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POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY: 

AQG z angl. Air Quality Guidelines (název směrných hodnot pro ovzduší dle 
WHO)  

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

CHSKCr Chemická spotřeba kyslíku 

KNH Kapalné nátěrové hmoty 

LAeq Hladina akustického tlaku A 

LOAEL  Nejnižší dávka při expozici zkoumané látce, při které je ještě pozorována 
nepříznivá odpověď organizmu na statisticky významné úrovni v porovnání 
s kontrolní skupinou  

MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky 

NEL Nepolární extrahovatelné látky, ropné látky 

NL Nerozpuštěné látky 

NO Oxid dusnatý 

NO2 Oxid dusičitý 

NPP Národní přírodní památka 

NPR Národní přírodní rezervace 
PAL anion.  Povrchově aktivní látky, tenzidy 
PM2,5 Prašný aerosol - frakce částic s aerodynamickým průměrem do 2,5 µm 

PM10   Prašný aerosol - frakce částic s aerodynamickým průměrem do 10 µm 

PP Přírodní památka 

PR Přírodní rezervace 

PUPFL Pozemky určené k plnění funkce lesa 

RAS Rozpuštěné anorganické soli 

RL Rozpuštěné látky 

TOC Celkový organický uhlík; z angl. Total Organic Carbon  

TZL Tuhé znečišťující látky 

ÚSES Územní systém ekologické stability 

VKP Významný krajinný prvek 

VOC Těkavé organické látky; z angl. Volatile Organic Compounds 

WHO Světová zdravotnická organizace; z angl. World Health Organization  

ZCHÚ Zvláště chráněná území 
ZPF Zemědělský půdní fond 
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ÚVOD 
Záměrem investora je umístění technologického zařízení provozu povrchových úprav 
do nově postavené haly v areálu společnosti SOR Libchavy spol. s r.o. V prostoru 
haly povrchových úprav je navržena odmašťovací kabina, stříkací kabiny pro ruční 
nanášení uvedených kapalných nátěrových hmot (KNH) a volný prostor pro 
zasychání nanesených KNH. Provoz povrchových úprav bude sloužit pro povrchovou 
úpravu montážních podskupin produktů SOR na alternativní pohon. 

Záměr je plánováno umístit v k.ú. Dolní Libchavy.  

Současná projektovaná kapacita stávajících lakoven v areálu společnosti SOR 
Libchavy spol. s r.o. je 250 000 m2 za rok. Projektovaná kapacita lakovny drobných 
dílů ve společnosti SOR Libchavy spol. s r.o. se předpokládá 40 000 m2 za rok. 
Celková kapacita lakoven v areálu společnosti bude po realizaci předmětného 
záměru činit 290 000 m2 za rok. 

Libchavy leží necelé 2 km severně od Ústí nad Orlicí. Záměr je navržen na pozemku 
s parcelním číslem 1199/1 a na stavebních parcelách číslo 470, 471 a 600 
v katastrálním území Dolní Libchavy. 

Investorem záměru je společnosti SOR Libchavy spol. s r.o. 

Projekční firmou je GALATEK a.s. (Na Pláckách 647, 584 01 Ledeč nad Sázavou). 

Oznámení bylo zpracováno v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  

Oznámení pro zjišťovací řízení zpracovala společnost EMPLA AG spol. s r.o. 
(autorizovaná osoba – Ing. Vladimír Plachý). 

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném 
znění, dle přílohy č. 1 patří záměr do kategorie II, mezi záměry vyžadující zjišťovací 
řízení, bodu 4.2 „Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 
10 000 do 500 000 m2 za rok celkové plochy úprav“. Jedná o změnu záměru dle § 4 
odst. 1 písmene c) dle výše citovaného zákona. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
A.I. Obchodní firma 
GALATEK, a.s. 

A.II. IČ 
25286706 

A.III. Sídlo (bydlišt ě) 
Na Pláckách 647 

P.O.Box 35 

584 01 Ledeč nad Sázavou 

A.IV. Jméno, p říjmení, bydlišt ě a telefon oprávn ěného 
zástupce oznamovatele 
Ing. Ludmila Báborská, technolog PÚ, ekolog a.s. 

kontaktní údaje: 
adresa: Na Pláckách 647 

P.O.Box 35 
584 01 Ledeč nad Sázavou 

 
telefon: 569 714 266 
fax:  569 722 509 
mobil:  605 131 646 
 

ÚDAJE O INVESTOROVI 
SOR Libchavy spol s r.o. 

Ing. Jaroslav Trnka, generální ředitel 

adresa: Libchavy 48 
561 16 Libchavy 

IČO:  15030865 

tel.:  465 519 418 
e-mail: sor@sor.cz 
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B.  ÚDAJE O ZÁM ĚRU 
B.I. Základní údaje 
B.I.1. Název zám ěru a jeho za řazení podle p řílohy č.1 
Název záměru: 
Provoz povrchových úprav – lakovna drobných dílů, SOR Libchavy spol. s r.o. 
 

Zařazení záměru do příslušné kategorie dle přílohy č. 1: 
Plánovaný záměr je zařazen do kategorie II, mezi záměry vyžadující zjišťovací řízení, 
bodu 4.2 „Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 
do 500 000 m2 za rok celkové plochy úprav“. Jedná o změnu záměru dle § 4 odst. 1 
písmene c) dle výše citovaného zákona. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) zám ěru 
Současná projektovaná kapacita stávajících lakoven v areálu společnosti SOR 
Libchavy spol. s r.o. je 250 000 m2 za rok. Projektovaná kapacita lakovny drobných 
dílů ve společnosti SOR Libchavy spol. s r.o. se předpokládá 40 000 m2 za rok. 
Celková kapacita lakoven v areálu společnosti bude po realizaci předmětného 
záměru činit 290 000 m2 za rok. 

