupy provádění dle 
doporučení dodavatelů jednotlivých materiálů a stavebních prvků. 

 

  

Rizikové faktory dle NV č. 361/07 Sb. 

Osvětlení 

Osvětlení pracovišť je sdružené, musí odpovídat ČSN 36 0020-1.  

Větrání pracoviště 

Pracoviště v objektu jsou větrána přirozeně.     

 

Ochranné nápoje 

Nejsou požadovány. 

 

 

Fyzická zátěž a prostorové požadavky 

Přípustný energetický výdej nebude s ohledem na charakter práce překročen. Prostorové požadavky na 
pracoviště a pracovní místa odpovídají příslušným normám. Charakter práce nevyžaduje hodnocení 
pracovních poloh.      
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Práce ve vynuceném tempu 

Netýká se. 

 

Zařízení se zobrazovacími jednotkami 

Nevyskytují se. 

 

Expozice olovem 

Netýká se. 

 

Chemické karcinogeny a mutageny 

Nezjištěny. 

  

Biologické činitele 

Nevyskytují se.  

 

Hluk 

Hlučnějšími pracovišti je vlastní porážka s pracovištěm půlení zavěšených mrtvých zvířat, kde se 
používá ruční motorová pila, případně pracoviště v chladírně uzpůsobené pro čtvrcení zavěšených 
půlek zvířat – opět je používána ruční motorová pila. Podle zkušeností ze stávajícího provozu se 
hlučnost těchto pracovišť pohybuje mezi 60 až 70 dB, a to pouze v době jejich provozu . Nejsou nutná 
protihluková opatření. 

Nárůst bude minimální a u nejbližších chráněných objektů, které jsou ve vzdálenosti cca 820 m SV 
směrem, navíc dodatečně chráněné vzrostlou zelení, se neprojeví sledovatelnou změnou. 

  

Osobní ochranné pracovní prostředky 

Požadované OOPP jsou uvedeny v pracovních směrnicích. Poskytování OOPP musí být v souladu 
s NV č. 495/2001 Sb., prostředky musí odpovídat NV č. 21/2002 Sb. 

Hygienické požadavky na vybavení pracovišť 

V objektu je vybudováno nové sanitární a pomocné zařízení, odpovídající požadavkům                    
NV č. 361/07 Sb. Zaměstnanci mají k dispozici zdvojené šatní skříňky. Pro obsluhu bude instalována 
oční sprcha.  
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Bezpečnost práce a technických zařízení 

Během výstavby je nutno dodržovat vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. ve znění vyhlášky                    
č. 363/2005 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Provozovna musí být vybavena bezpečnostními 
značkami v souladu s NV č. 11/2002 a dle ČSN ISO 3864. Elektrická zařízení musí vyhovovat NV     
č. 17 a 18/2003 Sb.  

Mohou je montovat jen oprávněné organizace, po montáži musí být provedeny předepsané zkoušky a 
vystavena předepsaná dokumentace.     

 

6.2  Technologická část 

 

Výrobě-technologická část stávajícího objektu je členěna z pohledu kruhovosti na dvě základní 
porážkové technologie. Jedná se o „Hovězí porážku“ a Vepřovou porážku“. Jednotlivá pracoviště 
porážkových linek jsou dle platných předpisů vybavena nerezovými umyvadly a sterilizátory nožů. 
Pro přesun a uskladnění konfiskátů jsou používány speciální vozíky s řádným označením. Celé 
technologické uspořádání provozu je řešeno tak, aby tzv. nečistá část a čistá část provozu byla 
oddělena a nedocházelo ke křížení technologického procesu. Celý technologický postup je pod 
dozorem veterinární služby. 

 

6.2.1 Hovězí porážka „H“ 

Dispozičně je technologie členěna na: příjmovou rampu, stáje, porážku – nečistou část, porážku čistou 
část, chladírny, dršťkárnu, prostor pro umístění konfiskátů, sklad kůží, expedici. 

 

 

6.2.2 Vepřová porážka „V“ 

 

Dispozičně je technologie členěna na: příjmovou rampu, stáje, omračovací box, porážku – nečistou 
část, porážku čistou část, chladírny, prostor pro umístění konfiskátů, expedici. 

 

 

6.2.3 Pomocné provozy 

 

Ve výrobním provozu jsou situovány: provozní WC, zpracování krmných odpadů, expedice masa, 
kancelář expedice, šatny (civilní, čistá), sušení obuvi a oděvů. 
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7. Předpokládaný  termín  zahájení  realizace  záměru  a jeho dokončení 

 

Zahájení přípravy   : 02/2009 

Zahájení stavby       : 09/2009 

Dokončení I. etapy : 12/2009 /bez definitivních zpevněných ploch  a ozelenění/ 

Dokončení II.etapy : 04/2010 

Charakter stavby    :  novostavba a úpravy stávající části objektu 

 

 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

 

Stavbou a provozem záměru bude dotčena pouze obec Hlavečník, která však je ve vzdušné vzdálenosti 
mezi 2,0 až 3,0 km. 

 

 

9. Výčet navazujících rozhodnutí 

Kolaudační rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb. 

 

II. Údaje o vstupech 
 

1. Půda  

 

Při realizaci záměru nedojde k záboru půdy v zemědělském půdním fondu. Pozemky jsou umístěny 
uvnitř průmyslového areálu. 

 

2. Voda  

 

Stávající objekt je napojen přípojkami na rozvody vody. Přípojka je vybavena průtokoměrem pro 
měření spotřebovaného množství a je ukončena uvnitř objektu.  
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V objektu je nutné počítat s průměrnou potřebou pitné vody, sníženou o mimopracovní čas dle 
vyhlášky č. 428/2001 Sb. Spotřeba pitné vody je kvantifikována v níže uvedené tabulce. 

 

Bilance spotřeby vody – navrhovaný stav  

Druh pracovníka Počet  Spotřeba vody 
l.směnu-1 

Spotřeba vody 
celkem l.den-1 

Poznámka 

Porážka nečistá část 6 235 1 410 - 
Porážka čistá část 5 235 1 180 - 
Technické práce 4 235 940 - 
Expedice masa 3 235 710 - 
Bourárna 5 235 1 180 - 
Masná výroba 9 235 2 120 - 
Expedice masných 
výrobků 18 85 1 530 - 

Ostraha 5 85 430 - 
Údržba 4 235 940 - 
Administrativa 4 85 340 - 
Další spotřeba  - mytí podlah – 3726 m2                    *  0,2 750 - 
Další spotřeba - potřeba vody pro technologii 68 100 - 
Průměrná denní spotřeba 11,5 + 68,1 = 79,6 m3/den 
Roční spotřeba 29 038 m3 pro 250 pracovních dní 

 

 

3. Ostatní surovinové  a energetické zdroje   

Materiálové vstupy 

 

Celková kapacita masných surovin stávající r.2008:  7.381 t 

Celková kapacita masných surovin projektovaná r. 2010: 9.884 t 

 

 

ROČNÍ VSTUPNÍ SUROVINOVÁ kapacita stávající   -   živá váha + redistribuce masa 

 

 počet ks zvířat v Ø hmotnosti /kg/ Celkem kg 

        

hovězí zvířata 9 000 709 6 381 000,0 

vepřová zvířata 7 000 112 784 000,0 
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skopová zvířata 1 600 35 56 000,0 

redistribuce masa 1 160 000 160 000,0 

Celková kapacita masných surovin stávající: 7 381 000,0 kg 

 

 

ROČNÍ VSTUPNÍ SUROVINOVÁ kapacita výhledová   -   živá váha + redistribuce masa 

 

 počet ks zvířat v Ø hmotnosti /kg/ Celkem kg 

        

hovězí zvířata 12 000 709 8 508 000,0 

vepřová zvířata 10 000 112 1 120 000,0 

skopová zvířata 1 600 35 56 000,0 

redistribuce masa 1 200 000 200 000,0 

Celková kapacita masných surovin výhledová: 9 884 000,0 kg 

 

Elektrická energie 

 

Po realizaci záměru je uvažována spotřeba elektrické energie cca 2.000 MWh/rok (výpočtově 1.988,6 
MWh) 

 

Teplo 

 

Teplo z rozvodu CZT do areálu masokombinátu není, ani nebude přivedeno. 

Veškerý ohřev jak technologický, tak sociální a pro hygienické účely je realizován výhradně 
elektrickou energií, přičemž provozem kompresorů vytvářené teplo je rekuperováno v systému ohřevu 
TUV pro technologii, tak i pro hygienické účely. 
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4. Nároky  na  dopravní  a  jinou  infrastrukturu  (např. potřeba souvisejících 
staveb) 

 

Realizace záměru nevyvolá potřebu změn stávající dopravní ani jiné infrastruktury mimo areál 
podniku. Změna vnitřního uspořádání vyžaduje následné vyvolané investice, které budou řešeny 
v další fázi projektové dokumentace. 

 

 

III. Údaje o výstupech 
 

III.1 Fáze výstavby   

 

1. Ovzduší   

Ovzduší ve fázi výstavby bude ovlivněno determinujícím způsobem následujícími procesy – dopravou 
materiálů, odpadů a osob na stavbě (liniový zdroj) a samotnou stavbou (plošný zdroj). Pro tuto stavbu 
nebyla zpracovávána rozptylová studie vzhledem k relativní nevýznamnosti zdrojů znečištění ovzduší 
ve fázi výstavby 

Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude způsobeno 
dovozem stavebních materiálů k realizaci vlastního investičního záměru. Přesun hmot se bude 
provádět po stávající vnitrozávodní zpevněné komunikaci a dále po příjezdové. 

 

Liniové zdroje 

Pro výstavbu bude použita běžná stavební mechanizace, například autojeřáb AD 26, Libher 40 tun, 
bagr UDS, DH 112, nakladač Bobcat, Tatra 815 návěsy MAN, Volvo atd., Liaz s kolovým 
přepravníkem, autodomíchávač betonu Tatra, svářečka, kompresor atd. Parkování používané 
mechanizace v době mimo pracovní dobu bude zajištěno v uzavřeném areálu na plochách zařízení 
staveniště v areálu. 

 

Doprava ve fázi výstavby bude zajišťována maximálně 12/4 průjezdy nákladních automobilů během 
14 hodinové směny (pouze první / druhý měsíc výstavby). Jedná se tedy v průměru o 8 průjezdů 
během hodiny v rozmezí pracovní směny. Příspěvky k imisní zátěži relevantními škodlivinami 
v ovzduší (TZL, NOx) jsou v tomto případě na základě zkušeností zpracovatele oznámení 
zanedbatelné. 
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Plošné zdroje 

Plošným zdrojem znečištění ovzduší je areál (objekt) stavby. S ohledem na prováděné činnosti je 
záměr ve fázi výstavby zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) a těkavých organických látek 
(TOL).  

 

Emise tuhých znečišťujících látek nelze s dostatečnou vypovídací schopností stanovit. Podmínkou 
zůstává maximální eliminace emisí tuhých znečišťujících látek do okolí dodržováním technologických 
postupů ve fázi zvýšených emisí TZL (výkopy, hutnění a navážení zemin, štěrku atd.). 

 

Emise těkavých organických látek lze stanovit na základě bilance těkavých organických látek 
obsažených v nátěrových hmotách jako jediném zdroji TOL. Materiálová bilance bude provedena 
v další fázi projektové dokumentace. Lze očekávat maximální spotřebu do 1000 kg nátěrových hmot 
s průměrným obsahem těkavých organických rozpouštědel do 50 %. Celková emise těkavých 
organických rozpouštědel by potom byla do 500 kg. Podle zkušeností zpracovatele oznámení                       
a velikosti stavby lze předpokládat maximální spotřebu nátěrových hmot 50 kg za den.  

 

Za předpokladu průměrného obsahu TOL v nátěrových hmotách do 50 % je celková denní emise TOL  
25 kg, což odpovídá při 8 hodinové směně hmotnostnímu toku 3,125 kg za hodinu, 0,9 g za sekundu. 
S ohledem na tyto hmotnostní toky emisí těkavých organických látek lze předpokládat, že kvalita 
ovzduší nebude jejich emisemi v průběhu výstavby negativně ovlivněna. 

 

Návrh zařazení zdrojů emisí 

 

Veškeré emise TOL emitovaných plošným zdrojem jsou fugitivní. Těkavé látky jsou jednoznačně 
kategorizovány dle §3 písm. c) vyhlášky č. 355/02 Sb. V souladu s ustanovením bodu 4.2.6.1 přílohy 
č. 2 vyhlášky č. 355/02 Sb. lze nátěry provádět pouze na základě povolení příslušného orgánu obce při 
překročení zde uvedeného limitu celkové spotřeby.  

 

Porovnání s emisními limity 

 

Pro uvedené stacionární zdroje nejsou stanoveny specifické emisní limity právním předpisem. Emisní 
limit např. formou limitní spotřeby nátěrů ve stanoveném časovém období stanoví příslušný orgán 
obce. 
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2. Odpadní  vody   

Odpadní vody ve fázi výstavby nelze jednoznačně specifikovat. Počty pracovníků na stavbě budou 
záviset na dodavatelské firmě, která bude vybrána ve výběrovém řízení v další fázi realizace stavby. 
Předpokládá se obsazenost pracovníků dodavatele do počtu 20 osob. 

 

Ochrana vod 

Zhotovitel zajistí ochranu životního prostředí.  

Na stavbě nebude skladováno větší množství nátěrových hmot než 20,0 kg. Skladovány budou                        
v ocelové vaně o objemu minimálně 40 l. Pohonné hmoty budou tankovány u čerpacích stanic 
pohonných hmot. Pod stroji obsahujícími látky závadné vodám (ropné látky apod.) budou umístěny 
ocelové vany s objemem o 50 % vyšším než jsou předmětné náplně stroje. Všechny použité obaly, 
použité pomůcky, zbylý materiál apod. budou odváženy k využití nebo odstranění v souladu 
s příslušnými právními předpisy.  

 

3. Odpady   

 

Při stavbě objektu budou vznikat následující odpady v předpokládaném množství. 

