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O Z N Á M E N Í 

 

záměru kategorie II / bod 10.4 

 

podle § 6 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění 

 

v rozsahu přílohy č. 3 

 

 

 

MEZISKLAD HOŘLAVÝCH KAPALIN A CHEMIKÁLIÍ Ry12b 

 

Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Rybitví 

 

 

 

Proces posuzování vlivů na životní prostředí se v České republice řídí zákonem  

č. 100/2001 Sb., v platném znění.  

Záměr patří do kategorie II / 10.4 „Skladování vybraných nebezpečných chemických 

látek a chemických přípravků a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, 

farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t“.  

Příslušným úřadem je Krajský úřad Pardubického kraje. 

 

 

 

 

Zpracovatelka oznámení : RNDr. Irena Dvořáková  

    Slezská 549, 537 05 Chrudim 

    tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz 

 

Doklad o autorizaci podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění : 

- osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na ţivotní prostředí vydáno MŢP ČR 

dne 16.9.1998 pod č.j. 7401/905/OPVŢP/98, č. autorizace 6629/ENV/11 

 

 

Obrázek na str. 1 : logo (zdroj : www.vuosas.cz) 
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VYSVĚTLENÍ ZKRATEK 

 

BPEJ  Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

ČOV  Čistírna odpadních vod 

ČSN  Česká státní norma 

EPS  Elektrická poţární signalizace 

HK  Hořlavé kapaliny 

HZSP  Hasičský záchranný sbor podniku 

CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

CHSK  Chesmická spotřeba kyslíku 

ILNO  Identifikační list nebezpečného odpadu 

k.ú.  Katastrální území 

kat.č.  Katalogové číslo 

KrÚ  Krajský úřad 

MěÚ  Městský úřad 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MZem   Ministerstvo zemědělství  

MŢP   Ministerstvo ţivotního prostředí  

NO2  Oxid dusičitý 

parc.č.  Parcelní číslo 

OŢPZ  Odbor ţivotního prostředí a zemědělství 

PE  Polyetylén 

PHP  Přenosný hasicí přístroj 

PM10 , 2,5 Suspendované částice, frakce do 10 a 2,5 µm 

PÚ  Poţární úsek 

PVC  Polyvinylchlorid 

SO2  Oxid siřičitý 

VÚOS  Výzkumný ústav organických syntéz a.s. 

ZPF  Zemědělský půdní fond 

 

 

Nejsou uvedeny všeobecně známé a běţně pouţívané zkratky – např. fyzikální jednotky. 
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SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

Pro vypracování oznámení byly pouţity zejména následující právní předpisy : 

 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií 

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

zákonů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 - REACH 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 - CLP 

Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Vyhláška MŢP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů 

Vyhláška MŢP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška MZem č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích 

Vyhláška MPO č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se 

klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických 

přípravků 

Vyhláška MŢP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání 

na povrchu terénu 

Vyhláška MŢP č. 450/2005 Sb., o náleţitostech nakládání se závadnými látkami a 

náleţitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 

zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 

Metodický návod odboru odpadů MŢP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a 

pro nakládání s nimi, Praha, 01/2008 

 

 

Všechny předpisy byly pouţity v platném znění k datu zpracování oznámení. 
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ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

 

OZNAMOVATEL  

Název :   Výzkumný ústav organických syntéz a.s. 

Sídlo :    Rybitví  296, 533 54 Rybitví 

IČ :     601 08 975 

Odpovědný zástupce :  RNDr. Karel Novák, místopředseda představenstva  

Lázně Bohdaneč, Podhaltýřská 809, PSČ 533 41 

tel. : 466 822 550 

fax : 466 822 976 

e-mail : karel.novak@vuos.com  

Kontaktní osoba :  Ing. Dušan Čukan, vedoucí technického a správního oddělení 

tel. : 466 825 478, 724 400 604 

fax : 466 823 900 

e-mail : dusan.cukan@vuos.com  

 

 

ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

 

B.I. Základní údaje 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

„Mezisklad hořlavých kapalin a chemikálií Ry12b“  

- kategorie II, bod 10.4 

- záměr je dále podlimitní k bodu 7.5 kategorie II přílohy č. 1 zákona 

 

B.I.2. Kapacita záměru 

Záměrem jsou stavební opravy a úpravy části objektu Ry12b s cílem změnit stávající 

účel uţívání na mezisklad chemických látek *). 

Objekt je jednopodlaţní, zděný. V současné době je zde sklad běţných stavebních a 

elektrikářských materiálů a malá dílna, část objektu je nevyuţívaná. 

Zastavěná plocha (upravovaná část objektu Ry12b) : 90,5 m
2
 

Obestavěný prostor (upravovaná část objektu Ry12b) :  371,05 m
3 

Mezisklad bude mít 3 samostatné místnosti č. 1.01, 1.02 a 1.03. 

 

 

mailto:eurosarm@eurosarm.cz
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Maximální uskladněné mnoţství  : 

č. 1.01 - hořlavé kapaliny max. 18 m
3
 

č. 1.02 - hořlavé kapaliny max. 18 m
3 

č. 1.03 - pevné chemikálie max. 8 tun 

*) Poznámka : 

V celém textu oznámení EIA je pouţíván výraz „látka“, protoţe skutečně budou 

skladovány chemické látky (v souladu s definicí dle čl. 3 nařízení REACH), pouze ojediněle 

směsi (přípravky).  

Někdy je pouţit také obecný výraz „chemikálie“. 

 

B.I.3. Umístění záměru 

Kraj Pardubický, obec Rybitví, k.ú. Rybitví, parcelní číslo st. 231/5 

- stavba se nachází v uzavřeném areálu firmy Synthesia, a.s., Pardubice – Semtín 

- stavba bude realizována v části stávajícího nevýrobního objektu Ry12b umístěného v 

prostoru mezi objekty Ry12 a Ry13 

- vlastníkem objektu je oznamovatel (VÚOS a.s.) 

 

Obrázek 2 : Orientační umístění areálu VÚOS a.s. (zdroj : www.mapy.cz) 
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Obrázek 3 : Umístění objektu Ry12b ve VÚOS a.s. (zdroj : www.mapy.cz) 

 
 

 
B.I.4. Charakter záměru a moţnost kumulace vlivů s jinými záměry 

Charakter záměru : 

Záměrem je vybudování meziskladu pro chemické látky pouţívané v objektu Ry13, 

které se nyní musí pro kaţdou kampaň přiváţet ze skladů - Ry132a (hořlavé kapaliny), 

Ry114 nebo Ry111c (pevné chemikálie) a později zase odváţet. 

Mezisklad vznikne přebudováním části stávajícího objektu Ry12b, kde je nyní sklad 

stavebního materiálu, sklad elektromateriálu a malá dílna. 

V meziskladu budou skladovány hořlavé kapaliny I., event. II. třídy nebezpečnosti,  

v jedné z místností pak pevné látky. Celkové mnoţství chemikálií skladovaných ve VUOS 

a.s. se výstavbou meziskladu nezvýší -  jedná se pouze o manipulační mezisklad pro sníţení 

transportů a pro zajištění předepsaného mnoţství látek v jednotlivých čtvrtprovozech 

situovaných v objektu Ry13. 

 

 

VRÁTNICE 

 

vjezd 

Ry12 

  Ry13 

Ry12b 

Ry12a 
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Při skladování a manipulacích nebude vznikat ţádné dodatečné zatíţení ţivotního 

prostředí, protoţe se budou skladovat pouze uzavřené obaly (sudy, kontejnery, pytle). 

Objekt bude stavebně upraven pro bezpečné skladování látek a bude mít patřičné 

protipoţární zabezpečení.  

 

Moţnost kumulace vlivů : 

Další záměry, s kterými by mohlo dojít ke kumulaci vlivů, nejsou v lokalitě podle 

dostupných informací připravovány. 

 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant s odůvodněním 

výběru  

Zdůvodnění záměru : 

Investice je vyvolána potřebou omezit přesuny chemických látek v areálu, konkrétně 

sníţit poţadavky na transport látek ze skladů surovin (Ry132a, Ry114, Ry111c) do 

čtvrtprovozů v objektu Ry13. Vzdálenost mezi objekty činí cca 600 m (ze skladu Ry111c je 

vzdálenost cca poloviční) a po kaţdé ukončené kampani, které se střídají v rychlém sledu, je 

třeba odtransportovat zbývající chemické látky zpět.  

Objekt Ry12b je umístěn v těsné blízkosti čtvrtprovozů v Ry13. 

 

Varianty : 

Variantou je zachování stávajícího stavu, který není z pohledu provozovatele 

vyhovující. 
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B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení 

 

Společnost VÚOS a.s. je organizací zaloţenou v roce 1941. Svoji obchodně výrobní 

filosofií je vysoce flexibilní firmou vyvíjející své aktivity zvláště v oblasti výroby, vývoje a up 

scalingu chemických specialit, zákaznických syntéz a toxikologickém testování.  

VÚOS a.s. je drţitelem certifikátu řízení jakosti ČSN 9001:2008. 

 

Politika jakosti VÚOS a.s. : 

VÚOS a.s. je firmou podnikající především v následujících oblastech : 

- výzkum a vývoj v oboru chemie, chemické technologie a analytických metod  

- analytické rozbory, toxikologické a ekotoxikologické testování výrobků a sloţek 

ţivotního prostředí  

- výroba a prodej chemických látek (chemických specialit)  

 

Zákazníky VÚOS a.s. jsou české a zahraniční chemické firmy. 

Cílem VÚOS a.s. je vyrábět výrobky a poskytovat výsledky výzkumu a vývoje 

takovým způsobem, aby byly optimálně uspokojeny potřeby a poţadavky stávajících 

i budoucích zákazníků na shodu, spolehlivost, bezpečnost výrobků, dále na kvalitu, ceny 

a termíny dodání, na rozsah výzkumných i výrobních činností a v neposlední řadě na 

minimální dopady na ţivotní prostředí. Tyto poţadavky chce VÚOS a.s. naplňovat 

s maximálním vyuţitím znalostí a zkušeností svých zaměstnanců, zkušeností zákazníků 

a dodavatelů a s vyuţíváním nových poznatků vědy a techniky. 

 (zdroj : www.vuosas.cz) 

 

 

 POPIS ZÁMĚRU  

 

Záměr bude umístěn v objektu Ry12b, jedná se o stavební objekt ve vlastnictví 

VÚOS a.s. umístěný na parcele č. st. 231/5. 

Společnost VÚOS a.s. má záměr u tohoto objektu změnit účel uţívání na mezisklad 

hořlavých kapalin a chemikálií pro přilehlé provozy v Ry13. 