� Provoz zám ěru 
Pracovní doba:   pondělí až pátek 
Směnnost provozu:   2směnný provoz 

� Počet zaměstnanc ů 
Současný počet zaměstnanců: 540 
Realizace záměru si vyžádá navýšení zaměstnanců o 3-4 pracovníky na 1 směnu. 

B.I.3. Umíst ění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
Kraj:   Pardubický 
Obec:   Libchavy 
Katastrální území:  Dolní Libchavy  

Umístění posuzovaného záměru a situace širších vztahů jsou znázorněny na 
obrázku 1. 

Záměrem je umístění technologického zařízení provozu povrchových úprav do nově 
postavené haly v areálu společnosti SOR Libchavy spol. s r.o. V prostoru haly 
povrchových úprav je navržena odmašťovací kabina, stříkací kabiny pro ruční 
nanášení uvedených kapalných nátěrových hmot (KNH) a volný prostor pro 
zasychání nanesených KNH. Provoz povrchových úprav bude sloužit pro povrchovou 
úpravu montážních podskupin produktů SOR na alternativní pohon. 

Libchavy leží necelé 2 km severně od Ústí nad Orlicí. Záměr je navržen na pozemku 
s parcelním číslem 1199/1 a na stavebních parcelách číslo 470, 471 a 600 
v katastrálním území Dolní Libchavy. 
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Obr. 1:  Umístění záměru – situace širších vztahů 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.I.4. Charakter zám ěru a možnost kumulace jeho vliv ů s jinými 
záměry (realizovanými, p řipravovanými, uvažovanými) 
Záměrem je umístění technologického zařízení provozu povrchových úprav do nově 
postavené haly v areálu společnosti SOR Libchavy spol. s r.o. V prostoru haly 
povrchových úprav je navržena odmašťovací kabina, stříkací kabiny pro ruční 
nanášení uvedených kapalných nátěrových hmot a volný prostor pro zasychání 
nanesených KNH. Provoz povrchových úprav bude sloužit pro povrchovou úpravu 
montážních podskupin produktů SOR na alternativní pohon. 

V dotčeném území nejsou plánovány další záměry, které by mohly mít kumulativní 
vliv s posuzovaným záměrem.  

Dle sdělení stavebního úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí se předmětný záměr 
nachází ve funkční ploše VD – výroba a skladování. Vyjádření je přílohou oznámení 
č. 1. 

B.I.5. Zdůvodn ění pot řeby zám ěru a jeho umíst ění, včetně přehledu 
zvažovaných variant a hlavních d ůvodů (i z hlediska životního 
prost ředí) pro jejich výb ěr, resp. odmítnutí 
Potřeba umístění technologického zařízení provozu povrchových úprav do nově 
postavené haly v areálu podniku SOR Libchavy spol. s r.o. vychází z podnikatelské 
strategie investora, připravenosti technické infrastruktury v předmětném území i 
souladu investičního záměru s územně plánovací dokumentací. 

Posuzovaný zám ěr 
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Hlavním důvodem umístění lakovny do nově postavené haly v areálu společnosti je 
zefektivnění výroby zajištěním odděleného místa pro lakování drobných dílů 
autobusů.  

Z hlediska umístění záměru byla zvažována pouze jedna aktivní varianta. 

Nulová varianta – řešení bez činnosti – znamená zachování stávajícího stavu bez 
umístění technologického zařízení provozu povrchových úprav do nově postavené 
haly v areálu společnosti SOR Libchavy spol. s r.o. Stávající stav je popsán 
v kapitole C. 

B.I.6. Stru čný popis technického a technologického řešení zám ěru 
Společnost SOR Libchavy spol. s r. o. je významným českým výrobcem autobusů 
pro městskou, meziměstskou a turistickou dopravu. Nabízí moderní typy autobusů 
dle modelových řad i nadstandardních provedení na přání klientů. 

Záměrem je umístění technologického zařízení provozu povrchových úprav do nově 
postavené haly v areálu společnosti SOR Libchavy spol. s r.o. V prostoru haly 
povrchových úprav je navržena odmašťovací kabina, stříkací kabiny pro ruční 
nanášení uvedených kapalných nátěrových hmot a volný prostor pro zasychání 
nanesených KNH. Provoz povrchových úprav bude sloužit pro povrchovou úpravu 
montážních podskupin produktů SOR na alternativní pohon. 

Stávající stav  
Stávající kapacita společnosti je výroba 500 ks autobusů za rok, tj. velikost upravené 
plochy 250 000 m2 za rok. 

Na lakování se používá Rezistol E-ZP RAL 1000, tužidlo E, Helios E dbs SOR, 
tužidlo E dbs, plnič, tužidlo 1100/1500, ředidlo 2100, S6300, C6000, vrchní lak, 
antisilikon. 

� Lakovna 
V lakovně jsou umístěny dvě dvojkabiny typu PKPF MAXI S a jedna dokončovací 
kabina typu PKPF MAXI, vše od firmy Galatek a.s. V montážní dílně je umístěna 
jedna menší lakovna podvozkových dílů. Všechna zařízení provozu povrchových 
oprav jsou opatřena odsáváním zaústěným do zařízení ke snižování emisí 
ENETEX/KIA. 