 

Tabulka: Odpady vznikající při stavbě objektu 

Číslo 
odpadu 

Druh odpadu (zkráceně) Kategorie Množství (t) Pozn. 

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

N 0,05  

08 01 17* Odpady z odstraňování barev nebo laků 
obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

N 0,05  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,50  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly znečištěné NL O/N 0,05  

15 01 02 Plastové obaly O 0,50  

15 01 02 Plastové obaly znečištěné škodlivinami O/N 0,05  

15 01 04 Kovové obaly O 0,05  

15 01 04 Kovové obaly znečištěné škodlivinami O/N 0,50  
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15 01 07 Skleněné obaly O 0,02  

15 01 10 Obaly obsahující zbytky NL, nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N 0,05  

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

N 1  

17 01 07 Směsi nebo odělené frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků neuv. pod číslem 17 01 
06. 

O 15  

17 03 02    Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 
01 

O 10  

17 04 05 Železo a/nebo ocel O 1  

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 0,3  

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 
03 

O 500  

17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo 
obsahují NL 

N 0,10  

20 03 01 Směsný komunální odpad O 0,30  

 

 

S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, mimo jiné v souladu s vyhláškou                    
č. 294/05 Sb. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných vlastností. Přednostně budou využitelné 
odpady předány k recyklaci a následnému využití. 

 

Nebezpečné odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby škodliviny 
obsažené v odpadech nemohly unikat do okolního prostředí. V případě jejich náhodného výskytu 
budou tyto odpady shromážděny v zabezpečeném zakrytém kontejneru s nepropustným dnem                        
a stěnami, který zabezpečí odpady před jejich nežádoucím únikem do okolního prostředí nebo vniknutí 
dešťových vod do odpadu. Odpady budou následně předány oprávněné osobě k zákonnému využití 
nebo odstranění podle skutečných vlastností odpadu.  

 

Vznikající neznečištěné odpady budou před odvezením na místo jejich dalšího využití nebo odstranění 
(podle skutečné kvality) shromažďovány v zabezpečeném kontejneru na volném prostranství                         
u rekonstruovaného objektu. Směsný komunální odpad bude shromažďován v zakryté nádobě tak, aby 
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nemohlo dojít k vniknutí dešťových vod do nádoby. Všechny odpady budou shromažďovány 
vytříděné podle druhů. 

 

Navržené shromažďování odpadů je odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu životního 
prostředí. 

 

Odpady budou předány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob budou 
archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. 

 

Odpady je možné z hlediska jejich potenciálního vlivu rozdělit na odpady: 

 

 

Tabulka: Pevné odpady s nebezpečnými vlastnostmi 

Číslo 
odpadu 

Druh odpadu (zkráceně) Kategorie Množství (t) Pozn. 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly znečištěné NL O/N 0,05  

15 01 02 Plastové obaly znečištěné škodlivinami O/N 0,05  

15 01 04 Kovové obaly znečištěné škodlivinami O/N 0,50  

15 01 10 Obaly obsahující zbytky NL, nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N 0,05  

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

N 1  

17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo 
obsahují NL 

N 0,10  
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Tabulka: Pevné odpady bez nebezpečných vlastností 

Číslo 
odpadu 

Druh odpadu (zkráceně) Kategorie Množství (t) Pozn. 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,50  

15 01 02 Plastové obaly O 0,50  

15 01 04 Kovové obaly O 0,05  

15 01 07 Skleněné obaly O 0,02  

17 01 07 Směsi nebo odělené frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků neuv. pod číslem 17 01 
06. 

O 15  

17 03 02    Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 
01 

O 10  

17 04 05 Železo a/nebo ocel O 1  

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 0,3  

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 
03 

O 500  

20 03 01 Směsný komunální odpad O 0,30  

 

 

Tabulka: Kapalné odpady s nebezpečnými vlastnostmi 

Číslo 
odpadu 

Druh odpadu (zkráceně) Kategorie Množství (t) Pozn. 

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

N 0,05  

08 01 17* Odpady z odstraňování barev nebo laků 
obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

N 0,05  

 

 

Toto rozdělení odpadů podle jejich fyzikálně chemických vlastností je provedeno s ohledem na 
stávající předpokládané činnosti v rámci záměru. Odpady mohou mít jako determinující nebezpečné 
vlastnosti – H5 škodlivost zdraví, H13 schopnost uvolňovat  nebezpečné látky  do životního prostředí 
při nebo po jejich odstranění (kromě jiných - tyto nebezpečné vlastnosti však budou tzv. převažujícím 
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nebezpečím). S ohledem na tyto dominantní nebezpečné vlastnosti budou umístěny jednotlivé typy 
odpadů v prostorách určených pro soustřeďování těchto odpadů, a to v oddělených vyhrazených                   
a zvlášť označených částech těchto prostor. 

 

Odpady budou umístěny v uzavíratelných obalech nebo kontejnerech nepropustných pro škodliviny 
obsažené v odpadu a s dostatečnou rezistencí vůči materiálu odpadu. Konkrétní materiál obalu musí 
být volen s ohledem na skutečné vlastnosti odpadu z hlediska chemického, fyzikálního (skupenství)            
a požárního. 

 

Pevné odpady bez nebezpečných vlastností (obaly) budou shromažďovány na zvláštním vyhrazeném 
místě. 

 

Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob 
budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude zaznamenáno 
v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro přepravu 
nebezpečných odpadů. 

 

Provoz bude ošetřen souhlasem oprávněných orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy 
(souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady). 

 

 

4. Ostatní   

 

Ochrana před únikem závadných látek 

Zhotovitel zajistí ochranu životního prostředí.  

Na stavbě nebude skladováno větší množství nátěrových hmot než 20,0 kg. Skladovány budou                      
v ocelové vaně o objemu minimálně 40 l. Pohonné hmoty budou tankovány u čerpacích stanic 
pohonných hmot. Pod stroji obsahujícími látky závadné vodám (ropné látky apod.) budou umístěny 
ocelové vany s objemem o 50 % vyšším než jsou předmětné náplně stroje. Všechny použité obaly, 
použité pomůcky, zbylý materiál apod. budou odváženy k využití nebo odstranění v souladu 
s příslušnými právními předpisy.  
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Hluk 

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

 

Nejhlučnější část výstavby bude spočívat při provádění výkopových prací – bagrování a nakládání 
vytěžené zeminy nakladačem a odvoz materiálu. Dalšími význačnými zdroji hluku bude dále dovoz 
materiálu pro násyp a popř. hutnění.  

 

Provoz jednotlivých zdrojů hluku bude přerušovaný a výhradně v době 7 - 21 hod. 

 

Podle zkušeností zpracovatele Oznámení s obdobnými stavbami lze posoudit šíření hluku od stavební 
činnosti na okolní chráněný venkovní prostor. Odborný odhad byl proveden pro nejhlučnější část 
výstavby – hrubé terénní úpravy. Dle zkušeností lze konstatovat, že při stavebních pracích  budou 
splněny uvedené limitní hodnoty  LAeq = 65 dB pro stavební činnosti pro časový úsek 7.00 – 21.00 
hod  ve vztahu k nejbližšímu chráněnému venkovnímu prostoru.  

 

Další 

Záměr nebude zdrojem záření ani jiných významných emisí. 

  

III.2 Fáze provozu  

 

1. Ovzduší   

 

Bodové zdroje  

Provoz jatek a zařízení na zpracování masa je bodovým zdroje znečištění ovzduší. Projektovaná 
kapacita však nedosahuje limitních hodnot dle bodu 6.4. přílohy č. 2 nařízení vlády č. 615/06 Sb. pro 
zařazení do kategorie střední zdroj znečištění.  

Pro tento zdroj nejsou stanoveny emisní limity znečišťujících látek. V rámci hodnocení emisí 
pachových látek bude postupováno podle vyhlášky č. 362/06 Sb. 

 

Provoz neobsahuje jiné bodové zdroje znečištění ovzduší. Veškeré teplo je vyráběno pomocí 
elektrické energie bez emisí do ovzduší.  
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Liniové zdroje 

Liniovým zdrojem emisí bude vnitropodniková a příjezdová komunikace. 

Hodnoty vyvolané dopravní intenzitou, které vyplývají z výrobní kapacity zařízení a odvozených 
nároků na dopravu surovin a expedici produktů, jsou následující: 

 

Při počítaném max. denním výkonu = 56 t živých zvířat: 

 

- zásobování areálu kontinuálně zvířaty - velkodovoz průměrně 3 - 4 jízdy NA/den 

 (pro nosnost NA 16 – 22 t) 

- zásobování areálu kontinuálně zvířaty - v drobném průměrně 2 - 3 jízdy NA/den 

 (pro nosnost NA 8 – 10 t) 

- zásobování areálu nárazově - doplňk. sortimentem  průměrně 1 - 2 jízdy NA/den 

 (pro nosnost NA 4 – 5 t) 

- expedice produktů kontinuálně - velkodovoz  průměrně 3 - 4 jízd NA/den 

 (pro nosnost NA 16 – 20 t) 

- expedice produktů kontinuálně – v drobném  průměrně 4 - 6 jízd NA/den 

 (pro nosnost NA 6 – 8 t) 

- expedice odpadů živočišných odpadů kontinuálně průměrně 1 - 2 jízd NA/den 

 (pro nosnost NA 6 – 10 t) 

- doprava zaměstnanců osobními auty kontinuálně průměrně 35 – 40 jízd OA/den 

 

Pro dopravu živých zvířat ve velkodovozu budou využívány běžné návěsové automobily s korbou 
typů MAN, Mercedes, Volvo, Iveco a i další obdobné typy zahraniční o nosnosti  16 - 22 tun.  

 

Pro dopravu hotových mas a masných výrobků pak nákladní návěsové automobily s mrazírenskou 
nástavbou o nosnosti až 16 - 20 tun. V menší míře, cca 20%, je expedice výrobků prováděna 
drobnějšími nákladními auty s mrazírenskou nástavbou o nosnosti 6 – 8 tun. Živočišný odpad se 
vyváží z provozu masokombinátu nákladními auty s kontejnerovou nástavbou o nosnosti 6 – 10 tun. 
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Liniové zdroje emisí 

 
Ø vozidel / 
měsíc 

vozidel / rok 
Ø vozidel / 
pracovní den 

 

NA 365 4 375 17,5  

OA 1081 9 375 37,5  

celkem 1 446 13 750 55,0  

 

Zhodnocení imisního zatížení oxidem uhelnatým, prachovými částicemi frakce PM10 a oxidem 
dusičitým bylo provedeno pomocí výpočtového programu SYMOS 97 dle metodiky schválené 
Ministerstvem životního prostředí [5]. K výpočtu byl použit odborný odhad větrné růžice pro lokalitu 
Pardubice, okres Pardubice, vypracovaný Českým hydrometeorologickým ústavem v Praze - 
Komořanech, který je dostatečně reprezentativní pro zájmovou lokalitu. 

 

Emisní faktory, ze kterých byly vypočítány emise osobních vozidel a těžkých nákladních vozidel, jsou 
uvedeny v příloze č. 3 tohoto oznámení. 

 

 

2. Odpadní  vody   

 

Dešťové vody 

Dešťové vody ze zpevněných ploch „P1 a P2“ jsou svedeny příčným spádem (spád cca 1%) do 
uličních vpustí a z nich do areálové dešťové kanalizace, ze které jsou vypouštěny do vodoteče v jižní 
části areálu.  

  

Množství dešťových vod – navrhovaný stav: PLOCHA „P1“ (dešťové vody ze zpevněných ploch 
užívaných jako komunikace) 

S=7 476 m2=0,7476 ha 

I=130 l/s.ha-1 

C=0,7 

Qrp1=68,0 l/s, Qr15p1=61,3 m3/15min, Qrokp1=3663 m3/rok 

 

 

Množství dešťových vod – navrhovaný stav: PLOCHA „P2“ (dešťové vody ze střech objektů areálu) 
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S=7 764 m2=0,7764 ha 

I=130 l/s.ha-1 

C=1,0 

Qrp2=100,9 l/s, Qr15p2=90,8 m3/15min, Qrokp2=5435 m3/rok 

 

 

Množství dešťových vod ze – zelených ploch areálu (navrhovaný stav: PLOCHA „P3“) 

Dešťové vody jsou přirozeně zasakovány. 

S=23 460 m2=2,3460 ha 

I=130 l/s.ha-1 

C=0,05 

Qrp3=15,3 l/s, Qr15p3=13,7 m3/15min, Qrokp3=821 m3/rok 

 

Splaškové odpadní vody 

Splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení areálu jsou svedeny areálovou splaškovou kanalizací 
do přečerpávací stanice (parcela st. 196), ze které jsou tlakově čerpány na areálovou ČOV. 

Výpočet množství splaškových vod  –  Qsv: 

 

Počet osob: 

Výpočet je uvažován s 20% nárůstem počtu osob + 10% rezerva. 

 

Provoz nečistý 36 osob  (nš: porážka nečistá část, porážka čistá část, technické práce, expedice masa, 
bourárna, masná výroba, údržba). 

 

Provoz čistý 27 osob (nč: expedice masných výrobků – řidiči, ostraha, administrativa). 

Plocha mytí podlah S = 3 726 m2. 

Koeficienty: 

qp (pití) – 5 l/os.den-1 

qk (kuchyň) – 30 l/os.den-1 

qmš (mytí špinavý provoz) – 200 l/os.den-1 

qmč (mytí čistý provoz) – 50 l/os.den-1 
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qpl (mytí ploch) = 0,2 l/m2.den-1 

Qsv = nš.(qp+qk+qmš) + nč.(qp+qk+qmč) + S.qpl 

Qsv = 36.(5+30+200) + 27.(5+30+50) + 3726.0,2 = 8460+2295+745 

Qsv = 11 500 l/den=11,50 m3/den 

 

Technologické odpadní vody 

Vody jsou svedeny přes odlučovače tuků a dále jsou odváděny do areálové splaškové kanalizace a 
dále přes čerpací stanici na ČOV. 