Stavební opravy a úpravy se budou týkat západní části objektu Ry12b, v současné 

době je tato část objektu vyuţívána jako sklad běţných stavebních a elektrikářských 

materiálů a malá dílna, část objektu je nevyuţívaná (místnost 1.04). 

V sousedním objektu Ry12a je elektrorozvodna a trafostanice – tyto prostory 

zůstanou beze změny. 

Objekt je napojen na areálové rozvody dešťové kanalizace, elektrorozvod a rozvod 

páry. Objekt bude z důvodu změny účelu uţívání odpojen od rozvodu páry. 
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Stávající systém dopravy chemických látek v areálu zůstane zachován, resp. sníţí se 

frekvence přesunů ze skladů do čtvrtprovozů v objektu Ry13 a zpět.  

 

Obrázek 4 : Umístění skladů Ry132a, Ry114, Ry111c a nového meziskladu Ry12b (zdroj : 

VÚOS a.s.) 

  
Legenda :  

            objekty  VÚOS a.s.                        objekty Synthesia, a.s. 

           oplocení + vrátnice                            

           mezisklad Ry12b                           měřítko  1 : 35 000 

sklady Ry132a, Ry114, Ry111c      
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 ZÁSADY STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ 

Změnou účelu stavby vznikají poţadavky na stavební opravy a úpravy objektu tak, 

aby dispozice byla upravena pro nové vyuţití jako skladovací prostory pro pevné chemické 

látky a hořlavé kapaliny. 

Stavební práce budou probíhat pouze v rámci uvedeného objektu. 

Stavební činnost bude soustředěna do bezprostřední blízkosti objektu, na sousední 

pozemek parc.č. 978/7 (vlastník Synthesia, a.s.). 

Jedná se o jednopodlaţní objekt vytvořený běţnými stavebními materiály.  

Přístupy do prostor objektu zůstanou stávající.  

Vzhled budovy zůstane také v zásadě nezměněn.  

Zastavěná plocha (upravovaná část objektu Ry12b) : 90,5 m
2
 

Obestavěný prostor (upravovaná část objektu Ry12b) :  371,05 m
3 

 

Bourání : 

Budou odstraněny stávající skladby podlah s podkladními konstrukcemi. Budou 

vybourány ocelové profily, osazené pod stropy. Dále budou vybourány výplně otvorů. Otvory 

na JV straně budou zazděny. Nově budou v obvodovém zdivu vybourány provětrávací 

otvory. Vstupním vratům do místnosti 1.01 na SZ straně bude upravena výška nadpraţí. 

 

Výkopy a základy : 

Výkopy budou provedeny ve vnitřních prostorech, bude vytvořena nová podlahová 

konstrukce předpokládající výkop na kótu -0,620 m. 

 

Svislé nosné konstrukce : 

Nebude zasahováno do nosných konstrukcí. Na střeše objektu bude nadezděna atika 

o 150 mm keramickými pálenými cihlami. V místnosti 1.01 bude nově vytvořen překlad nad 

dveřmi. 

 

Vodorovné nosné konstrukce : 

Není do nich zasahováno. 

 

Izolace proti vlhkosti : 

Nově nebude izolace proti zemní vlhkosti vytvářena. Předpokládá se, ţe objekt není 

izolován. Pokud bude během prací zjištěna přítomnost vodorovné izolace, bude „zataţena“ 

na spodní úroveň násypu a připevněna ke stávajícímu základu. 
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Nově navrţená betonová deska bude opatřena uzavíracím chemicky odolným 

nátěrem, který bude zároveň tvořit hydroizolaci desky. Kapilárnímu vzlínání zemní vlhkosti 

bude zabráněno násypem ze štěrkodrtě. 

 

Okenní a dveřní výplně : 

Výplně otvorů na JV straně objektu budou vybourány a otvory zazděny. Stávající 

otvory na SZ straně budou vybourány. Nově budou do rozměrově upravených otvorů 

osazena nová vrata o rozměrech 1500 a 1600 x 2050 mm. Bude se jednat o ocelová tepelně 

izolovaná vrata. 

 

Střešní krytina : 

Zůstává stávající. Bude provedena kontrola a drobné opravy. 

 

Klempířské práce : 

Bude provedeno nové oplechování střešních atik FeZn plechem. 

 

Podlahy : 

Stávající skladby podlah budou vybourány a provedeny nově. V místnostech 1.01 a 

1.02 budou nově vytvořeny podlahové betonové desky vyztuţené KARI sítěmi tak, aby tvořily 

spádovanou záchytnou jímku o objemu 3,6 m
3
 (objem 20% skladovaných látek). Ve středu 

místnosti bude vytvořena bezodtoká jímka (400 x 400 x 400 mm). Úroveň povrchů podlah 

bude 200 mm pod úrovní vstupu a v úrovni vstupu v celé ploše místnosti na kótě 0,000 bude 

vytvořen pojízdný pororošt. Nosná konstrukce pro pororošty bude v těchto místnostech 

spojena s osazovaným paletovým regálem, bude se jednat o dodávku jednoho uceleného 

výrobku. Celý regál bude navrţen jako montovaná (rozebíratelná) konstrukce. Povrchová 

vrstva ţelezobetonu bude opatřena ochranným chemicky odolným nátěrem. 

V místnosti 1.03, kde bude sklad pevných chemikálií, bude úroveň podlahy v úrovni 

vstupu beze spádu. Povrchová úprava betonové podlahové desky bude totoţná s úpravou 

v místnostech 1.01 a 1.02. 

 

Omítky : 

Budou provedeny opravy vnitřních vápnocementových omítek. 

 

Malby : 

Budou provedeny vápenné malby. 
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Nátěry : 

Budou provedeny nové nátěry oplechování střešních konstrukcí, okapů a ţebříku na 

střechu. Dále bude provedeno nové natření dřevěných viditelných prvků světlíku na střeše a 

ocelových prvků. Nové dveře budou dodány jiţ s povrchovou úpravou v barvě dle výběru 

investora. Paletový regál bude dodán v povrchové úpravě dle poţadavků investora 

(prášková barva apod.). 

 

 

Objekt je navrţen jako temperovaný teplovodními radiátory, větrání bude přirozené. 

V meziskladu nebude trvalá obsluha.  

Naskladňování a vyskladňování bude provádět určený pracovník provozovatele. 

V objektu nebude instalováno ţádné výrobní zařízení. 

Mezisklad bude slouţit výhradně pro dočasné umístění chemikálií v uzavřených 

obalech. 

Ve skladu nebude prováděna ţádná manipulace – odlévání, odsypávání apod. 

Přemísťování obalů s chemickými látkami do skladu / ze skladu bude zajišťováno 

pomocí vysokozdviţných ručně vedených vozíků s elektrickým (AKU) pojezdem. 

 

Obrázek 5 : Grafické schéma místností v objektu Ry12b (zdroj : VÚOS a.s.) 
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SKLADOVANÉ LÁTKY A ZPŮSOB SKLADOVÁNÍ 

 

Místnost 1.01 (sklad HK 1 – mnoţství 18 m
3
) 

V místnosti č. 1.01 se budou skladovat hořlavé kapaliny I., event. II. třídy 

nebezpečnosti, které mohou mít i další nebezpečné vlastnosti, např. : aceton, ethylacetát, 

terbutylmethylether, toluen, heptan, hexan, etanol, tetrahydrofuran, dichlormethan, 1,2-

dichlorethan, 1,2-dimethoxyethan, butanol apod. 

Skladování látek bude probíhat ve dvou řadách palet o rozměrech 1000 x 1200 mm - 

v kontejnerech 1 m
3
, příp. v sudech apod. 

 

Místnost 1.02 (sklad HK 2 – mnoţství 18 m
3
) 

V místnosti č. 1.02 se budou skladovat hořlavé kapaliny I., event. II. třídy 

nebezpečnosti, které mohou mít i další nebezpečné vlastnosti, např. : kyselina octová, 

acetanhydrid, kyselina mravenčí, kyselina solná, kyselina dusičná, benzylchlorid, 1,2-

dibromethan, thionylchlorid, dimethylformamid, brom, oxichlorid fosforitý apod. 

Skladování látek bude probíhat ve dvou řadách palet o rozměrech 1000 x 1200 mm - 

v kontejnerech 1 m
3
, příp. v sudech apod. 

 

Místnost 1.03 (sklad pevných chemikálií – mnoţství 8 t) 

V místnosti č. 1.03 se budou skladovat pevné chemické látky, tzn. jednak 

meziprodukty organických specialit vyráběné ve 3 čtvrtprovozech umístěných v přízemí Ry13 

(a v dalších kampaních zde pouţívané) a dále pevné suroviny, které mají nebezpečné 

vlastnosti, např. : chlorid fosforečný, chlorid hlinitý, 1,4-phenylendiamin, kyselina 1-

adamantankarboxylová, 2,4-dinitrochlorbenzen, 2,4,6-trichlorpyrimidin, anhydrid kyseliny 

isatové, nitrodimethyltereftatát, salicylamid apod.  

Skladování látek bude probíhat ve dvou řadách palet o rozměrech 1000 x 1200 mm - 

v pytlích či sudech. 

 

U výše uvedených vyjmenovaných látek se jedná o tzv. „základní reprezentanty“.  

Celkový sortiment chemických látek, které se v meziskladu mohou vyskytnout (s 

přihlédnutím ke specifikaci jednotlivých místností), je uveden v příloze č. 3 oznámení. Jedná 

se o aktuální seznam chemikálií, které se v současné době ve čtvrtprovozech na Ry13 

mohou potřebovat, tento sortiment se však vzhledem k charakteru čtvrtprovozů můţe do 

budoucna měnit. 

Projektovaná max. mnoţství látek v jednotlivých místnostech nebudou překročena. 
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Objekt nebude obsahovat ţádné technologické zařízení, nebude zde docházet 

k ţádné manipulaci mimo naskladnění a vyskladnění látek. 

V případě poţadavku čtvrtprovozu v sousední budově Ry13 na určitou chemikálií, 

pracovník celý obal (na paletě) převeze ručně vedeným vozíkem ze skladu do výroby, kde 

bude provedeno odlití nebo odebrání (v případě sypkých hmot) potřebného mnoţství a 

kontejner, pytel, sud se opět uloţí do skladu. 

Ve skladu nebude trvalá obsluha, v prostoru skladu se nebudou trvale zdrţovat 

pracovníci. 

 

B.I.7. Předpokládané termíny realizace záměru 

Předpokládaný termín zahájení výstavby :  04/2012 

Předpokládaný termín ukončení výstavby :  06/2012 

 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Pardubický kraj 

 Obec Rybitví 

 

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které 

budou tato rozhodnutí vydávat 

 

 Rozhodnutí podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění 

Městský úřad Lázně Bohdaneč - stavební úřad, Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně 

Bohdaneč 

 

Oznamovatel má vydané integrované povolení pro provoz zařízení „Univerzální 

zařízení na výrobu chemických specialit ve společnosti Výzkumný ústav organických syntéz 

a.s., Pardubice“ č.j. OŢPZ/16535-9/06/SY ze dne 18.1.2007. 