Pro lakování skeletů a figur autobusů jsou používány dvě dvojkabiny typu 
PKPF MAXI S, které jsou umístěny na dvou identických pracovištích (výstavba ve 
dvou etapách). Každá dvojkabina je určena pro ruční stříkání nátěrových hmot a je 
složena ze dvou kabin, z nichž každá je schopna pracovat v režimu stříkání nebo 
v režimu sušení. První dvojkabina (postavená v I. etapě) slouží pro stříkání a sušení 
základních nátěrových hmot. Druhá dvojkabina (postavená ve II. etapě) slouží pro 
stříkání a sušení vrchních nátěrových hmot. Obě dvojkabiny jsou průjezdní a 
navazují na předcházející myčku. Každá kabina má vlastní odsávací a přívodní 
vzduchotechniku s jednou blokovou vzduchotechnickou jednotkou umístěnou vedle 
kabiny. Dvojkabina je vybavená po dvou zdvihacích a výsuvných pracovních 
plošinách obsluhy pojíždějících u postranních stěn kabiny s možností přejezdu 
z jedné části dvojkabiny do druhé části. 
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Dále je v lakovně instalována dokončovací kabina typu PKPF MAXI (postavená 
ve III. etapě) určená také pro ruční nanášení nátěrových hmot a sušení 
(kombinovaná kabina). Kabina má vlastní odsávací a přívodní vzduchotechniku 
s jednou blokovou vzduchotechnickou jednotkou umístěnou na boku kabiny. 
Odsávání je napojeno na stávající odsávání ze stříkací kabiny č. 102. 

Kabiny mají sekční systém větrání (každá tři sekce), kterým se u každé kabiny 
zajišťuje při režimu stříkání intenzivní větrání vybrané sekce (jedné ze tří) podle 
postupu prací. Zbývající dvě sekce jsou provětrávané malým množstvím vzduchu. Při 
režimu sušení jsou rovnoměrně provětrávané všechny sekce, sušení probíhá 
v celém prostoru kabiny. Připojení sekcí je zajištěno klapkami na přívodu vzduchu do 
mezistropu kabiny a v odsávacích kanálech pod podlahou. Při potřebě větrání jedné 
sekce u režimu stříkání s klesavou rychlostí 0,3 m/s je možné větrací systémy obou 
kabin propojit a využít obou blokových vzduchotechnických jednotek pro zvýšené 
větrání vybrané jedné sekce, ostatních pět sekcí je pak mírně provětráváno.  

Na odsávací potrubí je ještě připojeno odsávání z lakovny spodků umístěné 
v montážní hale. Přeprava skeletů autobusů do kabin je na pomocných pracovních 
podvozcích pojíždějících po kolejích.  

V podlaze všech zmiňovaných kabin z produkce Galatek a.s. jsou pod pochůznými 
rošty odsávací šachty se zabudovaným vícestupňovým suchým filtračním systémem 
typu FSTE. Tento systém je kanály v podlaze napojen na blokovou 
vzduchotechnickou jednotku. Systém suché filtrace odsávaného vzduchu zaručuje 
vysokou odlučivost tuhých emisí. 

Všechny kabiny z produkce Galatek a.s (z I., II. a III. etapy) a lakovny spodků 
umístěné v montážní hale jsou napojeny na zařízení zajišťující likvidaci škodlivin 
VOC záchytem na povrchu aktivního uhlí a výfuk vyčištěných odplynů za adsorbéry. 
Obvod je tvořen pěti adsorbéry (pro lakovnu skeletů a figur 2krát 2 adsorbéry s rošty 
s aktivním uhlím, 1krát adsorbér s patronami pro lakovnu spodků). Všechny pracují 
v režimu sorpce, max. 1 adsorbér je přepínán ve stanovených intervalech (každý 
adsorbér 1krát týdně) do režimu desorpce. 

Obvod je vybaven uzavíracími vstupními a výstupními klapkami sorpčního okruhu se 
servopohony pro uzavření vstupu a výstupu odplynů do adsorbérů při desorpci 
aktivního uhlí horkým vzduchem. Termočlánky snímající teplotu na vstupu a výstupu 
z adsorbérů jsou řídícími a bezpečnostními prvky při všech režimech provozu.  

První režim – sorpce  
Zde dochází k záchytu organických látek na vrstvě aktivního uhlí a následně je 
vyčištěný odpadní vzduch odváděn do atmosféry. Za každým adsorbérem se 
nachází jeden výduch, celkově se jedná o 5 výduchů.  

Druhý režim – desorpce  
Desorpce je prováděna horkým vzduchem, organické látky jsou likvidovány 
termickým spalováním. Ohřev komory zajišťuje průmyslový plynový hořák na zemní 
plyn, kterým se reguluje teplota spalování.  

Desorpční okruh 
Desorpční okruh zahrnuje spalovací komoru s výměníkem a hořák. Obvod zajišťuje 
desorpci škodlivin VOC zachycených na povrchu aktivního uhlí horkým vzduchem ze 
spalovny, termickou likvidaci škodlivin ve spalovně a dopravu vyčištěných odplynů do 
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výduchu za spalovnou nebo jako horký vzduch na desorpci. Obvod je tvořen 
spalovnou s hořákem a armaturní řadou, dopravním potrubím s ventilátory (spalovací 
komory a cirkulačním) a armaturami pro měření a regulaci. Palivem je zemní plyn. 

Spalovací komora s výměníkem 
Ve spalovací komoře dochází k oxidaci odplynů působením vysoké teploty 
(750 – 900 °C). V dob ě náběhu a v době provozu podle provozních podmínek je 
komora vyhřívána na provozní teplotu pomocí hořáku BD20 na zemní plyn. Výstup 
odplynů navazuje na výměník, kde dochází k zpětnému využití tepla spalin pro ohřev 
vstupujících odplynů. Horizontální spalovací komora s výměníkem tvoří jeden 
konstrukční celek opatřený vnějšími izolacemi. 

Posuzovaný zám ěr - lakovna drobných díl ů 
Stručný technologický postup 
Lakovna drobných dílů bude určena pro nanášení kapalných nátěrových hmot 
(odmašťovací a stříkací kabina) pro úpravu montážních podskupin produktů SOR na 
alternativní pohon. 