 

Množství technologických vod z provozu je na základě evidenčního měření stanoveno pro rok 2008 na 
množství 53,14 m3/den. Výpočet pro stav po realizaci záměru je uvažován s 20-ti procentním nárůstem 
produkce + 10% rezerva. Předčištění technologických vod bude přes nový odlučovač tuků (jeden nebo 
dva), napojený na stávající areálovou splaškovou kanalizaci. 

 

Množství technologických vod z provozu je na základě bilančního výpočtu stanoveno na množství 
69,08 m3/den. 

 

V rámci přístavby a rekonstrukce budou stávající ŽB odlučovače tuků zrušeny a navrženy na nově 
navrhovaný stav dle ČSN EN 1825-2 tak, aby kapacitně pokryly denní špičky v průtoku 
technologických vod. Dostatečně budou dimenzována zařízení jak z hlediska objemu kalové jímky 
před a v odlučovači, tak z hlediska průtočnosti samotného odlučovače. 

 

Systém technologické kanalizace pro část „jatka“ – odlučovač tuků řady NS10. 

Systém technologické kanalizace pro část „masná výroba“ – odlučovač tuků řady NS10. 

 

Celkové množství odpadních vod vypouštěných na ČOV 

Stávající stav:  

vody splaškové – 8,06 m3/den 

vody technologické – 53,14 m3/den 

vody celkem – 61,2 m3/den = 22.337 m3/rok 

 

Navrhovaný stav:  
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vody splaškové – 11,50 m3/den 

vody technologické – 68,10 m3/den 

vody celkem – 79,6 m3/den = 29.038 m3/rok 

 

Kvalita vod 

Vypouštění odpadních vod je povoleno příslušným vodoprávním rozhodnutím. 

Kvalita vody na výstupu odpovídá nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 
61/2003Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 
oblastech. 

Kvalita vod je pravidelně zjišťována rozbory odpadních vod. Průměrné hodnoty determinujících 
parametrů odpadních vod na výústi jsou přehledně uspořádány v následující tabulce. Hodnoty byly 
zjištěny průměrkováním hodnot dle rozborů provedených v roce 2008 a 2009 s vyloučením odlehlých 
hodnot. 

 

Parametr Koncentrace Jednotka 

CHSK 127 mg.l-1 

BSK5 25,0 mg.l-1 

N-NH4 4,31 mg.l-1 

 

Průměrné hodnoty (i jednotlivé hodnoty dle rozborů) prokazují správnou funkci čistírny a dodržování 
stanovených emisních limitů dle vodoprávního rozhodnutí. 

 

Celkové vypuštěné znečištění je přehledně uspořádáno v následující tabulce. 

 

     

Parametr Stávající stav Budoucí stav Projektovaná 
kapacita 

Jednotka 

CHSK 79646 102187 207500 kg.rok-1 

BSK5 37763 48450 112500 kg.rok-1 

N-NH4 3445 4420 3250 kg.rok-1 
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Z přehledu je zřejmé, že celkové vypuštěné znečištění pro parametry CHSK a BSK5 splňuje 
projektované parametry čistírny. U ukazatele N- NH4 jsou sice překračovány projektované hodnoty 
nicméně nejsou překračovány koncentrační ani hmotnostní hodnoty dle vodoprávního povolení (20 
mg.l-1 a 100 m3.den-1). 

 

Ochrana vod 

Stavební provedení zajišťuje dostatečnou ochranu vod před znečištěním. 

 

3. Odpady   

 

Odpady, které mohou vznikat při výrobním procesu: 

Číslo 
odpadu 

Druh odpadu (zkráceně) Kategorie Množství (t) Pozn. 

02 02 02 Odpady živočišných tkání O 1000  

02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě a zpracování O 10  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,50  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly znečištěné NL O/N 0,05  

15 01 02 Plastové obaly O 0,50  

15 01 02 Plastové obaly znečištěné škodlivinami O/N 0,05  

15 01 04 Kovové obaly O 0,05  

15 01 04 Kovové obaly znečištěné škodlivinami O/N 0,05  

15 01 07 Skleněné obaly O 1,5  

15 01 10 Obaly obsahující zbytky NL, nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N 0,05  

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

N 1  

19 08 10 Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků 
obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky 
neuvedené pod číslem 190809 

N 15  
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19 08 12 Kaly z biologického čištění průmysl. 
odpadních vod neuvedené pod č. 19 08 11 

O 190  

20 01 08 Biolog. rozložitelný odpad z kuchyní a 
stravoven 

O 5  

20 01 21 Zářivky a jiný odpad s obsahem Hg N 0,05  

20 03 01 Směsný komunální odpad O 5  

20 03 07 Objemový odpad O 1  

 

 

Odpady je možné z hlediska jejich potenciálního vlivu rozdělit na odpady: 

 

 

Tabulka: Pevné odpady s nebezpečnými vlastnostmi 

Číslo 
odpadu 

Druh odpadu (zkráceně) Kategorie Množství (t) Pozn. 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly znečištěné NL O/N 0,05  

15 01 02 Plastové obaly znečištěné škodlivinami O/N 0,05  

15 01 04 Kovové obaly znečištěné škodlivinami O/N 0,05  

15 01 10 Obaly obsahující zbytky NL, nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N 0,05  

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

N 1  

19 08 10 Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků 
obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky 
neuvedené pod číslem 190809 

N 15  

20 01 21 Zářivky a jiný odpad s obsahem Hg N 0,05  
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Tabulka: Pevné odpady bez nebezpečných vlastností 

Číslo 
odpadu 

Druh odpadu (zkráceně) Kategorie Množství (t) Pozn. 

02 02 02 Odpady živočišných tkání O 1000  

02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě a zpracování O 100  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,50  

15 01 02 Plastové obaly O 0,50  

15 01 04 Kovové obaly O 0,05  

15 01 07 Skleněné obaly O 1,5  

19 08 12 Kaly z biologického čištění průmysl. 
odpadních vod neuvedené pod č. 19 08 11 

O 190  

20 01 08 Biolog. rozložitelný odpad z kuchyní a 
stravoven 

O 5  

20 03 01 Směsný komunální odpad O 5  

20 03 07 Objemový odpad O 1  

 

 

Toto rozdělení odpadů podle jejich fyzikálně chemických vlastností je provedeno s ohledem na 
stávající předpokládané činnosti v rámci záměru. Odpady mohou mít jako determinující nebezpečné 
vlastnosti – H5 škodlivost zdraví, H13 schopnost uvolňovat  nebezpečné látky  do životního prostředí 
při nebo po jejich odstranění (kromě jiných - tyto nebezpečné vlastnosti však budou tzv. převažujícím 
nebezpečím). S ohledem na tyto dominantní nebezpečné vlastnosti budou umístěny jednotlivé typy 
odpadů v prostorách určených pro soustřeďování těchto odpadů, a to v oddělených vyhrazených                     
a zvlášť označených částech těchto prostor. Odpady jsou umístěny v uzavíratelných obalech nebo 
kontejnerech nepropustných pro škodliviny obsažené v odpadu a s dostatečnou rezistencí vůči 
materiálu odpadu. Konkrétní materiál obalu musí být volen s ohledem na skutečné vlastnosti odpadu                    
z hlediska chemického, fyzikálního (skupenství) a požárního. 

 

Veškeré odpady jsou předávány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob 
budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude zaznamenáno 
v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro přepravu 
nebezpečných odpadů. 
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4. Produkty 

Celková kapacita masných výrobků stávající r.2006:  3.920 t 

Celková kapacita masných výrobků stávající r.2007:  4.550 t 

Celková kapacita masných výrobků stávající r.2008:  5.210 t 

Celková kapacita masných výrobků projektovaná r.2010: 6.465 t 

 

ROČNÍ VÝSTUPNÍ VÝROBKOVÁ kapacita stávající   -   výrobky + distribuce masa 

 hmotnost v kg koeficient navýšení % 

druh celkem 

       /kg/ 

        

maso hovězí a telecí 3 954 975,00 0 3 954 975,0 

maso vepřové 370 288,00 0 370 288,0 

maso skopové 216 556,00 0 216 556,0 

masné výrobky 668 242,00 0 668 242,0 

Celková kapacita masných výrobků stávající: 5 210 061,0 kg 

 

 

ROČNÍ VÝROBKOVÁ kapacita výhledová   -   výrobky + distribuce masa 

 hmotnost v kg koeficient navýšení % 

druh celkem 

       /kg/ 

        

maso hovězí a telecí 3 954 975,00 25,0 4 943 718,8 

maso vepřové 370 288,00 30,0 481 374,4 

maso skopové 216 556,00 10,0 238 211,6 

masné výrobky 668 242,00 20,0 801 890,4 

Celková kapacita masných výrobků výhledová: 6 465 195,2 kg 
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5. Ostatní   

 

Hluk 

Za zdroje hluku lze u této stavby považovat především: 

provozování 4 ks kompresorů pro chladící systém chladíren masa (provedení pro venkovní 
provozování), 

provozování 1 ks klimatizačních jednotek pro masnou výrobu (provedení pro venkovní provozování), 

 - dopravní prostředky uvnitř areálu pro dovoz zvířat a expedici výrobků, 

 - vnější nákladní doprava (nákladní automobily). 

 

Akustické parametry zdrojů hluku:  

 

Zdroje hluku:   hladina akust. tlaku   Hladina akust.výkonu 

     ve vzd. 2m  LR v dB(A)   LW v dB(A) 

kompresory    65     82 

klimatizační jedn. na střeše Jatek  58     74 

nákladní automobily   70     78 

 

Doprava po příjezdné komunikaci ze státní silnice III.třídy nebude mít za následek nepřípustné 
zvýšení hlukového zatížení v okolí stavby, neboť bezprostřední okolí příjezdové komunikace i státní 
silnice je bez obytných budov. Stav dopravy se nijak zásadně nezvětší, neboť budou pro dopravu 
používány tonážnější nákladní automobily a modernější konstrukce při menší vnější hlučnosti. 

 

Nárůst bude minimální a u nejbližších chráněných objektů, které jsou ve vzdálenosti cca 820 m SV 
směrem, navíc dodatečně chráněné vzrostlou zelení, se neprojeví sledovatelnou změnou. 

 

Další 

Záměr nebude ve fázi provozu  zdrojem záření ani jiných významných emisí.   
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6.  Doplňující   údaje   

 

Záměr neovlivní krajinu, nedotkne se významným způsobem faktoru pohody. Nedochází ke kumulaci 
s jinými záměry. 

 

ČÁST C   
 
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 

Na základě požadavku a objednávky objednatele ze dne 28.1.2009, bylo provedeno šetření archivních 
geologických údajů s cílem získání orientačního přehledu o geologických, hydrogeologických a 
geotechnických poměrech buď přímo nebo v nejbližším okolí stávajícího areálu Masokombinátu 
Hlavičník, tj. bývalý zemědělský areál (mj. centrální testovací stanice hybridů prasat), při okraji 
lesního prostoru, cca 800 m JZ od obce Hlavečník (cca 10 km SZ od Přelouče, 9 km J od Chlumce nad 
Cidlinou) – region Pardubický kraj. Tyto údaje převedené na aktuální normalizovanou klasifikaci 
obsahuje tato zpráva, zpracovaná formou rešerše archivních materiálů. Požadavky na technický rozsah 
této rešerše byly konzultovány s projektanty stavby (Ing. Vondra, Mgr. Balažovič – PRIDOS Hradec 
Králové). Hlavní důraz byl v této fázi kladen na získání podkladů pro zpracování EIA stavby a 
ideovou volbu návrhu a způsobu zakládání projektované přistavované části objektu.   

 

 

 

C.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 
Posuzovaný záměr se nachází v k. ú. obce Hlavičník. Bližší charakteristiku umístění záměru podává 
mapa širších vztahů – obr. č. 1. Oblast je rovinného charakteru s mírným sklonem ve směru SZ – JV.  
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Obr.: Umístění záměru – mapa širších vztahů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.1.1  Voda 

 

Oblast je odvodňována Černou strouhou ústící do Labe. Oblast nenáleží CHOPAV (dle HEIS VUV 
T.G.M). 

 

Tab.: Základní charakteristika lokality – vody povrchové 

ID hydrologického povodí: 103040770  

Číslo hydrologického 
pořadí: 

1-03-04-077/0  

ID toku: 107380000100  

Název toku: Černá strouha  

ID hrubého úseku toku: 1073800  

Horní styčník - řkm: 7  

Dolní styčník - řkm: 0  

ID pramenného úseku: 107380000100  
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Délka údolnice: 7,08 km  

Povodí 3.řádu: Labe od Chrudimky po Doubravu  

Oblast povodí: 
Oblast povodí Horního a středního 
Labe  

ID koordinační oblasti: 5100  

Název koordinační oblast: Horní a střední Labe  

ID oblasti SUBUNIT: 5100  

ID metadat: VUV_DBVTOK_20060406  

Zdroj: HEIS VUV T.G.M 

 

 

Zájmové území  se nachází v území  s těmito parametry: 

 

PRůM. SOUHRNNÁ měsíční DEŠŤOVÁ DOTACE (STANICE LABské CHRČICE ) 

1900 - 1950 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII celkem 

( mm )   34 29 31 44 59 70 83 72 50 43 41 37 593 

 

 

PRůMĚRNÁ SOUHRNNÁ měsíční DEŠŤOVÁ DOTACE  ( STANICE PŘELOUČ ) 

1931 - 1960 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII celkem 

( mm )   34 33 28 39 63 68 88 72 44 44 34 33 580 

 

 

POVRCHOVÉ VODY 

ochranný režim území: bez ochrany  

základní hydrologické pořadí: 1 - 03 - 04 - 077 - povodí Černé strouhy 

příslušnost a řád toku: Černá strouha – II  

další průběh toku: Černá strouha – II, Labe – I  

plocha dílčího povodí: 16,298 km2  

celková plocha povodí s předchozími: 16,298 km2  
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ohrožení území náporovými vodami: mimo zátopová území vodních toků 

ochranný režim povrchových vod: bez ochrany 

oblast hygienické ochrany: bez ochrany 

 

 

Podzemní voda 

Hydrogeologické poměry území jsou závislé především na propustnosti horninového prostředí, 
morfologii terénu a velikosti zdroje podzemní vody (infiltrační oblasti). Zdrojem podzemních vod jsou 
zde převážně srážkové vody. Bližší charakteristiku oblasti vyjadřují následující tabulky. 