Změny integrovaného povolení : 

č. 1 č.j. OŢPZ/3360-3/2008/SY   ze dne 18.4.2008 

č. 2 č.j. OŢPZ/39647-3/2009/SY   ze dne 18.8.2009 

č. 3 č.j. OŢPZ/2953-3/2010/SY   ze dne 18.2.2010 

č. 4 č.j. KrÚ 60218/2011OŢPZ/DV ze dne 11.7.2011 

V souvislosti se záměrem bude dle § 16, odst. 1 písm b) zákona č. 76/2002 Sb., o 

integrované prevenci, v platném znění ohlášena plánovaná změna v provozu zařízení. 
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B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1.  Půda 

Projektovaný záměr se nachází v uzavřeném areálu firmy Synthesia, a.s. 

Stavba bude realizována v části objektu Ry12b, který je umístěn mezi objekty Ry12 a 

Ry13. 

Jedná se o změnu uţívání stávající budovy – tzn. nedojde k záboru ZPF ani pozemků 

určených k plnění funkce lesa. 

Napojení objektu na dopravní a technickou infrastrukturu se nemění. 

Před zahájením projekčních prací byl proveden předběţný stavebně - technický 

průzkum, jiné nové průzkumy nebyly prováděny. 

Vlastní objekt skladu je na pozemku parc. č. st. 231/5 (k.ú. Rybitví 743852) – parcela 

je v katastru nemovitostí vedena jako zastavěná plocha a nádvoří (druh pozemku), nemá 

evidované BPEJ, nejsou zde evidovány ţádné způsoby ochrany. 

Pro staveniště bude vyuţit i sousední pozemek parc. č. 978/7 (vlastník Synthesia, 

a.s.). 

Nebudou prováděny ţádné demolice objektů, zařízení. 

V daném prostoru nejsou ţádná technická ochranná pásma, která by musela být při 

stavbě respektována. 

Objekt se nenachází v poddolovaném ani seismicky aktivním území. 

Protiradonová opatření není třeba řešit, v objektu se nenacházejí pobytové místnosti. 

 

B.II.2. Voda 

Výstavba 

 Po dobu výstavby bude voda odebírána ze stávajících rozvodů v areálu investora. 

Mnoţství odebrané vody bude záviset na počtu pracovníků v dané etapě stavebních 

prací. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka je ve výši 120 l/den (s vyuţitím 

vyhlášky MZem č. 428/2001 Sb., v platném znění). 

Výstavba bude probíhat cca 3 měsíce. 

Na stavbě je předpokládáno maximálně 12 pracovníků.  

Sociální zázemí bude poskytnuto po dohodě v objektech investora. 

Vyuţívána bude jistě i pitná voda balená. 

 Pro vlastní stavební práce se vzhledem k charakteru stavby předpokládá standardní 

odběr vody; určité mnoţství vody bude třeba pro skrápění staveniště - k omezení prašnosti.  

 Betonové a další stavební směsi budou s velkou pravděpodobností přivezeny hotové. 
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Provoz 

 Mezisklad nebude obsahovat ţádné technologické zařízení s poţadavkem na vodu. 

 V objektu nebude zřízeno sociální zázemí. 

Voda poţární (mnoţství Q = 6,0 l/s, v = 0,8 m/s, DN 100) bude zajištěna ve 

stávajících venkovních hydrantech, se statickým přetlakem 0,2 MPa. 

Místnosti skladu budou vybaveny práškovými PHP. 

 

B.II.3. Energetické zdroje 

Výstavba 

Pro proces výstavby bude potřebné zajistit elektrickou energii – odběr bude 

standardní a bude zajištěn ze stávajícího rozvodu v objektu. 

Dále budou pouţívány pohonné hmoty pro nákladní vozidla a stavební mechanismy. 

 

Provoz 

Objekt Ry12b je napojen na zdroj páry a elektro. 

Z důvodu změny účelu uţívání dojde k odpojení objektu od rozvodu páry. 

Objekt je v současné době topen parními topidly. Ty budou vyměněny za teplovodní 

radiátory. Objekt bude pouze temperován na 5 – 10 
o
C. 

Topné médium bude teplovodní s nuceným oběhem ve spádu 75/55 
o
C. Pro vytápění 

místností na 10 
o
C je třeba výkon 8 kW. Přívod topného média bude napojen na stávající 

výměníkovou stanici pára voda v objektu Ry12. Potrubí bude ocelové svařované dimenze 

DN25 a bude do řešeného objektu vedeno po stávajícím energomostě. Potrubí bude tepelně 

izolováno trubicemi z minerálních vláken tl. 50 mm + oplechování pozinkovaným plechem 

s dotěsněním spojů trvale pruţným tmelem. Na přívodu z výměníkové stanice budou kulové 

kohouty, teploměry a vypouštěcí kohouty. V kaţdé místnosti skladu bude osazeno po 

jednom ocelovém deskovém tělese bez rozšířené přestupní plochy s bočním napojením 

potrubím DN15. Na přívodu budou osazeny ventily s předregulací a termostatickou hlavicí, 

na zpátečce pak regulační šroubení. Potrubí v objektu bude bez tepelné izolace. 

Napájení objektu bude provedeno ze stávajícího kabelového vývodu, který bude ve 

stávající pozici ukončen a pomocí svorkovnicové skříně (krabice) prodlouţen beze změny 

průřezu do nového rozvaděče, který bude umístěn u vstupních dveří. 

Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY ve vkládacích lištách PVC na 

povrchu.  

Poţadavky na krytí a umístění budou dodrţeny dle příslušných ČSN. 

Měření energie bude stávající. 
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B.II.4. Surovinové zdroje 

Výstavba 

Při výstavbě vznikne potřeba surovin v rozsahu a sortimentu obvyklém pro 

srovnatelné stavby, resp. stavební úpravy objektu, tedy běţné stavební hmoty a materiály - 

štěrkodrť, betonové a další stavební směsi, cihly, KARI síť, pororošt, klempířské prvky apod., 

dále výrobky – např. radiátory, ocelová vrata, regálový systém a další.  

Dovoz materiálu bude zajištěn z nejbliţších moţných lokalit.  

 

Provoz 

Objekt meziskladu Ry12b budou určen pro dočasné umísťování chemických látek 

pouţívaných ve čtvrtprovozech sousedního objektu Ry13. 

Mezisklad bude mít 3 samostatné místnosti (sklady) č. 1.01, 1.02 a 1.03. 

Objekt bude temperován na 5 – 10 
o
C. 

Větrání bude přirozené. 

 

SKLADOVANÉ LÁTKY  

Místnost č. 1.01 (sklad HK 1) 

V místnosti č. 1.01 se budou skladovat hořlavé kapaliny I., event. II. třídy 

nebezpečnosti, které mohou mít i další nebezpečné vlastnosti, např. : aceton, ethylacetát, 

terbutylmethylether, toluen, heptan, hexan, etanol, tetrahydrofuran, dichlormethan, 1,2-

dichlorethan, 1,2-dimethoxyethan, butanol apod. 

 

Místnost č. 1.02 (sklad HK 2) 

V místnosti č. 1.02 se budou skladovat hořlavé kapaliny I., event. II. třídy 

nebezpečnosti, které mohou mít i další nebezpečné vlastnosti, např. : kyselina octová, 

acetanhydrid, kyselina mravenčí, kyselina solná, kyselina dusičná, benzylchlorid, 1,2-

dibromethan, thionylchlorid, dimethylformamid, brom, oxichlorid fosforitý apod. 

 

Místnost č. 1.03 (sklad pevných chemikálií) 

V místnosti č. 1.03 se budou skladovat pevné chemické látky, tzn. jednak 

meziprodukty organických specialit vyráběné ve 3 čtvrtprovozech umístěných v přízemí Ry13 

a dále pevné suroviny, které mají nebezpečné vlastnosti, např. : chlorid fosforečný, chlorid 

hlinitý, 1,4-phenylendiamin, kyselina 1-adamantankarboxylová, 2,4-dinitrochlorbenzen, 2,4,6-

trichlorpyrimidin, anhydrid kyseliny isatové, nitrodimethyltereftatát, salicylamid, apod.  
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U výše uvedených vyjmenovaných látek se jedná o tzv. „základní reprezentanty“.  

Kompletní přehled chemických látek, které se v meziskladu mohou vyskytnout  

(s přihlédnutím ke specifikaci jednotlivých místností), je uveden v příloze č. 3 oznámení – 

včetně čísla CAS, výstraţného symbolu, R-vět a S-vět. Jedná se o aktuální seznam 

chemikálií, které se v současné době ve čtvrtprovozech na Ry13 mohou potřebovat, tento 

sortiment se však vzhledem k charakteru čtvrtprovozů (výzkum + vývoj) můţe do budoucna 

měnit. 

 

Projektovaná skladovací kapacita v jednotlivých místnostech : 

Místnost č. 1.01  sklad HK 1 – mnoţství 18 m
3
 

Místnost č. 1.02  sklad HK 2 – mnoţství 18 m
3
 

Místnost č. 1.03  sklad pevných chemikálií – mnoţství 8 tun 

 

ZPŮSOB SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE 

Chemikálie v meziskladu budou skladovány v originálních obalech - v kontejnerech, 

v pytlích (papírových, PE), sudech, příp. soudcích – na paletách, vţdy ve dvou řadách palet 

o rozměrech 1000 x 1200 mm. Manipulace s těmito obaly (uzavřenými) bude prováděna 

pomocí vysokozdviţného vozíku (ručně vedeného) a bude spočívat výhradně v přesunu do 

objektu a z objektu. 

V meziskladu Ry12b nebudou obaly otevírány ! 

 

Celkový způsob nakládání s chemikáliemi v areálu zůstane záměrem beze změny, 

resp. budou omezeny přesuny chemikálií mezi sklady Ry132a (hořlavé kapaliny), Ry114 a 

Ry111c (pevné látky) a objektem Ry13, kde se látky pouţívají ve výrobě. 

 

B.II.5. Nároky na dopravu a ostatní inţenýrskou infrastrukturu 

 

Doprava : 

Výstavba 

Dopravní nároky budou srovnatelné s dopravními nároky obdobných staveb a 

rozhodně významně nenavýší četnost dopravy v lokalitě. S ohledem na charakter a rozsah 

stavebních prací lze odhadnout vyvolanou dopravu (dovoz materiálu a technologického 

vybavení, odvoz odpadů) v počtu max. 4 - 6 nákladních aut denně (v době intenzivních 

prací).  