Pracoviště pro předúpravu povrchu bude obsahovat odmašťovací kabinu doplněnou 
o vysokotlaké postřikové zařízení, vodní hospodářství a volný prostor vytápěný 
nástěnným plynovým zařízením (sahara) určený pro schnutí adhezní vody.  

Pracoviště pro nanášení nátěrových hmot obsahuje stříkací kabinu doplněnou o 
vzduchotechnickou jednotku a prostor vytápěný přívodní jednotkou určený pro 
schnutí nátěrové hmoty.  

S přepravou dílů po pracovištích je uvažována pomocí ručních převozních vozíků 
pojíždějících po kolejové dráze. Součástí pracoviště je přípravna nátěrových hmot. 

Odmašťování 
Bude probíhat ve speciální kabině OKV vysokotlakým postřikovacím strojem vodným 
roztokem odmašťovacího přípravku. 

Odmašťovací kabina je sestavena z izolovaných panelů a ocelových čelních rámů. 
V čelních rámech je odmašťovací kabina vybavena skládacími vraty. Vrata jsou 
složena ze tří křídel a jedno křídlo slouží jako dveře pro obsluhu.  

Středem stropu je vedeno plastové přívodní potrubí, kterým proudí vzduch do 
pracovního prostoru kabiny. Osvětlení pracovního prostoru je provedeno zářivkovými 
svítidly umístěných šikmo u stropu.  

V podlaze kabiny jsou zhotoveny koleje pro přepravu dílců na kolejových vozících a 
je vytvořena spádovaná podlaha, která je svedena do sběrných zemních kanálů. 
Tyto kanály jsou spádovány do přečerpávací šachtice, zabetonované v nejhlubším 
místě.  

Tímto systémem je také odsáván vzduchu z pracovního prostoru kabiny do 
odlučovače, který je vybaven odsávacím ventilátorem a odlučovačem kapalné fáze 
(eliminátorem). Vzhledem k tomu, že odsávaný vzduch není kontaminován žádnými 
škodlivými látkami, je po odloučení vody z energetických důvodů vracen zpět do 
pracovního prostoru kabiny, pouze menší množství je vyfukováno stěnou haly do 
vnějšího prostoru. Tato část vzhledem ke svému malému objemu je nahrazována 
přisáváním z haly. 
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Odmašťování a současné železité fosfátování dílců se provádí intenzívním horkým 
postřikem silně zředěným vodným roztokem chemického přípravku, aplikovaným 
vysokotlakým čistícím zařízením. Zařízení pracuje s recyklovaným roztokem. 
Vystříkaný roztok stéká po spádované podlaze kabiny do kanálů a je sveden do 
přečerpávací šachtice. Odtud je roztok čerpán kalovým čerpadlem do vodního 
hospodářství k vyčištění - zbavený mastnot a mechanických nečistot se vrací zpět do 
vysokotlakého agregátu k dalšímu postřiku. 

Oplach dílců se provádí postřikem čistou demivodou nebo pasivačním roztokem ze 
zařízení pro pasivaci pomocí ruční postřikové pistole. Vystříkaná oplachová voda 
stéká společně s odmašťovacím roztokem, ředí jej a tím zajišťuje jeho potřebnou 
10-20% obměnu.  

Pro možnost vyfoukání vody, ulpěné v dutinách, koutech nebo spojích dílců, je 
kabina vybavena vyfukovací pistolí, napojenou na rozvod tlakového vzduchu. 

Ovládání kabiny je soustředěno do elektrického rozvaděče umístěného na pracovišti. 

Při úpravě mohou být, dílce umístěny na kolejovém vozíku nebo přímo na podlaze. 
Dílce nesmí, být opřeny o boční stěny kabiny. 

Odpadní voda se přečerpává do kontejneru na převoz odpadních vod. Pro tento účel 
jsou k dispozici dva kontejnery, každý o objemu 1 000 l. Po naplnění jsou tyto 
kontejnery dopravovány na vyčištění k technologické ČOV (ALFA Classic, výrobce 
STS Slovácko s.r.o.), která je kapacitně uzpůsobena. 

Pro používání demivody je vodní hospodářství vybaveno vodárnou zajišťující přívod 
demivody do odmašťovací kabiny. Na vodárnu se bude napojovat kontejner, ve 
kterém se bude demivoda přivážet od stávající demistanice. 

Nanášení nátěrových hmot 
Nanášení nátěrových hmot bude probíhat ve stříkací kabině PKPF. Stříkací kabina 
bude napojena na samostatnou vzduchotechnickou jednotku. 

Při nanášení nátěrové hmoty bude docházet k provětrávání celého pracovního 
prostoru kabiny přihřívaným venkovním filtrovaným vzduchem. Vzduch je do 
pracovního prostoru přiváděn přes filtrační mezistrop a odsáván přes podlahový 
filtrační systém.  

V podlaze kabiny je pod pochůznými rošty umístěn vícevrstvý suchý filtrační systém 
typu FSTE. Systém suché filtrace odsávaného vzduchu zaručuje vysokou odlučivost 
tuhých emisí. Konstrukční řešení jednotlivých filtračních stupňů umožňuje 
jednoduchou a snadnou manipulaci při údržbě a čištění kabiny. Stříkací kabina bude 
napojena na samostatnou vzduchotechnickou jednotku, která zajistí výměnu vzduchu 
v kabině. Vzduchotechnická jednotka bude sestavena z jednotlivých bloků. Skelet 
těchto bloků bude sestaven z nosných rohových profilů a panelových výplní 
z pozinkovaného plechu. Cirkulační vzduch bude ohříván pomocí hořáku na zemní 
plyn a trubkového výměníku. 