 

Tab.: Charakteristika rajónu základní vrstvy 

ID hydrogeologického rajonu: 4360  

Název hydrogeologického 
rajonu: 

Labská křída  

Plocha hydrogeologického 
rajonu : 

2 845,75 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: 4360  

Litologie: jílovce a slínovce  

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: 4360  

Litologie: pískovce a slepence  

Křídové souvrství: perucko-korycanské  

Stratigrafická jednotka: cenoman  

Dělitelnost rajonu: nelze dělit  

Mocnost souvislého zvodnění: 5 až 15 m  

Hladina: napjatá  

Typ propustnosti: průlino - puklinová  

Transmisivita: nízká <1.10-4 m2/s  

Mineralizace: >1 g/l  

Chemický typ: Na-Ca-HCO3-Cl  

 

 

Tab.: Ochranný režim – vody podzemn 

PODZEMNÍ VODY 

ochranný režim území: bez ochrany  

bilancované hydrogeologické kolektory: A (Kc) 

ochranný režim podzemních vod: bez ochrany 

oblast hygienické ochrany: bez ochrany 

 

 

C.1.2 Půda 

 

Viz. kapitola C.1.9 tohoto oznámení. 

 

C.1.3 Ovzduší 

 

Ve sledované užší oblasti se nevyskytuje žádný významný znečišťovatel území. V širší oblasti patří 
k největším znečišťovatelům ovzduší elektrárna Opatovice, elektrárna Chvaletice apod. V areálu 
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společnosti vzniká znečištění ovzduší provozem živočišné výroby, výfukovými plyny vnitropodnikové 
dopravy a prachovými částicemi. 

 

 

C.1.4 Klimatické podmínky 

 

V ČR se vyskytují tři klimatické oblasti: teplá, mírně teplá a chladná. Posuzovaná lokalita spadá podle 
E. Quitta do oblasti teplé s označením T2. Charakteristiku této oblasti udává tab. č. 5. Oblast je 
charakteristická dlouhým létem, teplým a suchým, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až 
mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi 
krátkým trváním sněhové pokrývky. 

 

Tab.: Klimatické ukazatele dotčené oblasti 

Klimatické ukazatele oblasti T2  Prům. hodnoty za rok 

Počet letních dnů 50-60 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 160-170 

Počet mrazivých dnů 100-110 

Počet letních dnů 30-40 

Průměrná teplota v lednu -2°C až -3°C 

Průměrná teplota v červenci 18°C až 19°C 

Průměrná teplota v dubnu 8°C až 9°C 

Průměrná teplota v říjnu 7°C až 9°C 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a 
více 

90-100 [mm] 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 350-400 [mm] 

Srážkový úhrn v zimním období 200-300 [mm] 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40-50 

Počet zamračených dnů v roce 120-140 

Počet jasných dnů v roce 40-50 
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Zájmové území se nachází v mírně teplém klimatickém okrsku s těmito klimatickými návrhovými 
parametry:  

 

Tab.: Další parametry dotčené oblasti 

parametr zdroj hodnota 

sněhová oblast: (ČSN 73 0035) I 

seismická oblast: (KA ČR) do 4° stupnice M.C.S. 

seismická oblast: (ČSN 73 0036) území seismicky neohrožené  

výškové pásmo: - 209 – 211 m.n.m. 

index mrazu pro n = 10 let:  (ČSN 73 6114) Im k 0,1    = 375 

součinitel chladných poloh: (ČSN 73 6114) γm   = 1,0 

součinitel výškové zástavby: (ČSN 73 6114) γn    = 1,0 

upravený index mrazu n  = 10 let (ČSN 73 6114) Im d 0,1    = 375.1.1 = 375  

max. hloubka promrzání (pro Im0,1): (ČSN 73 6114) dpr = 0,178.3750,30  = 1,05 m 

 (TP 77) dpr = 0,05.(375)0,50 = 0,97 m 

směr převládajících větrů: - Z, SZ 

max. síla větru: (KA ČR) nad 5° Beauforta 

podíl bezvětří: (KA ČR) 8,4 – 9,2 % 

 

C.1.5 Chráněná území  

 

Posuzovaný záměr se přímo nenachází v žádné velkoplošném/maloplošném zvláště chráněném území 
(CHKO, NP, NPR, NPP,PR, PP). 

V širším pohledu se vyskytuje několik zvláště významných lokalit. 

Jsou to zejména tyto: 

PR Duny u Sváravy – vzdálená cca 2 km JZ směrem 

PR Týnecké mokřiny - vzdálená cca 2,3 km JZ směrem 

PP Pamětník – vzdálená cca 4,7 km S směrem 

PR Louky u rybníka Proudnice - vzdálená cca 5,3 km S směrem 
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PR Duny u Sváravy se vyznačují ochranou fenoménu typických polabských písečných přesypů. Jsou 
převážně zalesněny borovicí lesní a pouze na malých částech nebo na okraji porostů se vyvíjejí 
pískomilná společenstva. 

 

PR Týnecké mokřiny se rozkládá v k.ú. města Týnec nad Labem. Hlavním motivem ochrany jsou 
mokřady, vlhké inundační louky, vegetace a zvířena tůní a zejména vodní a bažinné ptactvo. 

 

PP Pamětník se nachází asi 1 km jižně od obce Pamětník asi 5 km jižně od města Chlumec nad 
Cidlinou v okrese Hradec Králové. Ev.č. 1761, správce AOPK Pardubice. Předmětem ochrany na 
lokalitě je pestrý komplex mokřadních, lučních a pískomilných společenstev v nivě Mlýnské Cidliny. 
V současné době patří území k nejbohatším botanickým lokalitám okresu. 

 

PR Louky u rybníka Proudnice se nachází na katastrálním území Hradišťko II a hlavním motivem 
ochrany jsou zde přirozené mokřadní ekosystémy s výskytem vstavačovitých rostlin a dále je lokalita 
významná též z ornitologického hlediska. 

 

Evropsky významné lokality 

 

Evropsky významné lokality (special areas of conservation - SAC) byly stanoveny v rámci projektu 
Natura 2000. Tyto lokality chrání volně žijící druhy živočichů (kromě ptáků), rostlin a typy přírodních 
stanovišť na základě přílohy I. a II. směrnice o stanovištích. Evropsky významné lokality jsou 
vyhlašovány v kategoriích zvláště chráněných území, definovaných zák. 114/1992 Sb. ve znění zák. 
218/2004 Sb. 

 

V blízkosti záměru se nachází evropsky významné lokality viz tab. 

 

Tab. č. 8: Přehled EVL 

 

KOD 
LOKALITY 

NAZEV 
LOKALITY 

PREDMET 
OCHRAN
Y 

KOD 
USOP 

KATEGORI
E USOP 

KATEGORI
E USOP 

Vzdáleno
st od 
záměru 

CZ0214010 Dománovický 
les 

VPO 2524 EVL EVL 2 km 

CZ0213061 Týnecké ZV 2610 EVL EVL 5,3 km 
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mokřiny 

 

 

Ptačí oblasti 

 

Ptačí oblasti (special protected areas - SPA) jsou rovněž stanoveny v rámci projektu Natura 2000, 
kterým ČR reaguje na požadavky EU. Předmětem ochrany jsou druhy vyjmenované v příloze I. a II. 
směrnice o ptácích. Ptačí oblast je nový pojem, specifikovaný zák. 114/1992 Sb. ve znění zák. 
218/2004 Sb. 

Nejbližší lokality soustavy NATURA 2000. 

 

 

Tab.: Ptačí oblasti 

KOD N2000 NAZEV OBLASTI KOD USOP Vzdálenost od záměru

CZ0211011 Žehuňský rybník - Obora Kněžičky 2276 20 km 

CZ0531012 Bohdanečský rybník 2291 10 km 

 

 

 

C.1.6 Fauna a flóra  

 

Záměr se nachází v uzavřeném zemědělském areálu. Okolí areálu je nachází souvislý lesnatý porost 
smíšeného charakteru. Viz. kapitola C.1.9 tohoto oznámení. 

 

 

C.1.7 Územní systém ekologické stability a krajinný ráz  

 

Pojmy: 

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí 
krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – tj. podle rozmanitosti 
potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě jejich prostorových vazeb               
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a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů         
a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny a společenských limitů a záměrů určujících 
současné a perspektivní možnosti kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994). 

Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní systém ekologické 
stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 

 

Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje existenci 
druhů nebo společenstev rostlin a živočichů. 

 

Biokoridor je část krajiny, která spojuje biocentra a umožňuje organismům přechody mezi biocentry. 

 

Interakční prvky jsou základní stavební částí ÚSES na lokální úrovni. Jsou to ekologicky významné 
krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva, vytvářející existenční podmínky 
rostlinám a živočichům, významně ovlivňující funkce ekosystémů krajiny. 

 

Významnými krajinnými prvky (dále jen VKP) vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, podle ustanovení § 3b jsou lesy, rašelinitě, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. 
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný 
krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště 
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné 
plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. 

Registrované významné krajinné prvky, tj. ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části 
krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. 
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Biocentra a biokoridory 

V blízkosti záměru se nachází lokální biocentrum, které nebude záměrem zasaženo nebo jinak 
ovlivněno - -viz obr. č. 2. 

Obr.: Mapa ÚSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.1.8 Krajina, způsob jejího využívání  

 

 Viz. kapitola C.1.9 tohoto oznámení. 

 

C.1.9 Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství 

 

Jak je zřejmé z přehledu archivních prací v rozsáhlém J okolí obce Hlavečník byly v minulosti 
prováděny průzkumné práce ložiskového charakteru zaměřené na ověření výskytu stavební suroviny - 
přírodního těženého štěrkopísku. Tyto práce, které zasahovaly až do prostoru zájmového území 
zemědělského areálu a tedy i masokombinátu, byly ukončeny výpočtem zásob a zaregistrováním 
ložiska. Jak však vyplývá ze závěrů příslušné archivní zprávy (P 50482) a zejména dle aktuálního 
registru CHLÚ (chráněných ložiskových území) zájmové území investičního záměru se již nachází 
mimo prostor s ložiskovou ochranou. Hranice výhradního ložiska (B3) v rezervě (využití 40) 
Hlavečník 2 e.č. 229400 se nachází cca 200 m J, hranice CHLÚ Hlavečník I e.č 22940000, které 
zaujímá mírně větší prostor se nachází ve vzdálenosti 150 m J. S ohledem na využití ložiska byl 
ochranou ložiska pověřen Geofond ČR s.o. Praha. Hlavním důvodem pro navržené S ohraničení 
ložiska byl zřejmě rozsáhlý výskyt peliticko - aleuritických zemin v meziloží hlubších štěrkopísků a 
povrchových primárně akumulovaných i přeplavených eolických písků, spojený s účinkem 
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sedimentace bočního přítoku do území, který velmi výrazně omezuje objem a těžitelnost sledované 
suroviny.  

Podle regionálního geomorfologického členění reliéfu ČSR (B.Balatka a kol. - GÚ ČSAV Brno 1971) 
zájmové území patří do provincie České vysočiny, soustavy českých tabulí, podsoustavy Labských 
tabulí, celku východolabských tabulí a do podcelku Pardubická kotlina, s označením VIB-4C. 
Z hlediska lokálních morfologických poměrů je zřejmé, že zájmové území se nachází v uzavřeném 
bývalém zemědělském areálu (m.j. centrální testovací stanice hybridů prasat)  při okraji lesního 
prostoru, cca 800 m JZ od obce Hlavečník (cca 10 km SZ od Přelouče, 9 km J od Chlumce nad 
Cidlinou) v rovinatém až velmi mírně svažitém území s expozicí terénu k J až JV.  

Z regionálního globálně - geologického hlediska se zájmové území areálu nachází v J části centrální 
oblasti české křídové tabule. Celková mocnost svrchně - křídových hornin se zde předpokládá od 120 
do 140 m, při stratigrafickém rozpětí vrstevního sledu od cenomanu po střední turon. Pro území 
S předpolí nedalekých Železných hor je charakteristická relativně vysoká mocnost mořského 
cenomanu až okolo 50 ti m, tvořeného slepenci a kvádrovými pískovci. Spodní turon je zde omezen na 
tvrdé spongilitické slínovce 15 - 20 m mocné, střední turon je zastoupen většinou jen spodním 
oddílem, tj. rozpadavými slínovci v mocnosti 50 - 70 m. Reliéf svrchně křídových hornin byl 
v průběhu starších čtvrtohor postižen rozsáhlou říční erozí a nesouvisle překryt čtvrtohorními 
sedimenty fluviálního i eolického původu. Územní rozšíření fluviálních štěrkopískových teras odráží 
paleomorfologické změny, ke kterým v průběhu starších čtvrtohor v rámci pardubické tabule došlo. 
Eolické sedimenty zde vznikaly převážně deflací z povrchu spodních teras a svým rozšířením jsou na 
ně vázány. Byly uloženy v přesypech, jejichž až 10 m vysoké relikty jsou časté zejména na povrchu 
mladě risské terasy v okolí Živanic a Břehů (např. Semínský přesyp). Současně se vyskytují i 
v akumulacích plošných, široce rozplavených na povrchu štěrkopískových teras.     