Napojení staveniště na areálové komunikace je bezproblémové, objekt Ry12b je 

nedaleko vrátnice. 
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 Četnost dopravy stavebních dělníků bude záviset na domluvě o společné jízdě, ale 

kaţdopádně bude zanedbatelná. 

 

Provoz 

Objekt je napojen na stávající dopravní areálovou infrastrukturu, která zůstane 

nezměněna. 

Příjezdy a přístupy – stávajícími komunikacemi v rámci areálu Synthesia, a.s. 

Frekvence dopravy do areálu (ke skladům Ry132a, Ry114, Ry111c) se nezmění, 

dojde však ke sníţení přesunů chemikálií mezi uvedenými sklady a provozním objektem 

Ry13, coţ je hlavní cíl projektu na vybudování meziskladu Ry12b. Odhadovaná četnost této 

dopravy je 5 – 7 transportů / den, prováděna je pomocí vysokozdviţného vozíku, na paletě. 

Nevznikají nové poţadavky na dopravu v klidu. 

 

Inţenýrská infrastruktura :  

Objekt je napojen na zdroj páry, elektro a dešťovou kanalizaci. 

Z důvodu změny účelu uţívání bude objekt odpojen od rozvodu páry. 

 

Ostatní vyvolané investice :  

Jiné investice nejsou předpokládány.  

 

 

B.III. Údaje o výstupech 

B.III.1. Ovzduší  

Výstavba 

Zdrojem znečišťování ovzduší v době stavebních prací bude prostor umístění 

stavebního materiálu, odpadu a vlastní staveniště, resp. stavební činnost – s dočasným 

působením na rozloze cca 70 x 70 m, tedy v prostoru kolem objektu Ry12b. 

Významnějším zdrojem emisí (prachu) budou bourací práce, byť budou rozsahem 

omezené - budou odstraněny stávající skladby podlah, vybourány profily pod stropy a výplně 

otvorů. 

Prašnost můţe způsobit také sypký stavební materiál nebo shromáţděný odpad (v 

době větrného počasí). Tuto prašnost je moţné potlačit vhodnou organizací práce 

(průběţným odvozem a skrápěním nebo přikrýváním), coţ je zdůrazněno v podmínkách pro 

etapu stavebních prací.  

Zdrojem emisí budou i stavební mechanismy a nákladní vozidla. 

Vzhledem k tomu, ţe nebudou prováděny zemní práce, nepředpokládá se během 

výstavby nutnost čištění příjezdové komunikace a odjíţdějících vozidel. 
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Provoz  

V objektu nebude ţádné technologické zařízení. 

Chemikálie budou skladovány v uzavřených obalech. 

Vytápění skladu bude teplovodní, objekt bude napojen na stávající výměníkovou 

stanici v sousedním objektu. 

Větrání je řešeno v souladu s ČSN 65 0201, je navrţeno přirozené. 

Přívod čerstvého vzduchu zajistí otvory o velikosti nejméně 1% podlahové plochy, 

umístěné nejvýše 0,15 m nad úrovní podlahy. 

Odvod vzduchu o velikosti nejméně 1,3% podlahové plochy bude umístěn co nejblíţe 

pod stropem (pokud moţno na protilehlé straně místnosti). 

Větrací otvory budou zajišťovat zhruba šestinásobnou výměnu vzduchu za hodinu, 

coţ postačuje pro odvod par z dýchání IBC kontejnerů vlivem změn teploty mimo zimní 

období. 

 

B.III.2. Odpadní vody 

Výstavba 

V období stavby nebudou vznikat technologické odpadní vody. 

Moţnost vzniku kontaminace vod v prostoru záměru, příp. na příjezdové komunikaci 

můţe být způsobena úkapy či úniky provozních náplní z dopravních prostředků nebo 

stavebních strojů, zařízení. Důvodem můţe být podcenění preventivních kontrol technického 

stavu vozidel nebo dopravní nehoda. 

Doplňování provozních kapalin do stavebních mechanismů bude prováděno na 

vodohospodářsky zabezpečených plochách. 

Mnoţství splaškových vod bude odpovídat nárokům na spotřebu vody pro max. 12 

pracovníků – celkem tedy max. 1,4 m
3
 denně, po dobu cca 3 měsíců, s vyuţitím sociálního 

zázemí v areálu. 

 

Provoz 

V objektu nebudou produkovány technologické odpadní vody. 

Sráţkové vody budou svedeny do dešťové areálové kanalizace – jedná se o stávající 

stav a nebude měněn, odvodňované plochy zůstanou beze změny.  

V objektu nebude zřízeno sociální zázemí. 

Případná hasební voda by byla odčerpána a likvidována na vhodné ČOV. 
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B.III.3. Odpady 

Výstavba 

V době stavebních prací vzniknou běţné odpady související se stavebními úpravami 

objektu. Odpadem bude tedy zejména suť (z nezbytného bourání), zbytky stavebních směsí 

a výrobků, obaly.  

Mnoţství stavebních odpadů nelze jednoznačným způsobem predikovat. 

Rozhodujícím dokladem pro určení skutečného mnoţství odpadů budou údaje 

získané z evidence a váţních lístků ze zařízení pro vyuţívání, resp. odstranění odpadů, které 

budou předloţeny ke kolaudaci stavby.  

Celkové mnoţství produkovaných odpadů je moţné pouze odhadnout na max. 10 t 

odpadů kategorie „O“ a max. 1,5 t odpadů kategorie „N“.  

Největší mnoţství odpadů bude tvořit suť. 

Průběţně bude prováděn screening vybouraného materiálu (např. z podlah) 

v souladu s poţadavky vyhlášky MŢP č. 294/2005 Sb., v platném znění. 

Za vyuţití / odstranění odpadů během realizace bude smluvně odpovídat dodavatel 

stavby. 

Pro shromaţdování jednotlivých druhů odpadu vytvoří investor potřebné podmínky. 

Odpady, které budou vznikat během výstavby, budou shromaţdovány ve vhodných 

sběrných nádobách a kontejnerech. Zvláštní důraz bude kladen na shromaţdování odpadů 

kategorie „N“ – budou umísťovány do vyčleněných uzavřených nepropustných nádob a 

zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s odpady nebo k úniku do 

prostoru mimo nádoby; sběrné nádoby budou opatřeny ILNO. 

 

Tabulka 1 : Odpady při výstavbě  

Katalogové 

číslo 

Název druhu odpadu podle Katalogu odpadů Kategorie Způsob 

nakládání  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O vyuţití 

15 01 02 Plastové obaly O / N vyuţití / 

odstranění 

15 01 04 Kovové obaly O / N vyuţití / 

odstranění 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak 

blíţe neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

N odstranění 

17 01 01 Beton  O vyuţití 

17 01 02 Cihly  O vyuţití 

17 02 03 Plasty O vyuţití 
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Katalogové 

číslo 

Název druhu odpadu podle Katalogu odpadů Kategorie Způsob 

nakládání  

17 04 10 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné 

látky 

N odstranění 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O odstranění 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N odstranění 

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

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O odstranění 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních 

a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

N odstranění 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly   

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  

O vyuţití 

20 03 01 Směsný komunální odpad O odstranění 

 

Způsob nakládání je navrţen v souladu s Metodickým návodem MŢP pro řízení 

vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, Praha, 01/2008. 

 

Odpady budou shromaţďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií.  

Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zabezpečena tak, aby 

bylo minimalizováno případné ovlivnění ţivotního prostředí (skrápěním nebo zakrytím 

deponií k zamezení prášení atd.).  

Odvoz k vyuţití / odstranění bude zajišťován průběţně. 

 

Odpady z provozu 

V meziskladu nebude prováděna ţádná činnost, při které by vznikaly odpady. 

Snad jen při neopatrné manipulaci s kontejnery, sudy můţe dojít k úniku chemikálií 

z rozbitého obalu a vznikne tak odpad (kontaminovaný sorbent, tkanina) : 

- kat.č. 15 02 02 „N“ Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak 

blíţe neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

S odpady bude nakládáno dle stávajícího systému odpadového hospodářství firmy. 

Zářivky budou předmětem zpětného odběru. 

 

B.III.4. Zdroje hluku, vibrací a záření 

Výstavba 

Hluk při výstavbě bude vznikat při chodu strojů a zařízení pouţitých při realizaci díla. 

Stavební úpravy objektu Ry12b budou trvat odhadem 3 měsíce, rozsah prací je 

omezený. 
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Nejhlučnější etapou bude bourání – odstraňování celé stávající skladby podlah,  

profilů pod stropy a výplní otvorů. 

Stavební práce se budou provádět v denní době od 6.00 do 22.00 hod., čímţ se 

eliminuje hluk v noční době.  

Návrh protihlukových opatření (k zabránění obtěţování okolí hlukem) :  

- zhotovitel a jeho subdodavatelé zajistí stroje a zařízení se sníţenou hlučností 

- při všech typech prací během výstavby bude prováděna důsledná kontrola 

technického stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách 

- během provádění všech prací bude dbáno na omezení doby nasazení hlučných 

mechanismů, sled nasazení, popř. jejich méně časté vyuţití 

- na stavbě nebude pouţíváno rádio – přijímače s hlasitou hudbou 

Opatření jsou uvedena v podmínkách pro etapu stavebních prací. 

 

Při realizaci stavby dojde k dočasnému zvýšení provozu nákladních vozidel v rozsahu 

daném potřebami výstavby, které však nepřekročí úroveň cca 4 - 6 nákladních aut denně. 

Dlouhodobější vyuţívání vibrujících mechanismů při stavebních pracích není třeba 

očekávat. 

Nebudou pouţity stavební materiály, u nichţ by se daly předpokládat účinky 

radioaktivního záření; pokud bude potřebné krátkodobě svařovat, budou dodrţovány 

poţadavky bezpečnosti práce.  

 

Provoz 

Ţádné zdroje hluku nebudou v objektu instalovány. 

Manipulace s obaly bude zajišťována pomocí vysokozdviţných vozíků s elektrickým 

(AKU) pojezdem. 

Větrání bude přirozené. 

Zdroj vibrací a elektromagnetického záření s moţností ovlivnit zdraví nebude 

instalován, zdroj radioaktivního záření nevznikne. 

 

B.III.5. Moţná rizika havárií 

Provozování nového meziskladu v Ry12b nebude vykazovat mimořádná rizika – pro 

zdraví osob ani ţivotní prostředí.  

 

Objekt / zařízení společnosti VÚOS a.s. spadá do skupiny B podniků dle zákona  

č. 59/2006 Sb., v platném znění. 
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Základním dokumentem firmy v oblasti prevence závaţných havárií je Bezpečnostní 

zpráva ze dne 1.2.2011 vypracovaná v souladu s vyhláškou MŢP č. 256/2006 Sb., o 

podrobnostech systému prevence závaţných havárií – schválena Krajským úřadem 

Pardubického kraje rozhodnutím č.j. KrÚ 37186/2011/OŢPZ/FI ze dne 3.6.2011. 