Zasychání upravených (odmaštěných) dílů probíhá přímo v odmašťovací kabině 
nebo v prostoru mezi odmašťovací kabinou a stříkací kabinou. Tento prostor bude 
vytápěn přívodní plynovou jednotkou, která bude přivádět ohřátý vzduch do sušícího 
prostoru. Část vzduchu bude ze sušícího prostoru odvětrávána pomocí 
odvětrávacího ventilátoru do venkovního prostoru. 
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Prostor odmašťovací kabiny nebude odsáván do vnějšího prostoru, bude vracen zpět 
do kabiny. 

Prostor lakovací kabiny bude odsáván vzduchotechnikou do jednoho výduchu nad 
střechu budovy. Vyfukovaný vzduch bude filtrován přes podlahový filtr FSTE 
s účinností pro odloučení tuhých přestřiků nátěrových hmot 90 - 95 %. Množství 
odváděné vzdušniny výduchem bude 14 400 m3/h. 

Prostor sušení nátěrové hmoty bude odsáván vzduchotechnikou do jednoho výduchu 
nad střechu budovy. Vyfukovaný vzduch nebude filtrován. Množství odváděné 
vzdušniny výduchem bude 1 440 m3/h. 

Technologie lakování drobných dílů nebude vybavena zařízením pro čištění 
odpadního vzduchu z lakovny. Během nanášení nátěrové hmoty bude koncentrace 
těkavých organických látek (TOC) na výstupu z lakovny 22,5 mg/m3. Emisní limit pro 
TOC je 50 mg/m3. Skutečná koncentrace TOC na výstupu z lakovny bude ověřena 
autorizovaným měřením emisí ve zkušebním provozu. 

Stříkací kabina bude opatřena plynovým hořákem na zemní plyn o výkonu 80 kW. 
Předpokládaná spotřeba zemního plynu v hořáku bude 9,2 m3/h, tj. 33 120 m3/rok.  

Prostor sušení nátěrové hmoty bude vyhříván plynovým hořákem na zemní plyn o 
výkonu 35 kW. Předpokládaná spotřeba zemního plynu v hořáku bude 4,03 m3/h, 
tj. 14 508 m3/rok.  

Odmašťovací kabina bude opatřena naftovým hořákem o výkonu 25 kW. 
Předpokládaná spotřeba nafty v hořáku bude 2,3 kg/h, tj. 8 280 kg/rok.  

Prostor sušení po odmašťování bude vyhříván plynovým hořákem na zemní plyn o 
výkonu 25 kW. Předpokládaná spotřeba zemního plynu v hořáku bude 2,88 m3/h, 
10 368 m3/rok.  

Bude se jednat o nepřímý ohřev, spaliny ze spalování zemního plynu budou 
odváděny samostatnými komíny. 

Jako vstupní suroviny budou v lakovně používány: 
� SURFASIT D-33 (odmašťovací přípravek) 

� SURFASEAL 4 (odmašťovací přípravek) 

� SEEVENAX- SCHUTTLACK 112-30 (nátěrová hmota) 

Bezpečnostní listy používaných chemických látek a přípravků jsou uvedeny v příloze 
oznámení č. 4. 

Spotřeba těkavých organických látek ve stávající lakovně je 24,91 t/rok. 

Provoz ve společnosti je jednosměnný (8 h/den), po dobu 5-ti pracovních dnů v týdnu  
(260 dnů/rok), tj. 2 080 h/rok.  

Spotřeba těkavých organických látek z předmětného záměru je 1,02 t/rok (viz tabulka 
č. 3). 

Provoz lakovny drobných dílů bude dvousměnný (16 h/den), po dobu 5-ti pracovních 
dnů v týdnu, tj. 3 600 h/rok. 

Výkresová dokumentace je v příloze oznámení č. 5. 
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho 
dokon čení 
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru:        během 1. čtvrtletí roku 2011 
Předpokládaný termín dokončení a provoz záměru:        během 1. čtvrtletí roku 2011 

B.I.8. Výčet dot čených územn ě samosprávných celk ů 
1) Pardubický kraj 
      Sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

2) Obec Libchavy 
Sídlo: Dolní Libchavy 93, 56116 Libchavy 

Obcí s rozšířenou působností je město Ústí nad Orlicí. 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a spr ávních 
úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat 
Investor bude žádat dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, 
o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení příslušný stavební úřad 
- v Ústí nad Orlicí. 

Dále bude žádat o: 

- Povolení ke změně stavby velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší 
Orgán ochrany ovzduší vydá povolení ke změně velkého zdroje znečišťování ovzduší 
(dle § 4 a § 17 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů).  

Orgán ochrany ovzduší vydá povolení k uvedení tohoto zdroje znečištění ovzduší do 
zkušebního a trvalého provozu (§ 17 zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů). 

Dotčeným orgánem státní správy z hlediska ochrany ovzduší je Krajský úřad 
Pardubického kraje. 

- Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (dle §16 odst. 3 zákona 
č. 185/2001 Sb., v platném znění), který uděluje obecní úřad obce s rozšířenou 
působností – městský úřad Ústí nad Orlicí (do 100 t/rok nebezpečného odpadu), 
popřípadě Krajský úřad Pardubického kraje (nad 100 t/rok nebezpečného odpadu), 

B.II. Údaje o vstupech 
B.II.1. Půda 
Nově plánovaná hala s umístěným lakovacím boxem na drobné díly je navržena na 
pozemku s parcelním číslem 1199/1 a na stavebních parcelách číslo 470, 471 a 600 
v katastrálním území Dolní Libchavy. 

Pozemková parcela č. 1199/1 je v katastru nemovitostí vedena jako ostatní plocha. 
Stavební parcely č. 470, 471 a 600 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako 
zastavěná plocha a nádvoří.  
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Výstavba nové haly je navržena na celkové ploše 800 m2 (půdorys haly 20 x 40 m). 