Z širšího hydrogeologického hlediska se zájmové území nachází v hydrogeologickém rajonu 436 - 
Labská křída. Rajón zahrnuje centrální část křídové pánve, která se z hydrogeologického hlediska 
odlišuje od ostatních částí zcela zanedbatelnou velikostí infiltračních ploch, malou mocností jediného 
bazálního cenomanského kolektoru A v klastikách perucko - korycanského souvrství, a tím i 
nepatrnou intenzitou oběhu podzemní vody. V plochém povrchu rajónu dominuje teplické a 
březenecké souvrství v nepropustné jílovité labské facii. Propustnost kolektoru A je průlino - 
puklinová. Mocnost a litologický charakter kolektoru podléhají rychlým změnám v závislosti na 
morfologii předkřídového reliéfu. V západní části rajónu převládá mocnost 20 - 60 m, ve východní 
části je nižší 0 - 50 m. Kolektor je uložen v mírném sklonu od J k S. Spád podzemní vody od S k J je 
protiklonný k uložení kolektoru. K dotaci kolektoru dochází přetokem ze severu přes rovenský zlom a 
jílovickou poruchu. Přírodní drenáž je skrytými přírony do Labe. Zranitelnost kolektoru je vzhledem 
k mocnému artéskému stropu nízká. Nebezpečí spočívá pouze v přetěžování struktury nadměrnými 
odběry. V rajónu 436 jsou v kolektoru A registrovány odběry pro balneologické účely v Poděbradech 
a Bohdanči. Chemické složení prostých podzemních vod západního cípu rajónu je typ Na - Ca - HCO3 
- Cl s celkovou mineralizací 300 - 550 mg/l. Převládající složení minerálních vod je typu Na - HCO3, 
částečně i Na - Ca - HCO3 - Cl s celkovou mineralizací 2 - 8 g/l.. Navíc JV od zájmového prostoru je 
vyčleněn hydrogeologický rajón 114 - Kvartérní sedimenty Labe po Týnec a SV od zájmového 
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prostoru potom i hydrogeologický rajón 116 - Kvartérní sedimenty Urbanické brány s podstatně 
výraznější plošně rozsáhlou zranitelností zásob těchto podzemních vod - bezprostředně do zájmového 
území však tyto rajony nezasahují.  

Lokální stavebně - geologické poměry odpovídají výše uvedeným regionálně - geologickým 
poměrům. Křídový podklad v prostoru přístavby lze očekávat v hloubce 6,00 - 7,00 m pod povrchem 
terénu (cca v úrovni 203,0 - 203,5 m.n.m.). Vlastní skalní podklad tvořený rozpadavými zvětralými až 
navětralými slínovci (R6-4) se nachází rovněž v hloubce okolo 6,00 - 7,00 m. Místy však může být 
ještě nesouvisle překryt eluviálními produkty rozpadu těchto podložních hornin - pevným až tvrdým 
slínem s úlomky slínovců (R6(F8-CH), F8-CH). Na křídových vrstvách se zde vyskytují fluviální 
sedimenty pleistocénních teras řek Labe, případně i Cidliny. Terasa je označovaná jako VIIa, případně 
riss 3 a je tvořena především písčitým štěrkem, štěrkopískem až pískem středně zrnným až 
hrubozrnným s četnými štěrky (G2,3-GP,G-F). Tyto štěrkopísky byly předmětem ložiskových 
průzkumů, případně i těžby jako vyhledávané stavební suroviny. Z hlediska možné těžby těchto 
materiálů jako stavební suroviny bylo však konstatováno, že jak prostor daného areálu, tak zejména 
území přiléhající k S a SV jsou však pro těžbu štěrkopísků silně znehodnocena výskytem souvislé až 
3,00 - 3,60 m mocné vrstvy (vložky) prachovitě – jílovitých a siltovitých zemin, která při JZ okraji 
obce Hlavečník uzavírá sedimentaci této terasy, v zájmovém prostoru se však již nachází v meziloží 
této terasy.  

Geotechnicky lze zeminy této vrstvy klasifikovat jako prachovitá, případně prachovitě – písčitá hlína   
a prachovitý, případně prachovitě – písčitý jíl (F6,5,4,3-CL,ML,CS,MS). Předmětný areál se nachází 
v okrajové zóně výskytu těchto jemnozrnných zemin, s podstatně menší mocností jejich výskytu (na 
nejbližších vrtech HV8/78 a HV9/78 mocnost pouze 0,3 – 0,5 m). Výskyt takto rozsáhlé peliticko – 
aleuritické vrstvy (vložky) jemnozrnných zemin je vysvětlován pravděpodobně jako účinek 
sedimentace bočního přítoku z území křídových hornin. Na této vrstvě jemnozrnných soudržných 
zemin se v zájmovém prostoru vyskytují již pouze sedimenty mladších čtvrtohor - přeplavené 
štěrkopísky a váté písky s různým obsahem hrubších klastických zrn (S2,3-SP,S-F), které zejména při 
povrchu obsahují větší jemnozrnnější příměs (S3,4-S-F,SM) a následně v rostlém terénu přecházejí až 
do povrchové slabě vegetační vrstvy hlinitého písku až písčité hlíny (S4-O(SM), případně F3-O(MS)).  

Lokálně stavebně - hydrogeologické poměry potvrzují jak globální hydrogeologické poměry, tak plně 
souvisí s výše uvedenými stavebně - geologickými poměry. Podzemní voda první zvodně je zde 
vázaná na značně propustné akumulace písčitých, štěrkopískových a štěrkovitých zemin v kvartérním 
pokryvu. Jak prokázaly dlouhodoběji prováděné hydro- geologické průzkumy a sledování HPV 
v tomto území, je zřejmé, že hladina podzemní vody zde sezónně značně kolísá v rozsahu až okolo 1 
m. V prostoru projektované přístavby lze tak očekávat maximální stavy hladiny cca okolo 1,5 m pod 
úrovní terénu  a minimální stavy cca okolo 2,5 m pod úrovní terénu (cca 207,00 – 208,00 m.n.m.). Je 
však nutné opět upozornit na skutečnost, že uvedené údaje byly získány ještě před stavbou blízké 
ČOV. Nelze vyloučit, že realizací objektů ČOV se vodní režim v blízkosti těchto objektů změnil. 
Globální směr proudění podzemní vody v tomto prostoru je k JJV, příp. k J.  
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Přehledně lze lokální geologické a hydrogeologické poměry zájmového prostoru shrnout do 
následující tabulky 

průzkumný   úroveň  povrch křídového 
podloží 

 HPV naražená HPV ustálená vzestup  

objekt ústí 
objektu 

m m.n.m. m  m.n.m. m  m.n.m. m 

H3/87 210,04 7,20 202,84 1,60 208,44 0,88 209,15 0,72 

CH3/65 210,63 6,40 204,30 2,00 208,63 1,80 208,83 0,20 

H1/P/87 210,31 5,00 205,31 1,30 208,31 1,46 208,15 0,16 

HV2/78 208,95 6,00 202,95 2,00 206,63 1,75 207,80 0,25 

HV9/78 209,65 6,00 203,65 1,50 208,15 2,30 207,78 -0,80 

HV8/78 209,63 6,50 203,13 1,50 208,13 2,64 207,64 -1,14 

CH2/65 207,70 5,30 202,40 1,30 206,40 1,20 206,50 0,10 

 

 

Přehled určujících geodetických údajů archivních průzkumných objektů 

archivní sonda, vrt číslo: X (JTSK) Y (JTSK) Z (m.n.m.) hloubka (m) 

CH2/65 1 054 540 672 412 207,70 7,00 

CH3/65 1 054 215 672 675 210,63 8,00 

HV2/78 1 054 284 672 198 208,95 12,50 

HV8/78 1 054 328 672 254 209,63 12,50 

HV9/78 1 054 298 672 252 209,65 12,50 

H1/P/87 1 054 462,23 672 690,47 210,31 5,50 

H3/87 1 054 150,07 672 118,91 210,04 7,50 

 

Vyhodnocení analýz laboratorních rozborů archivních vzorků zemin  

Pro potřeby aktuálně platné klasifikace zdejších vrstev zemin je nutné mít k dispozici alespoň údaje o 
zrnitosti zdejších zemin. Vzorky zemin ze zde uváděných hydrogeologických vrtů však odebírány 
nebyly. Pro uvedenou alespoň orientační klasifikaci tak bylo nutné převzít údaje laboratorních rozborů 
vzorků zemin z nejbližších ložiskových vrtů H1/P/87 a H3/87 ze zprávy P 50482 z roku 1987. 
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Rozbory těchto vzorků však byly zaměřeny na hlavní ložiskovou surovinu – písky a štěrkopísky. 
Nicméně i tyto vzorky alespoň orientačně dokládají charakter těchto zdejších vrstev zemin takto:  

 

geologická vrstva č. 2 – eolicko – fluviální písky 

Charakter této mělce podpovrchové vrstvy navátých až částečně přeplavených písků dokládá vzorek č. 
9. Vzorkem byl prokázán středně zrnný písek s příměsí jemnozrnné zeminy – S3-S-F. Genetický 
koeficient filtrace stanovený nepřímými metodami na (k = 3,2 - 4,1.10-4 m/sec), odpovídá dosti silně 
propustným zeminám (třída III. dle hydrogeologické klasifikace J. Jetela – 1973). Z hlediska 
granulometrické skladby zcela zřetelně převládá složka psamitická (s = 88%). Ve smyslu normy ČSN 
EN ISO 14688-1 jde o zeminu typu Sa resp. MSa. 

geologická vrstva č. 4 – vložka prachovitých (siltovitých) hlín a jílů 

Jedná se o již uvedenou mezivrstvu jílovitých zemin v písčitě – štěrkovitých akumulacích, která se 
vyskytuje V a především S od areálu a do prostoru přístavby zasahuje okrajově. Charakter vrstvy 
orientačně dokládá vzorek č. 10. Vzorkem byla prokázána existence písčitého jílu až písčité hlíny – 
F4,3-CS,MS. Konzistence nebyla stanovována. Genetický koeficient filtrace stanovený nepřímými 
metodami na (k = pod 1.10-8 m/sec), odpovídá prakticky nepropustným zeminám (třída IX. dle 
hydrogeologické klasifikace J. Jetela – 1973). Z hlediska granulometrické skladby zřetelně převládají 
jemnozrnné složky pelitická a aleuritická (c + m = 62%), výrazněji zastoupena zde je i složka 
psamitická (s = 33%). Ve smyslu normy ČSN EN ISO 14688-1 jde o zeminy typu sasiCl. 

 

geologická vrstva č. 5 – pleistocénní fluviální štěrkopísky 

Jedná se o fluviální štěrkopísky říční terasy označované jako terasa VIIa (stáří riss 3), které zejména 
byly předmětem ložiskového průzkumu. V prostoru záměru se jedná především o spodní partie 
kvartérního pokryvu nacházející se převážně pod HPV. Charakter vrstvy dokládají vzorky č. 1, 2 a 11. 
Všechny tyto odebrané vzorky z této vrstvy prokázaly špatně zrněný písčitý štěrk – G2-GP – viz. číslo 
nestejnornitosti (Cu = 20 – 57) a číslo křivosti (Cc = 0,17 – 0,40). Genetický koeficient filtrace 
stanovený nepřímými metodami na (k = 1,6.10-3 až 1,0.10-2 m/sec), odpovídá silně až velmi silně 
propustným zeminám (třída I. - II. dle hydrogeologické klasifikace J. Jetela – 1973). Z hlediska 
granulometrické skladby zřetelně převládá psefitická složka (g = 62 – 70%), kterou doplňuje i složka 
psamitická (s = 28 – 47%). Ve smyslu normy ČSN EN ISO 14688-1 jde o zeminy typu saGr. 

 

Vyhodnocení analýz laboratorních rozborů archivních vzorků vody 

Pro potřeby posouzení agresivity a použitelnosti vody pro betonáž byly převzaty údaje opakovaných 
laboratorních rozborů vzorků podzemní vody z nejbližších archivních vrtů HV8/78 a HV9/78. 
Z hlediska agresivity byly archivní údaje porovnány a vyhodnoceny pro stavební účely s ohledem na 
agresivitu na betonové konstrukce dle aktuálně platných norem, tj. jak dle ČSN 73 1215, tak i ČSN 
EN 206-1, respektující požadavky EU a s ohledem na použitelnost do betonu jako vody záměsové  a 
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ošetřovací dle ČSN 73 2028. Na základě těchto porovnání výsledků rozborů vod s požadavky výše 
uvedených norem vyplývá, že zdejší podzemní vody jsou tvrdé (tc = 18,25 – 19,30°N), slabě kyselé 
(pH = 6,50), se střední vápenatou (Ca2 = 115 - 122 mg/l) reakcí. Při hodnocení kritérií normy ČSN 73 
1215 vykazují vody slabou agresivitu (stupeň la) vlivem mírně překročeného obsahu agresivních 
uhličitanů (CO2 = 5,20 – 5,90 mg/l > 4 mg/l). Při hodnocení kritérií normy ČSN EN 206-1 však zdejší 
podzemní vody agresivní nejsou. Rovněž dle kritérií normy ČSN 73 2028 jsou zdejší vody plně 
použitelné pro betonáž jako vody záměsové i ošetřovací pro všechny druhy betonů bez omezení. 
V této souvislosti je však nutné upozornit na skutečnost, že objekt přístavby je situován do blízkosti 
provozované ČOV. Převzaté rozbory podzemní vody byly získány na vzorcích odebraných ještě před 
stavbou ČOV. Zejména chemismus, v menší míře však i agresivita podzemní vody v tomto prostoru se 
tak od té doby mohla do určité míry změnit.  

  

Měření míry radonového rizika a stanovení radonového indexu pozemků 

V počáteční fázi zpracování projektové dokumentace a dokumentace EIA byla míra radonového rizika 
pro zájmový prostor předběžně stanovena dle mapy radonového indexu geologického podloží (I. 
Barnet - list 13 – 23 Chlumec nad Cidlinou - ČGS). Dle údajů této mapy jde o území, které je řazeno 
do kategorie přechodného radonového rizika. To je území, kde geologické podloží tvoří nehomogenní 
kvartérní sedimenty a míra radonového rizika je odvislá od charakteru lokální geneze fluviálních 
písčitě - štěrkovitých sedimentů. Jinak řečeno na základě mapových podkladů není možné přesně míru 
radonového rizika rozlišit. Rovněž z údajů této mapy vyplynulo, že na katastru obce v minulosti 
nebylo provedeno nebo archivováno konkrétní měření radonového indexu. Dle konkrétních 
archivovaných měření se v okolí blízkých obcí naměřené radonové riziko pohybovalo mezi nízkým a 
středním. Nízké v Bílých Vchynicích (11 kBq/m3), Kladrubech (6 kBq/m3), Radovestnicích II (14 
kBq/m3) a střední potom v Selmicích (15 kBq/m3) a Lipci (22,7 kBq/m3). I pro prostor zájmové 
lokality Hlavečník se tak předpokládalo, že se skutečný měřený radonový index pozemku bude 
pohybovat na rozhraní nízkého a středního rizika. Tento předpoklad se následně potvrdil i provedeným 
terénním měřením.  