Připravovaným záměrem – zřízením meziskladu chemikálií, nedojde ke změně 

sortimentu ani mnoţství skladovaných látek, ke změně stávající organizační struktury ani ke 

změně systému řízení bezpečnosti v objektu / zařízení (v areálu VÚOS a.s.). 

 

Bezpečnost lokality z hlediska systému nakládání s chemickými látkami 

nemůţe být záměrem negativně ovlivněna, naopak realizací meziskladu se sníţí riziko 

úniku chemikálií při dopravě po areálu.  

 

RIZIKA HAVÁRIÍ 

Nejpravděpodobnější událostí vedoucí ke vzniku havárie v objektu Ry12b  je poţár. 
 

Příčiny :  

K události můţe dojít zejména při nedodrţení všeobecných bezpečnostních předpisů, 

porušením pracovní kázně, nedbalostí při údrţbářských činnostech (svařování), závadou 

elektroinstalace.  

Následná opatření :  

V případě vzniku poţáru, který nelze zvládnout vlastními silami, se musí k likvidaci 

poţáru přivolat jednotka hasičského záchranného sboru (HZSP Semtín). V případě 

podezření na vznik a únik toxické směsi plynů mimo areál je potřeba informovat sloţky 

integrovaného záchranného systému a spolupracovat při okamţitých opatřeních k likvidaci 

havárie. 

Výsledek události :  

Ekonomická škoda. V případě úniku zplodin hoření existuje moţnost poškození 

zdraví osob, zvířat a ţivotního prostředí. Okamţitý protipoţární zásah sníţí toto riziko na 

minimum. 

 

POŢÁRNĚ – BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  

Dle ČSN 73 0873 je poţární voda potřebná v mnoţství Q = 6 l/s pro v = 0,8 m/s,  DN 

100. Do vzdálenosti 100 m od objektu jsou min. 2 venkovní hydranty – vyhovuje. U hydrantů 

je zajištěn statický přetlak 0,2 MPa, dle ČSN 73 0873 čl. 5.5. 

V souladu s ČSN 65 0201 musí být poţární úseky skladů hořlavých kapalin vybaveny 

zařízením pro prvotní zásah – navrhují se hadicové systémy pro hašení pěnou s pevně 

zabudovaným přiměšovačem a zálohou pěnidla na dobu nejméně 7 minut. 
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Od zařízení pro prvotní zásah lze upustit z důvodu smluvního zajištění zásahu 

v případě poţáru profesionálním HZSP Semtín s dobou dojezdu do 4 minut. 

Pro jednotlivé poţární úseky je navrţeno vybavení přenosnými hasicími přístroji : 

- poţární úsek PÚ 1 (místnost č. 1.01) – 2 práškové s hasicí schopností 21 A 

- poţární úsek PÚ 2 (místnost č. 1.02) – 2 práškové s hasicí schopností 21 A 

- poţární úsek PÚ 3 (místnost č. 1.03) – 1 práškový s hasicí schopností 21 A 

Sklad nemusí být vybaven stabilním hasícím zařízením ani samočinným odvětracím 

zařízením. 

Poţární úseky PÚ 1 a PÚ 2 musí být vybaveny EPS – v celém objektu meziskladu 

bude instalován systém elektrické poţární signalizace, napojený na pult centrální ochrany 

společnosti Synthesia, a.s. 

Rozmístění a typy hlásičů jsou navrţeny s ohledem na provozní podmínky 

jednotlivých zabezpečovaných prostor. 

Do areálu vedou příjezdové komunikace splňující poţadavky ČSN 73 0804 pro 

příjezd poţárních vozidel. 

Nástupní plochy, vnitřní ani vnější zásahové cesty nemusí být zřízeny. 

Veškerá elektroinstalace je navrţena dle platných norem a předpisů. 

Prostory s HK musí být zabezpečeny před účinky statické elektřiny. 

Přepravní obaly musí být zabezpečeny proti pádu a ohroţení přepravními zařízeními. 

Celková skladovací výška při volném uloţení obalů s hořlavými kapalinami je 

povolena nejvýše 2 m, pokud není výrobcem stanoveno jinak. 

Ve skladech s přepravními obaly a kontejnery uvnitř objektu musí být vzdálenost 

vrchní části přepravního obalu nebo kontejneru od svítidel umístěných na stropu nebo stěně 

nejméně 0,8 m. Svítidla musí být vybavena kryty proti mechanickému poškození. 

Ve skladech hořlavých kapalin se nesmí současně skladovat jiné látky a výrobky, 

které přímo nesouvisejí se skladovanými HK a mohly by : 

- iniciovat vznik poţáru ve skladu 

- šířit poţár 

- ztíţit evakuaci 

Ve skladu nesmí být uloţeny výbušiny a látky se sklonem k samovznícení. 

Objekt bude vybaven poţárními tabulkami dle ČSN 01 8013. 

Provozovatel objektu bude provádět pravidelné kontroly, revize a údrţbu zařízení. 

Dle poţárně – bezpečnostního řešení stavby, které je součástí projektové 

dokumentace, splňuje mezisklad normativní poţadavky poţární bezpečnosti staveb. 
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OPATŘENÍ PŘI UKONČENÍ PROVOZU  

Při trvalém ukončení provozu skladu v objektu Ry12b bude postupováno v souladu 

se stavebním zákonem a z hlediska ochrany ţivotního prostředí bude zejména provedeno : 

- odvezení zbylých chemikálií 

- zajištění vyuţití / odstranění stavebních odpadů v souladu se zákonem o odpadech 

- průzkum horninového prostředí v místě a v případě jeho kontaminace vypracování 

rizikové analýzy, včetně návrhu opatření, jejich realizace a kontroly účinnosti 

 

Při dodrţení standardních opatření se rizika pro zdraví a ţivotní prostředí při ukončení 

provozu meziskladu nepředpokládají.  

 

 

ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

C.I. Výčet nejzávaţnějších environmentálních charakteristik 

Záměr bude realizován v rozsáhlém průmyslovém areálu Synthesia, a.s., bude se 

jednat o stavební úpravy a opravy objektu VÚOS a.s. – Ry12b.  

Areál nemá bezprostřední návaznost na obytnou zástavbu.  

Území je silně urbanizované a vyčleněné pro průmyslovou činnost. 

Nejedná se o území přírodovědně cenné, resp. krajinářsky zajímavé.  

 

Území není z environmentálního hlediska zatěţované nad únosnou míru.  

 

C.II. Stručná charakteristika sloţek ţivotního prostředí v území, 

které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

Významné ovlivnění sloţek ţivotního prostředí realizací záměru není očekáváno, 

přesto je stručná charakteristika jednotlivých sloţek prostředí v území uvedena.  

 

Geologie a geomorfologie : 

Území náleţí orograficky k Pardubické kotlině. Z hlediska regionálně - geologického 

se nachází v křídové synklinále severovýchodních Čech a je součástí jejího jihozápadního 

křídla. Skalní podloţí je budováno sedimentárními horninami svrchní křídy, nad nimiţ jsou 

uloţeny sedimenty spodního aţ svrchního turonu a coniaku.  
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Litologicky se jedná o slínovce, písčité a spongilitické slínovce, vápnité jílovce a 

prachovce. Horniny skalního podloţí jsou překryty kvartérními zeminami, které tvoří 

zahliněné terasové štěrkopísky a povodňové hlíny o celkové mocnosti nepřesahující 10 m.  

Geologicky významné útvary v zájmovém území nejsou, nevyskytují se zde ani 

loţiska nerostných surovin. 

Zájmová lokalita není hodnocena jako seizmicky aktivní. 

Vzhledem ke konfiguraci terénu není oblast ohroţena větrnou erozí. 

 

Zdroje povrchové vody : 

Hlavním tokem v území je řeka Labe, při dlouhotrvajících vysokých vodních stavech v 

toku dochází ke vzdutí hladiny podzemní vody a k jejímu přiblíţení k povrchu terénu. Při 

těchto stavech území odvodňují menší vodní toky a odvodňovací rýhy. Zájmové území se 

nenachází v zátopové oblasti Labe. 

 

Zdroje podzemní vody : 

Zdroje pitné vody ve skalním podkladu jsou pouze ve zvodněných pískovcích 

cenomanského stáří. Zvodnění štěrkopísků pod Pardubicemi je jiţ vyuţíváno jen pro lokální 

zdroje, a to pro poněkud horší filtrační parametry, časté faciální změny s větší příměsí 

jemných frakcí i pro značnou kvalitativní zátěţ - ať přirozenou nebo spojenou se 

znečištěným tokem Labe. Hlubší cenomanská zvodeň je chráněna před znečištěním z 

kvarterní zvodně mocnými nadloţními turonských slínovců a vysokou výškou své výtlačné 

zvodně. Území není součástí CHOPAV. 

 

Půda : 

Široké zájmové území je prostorem vyhrazeným pro průmyslovou činnost, 

zemědělská činnost nepřipadá v úvahu.  

Znečištění půdy v celém průmyslovém areálu bylo hodnoceno v několika etapách 

hydrogeologického průzkumu a analýzy ekologických rizik. Bylo prokázáno znečištění 

v odpadech, horninovém prostředí, podzemních i povrchových vodách. Hlavním cílem 

sanace starých ekologických zátěţí, které jsou v areálu Synthesia, a.s. prováděny od r. 

2004, je postupné odstranění kontaminace nesaturované a následně i saturované zóny. 

 

Povrchové a podzemní vody : 

Území má velmi plochý reliéf s mírným sklonem k jihu. Hlavním tokem v území je 

řeka Labe, která od Hradce Králové teče směrem jiţním a v Pardubicích se obrací směrem 

západním. Území je dále odvodňováno menšími povrchovými toky, kde mezi nejvýznamnější 

patří Velká strouha, Brozanský a Pohránovský potok. 
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Odpadní vody v rámci celého průmyslového areálu jsou v současné době členěny do 

tří kanalizačních sběračů označovaných jako A, B a C.  

Odpadní vody jsou svedeny do homogenizační nádrţe Lhotka a odtud jsou čerpány k 

neutralizaci a následně k biologickému čištění. Vyčištěná voda z čistírny je vypouštěna přes 

Velkou Strouhu do Labe. Na výstupu odpadních vod z ČOV do Velké Strouhy je 

zabezpečeno nepřetrţité monitorování odpadních vod před odtokem do Labe – monitoruje 

se CHSK, celkový organický uhlík,  celkový dusík, amoniakální dusík, celkový fosfor, rtuť, 

pH, teplota a průtok vod. Součástí systému je vzorkovač, který umoţňuje nastavit odběr 

v různých časových a objemových variantách. Celý systém je on-line propojen s nepřetrţitou 

dispečerskou sluţbou a poskytuje trvalé informace o kvalitě a mnoţství vypouštěných 

odpadních vod. 