Realizací nové haly nebudou dotčeny pozemky s ochranou ZPF (zemědělský půdní 
fond) ani PUPFL (pozemky určené k plnění funkce lesa). 

Záměr je v souladu s platným územním plánem obce. Dle sdělení stavebního úřadu 
Městského úřadu Ústí nad Orlicí se předmětný záměr nachází ve funkční ploše 
VD – výroba a skladování. Vyjádření je přílohou oznámení č. 1. 

V tabulce č. 1 jsou uvedeny parcely dotčené realizací nové haly pro lakovnu 
drobných dílů a jejich charakteristika.  

Tabulka č. 1: Parcely dotčené realizací záměru 

Parcela 

Celková 
vým ěra 
parcely 

(m2) 

Dotčená 
vým ěra 
parcely 

(m2) 

Druh 
pozemku Vlastník 

st.p.č. 470 186 186 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

SOR Libchavy spol. s r.o., Libchavy 48, Libchavy, 561 16 

st.p.č. 471 185 185 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

SOR Libchavy spol. s r.o., Libchavy 48, Libchavy, 561 16 

st.p.č. 600 72 72 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří  

SOR Libchavy spol. s r.o., Libchavy 48, Libchavy, 561 16 

p.p.č. 1199/1 16 420 357 ostatní 
plocha SOR Libchavy spol. s r.o., Libchavy 48, Libchavy, 561 16 

Celková plocha dotčená záměrem je 800 m2. 

Poznámka:  
st.p.č. – stavební parcela číslo 
p.p.č. – pozemková parcela číslo 

B.II.2. Voda 
Etapa výstavby zám ěru 

Technologická voda (užitková voda) 
Provozní voda bude spotřebovávána při výstavbě, k čištění vozidel, strojů (popř. 
k ochraně proti nadměrné prašnosti). Dále bude v případě znečištění komunikací 
používána voda pro čištění komunikací během stavby. Množství vody spotřebované 
během výstavby nelze v současné době objektivně stanovit. 

Pitná voda 
Množství pitné vody bude záviset na počtu pracovníků a době trvání výstavby. 
Odhadovaná spotřeba vody v prašném a špinavém provozu na 1 pracovníka za 
směnu je cca 120 až 150 l (pitný režim + hygiena). Ve fázi výstavby bude pro 
pracovníky stavebních firem zřízeno mobilní sociální zařízení. Pro pitné účely bude 
používána balená pitná voda (popř. pitná voda ze stávajícího vodovodu). 

Veškerá voda pro etapu výstavby bude odebírána ze stávajícího vodovodu. 
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Etapa provozu zám ěru 
Zdrojem pitné vody v areálu je městský vodovod. Při vyčíslení spotřeby vody 
pracovníky obsluhujícími zařízení nové lakovny drobných dílů je možné uvažovat se 
spotřebou 125 l/osoba/den a celková roční spotřeba tak vychází na cca 260 m3 (při 
počtu 3-4 pracovníků za směnu při 2směnném provozu, počet pracovních dní 260). 

Během provozu bude voda spotřebovávána pro oplach dílců. Celková spotřeba vody 
pro oplach při dvousměnném provozu bude v průměru cca 0,5 m3 denně. Spotřeba 
pro odmaštění se bude plně krýt recirkulací předčištěné vody. Množství odpadních 
vod vstupujících do ČOV tedy bude odpovídat spotřebě vody pro oplachy vodou 
nebo pasivací (v průměru 0,5 m3 denně). Při celoročním provozu 260 dnů v roce 
bude množství odpadní vody cca 130 m3 za rok.  

Předpokládané znečištění odpadní vody, která vstupuje do ČOV, je uvedeno 
v tabulce č. 7. 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Etapa výstavby zám ěru 
Surovinové zdroje 
Množství a určení zdrojů surovin bude upřesněno v dalších stupních projektové 
dokumentace. Bude se jednat o stavební hmoty a materiály, jako jsou ocelové 
konstrukce, beton, tepelné izolace, rozvody, atp.). 

Etapa provozu zám ěru 

Jako vstupní suroviny budou v lakovně používány: 

� SURFASIT D-33 (odmašťovací přípravek) 

� SURFASEAL 4 (odmašťovací přípravek) 

� SEEVENAX- SCHUTTLACK 112-30 (nátěrová hmota) 

Tabulka č. 2: Používané vstupní suroviny 

Surovina Obsah VOC [%] Celkové množství 
[kg/rok] 

Množství VOC 
[kg/rok] 

SURFASIT D-33 
odmašťovací přípravek 

0 675 0 

SURFASEAL 4 
odmašťovací přípravek 

0 618,75 0 

SEEVENAX- SCHUTTLACK 112-30 
nátěrová hmota 

10,2 10 000 1 020 

Bezpečnostní listy používaných chemických látek a přípravků jsou uvedeny v příloze 
oznámení č. 4. 

Spotřeba těkavých organických látek ve stávající lakovně je 24,91 t/rok. 

Provoz ve společnosti je jednosměnný (8 h/den), po dobu 5-ti pracovních dnů v týdnu  
(260 dnů/rok), tj. 2 080 h/rok.  
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Spotřeba těkavých organických látek z předmětného záměru je 1,02 t/rok (viz tabulka 
č. 2). 

Provoz lakovny drobných dílů bude dvousměnný (16 h/den), po dobu 5-ti pracovních 
dnů v týdnu, tj. 3 600 h/rok. 