V souladu s vyhláškou č. 76/1991Sb. MZ ČR a vyhláškou SÚJB č. 307/2002 Sb. bylo potom následně 
provedeno i konkrétní měření míry šíření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu z přirozeného 
zemního a horninového prostředí přímo pro prostor projektované přístavby objektu, tj. v části 
zastavovaných pozemků p.č. 683/8, 683/9 a 683/18 v k.ú. Hlavečník. Terénní měření šíření radonu z 
půdního vzduchu bylo provedeno pomocí 15 ks měrných bodů a to v přibližně pravidelné síti, tak aby 
byl postižen celý prostor situování zamýšlené přístavby pomocí kalibrovaného měřícího systému RM-
2 s elektrometrem ERM-3 a ionizační komorou IK-250 dne 12.3.2009. Vlastní terénní měření a 
vyhodnocení takto zaznamenaných hodnot ke dni 17.3.2009 provedl Jan Dominik Suchánek - DiS, 
Džbánov u Vysokého Mýta. Na základě provedeného terénního měření lze souhrn vstupních hodnot 
pro případný výpočet opatření proti šíření radonu shrnout do následného přehledu: 
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Prostor pro přístavbu objektu   

druh propustnosti : průlinová 

kategorie propustnosti : vysoce propustné prostředí 

naměřená koncentrace Rn v podloží : 11,0 kBq/m3 

radonový index pozemku : střední 

 

 

Zatřídění  zemin a hornin s ohledem na těžitelnost a vrtatelnost 

Toto zatřídění bylo provedeno dle ČSN 73 3050 je pro jednotlivé geologické vrstvy. Ve smyslu čl. 67 
uvedené normy lze příplatek za lepivost uplatnit pouze u zemin soudržných a zemin směsných 
s převažujícím obsahem soudržných látek, ale výhradně při nižších konzistencích těchto zemin (tuhá, 
měkká, kašovitá). Zeminy tohoto typu se zde mohou vyskytovat ve formě prachovitých (siltovitých) 
jílů, případně hlín v mezilehlé vložce jemnozrnných zemin v jinak písčitě – štěrkovitém kvartérním 
pokryvu – viz. geologická vrstva č. 4. Objem těchto těžených zemin však bude naprosto minimální. 
Další soudržné zeminy – plastické eluviální jíly se mohou vyskytovat na povrchu křídového pokladu – 
geologická vrstva č. 6. Tyto zeminy však na rozdíl od předchozí mezilehlé vrstvy budou vykazovat 
spíše vyšší konzistence a příplatek na lepivost pro ně nelze přiznat. Obecně na lepivost mají však vliv 
jakékoliv okamžité změny vodního režimu, spojené s realizací zemních prací a použitými 
technologiemi. V případě použití nevhodných technologií při realizaci zemních prací nelze potom 
příplatek na lepivost přiznat.                    

Dle získaných údajů a konzultace těchto údajů s projektanty stavby je pravděpodobné, že projektovaný 
objekt přístavby ke stávajícímu objektu bude nutné zakládat hlubině na vrtaných pilotách, případně 
mikropilotách. Následně je tedy uveden přehled o třídách vrtatelnosti dle TP 76, případně katalogu 
směrných cen pro zvláštní zakládání objektů - 800-2 z roku 1999 jednotlivých dotčených 
geologických vrstev takto: 

tř. III – písky pod hladinou podzemní vody z – geologické vrstvy č. 2 a 3 

tř. II  – zvětralý až navětralý  slínovec – geologické vrstvy č. 7 a 8 

tř. I – veškeré další zeminy a horniny – geologické vrstvy č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 

 

 

C.1.10 Architektonické a jiné historické památky 

 

V blízkosti záměru se nenacházejí  architektonické ani jiné historické památky, které by mohly být 
záměrem ovlivněny.  
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C.1.11 Obyvatelstvo 

 

Záměr se nenachází v obydlené oblasti. Nejbližší obytné objekty se nacházejí cca 820 m SV směrem 
od záměru. 

 

 

C.1.12 Hmotný majetek 

 

V okolí realizovaného záměru se nevyskytuje hmotný majetek vyžadující zvláštní ohledy. 

 

 

C.2 Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném 
území z hlediska jeho únosného zatížení 
 

Záměr je situován do území, které dle územního plánu odpovídá posuzované aktivitě. Kvalita 
životního prostředí na lokální úrovni odpovídá funkčnímu využití území. Výroba v tomto území 
odpovídá jeho charakteru. Znamená to, že se nejedná o území přírodovědně cenné, respektive 
krajinářsky zajímavé. Lokalita není místem soustředěné obytné zástavby.  

 

Předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního prostředí neměl výrazněji 
ovlivnit stávající parametry životního prostředí. 

 

Životní prostředí a jeho jednotlivé složky v dotčeném území jsou schopné bez významného omezení 
akceptovat realizaci záměru v navrženém rozsahu. Stávající kvalita oblasti plně odpovídá realizaci 
záměru. Zpracovateli oznámení nejsou známy na základě dostupných informací žádné skutečnosti, 
které by omezovaly realizaci záměru z hlediska potřeb zvýšené ochrany životního prostředí. 

 

Z hlediska imisní zátěže ovzduší je, vzhledem k zanedbatelným příspěvkům záměru emisemi 
škodlivin, území schopné záměr akceptovat bez sledovatelných změn kvality ovzduší. 

 

Travní společenstva a rostlinné prvky působí v krajině jako stabilizační prvek (funkce protierozní, 
hydrologická, stabilizační, estetická). Proto je nutné brát na porosty zřetel a zachovat je nebo 
obnovovat – zvláště pak i po provedení záměru. 
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ČÁST D 
ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 
 

I. Charakteristika předpokládaných vlivů  záměru na veřejné zdraví 
a životní    prostředí   a    hodnocení   jejich    velikosti a 
významnosti 
 

III.1 Fáze výstavby   

 

Vlivy na veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů 

 

Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky 

 

Vliv emisí 

 

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

 

 

Vliv hluku 

 

Při výstavbě dojde po dobu výstavby k  zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku 
budou stavební práce a dále dočasná zvýšená dopravní zátěž lokality. Stavbou nedojde k narušení 
bezpečnosti silničního provozu. 

 

 

Vliv vibrací 

 

Stavba nebude významným zdrojem vibrací. Vibrace způsobené např. bouracími pracemi nepřesáhnou 
akceptovatelnou míru. Pro stavební práce budou použity standardní stavební mechanismy. Záměr se 
neprojeví sledovatelným zvýšením zdravotních rizik.  
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Pracovní prostředí 

 

Pracovní prostředí ve fázi výstavby bude charakterem stavby ovlivněno. Zátěž pracovního prostředí 
musí dodržet limitní hodnoty dané zvláštními právními předpisy. Současně musí proběhnout 
kategorizace prací s následnými ochrannými opatřeními. 

 

Rizikové faktory dle NV č. 361/07 Sb. 

 

Osvětlení 

Osvětlení pracovišť je sdružené, musí odpovídat ČSN 36 0020-1.  

 

Větrání pracoviště 

Pracoviště v objektu jsou větrána přirozeně.     

 

Ochranné nápoje 

Nejsou požadovány. 

 

Fyzická zátěž a prostorové požadavky 

Přípustný energetický výdej nebude s ohledem na charakter práce překročen. Prostorové požadavky na 
pracoviště a pracovní místa odpovídají příslušným normám. Charakter práce nevyžaduje hodnocení 
pracovních poloh.      

 

Práce ve vynuceném tempu 

Netýká se. 

 

 

Zařízení se zobrazovacími jednotkami 

Nevyskytují se. 

 

Expozice olovem 
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Netýká se. 

   

Chemické karcinogeny a mutageny 

Nezjištěny.   

 

Biologické činitele 

Nevyskytují se.  

 

Hluk 

Ve fázi výstavby dojde k nárůstu emisí hluku. Hluková zátěž se však neprojeví sledovatelným 
zvýšením zdravotních rizik. Nejbližší chráněné objekty jsou ve vzdálenosti cca 820 m SV směrem 
navíc chráněné vzrostlou zelení. 

 

Osobní ochranné pracovní prostředky 

Požadované OOPP jsou uvedeny v pracovních směrnicích. Poskytování OOPP musí být v souladu 
s NV č. 495/2001 Sb., prostředky musí odpovídat NV č. 21/2002 Sb. 

 

Hygienické požadavky na vybavení pracovišť 

V objektu je vybudováno nové sanitární a pomocné zařízení, odpovídající požadavkům                          
NV č. 361/07 Sb. Zaměstnanci mají k dispozici zdvojené šatní skříňky. Pro obsluhu bude instalována 
oční sprcha.  

 

Bezpečnost práce a technických zařízení 

Během výstavby je nutno dodržovat vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. ve znění vyhlášky                    
č. 363/2005 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Provozovna musí být vybavena bezpečnostními 
značkami v souladu s NV č. 11/2002 a dle ČSN ISO 3864. Elektrická zařízení musí vyhovovat NV     
č. 17 a 18/2003 Sb.  

Mohou je montovat jen oprávněné organizace, po montáži musí být provedeny předepsané zkoušky a 
vystavena předepsaná dokumentace.     
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Sociálně ekonomické vlivy 

Realizací stavby nedojde k významnému ovlivnění zaměstnanosti. Záměr nebude mít sledovatelné 
sociálně ekonomické vlivy. Faktor pohody by neměl být narušen.  

 

Havarijní stavy – požár, únik škodlivých látek 

 

Havarijní stavy jsou potenciálně nejrizikovější skutečností s ohledem na používané suroviny a 
vznikající produkty (viz část Materiály a suroviny). 

 

Vzhledem k charakteru výroby jsou možné následující havarijní stavy: 

Požár 

Únik škodlivých látek 
 

Omezení vzniku havárie a havarijních stavů bude eliminováno realizovanými stavebními opatřeními 
(záchytné jímky, ..........) a dále schválením havarijního plánu, provozního řádu  a požárního řádu a 
provozováním kontrolního systému podle vyhlášky č. 450/05 Sb.  

 

Vlivy na ovzduší a klima 

Nepředpokládá se významný vliv na klima. 

Ovzduší nebude významně ovlivněno emisemi škodlivin.  

 

 

Hodnocení zdravotních rizik  

Z přehledu i ze získaných údajů je zřejmé, že při výstavbě bude nakládáno s látkami, které nejsou 
rizikové pro zdraví i životní prostředí. Jejich únik do pracovního prostředí nebo životního prostředí je 
současně nepravděpodobný s ohledem na realizovaná preventivní opatření. Z těchto důvodů je 
potenciální rizikovost eliminována. Důležité však bude podrobné rozpracování havarijních plánů pro 
případ úniku látek do pracovního nebo životního prostředí včetně komunikačních cest. 
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Vlivy  na  hlukovou  situaci   a  eventuelně  další  fyzikální a biologické 
charakteristiky 

Stavba neovlivní s ohledem na předpokládané emise hluku stávající imisní zátěž hlukem tak, aby byly 
překračovány limitní hodnoty imisní zátěže hlukem.  

 

 

Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Provozem stavby nebudou zasaženy negativně povrchové ani podzemní vody.  

 

 

Vlivy na půdu 

Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění půd. 

 

 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění horninového prostředí ani přírodních zdrojů. 

 

 

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění flory, fauny ani ekosystémů.  

 

 

Vlivy na krajinu 

Záměrem nedojde k negativnímu ovlivnění krajiny. 

 

 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Záměrem nedojde k negativnímu ovlivnění hmotného majetku nebo kulturních památek. 
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III.2 Fáze provozu   

 

Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

 

Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky 

 

Vliv emisí 

Bodové zdroje 

Provoz jatek a zařízení na zpracování masa je bodovým zdroje znečištění ovzduší. Projektovaná 
kapacita však nedosahuje limitních hodnot dle bodu 6.4. přílohy č. 2 nařízení vlády č. 615/06 Sb. pro 
zařazení do kategorie střední zdroj znečištění.  

Pro tento zdroj nejsou stanoveny emisní limity znečišťujících látek. V rámci hodnocení emisí 
pachových látek bude postupováno podle vyhlášky č. 362/06 Sb. 

 

Provoz neobsahuje jiné bodové zdroje znečištění ovzduší. Veškeré teplo je vyráběno pomocí 
elektrické energie bez emisí do ovzduší.  

 

Liniové zdroje 

Liniovým zdrojem emisí bude vnitropodniková a příjezdová komunikace. 

Hodnoty vyvolané dopravní intenzitou, které vyplývají z výrobní kapacity zařízení a odvozených 
nároků na dopravu surovin a expedici produktů, jsou následující: 

Při počítaném max. denním výkonu = 56 t živých zvířat: 

 

- zásobování areálu kontinuálně zvířaty - velkodovoz průměrně 3 - 4 jízdy NA/den 

 (pro nosnost NA 16 – 22 t) 

- zásobování areálu kontinuálně zvířaty - v drobném průměrně 2 - 3 jízdy NA/den 

 (pro nosnost NA 8 – 10 t) 

- zásobování areálu nárazově - doplňk. sortimentem  průměrně 1 - 2 jízdy NA/den 

 (pro nosnost NA 4 – 5 t) 

- expedice produktů kontinuálně - velkodovoz  průměrně 3 - 4 jízd NA/den 

 (pro nosnost NA 16 – 20 t) 

- expedice produktů kontinuálně – v drobném  průměrně 4 - 6 jízd NA/den 
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 (pro nosnost NA 6 – 8 t) 

- expedice odpadů živočišných odpadů kontinuálně průměrně 1 - 2 jízd NA/den 

 (pro nosnost NA 6 – 10 t) 

- doprava zaměstnanců osobními auty kontinuálně průměrně 35 – 40 jízd OA/den 

 

Pro dopravu živých zvířat ve velkodovozu budou využívány běžné návěsové automobily s korbou 
typů MAN, Mercedes, Volvo, Iveco a i další obdobné typy zahraniční o nosnosti  16 - 22 tun.  