 

Ovzduší : 

Klimatické faktory : 

Z klimatického hlediska se lokalita nachází v teplé klimatické oblasti T2 - ta se 

vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím a teplým 

aţ mírně teplým jarem a podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou aţ velmi suchou zimou. 

Průměrná roční teplota se zde pohybuje kolem 8,5 °C. Maximální roční teploty se vyskytují 

v průběhu července a srpna (dlouhodobý průměr kolem 18 °C), minimální pak v lednu (cca -

2 °C). Sráţkový úhrn ve vegetačním období je 350 – 400 mm. 

 

Obrázek 6 : Celková růžice – lokalita Rybitví (zdroj : ČHMÚ) 
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Tabulka 2 : Větrná růžice - Rybitví (zdroj : ČHMÚ)  

Směr S SV V JV J JZ Z SZ CALM 

% 3.78 5.00 14.52 7.50 5.90 9.79 25.30 9.20 19.01 

h/r 331 438 1272 657 517 858 2216 806 1665 

h/< 7.4 9.7 28.3 14.6 11.5 19.1 49.3 17.9 37.0 

m/s         Celkem 

1.7 5.10 5.99 10.15 6.27 5.65 6.72 11.32 7.01 58.18 

5 1.03 1.36 6.24 2.97 2.21 4.24 12.92 3.92 34.89 

11 0.03 0.03 0.51 0.64 0.42 1.21 3.44 0.65 6.93 

Celkem 6.16 7.38 16.90 9.88 8.28 12.17 27.68 11.58 100.00 

 

Převládajícími jsou v zájmové oblasti západní a východní směry větru. Minimum 

v četnosti směrů větru leţí ve směrech severovýchodních a jiţních. Bezvětří se vyskytuje 

s četností 19,01 % časového fondu v roce. Nejfrekventovanější je IV. třída stability ovzduší. 

Vítr o rychlosti do 2,5 m/s vane s četností 39,17 % časového fondu v roce. 

Obecně zhoršené rozptylové podmínky (I., II. třída stability a bezvětří (calm)), kdy 

mají na imisní situaci v přízemní vrstvě atmosféry největší vliv nízké chladné bodové zdroje, 

lze v oblasti očekávat okolo 58,18 % časového fondu v roce. 

 

Kvalita ovzduší : 

Kvalita ovzduší v prostoru průmyslového areálu je výrazně ovlivněna vysokou 

koncentrací chemické výroby – zejména v sousedních provozech Synthesia, a.s., 

kombinovanou s provozem teplárny.  

 Na území města Pardubice je imisní situace základních škodlivin trvale monitorována 

stacionárními stanicemi a výsledky těchto měření jsou doplňovány jednorázovým měřením 

prostřednictvím vozů HORIBA.  

 Nejbliţší měření kvality ovzduší je prováděno na stanici č. 1418 Pardubice – Rosice. 

V následující tabulce jsou uvedeny koncentrace škodlivin měřených na uvedené 

stanici v r. 2010 a dále jsou uvedeny výsledky měření PM10 a PM2,5 ze stanice č. 1465 

Pardubice – Dukla (suspendované částice nejsou v Rosicích měřeny). 

 

Lokalizace měřící stanice č. 1418 Pardubice - Rosice (vlastník MěÚ Pardubice VII) : 

- zeměpisné souřadnice - 50° 2' 31,92 " sš ; 15° 44' 21,89 " vd 

- nadmořská výška - 217 m n.m. 

- stanice pozaďová, předměstská, obytná - průmyslová 

- okrskové měřítko (0,5 aţ 4 km) 
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Lokalizace měřící stanice č. 1465 Pardubice - Dukla (vlastník ČHMÚ) : 

- zeměpisné souřadnice - 50° 1´ 26.531" sš 15° 45´ 48.776" vd 

- nadmořská výška - 239 m n.m. 

- stanice pozaďová, městská, obytná 

- okrskové měřítko (0,5 aţ 4 km) 

 

Tabulka 3 : Imisní situace – 2010 (zdroj : www.chmi.cz) 

Stanice Látka IMISNÍ SITUACE  

koncentrace [µg.m
-3

]  

čtvrtletní roční 

průměr 

denní maximum 

(datum) 

hodinové max. 

(datum) I.Q II.Q III.Q IV.Q 

1418  

Pardubice 

 -  

Rosice 

SO2 
13,8 6,7 5,8 7,3 8,3 

33,8 (27.1.2010) 
98%Kv.=24,4 

135,8 (12.1.2010) 

98%Kv.=29,8 

NO2 
23,8 13,7 13,4 25,6 19,2 

57,3 (3.12.2010) 
98%Kv.=45,9 

121,9 (22.10.2010) 

98%Kv.=59,3 

benzen 
5,2 2,0 2,1 2,4 2,8 

10,9 (23.1.2010) 
98%Kv.=7,6 

41,9 (29.3.2010) 

98%Kv.=8,9 

toluen 
- - - - 5,1 

36,5 (18.1.2010) 
98%Kv.=15,0 

- 

p-xylen 
- - - - 1,5 

8,3 (21.12.2010) 
98%Kv.=5,7 

- 

1465 

Pardubice 

- 

Dukla 

PM10 

41,1 21,1 21,1 34,9 29,4 
146,6 (27.1.2010) 

98%Kv.=96,4 
počet překročení 41x 

312,5 (4.12.2010) 

98%Kv.=98,7 

 

PM2,5 
- - - - 21,9 

104,9 (27.1.2010) 
98%Kv.=68,3 

- 

 

 

Území příslušného stavebního úřadu (Městského úřadu Lázně Bohdaneč) nespadá 

do vymezené oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (na základě dat za rok 2009), tak jak 

bylo zveřejněno ve sdělení č. 11 ve Věstníku MŢP ČR z dubna 2011. 

 

Fauna a flóra, chráněné části přírody : 

V areálu Synthesia, a.s. jsou umístěny provozní objekty a zařízení, jsou zde 

komunikace a příslušná technická infrastruktura. 

Druhové spektrum fauny je v lokalitě velice ochuzené, biologická diverzita stanovišť 

je nízká a z hlediska ochrany fauny nepříliš významná. Prostor areálu a jeho blízké okolí lze 

povaţovat celkově za zoologicky málo hodnotné. Výskyt chráněných druhů ţivočichů 

v bezprostředním okolí areálu lze vyloučit. 
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Z botanického hlediska jde o území zcela přeměněné, kde nejsou podmínky pro 

existenci pestřejších společenstev rostlin (a chráněných druhů flóry). V dlouhodobě 

uţívaném průmyslovém areálu, v němţ je naprostá většina ploch zastavěná nebo 

zpevněná, se vyskytuje pouze ruderální flóra.  

Zájmové území není v kontaktu s některou z navrhovaných nebo vyhlášených 

evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí ve smyslu § 45 písm. a – c) a e) zákona 

ČNR č. 114/1992 Sb., v platném znění, která by byla zahrnuta do soustavy Natura 2000.  

V bezprostřední blízkosti VÚOS a.s. se nenachází chráněné území, které by mohlo 

být ovlivněno provozem.  

Ovlivnění ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Lázně 

Bohdaneč podle zákona č. 164/2001 Sb., v platném znění není předpokládáno. 

Přítomnost významných krajinných prvků podle § 3 odst. a) zákona ČNR  

č. 114/1992 Sb., v platném znění (vodní toky, rybníky, údolní nivy apod.), přírodních parků 

nebo chráněných druhů ţivočichů a rostlin je vázána zejména na vyhlášená chráněná území 

– Bohdanečský rybník, rybník Matka, mrtvá ramena Labe - kaţdopádně mimo moţný 

dosaţitelný vliv provozu VÚOS a.s. 

Z hlediska územního systému ekologické stability jsou významné lesní plochy, které 

z bezpečnostních důvodů pokrývají značnou plochu území Explosia a.s. a dále lesní 

komplexy v severní a severozápadní části území mezi Pohránovským rybníkem a Lázněmi 

Bohdaneč a oblasti přilehlé k Labi.  

Významným přírodovědným prvkem v území je nadregionální biokoridor – tok řeky 

Labe bohatě lemovaný břehovými porosty. 

 

Krajinný ráz : 

Celá krajinná oblast je značně urbanizovaným územím vyhrazeným pro průmyslovou 

výrobu - území není přírodovědně cenné, resp. krajinářsky zajímavé. 

 

Architektonické a jiné kulturní památky a objekty : 

Lokalita není místem soustředěné obytné zástavby.  

Nejedná se o území historického, kulturního nebo archeologického významu.  
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ČÁST D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A  

NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

D.I.  Charakteristika moţných vlivů a odhad jejich velikosti a 

významnosti 

 

Velikost vlivů je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :  

- nulový vliv, vliv není předpokládán 

- zanedbatelný vliv 

- malý vliv 

- střední vliv 

- velký vliv 

 

Významnost vlivů je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :  

- významný pozitivní vliv 

- mírně pozitivní vliv 

- nevýznamný vliv 

- mírně negativní vliv 

- významně negativní vliv 

 

 

VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  

 

a) Zdravotní rizika 

Výstavba  

Stavební úpravy se budou týkat objektu Ry12b, který je umístěn v průmyslovém 

areálu Synthesia, a.s. a v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. 

Rozsah stavebních prací bude relativně malý, takţe i kdyţ určité obtěţování (hlukem, 

prašností, emisemi z dopravy) lze očekávat, účinky budou jistě zaznamenatelné pouze 

v prostoru stavby.  

Mimo areál není ovlivnění předpokládáno. 

Vliv bude dočasný – období stavebních úprav a oprav se předpokládá v délce max. 3 

měsíců, práce budou omezeny na denní dobu. 

Četnost dopravy bude nízká, je počítáno s max. 4 - 6 nákladními auty denně (v době 

intenzivních prací).  

Vlivy v době stavební činnosti budou velikostně zanedbatelné a nevýznamné. 
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Provoz 

Záměrem je vybudování meziskladu pro chemické látky pouţívané v objektu Ry13, 

které se nyní musí pro kaţdou kampaň přiváţet ze skladů Ry132a, Ry114 a Ry111c a poté 

zase odváţet. 

Mezisklad vznikne přebudováním části stávajícího objektu Ry12b. 

V meziskladu budou skladovány hořlavé kapaliny I., event. II. třídy nebezpečnosti,  

v jedné z místností pak pevné látky – výhradně v uzavřených obalech (sudech, kontejnerech, 

pytlích), na paletách. 