Energetické údaje: 

Elektrická energie  

Napěťová soustava:                                             3 PEN stř. 50Hz, 400V/TN-C-S  

- celkový instalovaný výkon včetně rezerv:          Pi=  40 kW 

- koeficient současnosti:                                       β = 0,75 

- provozní výkon:                                                  Pp = 30 kW 

Topné médium  

Zemní plyn (provozní tlak 10 kPa) blokové vzduchotechnické jednotky VZJ 3P……. 80 kW 

Zemní plyn (provozní tlak 10 kPa) vzduchotechnické jednotky MTP 50 …………….. 35 kW 

Zemní plyn (provozní tlak 2,1 kPa) Sahara …….……………………….…………….... 25 kW 

Stlačený vzduch  
Stlačený vzduch – min. 0,7 MPa, zbavený mechanických částic vlhkosti 
a mastnot ……………………………………………………………………………….  cca 70 m3/h 

Energie pro celkové vytápění pracovního prostoru objektu a pro jeho celkové 
osvětlení nyní není známa a bude upřesněna v dalším stupni projektové 
dokumentace. 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Areál společnosti využívá dopravního napojení na silnici č. I/14 Ústí nad 
Orlicí – Rychnov nad Kněžnou – tato silnice je značně zatížena (jedná se o průtah 
obcí). 

V areálu je potřebná infrastruktura vybudována, v souvislosti se záměrem nebude 
nutné budovat nové přípojky médií. Realizace záměru nebude mít vliv na jiné druhy 
dopravy.  

B.III. Údaje o výstupech 
B.III.1. Ovzduší 
Rozptylová studie tvoří přílohu oznámení č. 2. 

Etapa výstavby zám ěru 

Během výstavby se mohou uvolňovat emise poletavého prachu (při provádění 
demolice stávajících objektů, zemních prací, ze skládek sypkých materiálů aj.). 
Zdrojem emisí bude provoz stavebních mechanizmů na staveništi a obslužná 
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automobilová doprava na příjezdových komunikacích. Emise budou závislé na 
aktuálních podmínkách (např. na vlhkosti vzduchu a půdy, síle a směru větru) a také 
na realizaci opatření k omezování prašnosti, proto bude nutné (zejména v době 
suchého a větrného počasí) provádět pravidelné čištění vozovky na dopravní trase, 
aby se zamezilo šíření prachu do okolí a omezovat prašnost i v místě stavby 
(zkrápění). Působení těchto zdrojů je časově omezené – zejména během 
provádění demolice a výkopových prací.  

Vzhledem k neznalosti počtu a nasazení stavebních mechanizmů a obslužné 
dopravy není možné přesně vyčíslit množství emitovaných znečišťujících látek 
vyvolaná provozem mechanizmů obslužné dopravy, ale vzhledem k rozsahu a 
charakteru stavby lze předpokládat, že budou nízké. Proto nebyla etapa výstavby 
v této rozptylové studii uvažována.  

Etapa provozu zám ěru 
Zdrojem emisí do ovzduší z posuzovaného záměru bude povrchová úprava drobných 
dílů. Nanášení nátěrových hmot bude probíhat v nově vybudované lakovně, která 
bude opatřena vzduchotechnikou s výstupem do ovzduší. Pro povrchovou úpravu 
lakováním bude používána vodouředitelná barva. Vzhledem k tomu, že 
vodouředitelná barva bude směsí látek, byla rozptylová studie vyhodnocena pouze 
pro TOC. TOC vylo vypočteno pro účely vyhodnocení zasaženého území.  

Dalším zdrojem emisí budou spalovací zdroje (plynové hořáky). Plynové hořáky 
budou vytápěny zemním plynem. Znečišťující látky vznikající spalováním zemního 
plynu jsou zejména NOx a CO.  

Znečišťující látky uvažované v rozptylové studii jsou NO2, PM10 a TOC. 

Rozptylová studie byla vypo čtena pro tyto stavy:  
1) Stávající stav 

2) Posuzovaný záměr  
– výpočet TZL a TOC byl proveden z emisního limitu 
– výpočet TZL a TOC byl proveden z předpokládané spotřeby těkavých 

organických látek   

3) Předpokládaný stav 
- výpočet TZL a TOC byl proveden z emisního limitu 
- výpočet TZL a TOC byl proveden z předpokládané spotřeby těkavých 

organických látek   

Bodové zdroje emisí  

���� Stávající stav 
Zdrojem emisí jsou pracoviště stávající lakovny a kotelny. V lakovně jsou umístěny 
dvě identické dvojkabiny a jedna dokončovací kabina, vše od firmy Galatek a.s. 
Kabiny jsou určeny pro lakování skeletů a figur autobusů. V montážní dílně je 
umístěna jedna menší lakovna podvozkových dílů. Všechna zařízení provozu 
povrchových oprav jsou opatřena odsáváním zaústěným do zařízení ke snižování 
emisí ENETEX/KIA. 
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Stříkací a dokončovací kabiny jsou napojeny na obvod zajišťující likvidaci škodlivin 
VOC záchytem na povrchu aktivního uhlí (Z1 – Z5) a výfuk vyčištěných odplynů za 
adsorbéry (Z6).  

Hmotnostní tok TZL a TOC z nanášení nátěrových hmot byl převzat z protokolů 
z autorizovaného měření emisí č. E 28/2010, č. E 29/2010, č. E 69/2010, které 
vypracovala společnost EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Králové, listopad 2009. 
Protokoly z autorizovaného měření emisí je k dispozici u zpracovatele rozptylové 
studie.  

Provozní doba lakovacích a stříkacích kabin v roce 2009 byla dle souhrnné provozní 
evidence 2 057 h/rok.  

Dalšími zdroji emisí jsou čtyři hořáky, které zajišťují ohřev vzduchu v kabinách (Z7, 
Z8, Z9 a Z10).  

Hmotnostní tok NOx z plynových hořáků byl převzat z protokolu z autorizovaného 
měření emisí č. E 132/2008, který vypracovala společnost EMPLA AG spol. s r.o. 
Hradec Králové, únor 2008. Protokol z autorizovaného měření emisí je k dispozici u 
zpracovatele rozptylové studie.  