 

Pro dopravu hotových mas a masných výrobků pak nákladní návěsové automobily s mrazírenskou 
nástavbou o nosnosti až 16 - 20 tun. V menší míře, cca 20%, je expedice výrobků prováděna 
drobnějšími nákladními auty s mrazírenskou nástavbou o nosnosti 6 – 8 tun. Živočišný odpad se 
vyváží z provozu masokombinátu nákladními auty s kontejnerovou nástavbou o nosnosti 6 – 10 tun. 

 

Liniové zdroje emisí 

 
Ø vozidel / 
měsíc 

vozidel / rok 
Ø vozidel / 
pracovní den 

 

NA 365 4 375 17,5  

OA 1081 9 375 37,5  

celkem 1 446 13 750 55,0  

 

Zhodnocení imisního zatížení oxidem uhelnatým, prachovými částicemi frakce PM10 a oxidem 
dusičitým bylo provedeno pomocí výpočtového programu SYMOS 97 dle metodiky schválené 
Ministerstvem životního prostředí [2]. K výpočtu byl použit odborný odhad větrné růžice pro lokalitu 
Pardubice, okres Pardubice, vypracovaný Českým hydrometeorologickým ústavem v Praze - 
Komořanech, který je dostatečně reprezentativní pro zájmovou lokalitu. 

 

Emisní faktory, ze kterých byly vypočítány emise osobních vozidel a těžkých nákladních vozidel, jsou 
uvedeny v příloze č. 2 tohoto oznámení. 

 

Mapa referenčních bodů reprezentujících obytné zástavby, pro které byly vypočítány jednotlivé 
příspěvky k imisní koncentraci, je uvedena v příloze č. 3 tohoto oznámení. 
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V následující tabulce jsou uvedeny příspěvky k imisním koncentracím oxidu uhelnatého, prachových 
částic frakce PM10 a oxidu dusičitého u nejbližších chráněných objektů. Jako liniový zdroj byl 
uvažován příjezd k areálu jatek z hlavní silnice. Zhodnocení bylo provedeno pro nejbližší chráněné 
objekty dle přehledu referenčních bodů podle přílohy č. 3. 

 

 

Tab.: Imisní příspěvky CO, PM10 a NO2   

Č. ref. 
bodu 

Maximální 8mi 
hodinová 

koncentrace CO 

Maximální         
24-hodinová 

koncentrace PM10 

Průměrná roční 
koncentrace 

PM10 

Maximální 
hodinová 

koncentrace NO2 

Průměrná roční 
koncentrace 

NO2 

 µg·m-3 µg·m-3 µg·m-3 µg·m-3 µg·m-3 

10001 14,084 0,126 0,005 0,179 0,002 

10002 12,657 0,113 0,005 0,166 0,002 

10003 11,549 0,106 0,004 0,160 0,002 

10004 10,725 0,100 0,003 0,156 0,002 

10005 11,272 0,103 0,004 0,157 0,002 

10006 12,206 0,111 0,004 0,167 0,002 

10007 13,427 0,121 0,004 0,178 0,002 

10008 13,003 0,120 0,003 0,183 0,002 

10009 13,022 0,117 0,005 0,167 0,002 

10010 10,320 0,094 0,003 0,151 0,001 

 

Příspěvky k imisní koncentraci oxidu uhelnatého CO 

Pro oxid uhelnatý je stanoven nařízením vlády č. 597/2006 Sb. imisní limit vyhlášený pro ochranu 
zdraví lidí v hodnotě 10 mg·m-3 (10000 µg·m-3) pro maximální 8mi hodinovou koncentraci. 

Nejvyšší maximální 8mi hodinové příspěvky k imisní koncentraci CO byly vyčísleny v referenčním 
bodě číslo  10001 v hodnotě 14,084 µg·m-3, což představuje 0,1 % imisního limitu. 

Na základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci lze vyvodit závěr, že umístěním záměru nedojde 
k významnému zvýšení imisní koncentrace oxidu uhelnatého v zájmovém území. 

 

Příspěvky k imisní koncentraci prachových částic frakce PM10 

Pro prachové částice frakce PM10 je stanoven nařízením vlády č. 597/2006 Sb. imisní limit vyhlášený 
pro ochranu zdraví lidí v hodnotě 50 µg·m-3 pro maximální 24-hodinovou koncentraci a 40 µg·m-3 pro 
průměrnou roční koncentraci. 

Nejvyšší maximální 24-hodinové příspěvky k imisní koncentraci PM10 byly vyčísleny v referenčním 
bodě číslo 10001 v hodnotě 0,126 µg·m-3, což představuje 0,3 % imisního limitu. 
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Nejvyšší průměrné roční příspěvky k imisní koncentraci PM10 byly vyčísleny v referenčním bodě číslo 
10001 a 10002 a 10009 v hodnotě 0,05 µg·m-3, což představuje 0,1 % imisního limitu. 

 

Na základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci lze vyvodit závěr, že umístěním záměru nedojde 
k významnému zvýšení imisní koncentrace prachových částic frakce PM10 v zájmovém území. 

 

Příspěvky k imisní koncentraci oxidu dusičitého NO2 

Pro oxid dusičitý je stanoven nařízením vlády č. 597/2006 Sb. imisní limit vyhlášený pro ochranu 
zdraví lidí v hodnotě 200 µg·m-3 pro maximální hodinovou koncentraci a 40 µg·m-3 pro průměrnou 
roční koncentraci. 

Nejvyšší maximální hodinové příspěvky k imisní koncentraci NO2 byly vyčísleny v referenčním bodě 
číslo 10008 v hodnotě 0,183 µg·m-3, což představuje 0,1 % imisního limitu. 

Průměrné roční příspěvky k imisní koncentraci NO2 byly vyčísleny hodnotě 0,002 µg·m-3, což 
představuje  0,005 % imisního limitu. 

 

Na základě výpočtů příspěvků k imisní koncentraci lze vyvodit závěr, že umístěním záměru nedojde 
k významnému zvýšení imisní koncentrace oxidu dusičitého v zájmovém území. 

 

Příspěvky k imisní koncentraci benzenu 

S ohledem na nízké emisní faktory benzenu a výsledky výpočtů pro výše uvedené škodliviny se vliv 
emisí benzenu na imisní zátěži území neprojeví (maximální hodnota průměrné roční koncentrace je 
v referenčním bodu č. 10009 v hodnotě 0,0008 µg·m-3). 

 

 

Vliv hluku 

Za zdroje hluku lze u této stavby považovat především: 

provozování 4 ks kompresorů pro chladící systém chladíren masa (provedení pro venkovní 
provozování), 

provozování 1 ks klimatizačních jednotek pro masnou výrobu (provedení pro venkovní provozování), 

 - dopravní prostředky uvnitř areálu pro dovoz zvířat a expedici výrobků, 

 - vnější nákladní doprava (nákladní automobily). 
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Akustické parametry zdrojů hluku:  

 

Zdroje hluku:   hladina akust. tlaku   Hladina akust.výkonu 

     ve vzd. 2m  LR v dB(A)   LW v dB(A) 

kompresory    65     82 

klimatizační jedn. na střeše Jatek  58     74 

nákladní automobily   70     78 

 

Doprava po příjezdné komunikaci ze státní silnice III.třídy nebude mít za následek nepřípustné 
zvýšení hlukového zatížení v okolí stavby, neboť bezprostřední okolí příjezdové komunikace i státní 
silnice je bez obytných budov. Stav dopravy se nijak zásadně nezvětší, neboť budou pro dopravu 
používány tonážnější nákladní automobily a modernější konstrukce při menší vnější hlučnosti. 

 

Hlučnějšími pracovišti je vlastní porážka s pracovištěm půlení zavěšených mrtvých zvířat, kde se 
používá ruční motorová pila, případně pracoviště v chladírně uzpůsobené pro čtvrcení zavěšených 
půlek zvířat – opět je používána ruční motorová pila. Podle zkušeností ze stávajícího provozu se 
hlučnost těchto pracovišť pohybuje mezi 60 až 70 dB, a to pouze v době jejich provozu . Nejsou nutná 
protihluková opatření. 

Nárůst dopravy bude minimální a neprojeví se sledovatelným způsobem na hlukové zátěži zájmové 
lokality. 

Nárůst hluku celkově bude minimální a u nejbližších chráněných objektů, které jsou ve vzdálenosti 
cca 820 m SV směrem, navíc dodatečně chráněné vzrostlou zelení, se neprojeví sledovatelnou 
změnou. 

 

Narušení bezpečnosti silničního provozu 

Stavbou nedojde k narušení bezpečnosti silničního provozu. 

 

 

Vliv vibrací 

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

Pracovní prostředí ve fázi provozu se oproti stávajícímu stavu nezmění.  Emise škodlivých látek 
z provozu v tomto případě nejsou určující. 

 

 

Rizikové faktory dle NV č. 361/2007 Sb. 

Rizikové faktory musí být zhodnoceny před uvedením záměru do trvalého provozu v rámci 
kategorizace rizikových prací. 

 

 

Sociálně ekonomické vlivy 

Realizací stavby nedojde k významnému ovlivnění zaměstnanosti.  

 

 

Havarijní stavy – požár, únik závadných látek 

Havarijní stavy nejsou rizikovou skutečností s ohledem na používané suroviny a vznikající produkty 
(viz část Materiály a suroviny). 

 

 

Vzhledem k charakteru výroby jsou možné následující havarijní stavy: 

 

Požár. 

Únik závadných látek. 

 

Omezení vzniku havárie a havarijních stavů bude eliminováno realizovanými stavebními opatřeními 
(izolace, ..........) a dále schválením havarijního plánu, provozního řádu, požárního řádu                          
a provozováním kontrolního systému podle vyhlášky č. 450/05 Sb.  
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Ochrana před únikem závadných látek 

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že objekt po realizaci záměru je dostatečně zabezpečen                  
a zabezpečuje dostatečné zajištění skladovaných látek závadných vodám před jejich nežádoucím 
únikem do okolního prostředí. 

 

Aplikována budou opatření předepsaná zákonem o vodách, zejména § 39 a dalšími a vyhláškou                   
č. 450/05 Sb. zvláště s ohledem na povinnost zpracování havarijního plánu a provozování kontrolního 
systému. Zpracovaný havarijní plán bude předložen vodohospodářskému orgánu ke schválení.  

 

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby není možné kvantifikovat. S ohledem na výše uvedené 
parametry záměru, lze očekávat, že obyvatelstvo nebude vlivy stavby zasaženo. 

 

Při respektování zadaných technických parametrů stavby, jež byly předloženy zpracovateli oznámení, 
lze provoz hodnoceného záměru považovat za akceptovatelný a lze prohlásit, že nedojde k narušení 
faktorů pohody a nedojde k zvýšení zdravotních rizik ve fázi provozu.  

 

Faktor pohody by neměl být narušen.  

 

 

Vlivy na ovzduší a klima 

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

 

 

Hodnocení zdravotních rizik  

Záměr nebude emitovat do okolního prostředí škodliviny ani hluk ve významném množství. Budou 
dodrženy platné limity hlukové zátěže.  
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Vlivy  na  hlukovou  situaci   a  eventuelně  další  fyzikální a biologické 
charakteristiky 

 

Rekonstrukcí stavby nedojde k překročení limitních hodnot imisní zátěže hlukem u nejbližších 
chráněných objektů. 

 

 

Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Provoz záměru bude mít vliv na kvalitu povrchových vod. Realizací záměru dojde ke zvýšení 
celkového vypouštěného znečištění ve vyčištěných odpadních vodách. Pro podmínky tohoto oznámení 
byl proveden výpočet imisní zátěže v recipientu v profilu cca 1 km pod křížením se silnicí Hlavičník – 
Krakovany (hydrologické číslo povodí 1-03-04-077). Průtok  Q355   zde byl stanoven na 1,0 l.s-1. 
Výpočet byl proveden standardní koncentrační rovnicí 

 

332211 Q.cQ.cQ.c =+  

 

Kde c1 je koncentrace škodliviny v odpadní vodě, Q1 je průtok odpadních vod, c2 je koncentrace 
škodliviny v recipientu převzatá z projektové dokumentace ČOV [2] Q2 je Q355 , c3 je potom výsledná 
koncentrace škodliviny v recipientu a Q3 je výsledný průtok. Předpokladem výpočtu je správná funkce 
čistírny, která umožní dodržet emisní hodnoty determinujících parametrů v současných hodnotách. 
Tyto hodnoty jsou garantovány dodavatelem technologie. 

Výsledky výpočtu jsou přehledně uspořádány v následující tabulce. 

 

 

Parametr CHSK BSK5 N-NH4 

Koncentrace stávající 
(mg/l) 55,6 10,6 1,8 

Koncentrace budoucí 
(mg/l) 63,4 12,2 2,1 

Koncentrace dle VH 
povolení (mg/l) 70,5 13,6 2,3 

 



Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.ve znění pozdějších změn 
Přístavba objektu v areálu masokombinátu Hlavečník a vnitřní úpravy stávajícího provozu 

 Arch. č.:EIA_CHOVSTAV_Hlavečník_09109_002 
  Strana 85 (celkem 100) 

Z výsledků výpočtů vyplývá, že i po realizaci záměru budou dodrženy imisní limity nastavené 
vodohospodářským povolením, přesto, že dojde ke zvýšení imisních koncentrací v recipientu. 

Při dodržení provozně-technologických podmínek nebudou tedy provozem záměru zasaženy 
nadlimitně povrchové ani podzemní vody.  

 

 

Vlivy na půdu 

Provozem  nedojde k negativnímu ovlivnění půd. Záměr nebude realizován na pozemcích 
v zemědělském půdním fondu. 

 

 

 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Provozem  nedojde k negativnímu ovlivnění horninového prostředí ani přírodních zdrojů. 