Ve skladu nebude docházet k ţádné manipulaci – přelévání, odsypávání ! 

V případě potřeby budou obaly s chemikáliemi převezeny do příslušného provozu 

v objektu Ry13 (čtvrtprovozu), po ukončení kampaně budou přivezeny zpět. 

Přesuny obalů budou prováděny ručně vedeným vysokozdviţným vozíkem. 

Objekt bude stavebně upraven pro bezpečné skladování látek a bude mít patřičné 

protipoţární zabezpečení.  

V meziskladu nebude instalováno ţádné technologické zařízení, které by bylo 

zdrojem emisí do ovzduší nebo hlučnosti. 

Stávající imisní stav ovzduší a akustická situace zůstanou beze změny. 

 

Vybudování meziskladu Ry12b ve VÚOS a.s. nebude znamenat změnu ve vlivu 

provozu na veřejné zdraví - záměr neovlivní zdravotní stav obyvatel. 

 

b) Sociální a ekonomické důsledky 

 Pozitivním jevem bude zaměstnanost pracovníků stavební firmy v době výstavby (i 

kdyţ jen na přechodnou dobu); provozování meziskladu nebude mít přímé sociální a 

ekonomické důsledky.  

 

c) Začlenění stavby, faktory pohody 

Předmětná stavba (stavební úpravy a opravy objektu Ry12b) nebude znamenat 

negativní změnu krajinného rázu v širších pohledových vztazích, ani v lokalitě z těchto 

důvodů :   

 nevznikne nová charakteristika území  

 nebude narušen stávající poměr krajinných sloţek  

 nedojde k narušení vizuálních vjemů  
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Objekt Ry12b je jednopodlaţní budova umístěná mezi provozními budovami Ry12 a 

Ry13 (třípodlaţními) v průmyslovém areálu Synthesia, a.s. 

Vzhled budovy zůstane v zásadě nezměněn.  

 

Záměr nebude znamenat negativní ovlivnění faktorů pohody. 

 

 

VLIVY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY : 

Výstavba  

Při výstavbě budou vodu potřebovat pracovníci pro pitné a sociální účely, tento odběr 

bude záviset na počtu pracovníků v dané etapě stavebních prací a bude časově omezený.  

Pracovníci budou vyuţívat sociální zázemí v objektech investora.  

Pitná voda bude vyuţívána i balená. 

Standardní bude odběr vody pro technologii stavebních prací, příp. skrápění 

prašných ploch. 

Voda bude odebírána ze stávajících rozvodů v areálu. 

V období stavby nebudou vznikat technologické odpadní vody. 

Moţnost vzniku kontaminace vod v prostoru záměru, příp. na příjezdové komunikaci 

můţe být způsobena úkapy či úniky provozních náplní z dopravních prostředků nebo 

stavebních strojů, zařízení. Důvodem můţe být podcenění preventivních kontrol technického 

stavu vozidel nebo dopravní nehoda. 

Doplňování provozních kapalin do stavebních mechanismů bude prováděno na 

vodohospodářsky zabezpečených plochách. 

Vliv na vodu při stavebních pracích bude zanedbatelný a nevýznamný. 

 

Provoz  

Technologické ani splaškové vody nebudou v meziskladu vznikat. 

Mnoţství a způsob odvedení sráţkových vod se záměrem nezmění. 

Případná hasební voda by byla odčerpána a likvidována na vhodné ČOV. 

Ochrana podzemních a povrchových vod je řešena stavebně – technickým 

provedením jednotlivých místností (podlah) : 

- v místnostech 1.01 a 1.02 budou nově vytvořeny podlahové betonové desky 

vyztuţené KARI sítěmi tak, aby tvořily spádovanou záchytnou jímku o objemu 3,6 m
3
 

(objem 20% skladovaných látek) 
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- ve středu místností 1.01 a 1.02 bude vytvořena bezodtoká jímka (400 x 400 x 400 

mm) 

- úroveň povrchů podlah v místnostech 1.01, 1.02 bude 200 mm pod úrovní vstupu a 

v úrovni vstupu v celé ploše místnosti na kótě 0,000 bude vytvořen pojízdný pororošt 

- v místnosti 1.03, kde bude sklad pevných chemikálií, bude úroveň podlahy v úrovni 

vstupu beze spádu 

- povrchová úprava betonové podlahové desky bude ve všech místnostech opatřena 

ochranným chemicky odolným nátěrem 

 

Vliv záměru na vody není nepředpokládán. 

 

 

VLIVY NA STAV OVZDUŠÍ : 

Výstavba  

Emitování látek (prašných částic) při stavební činnosti bude spojeno zejména 

s vybouráním podlah, prostupů v obvodovém zdivu apod.  

Zdrojem emisí bude také dočasné uloţení stavebních materiálů nebo vybourané suti. 

Doprava bude zanedbatelným zdrojem emisí, četnost dopravy se předpokládá 

odahem max. 4 - 6 nákladních aut denně (v době intenzivních prací).  

Stavební práce nebudou pravděpodobně trvat déle neţ 3 měsíce. 

Opatření na staveništi spočívající v maximálním omezení prašnosti mohou být velice 

účinná (především skrápění nebo přikrývání sypkých stavebních hmot a suti, průběţný 

odvoz odpadů) a v tom případě mohou být stavební práce z hlediska ovzduší velikostí malou 

a významem jen mírně negativní zátěţí. 

 

Provoz 

V meziskladu nebude ţádné technologické zařízení. 

Chemikálie budou skladovány v uzavřených obalech (kapalné v kontejnerech a 

sudech, pevné v pytlích papírových nebo PE) – na paletách, a nebudou ve skladu otevírány ! 

Manipulace bude spočívat výhradně v transportu uzavřených obalů na paletě 

vysokozdviţným vozíkem ze skladu do příslušného čtvrtprovozu v přilehlém objektu Ry13 a 

zpět. 

Vytápění bude teplovodní, objekt bude napojen na stávající výměníkovou stanici 

v sousedním objektu. 

Větrání je řešeno v souladu s ČSN 65 0201, je navrţeno přirozené. 

Větrací otvory budou zajišťovat cca šestinásobnou výměnu vzduchu za hodinu, coţ 

postačuje pro odvod par z dýchání IBC kontejnerů vlivem změn teploty mimo zimní období. 
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Realizací meziskladu se omezí vnitroareálová doprava mezi sklady surovin Ry132a, 

Ry114, Ry111c a provozem Ry13 (četnost cca 5 – 7 jízd/den). 

Z hlediska ochrany ovzduší nebude mít záměr vliv na změnu imisní situace lokality.  

 

Vliv záměru na ovzduší není nepředpokládán. 

 

 

VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI, VIBRACE, ZÁŘENÍ : 

Výstavba 

Hluk při výstavbě bude vznikat při chodu strojů a zařízení pouţitých při realizaci díla. 

Stavební úpravy objektu Ry12b budou trvat odhadem 3 měsíce, rozsah prací je 

omezený. 

Nejhlučnější etapou bude bourání – odstraňování celé stávající skladby podlah,  

profilů pod stropy a výplní otvorů. 

Hluk vyvolá i doprava, frekvence jízd je však očekávána nízká.  

Důleţité je, ţe stavební práce budou omezeny na denní dobu. 

Pro etapu stavebních úprav jsou navrţena opatření k zabránění obtěţování okolí 

hlukem, např. :   

- zhotovitel a jeho subdodavatelé zajistí stroje a zařízení se sníţenou hlučností 

- při všech typech prací během výstavby bude prováděna důsledná kontrola 

technického stavu strojů 

- během provádění všech prací bude dbáno na omezení doby nasazení hlučných 

mechanismů, sled nasazení, popř. jejich méně časté vyuţití 

Nadměrné zatíţení okolí hlučností není předpokládáno, vliv lze označit za velikostně 

malý a významem mírně negativní.  

Případný významnější vliv vibrací ze stavební činnosti se nepředpokládá, ani vliv 

elektromagnetického záření není důvod zvaţovat. 

 

Provoz 

Ţádné zdroje hluku nebudou v objektu instalovány. 

Manipulace s obaly bude zajišťována pomocí vysokozdviţných vozíků s elektrickým 

(AKU) pojezdem. 

Větrání bude přirozené. 

Realizací meziskladu v objektu Ry12b dojde k omezení přesunů chemikálií mezi 

sklady v objektech Ry132a (hořlavé kapaliny), resp. Ry114 nebo Ry111c (pevné látky) a 

čtvrtprovozy v Ry13. 

Stávající akustická situace lokality zůstane vlivem záměru beze změny.  
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Zdroj vibrací a elektromagnetického záření s moţností ovlivnit zdraví nebude 

instalován, zdroj radioaktivního záření nevznikne. 

 

Vliv záměru z hlediska hluku, vibrací ani záření není nepředpokládán. 

 

 

VLIVY NA PŮDU : 

Při výstavbě ani provozu není předpokládáno ohroţení půdního prostředí.  

Záměrem jsou stavební úpravy a opravy stávajícího objektu, zábor zemědělského 

půdního fondu ani pozemků určených pro plnění funkce lesa nebude potřebný. 

Případná kontaminovaná zemina v prostoru staveniště (např. vlivem úniku provozních 

kapalin apod.) bude neprodleně odtěţena a odstraněna, takţe není třeba očekávat 

přetrvávající důsledky na půdní prostředí. 

Ochrana půdního prostředí a vod je řešena stavebně – technickým provedením 

jednotlivých místností (nepropustné podlahy, v místnostech 1.01 a 1.02 bezodtoké záchytné 

jímky a podlahy tvořící spádovanou záchytnou jímku). 

 

Vliv záměru na půdu není nepředpokládán. 

 

 

VLIVY NA FAUNU A FLÓRU, EKOSYSTÉMY : 

Prostor areálu Synthesia, a.s. není vhodnou plochou pro moţný trvalý výskyt populací 

zvláště chráněných druhů ţivočichů a rostlin ve smyslu vyhlášky MŢP č. 395/1992 Sb., 

v platném znění.  

V bezprostředním okolí lokality se nevyskytují přírodovědně cenné části přírody. 

Při stavebních změnách ani při vlastním provozu se nepředpokládá ohroţení či přímá 

likvidace ţivočichů, nebudou káceny dřeviny. 

Na lokalitu nezasahuje ochranné pásmo lesa.  

 

Vliv záměru na faunu, flóru není nepředpokládán. 

 

 

VLIVY NA BUDOVY, PAMÁTKY A JINÉ LIDSKÉ VÝTVORY : 

Na základě charakteru a umístění záměru nelze očekávat jakékoliv negativní 

ovlivnění bytových objektů ani budov občanské vybavenosti či památek výstavbou nebo 

provozem meziskladu Ry12b, ale ani okolních budov nebo infrastruktury v průmyslovém 

areálu.  
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Lokalita záměru je urbanizovaným územím vyhrazeným pro průmyslovou činnost, 

nenacházejí se zde ţádné architektonické nebo historické památky, nejedná se o 

archeologicky cenný prostor. 

 

Vliv záměru na objekty, památky a další lidské výtvory není předpokládán. 

 

 

D.II. Rozsah vlivů 

Záměrem jsou stavební úpravy a opravy části objektu VÚOS a.s. – Ry12b s cílem 

změnit účel uţívání předmětné části budovy na mezisklad hořlavých kapalin a pevných 

chemikálií pro přilehlé provozy v Ry13. 

Stávající systém dopravy chemických látek v areálu zůstane zachován (doprava ze 

skladů surovin do objektu provozu vysokozdviţným vozíkem), ale frekvence přesunů ze 

skladu Ry132a (hořlavé kapaliny), Ry114 a Ry111c (pevné látky) do čtvrtprovozů v objektu 

Ry13 a zpět se sníţí, a to o cca 5 – 7 jízd denně.  

Chemické látky budou v meziskladu pouze skladovány - v uzavřených obalech, na 

paletách. K ţádné manipulaci zde nebude docházet (mimo naskladnění a vyskladnění látek). 

Větrání bude přirozené, sklad bude temperován. 

Objekt bude stavebně upraven pro bezpečné skladování látek a bude splňovat 

poţadavky na protipoţární zabezpečení.  

V meziskladu nebude instalováno ţádné technologické zařízení, které by bylo 

zdrojem emisí do ovzduší nebo hlučnosti. 

 

Vliv záměru na zdraví a ţivotní prostředí není předpokládán. 

 

 

D.III. Údaje o moţných významných nepříznivých vlivech 

přesahujících státní hranice 

 Nepříznivé přeshraniční vlivy nejsou vzhledem ke geografickému umístění záměru a 

jeho charakteru zvaţovány. 
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D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, sníţení a kompenzaci 

nepříznivých vlivů 

 

Opatření pro etapu výstavby : 

- bude zajištěno přísné dodrţování poţadavků bezpečnosti práce 

- organizačními opatřeními bude zajištěno, aby práce neprobíhaly v nočních hodinách 

(22.00 – 6.00)  

- stavební stroje a dopravní prostředky budou udrţovány v řádném technickém stavu 

- doplňování provozních kapalin do stavebních mechanismů bude prováděno na 

vodohospodářsky zabezpečených plochách 

- bude prováděno účinné omezování prašnosti z prostoru staveniště – zejména při 

suchém počasí (např. skrápění nebo přikrývání suti a sypkých stavebních materiálů) 

- odpady budou shromaţďovány podle jednotlivých druhů a kategorií na vyčleněném 

místě a budou průběţně odváţeny - vyuţití nebo odstranění odpadů bude zajištěno 

oprávněnou osobou, o nakládání s odpady během výstavby bude vedena příslušná 

evidence 

- budou přijata opatření k minimalizaci hlukové zátěţe – především budou pouţívány 

stroje a zařízení se sníţenou hlučností, bude prováděna důsledná kontrola 

technického stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách a bude 

dbáno na omezení doby nasazení hlučných mechanismů, sled nasazení, popř. jejich 

méně časté vyuţití 

 

Opatření pro etapu provozu : 

 

Při provozu meziskladu Ry12b budou dodrţována opatření preventivního 

charakteru, ke kterým patří zejména : 

- zajištění potřebné kontroly zařízení zaměřené na ochranu podzemních vod a na 

důslednou poţární prevenci 

- dodrţování zásad technologické kázně při manipulaci s uskladněnými chemikáliemi v 

souladu s provozním řádem skladu 

 

 

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí 

Při vypracování oznámení byly k dispozici všechny podkladové materiály, které jsou 

potřebné pro posouzení plánovaného záměru na ţivotní prostředí. 
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ČÁST E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

 

Umístění záměru do objektu Ry12b je vhodné z důvodu blízkosti k Ry13, kde se 

skladované chemikálie pouţívají. 

Stávající objekt je vyuţíván pro uloţení nepotřebného stavebního a pomocného 

materiálu a jako malá dílna – vymístění těchto prostorů nebude znamenat problém. 

Budova je v odpovídajícím technickém stavu a nevyţádá si pro nový účel uţívání 

razantní stavební úpravy. 

Provozní varianty způsobu skladování chemikálií nepřipadají v úvahu. 

Alternativou k navrţenému záměru je odstoupení od projektu, coţ by znamenalo 

pokračování v zavedené nevyhovující praxi, kdy jsou obaly s chemickými látkami opakovaně 

přesunovány mezi skladem a výrobou v Ry13. 

Pro variantu nerealizování záměru není z hlediska ochrany ţivotního prostředí důvod. 

 

 

ČÁST F.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

 

Nejsou potřebné. 

 

 

ČÁST G.  SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

 

 V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, 

v platném znění je podáváno oznámení záměru „Mezisklad hořlavých kapalin a 

chemikálií“ - pro účely zjišťovacího řízení. 

 

Záměr bude umístěn v objektu Ry12b, jedná se o stavební objekt ve vlastnictví 

VÚOS a.s. umístěný na parcele č. st. 231/5.  

Společnost VÚOS a.s. má záměr u části tohoto objektu změnit účel uţívání na 

mezisklad hořlavých kapalin a chemikálií pro přilehlé provozy v Ry13. 

Stavební opravy a úpravy se budou týkat západní části objektu Ry12b, která je 

v současné době vyuţívána jako sklad běţných stavebních a elektrikářských materiálů a 

malá dílna.  
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V sousedním objektu Ry12a je elektrorozvodna a trafostanice – tyto prostory 

zůstanou beze změny. 

Záměrem se sníţí četnost přesunů obalů s chemikáliemi ze skladů surovin (Ry132a, 

Ry114, Ry111c) do provozu v objektu Ry13 a zpět, a to o cca 5 – 7 jízd denně.  

Celková četnost dopravy chemikálií do areálu VÚOS a.s. zůstane beze změny. 

Změnou účelu stavby vznikají poţadavky na stavební opravy a úpravy objektu tak, 

aby dispozice byla upravena pro nové vyuţití jako skladovací prostory pro pevné chemické 

látky a hořlavé kapaliny. 

Stavební práce budou probíhat pouze v rámci uvedeného objektu. 

Jedná se o jednopodlaţní objekt vytvořený běţnými stavebními materiály.  

Přístupy do prostor objektu zůstanou stávající.  

Vzhled budovy zůstane také v zásadě nezměněn.  

Upravovaná část objektu : 90,5 m
2
 

Obestavěný prostor :   371,05 m
3 

Objekt je navrţen jako temperovaný teplovodními radiátory, větrání bude přirozené. 

 

V objektu nebude instalováno ţádné výrobní zařízení. 

Mezisklad Ry12b bude slouţit pro dočasné umístění chemikálií v uzavřených 

obalech. 

Ve skladu nebude prováděna ţádná manipulace – odlévání, odsypávání apod. 

V případě poţadavku čtvrtprovozu v sousední budově Ry13 na určitou chemikálií, 

pracovník celý obal (na paletě) - kontejner (1 m
3
), pytel (papírový, PE), sud převeze ze 

skladu do výroby, kde bude provedeno odlití nebo odebrání (v případě sypkých hmot) 

potřebného mnoţství a uzavřený obal s chemikálií se opět uloţí do skladu. 

Mezisklad bude mít 3 samostatné místnosti (sklady) č. 1.01, 1.02 a 1.03. 

Maximální uskladněné mnoţství : 

Místnost č. 1.01  sklad hořlavých kapalin 1 – mnoţství 18 m
3
 

Místnost č. 1.02  sklad hořlavých kapalin 2 – mnoţství 18 m
3
 

Místnost č. 1.03  sklad pevných chemikálií – mnoţství 8 t 

 

Naskladňování a vyskladňování bude provádět určený pracovník provozovatele. 

Ve skladu nebude trvalá obsluha. 

Přemísťování obalů s chemickými látkami ze skladu / do skladu bude zajišťováno 

pomocí vysokozdviţných ručně vedených vozíků s elektrickým (AKU) pojezdem. 
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Ochrana podzemních a povrchových vod je řešena stavebně – technickým 

provedením jednotlivých místností (podlah) : 

- v místnostech 1.01 a 1.02 budou nově vytvořeny podlahové betonové desky 

vyztuţené KARI sítěmi tak, aby tvořily spádovanou záchytnou jímku o objemu 3,6 m
3
 

(objem 20% skladovaných látek) 

- ve středu místností 1.01 a 1.02 bude vytvořena bezodtoká jímka (400 x 400 x 400 

mm) 

- úroveň povrchů podlah v místnostech 1.01, 1.02 bude 200 mm pod úrovní vstupu a 

v úrovni vstupu v celé ploše místnosti na kótě 0,000 bude vytvořen pojízdný pororošt 

- v místnosti 1.03, kde bude sklad pevných chemikálií, bude úroveň podlahy v úrovni 

vstupu beze spádu 

- povrchová úprava betonové podlahové desky bude ve všech místnostech opatřena 

ochranným chemicky odolným nátěrem 

 

V meziskladu nebude instalováno ţádné technologické zařízení, které by bylo 

zdrojem emisí do ovzduší nebo hlučnosti, nebudou zde vznikat odpady ani odpadní vody. 

 

Realizací meziskladu pevných chemických látek a hořlavých kapalin z části 

stávajícího objektu Ry12b ve společnosti VÚOS a.s. není třeba očekávat negativní 

ovlivnění zdraví a ţivotního prostředí. 

Přínosem záměru je omezení vnitroareálových přesunů chemikálií ze skladů do 

provozu a vybudování skladovacího prostoru s patřičným zabezpečením. 

 

 

ČÁST H.  PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1  

 

Vyjádření 

Vyjádření k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace  

Stanovisko podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění  

 

Příloha č. 2  Grafické přílohy 

Zákres záměru do katastrální mapy, měřítko 1 : 1 000 

Koordinační situace stavby, měřítko 1 : 500 

 

Příloha č. 3 Přehled základních chemikálií – VÚOS a.s. 
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Zpracovatelka oznámení :  RNDr. Irena Dvořáková  

     Slezská 549, 537 05 Chrudim 

     tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz 

 

 

Doklad o autorizaci podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění : 

- osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na ţivotní prostředí vydáno MŢP ČR 

dne 16.9.1998 pod č.j. 7401/905/OPVŢP/98, č. autorizace 6629/ENV/11 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….....……… 

     podpis zpracovatelky oznámení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrudim, dne 21.11.2011 

 

 