 

 

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Provozem  nedojde k negativnímu ovlivnění flory, fauny ani ekosystémů.  

 

 

Vlivy na krajinu 

Provozem nedojde k negativnímu ovlivnění krajiny. 

 

 

 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Provozem nedojde k negativnímu ovlivnění hmotného majetku nebo kulturních památek. 
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II. Komplexní charakteristika  vlivů záměru na  ŽP z hlediska   jejich  
velikosti a významnosti  a možnosti přeshraničních vlivů 
 

Stavba nebude mít na základě kritického zhodnocení dostupných informací významný negativní vliv 
na životní prostředí a jeho jednotlivé složky. 

 

Vliv znečišťujících látek vznikajících výrobní činností předkladatele a z dopravy vyvolané provozem 
objektu na kvalitu ovzduší nebude mít s ohledem na minimální emise škodlivin sledovatelný negativní 
vliv.  

 

Závěrem lze hodnotit vliv emisí na imisní zátěž zájmového území jako zanedbatelnou bez 
významného vlivu na obyvatelstvo a životní prostředí. Realizací záměru nedojde k významnému 
zhoršení imisní zátěže hlukem. Budou dodrženy limitní hodnoty dle zvláštních předpisů.  V jiných 
oblastech nedojde ke zhoršení hodného zřetele. 

 

 

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a 
nestandardních stavech 
 

POPIS RIZIK BEZPEČNOSTI PROVOZU 

 

Tato rizika obecně představují: 

havarijní únik nebezpečných látek ve fázi provozu, požár 

možnost vzniku havárií vozidel  

dopravní nehody 

pracovní úrazy  

kriminální činnost 

teroristický útok 
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DOPADY NA OKOLÍ 

 

V rámci hodnoceného záměru a následně i touto dokumentací jsou navržena konkrétní opatření, která 
toto riziko eliminují. Stavební provedení objektu (záchytné jímky, stavební provedení skladů apod.) 
zabezpečují záchyt škodlivin v případě jejich nekontrolovaného úniku.  

 

 

Velice důležité bude zpracování a schválení havarijního plánu. 

dopravní nehody 

eliminace tohoto rizika bude provedena školením řidičů, udržování vozidel a pracovních strojů 
v bezvadném technickém stavu. Náhodně bude zajištěna dechová zkouška pracovníků, včetně 
řidičů. Taktéž bude stanovena vhodná trasa dopravy materiálů.  

 

pracovní úrazy  

eliminaci je nutné provést udržováním bezvadného stavu technických prostředků, veškerá 
vedení a rozvody budou provedeny odbornou firmou, pracovníci budou vybaveni ochrannými 
pracovními prostředky. 

 

kriminální činnost 

objekt bude střežen a oplocen. 

 

 

IV. Charakteristika  opatření  k  prevenci,  vyloučení,  snížení, 
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 
 

Stavba je projektována s ohledem na požární rizika vyplývající z charakteru stavby. Zásobování vodou 
v případě požáru je řešeno dostatečným dimenzováním přívodu vody. Stavební řešení je navrženo tak, 
aby nedošlo k úniku látek škodlivých vodám do vnějšího prostředí. Nutnou podmínkou bezpečnosti 
provozu je dodržování: 

provozních řádů 

požárních řádů 

havarijních plánů 

kontrolního systému 
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seznamování pracovníků s těmito předpisy 

pravidelné revize, kontroly a údržba zařízení 

 

 

NÁSTIN PROGRAMU MONITOROVÁNÍ A PLÁNŮ POSTPROJEKTOVÉ ANALÝZY 

Ve zkušebním provozu bude provedeno měření škodlivin v pracovním prostředí.  

 

 

V. Charakteristika  použitých  metod  prognózování  a  výchozích 
předpokladů při hodnocení vlivů 
 

Při zpracování dokumentace byly použity tyto podklady: 

osobní jednání 

zákon č. 100/01 Sb. v aktuálním znění 

 

Seznam použité literatury a podkladů 

 

[1]     Projektová dokumentace stavby – v podrobnostech záměru. 

[2]     Projektová dokumentace –Rekonstrukce ČOV TORO Hlavečník. 09/2002 

[3]     Vodohospodářská společnost Vrchlice. Protokol č. 083378. 06/2008. 

 

 

 

[2]     SYMOS´97, výpočtový program. 

 

 

 

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se 
vyskytly při zpracování dokumentace 
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Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě současného 
stupně poznání  a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, nýbrž jen shrnutím 
předpokladů a úsudků. Z tohoto důvodu je proto nutné je i posuzovat. 

 

Pro hodnocení emisí škodlivin do ovzduší nebyla prováděna zvláštní měření.  

 

Nedostatky ve znalostech však jsou takového charakteru, že nemají významný vliv na vypovídací 
schopnost závěrů posuzování vlivů na životní prostředí a hodnocení zdravotních rizik. 
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ČÁST E 
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  
 

Nebyly předloženy varianty záměru. Záměr je prezentován jako jednovariantní. 
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ČÁST F 
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

ZÁVĚR 

 

Na základě kritického zhodnocení dostupných informací lze konstatovat, že realizace záměru je možná 
v zamýšlené lokalitě. Jejím provozem nedojde ke sledovatelnému zhoršení kvality jednotlivých složek 
životního prostředí. Emise škodlivin do ovzduší jsou minimální a neovlivní sledovatelným způsobem 
kvalitu ovzduší v zájmové oblasti. V jiných parametrech se provoz záměru složek životního prostředí 
nedotkne. 

 

Přestože jsou provedena veškerá možná opatření pro eliminaci havárií, potenciálně nejrizikovějším 
aspektem provozu záměru mohou být havarijní stavy, zejména s ohledem na závadnost látek, s nimiž 
bude nakládáno. V této souvislosti doporučuje zpracovatel oznámení věnovat významnou pozornost 
zpracování havarijních plánů včetně dokonalého vymezení komunikačních cest                              a 
důslednému uplatňování kontrolního systému. 
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ČÁST G 
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 
 

Předmětem záměru je přístavba objektu v areálu masokombinátu Hlavečník. Touto přístavbou 
provozovatel docílí navýšení vstupních i výstupních kapacit.  

 

Předmětem záměru je přístavba objektu v areálu masokombinátu Hlavečník. Touto přístavbou 
provozovatel docílí navýšení kapacit (viz. níže). 

 

ROČNÍ VSTUPNÍ SUROVINOVÁ kapacita stávající   -   živá váha + redistribuce masa 

 

 počet ks zvířat v Ø hmotnosti /kg/ Celkem kg 

        

hovězí zvířata 9 000 709 6 381 000,0 

vepřová zvířata 7 000 112 784 000,0 

skopová zvířata 1 600 35 56 000,0 

redistribuce masa 1 160 000 160 000,0 

Celková kapacita masných surovin stávající: 7 381 000,0 kg 

 

 

ROČNÍ VSTUPNÍ SUROVINOVÁ kapacita výhledová   -   živá váha + redistribuce masa 

 

 počet ks zvířat v Ø hmotnosti /kg/ Celkem kg 

        

hovězí zvířata 12 000 709 8 508 000,0 

vepřová zvířata 10 000 112 1 120 000,0 

skopová zvířata 1 600 35 56 000,0 

redistribuce masa 1 200 000 200 000,0 

Celková kapacita masných surovin výhledová: 9 884 000,0 kg 
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ROČNÍ VÝSTUPNÍ VÝROBKOVÁ kapacita stávající   -   výrobky + distribuce masa 

 hmotnost v kg koeficient navýšení % 

druh celkem 

       /kg/ 

        

maso hovězí a telecí 3 954 975,00 0 3 954 975,0 

maso vepřové 370 288,00 0 370 288,0 

maso skopové 216 556,00 0 216 556,0 

masné výrobky 668 242,00 0 668 242,0 

Celková kapacita masných výrobků stávající: 5 210 061,0 kg 

 

 

ROČNÍ VÝROBKOVÁ kapacita výhledová   -   výrobky + distribuce masa 

 hmotnost v kg koeficient navýšení % 

druh celkem 

       /kg/ 

        

maso hovězí a telecí 3 954 975,00 25,0 4 943 718,8 

maso vepřové 370 288,00 30,0 481 374,4 

maso skopové 216 556,00 10,0 238 211,6 

masné výrobky 668 242,00 20,0 801 890,4 

Celková kapacita masných výrobků výhledová: 6 465 195,2 kg 

 

 

Potřeba přístavby vyplývá z rozšíření výrobních aktivit oznamovatele, které souvisí s potřebou 
kumulace výrobních činností do jednoho areálu. Kumulace je výhodná nejen z hlediska logistického, 
ale umožňuje současně snížit např. spotřeby energií, záboru půdy (ploch) v důsledku kumulace 
manipulačních ploch, komunikací apod.  

 

Stávající areál je pro předmětnou činnost již uzpůsoben. 

 

Na základě kritického zhodnocení dostupných informací lze konstatovat, že realizace záměru je možná 
v zamýšlené lokalitě. Jejím provozem nedojde ke sledovatelnému zhoršení kvality jednotlivých složek 
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životního prostředí. Emise škodlivin do ovzduší jsou minimální a neovlivní sledovatelným způsobem 
kvalitu ovzduší v zájmové oblasti. V jiných parametrech se provoz záměru složek životního prostředí 
nedotkne. 
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ČÁST H 
PŘÍLOHA 
Jméno,  příjmení,  bydliště  a  telefon  zpracovatele  oznámení a osob, které se podílely na zpracování 
oznámení: 

 

 

Datum zpracování oznámení:         03/2009 

 

 

Identifikační údaje zpracovatele oznámení:  Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice 

tel . 466 536 610 

 

 

Vypracoval :       Ing. Pavel  FAJMON, tel.: 739 061 710 

       Bc. Petr BADŽGOŇ (imisní příspěvky) 

       Ing. Josef VRAŇAN (kapitola C.1.3, C.1.5) 

 

 

Odsouhlasil:      Ing. Radek Píša,  

Konečná 2770, 530 02  Pardubice,  

tel.: 466 536 610,  

držitel osvědčení odborné způsobilosti dle zákona č. 244/92 Sb. č.j. 7270/856/OPVŽP/97 ze dne 
24.9.1997 
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Složkové přílohy oznámení: 

 

1. Kopie osvědčení zpracovatele Oznámení dle zákona č. 244/92 Sb. 

2. Emisní faktory - emise osobních vozidel a těžkých nákladních vozidel 

3. Mapa referenčních bodů reprezentujících obytné zástavby 

 

 

 

Samostatné přílohy dokladované k oznámení: 

 

EIA 1   Situace širších vztahů 

EIA 2   Celková situace stavby 

EIA 3   Zákres stavby do mapy KN 

EIA 4a   Rozdělení odvodňovaných ploch - stávající stav 

EIA 4b   Rozdělení odvodňovaných ploch - navrhovaný stav 

EIA 5   Situace zdrojů hluku 

EIA 6   Souhrnná technická zpráva technologické části – dílčí technické podklady 

EIA 7   Výpis z obchodního rejstříku 

EIA 8   Letecký snímek s umístěním stavby 

EIA 9   Kopie snímku z katastru nemovitostí /k.ú.Hlavečník/ 

EIA 10   Informace o parcelách stavby /k.ú.Hlavečník/ 

EIA 11  ČOV TORO Hlavečník včetně výustního objektu – kolaudační rozhodnutí 

EIA 12  Sdělení stavebního úřadu příslušné obce o souladu navrhované stavby s územním  

 plánem obce Hlavečník 

EIA 13 Vyjádření krajského úřadu k evropsky významným lokalitám 

EIA 14 Vyjádření MěÚ Přelouč, odbor stavební, vodoprávní a dopravy 
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Složkové přílohy oznámení 

 

Příloha č. 1 - Kopie osvědčení zpracovatele Oznámení dle zákona č. 244/92 Sb. 
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Příloha č. 2 - Emisní faktory MEFA 

 

Typ 

vozidla 
Emisní faktory [g·km-1] 

NOx 

OV 0,1225 

HDV 1,5729 

CO 

OV 0,3158 

HDV 2,8547 

benzen 

OV 0,0020 

HDV 0,0080 

PM10 

OV 0,0006 

HDV 0,0740 

 

Osobní automobily 

výpočtový rok 2009 

palivo benzín 

splnění normy EURO 4 

intenzita provozu 2 (nízká intenzita výpočtového úseku) 

sklon vozovky 0˚ 

rychlost vozidel 50 km/hod 

 

Nákladní automobily  

výpočtový rok 2009 

palivo nafta 

splnění normy EURO 4 

intenzita provozu 2 (nízká intenzita výpočtového úseku) 
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sklon vozovky 0˚ 

rychlost vozidel 50 km/hod 

 

 

 

Příloha č. 3 – Přehled referenčních bodů 
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Samostatné přílohy dokladované k oznámení: 

 

1. EIA 1    Situace širších vztahů 

2. EIA 2    Celková situace stavby 

3. EIA 3    Zákres stavby do mapy KN 

4. EIA 4a    Rozdělení odvodňovaných ploch - stávající stav 

5. EIA 4b    Rozdělení odvodňovaných ploch - navrhovaný stav 

6. EIA 5    Situace zdrojů hluku 

7. EIA 6    Souhrnná technická zpráva technologické části – dílčí technické podklady 

8. EIA 7    Výpis z obchodního rejstříku 

9. EIA 8    Letecký snímek s umístěním stavby 

10. EIA 9    Kopie snímku z katastru nemovitostí /k.ú.Hlavečník/ 

11. EIA 10    Informace o parcelách stavby /k.ú.Hlavečník/ 

12. EIA 11  ČOV TORO Hlavečník včetně výustního objektu – kolaudační rozhodnutí 

13. EIA 12  Sdělení stavebního úřadu příslušné obce o souladu navrhované stavby s územním  

14.                     plánem obce Hlavečník 

15. EIA 13  Vyjádření krajského úřadu k evropsky významným lokalitám 

16. EIA 14  Vyjádření MěÚ Přelouč, odbor stavební, vodoprávní a dopravy 

 

 

 

 

 