Provozní doba hořáků v roce 2009 byla dle souhrnné provozní evidence 1 412 h/rok. 

Zdrojem emisí je stávající kotelna zajišťující vytápění areálu. V kotelně jsou umístěny 
tři plynové kotle, každý o výkonu 120 kW. Kotle jsou svedeny do jednoho výduchu 
(Z11). 

Hmotnostní tok NOx ze spalování zemního plynu byl vypočten z množství paliva za 
hodinu a z hodnot emisních faktorů pro stanovení množství emisí výpočtem při 
spalovaní paliv, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k vyhlášce č. 205/2009 Sb. 

Provozní doba kotelny v roce 2009 byla dle souhrnné provozní evidence 1 269 h/rok. 

���� Posuzovaný zám ěr 
Do stávajícího areálu společnosti bude umístěna technologie povrchové úpravy 
drobných dílů. Celá technologie povrchových úprav se bude skládat z jedné 
odmašťovací a z jedné stříkací kabiny. Odmašťovací kabina nebude odsávána. 
Stříkací kabina bude odsávána do jednoho výduchu nad střechu budovy (Z12). 
Odsávané množství z  kabiny bude 14 400 m3/h. Prostor pro sušení nátěrové hmoty 
bude odsáván do samostatného výduchu (Z13), odsávané množství vzduchu bude 
1 440 m3/h. Přípravna nátěrových hmot bude odsávána do výduchu nad střechu 
budovy (Z14), odsávané množství vzduchu bude 360 m3/h. 

Pro ohřev vzduchu ve stříkací kabině bude nainstalován hořák na zemní plyn o 
výkonu 80 kW, spotřeba zemního plynu bude 9,2 m3/h. Bude se jednat o nepřímý 
ohřev, hořák bude opatřen samostatným výduchem (Z15). 

Pro ohřev vzduchu při sušení nátěrových hmot bude nainstalován hořák na zemní 
plyn o výkonu 35 kW, spotřeba zemního plynu bude 4,03 m3/h. Bude se jednat o 
nepřímý ohřev, hořák bude opatřen samostatným výduchem (Z16). 

Pro ohřev vzduchu v odmašťovací kabině bude nainstalován hořák na naftu o výkonu  
25 kW, spotřeba nafty bude 2,3 kg/h. Bude se jednat o nepřímý ohřev, hořák bude 
opatřen samostatným výduchem (Z17). 
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Pro ohřev vzduchu při sušení po odmašťování bude nainstalován hořák na zemní 
plyn o výkonu 25 kW, spotřeba zemního plynu bude 2,88 m3/h. Bude se jednat o 
nepřímý ohřev, hořák bude opatřen samostatným výduchem (Z18). 

Příspěvky TZL a TOC z nanášení nátěrových hmot byly vypočteny ve 2 variantách: 
1) V rozptylové studii bylo uvažováno, že během stříkání (80 %) a sušení (20 %) 

budou veškeré uvolněné těkavé organické látky odsávány výduchy nad střechu 
budovy. Množství odsávaného vzduchu během stříkání bude 14 400 m3/h. 
Množství odsávaného vzduchu během sušení bude 1 440 m3/h. Vyfukovaný 
vzduch bude filtrován přes podlahový filtr s účinností pro odloučení prachu 92,5 %, 
výduch nebude opatřen odlučovacím zařízením pro těkavé organické látky. 
V rozptylové studii bylo uvažováno, že množství přestřiků bude 20 %. Hmotnostní 
tok TOC byl vypočten z množství VOC. Hmotnostní tok TZL byl vypočten 
z přestřiků.  

2) Hmotnostní tok TOC a TZL byl také vypočítán z odváděného množství vzduchu  
a z emisního limitu TOC a TZL. Předpokládaný provoz lakovny bude 3 600 h/rok. 

Hmotnostní tok NOx ze spalování zemního plynu byl vypočten z množství paliva  
za hodinu a z hodnot emisních faktorů pro stanovení množství emisí výpočtem při 
spalovaní paliv, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k vyhlášce č. 205/2009 Sb. 
V následující tabulce č. 3 jsou uvedeny emisní parametry bodových zdrojů, které byly 
použity pro výpočet rozptylové studie. 

Tabulka č. 3: Emisní parametry bodového zdroje  

Zdroj MNOx  

[g/s]  

MPM10  
[g/s] 

MTOC 

[g/s] 
Vs  

[m 3/s] 
H  

[m] 
d  

[m] α Pd  
[h/den] 

Z1 - 0,000306 0,000205 0,0611 10 0,92 0,23 8 

Z2 - 0,00025 0,000404 0,0611 10 0,92 0,23 8 

Z3 - 0,000225 0,000731 0,0611 10 0,92 0,23 8 

Z4 - 0,000256 0,000361 0,0611 10 0,92 0,23 8 

Z5 - 0,00025 0,00257 0,0611 10 0,92 0,23 8 

Z6 0,00838 0,000075 0,0012 0,191 10 0,3 0,23 8 

Z7 0,00197 - - 0,0929 10 0,25 0,16 8 

Z8 0,00157 - - 0,0803 10 0,25 0,16 8 

Z9 0,00197 - - 0,0894 10 0,25 0,16 8 

Z10 0,00138 - - 0,0656 10 0,25 0,16 8 

Z11 0,0139 - - 0,122 10 0,134 0,14 8 

Z12 - 0,0102/0,012* 0,0899/0,2* 4 7 0,55 0,41 16 

Z13 - 0,0012 0,0225/0,02* 0,4 5 0,2 0,41 16 

Z14 - - 0,005 0,1 5 0,2 0,41 16 

Z15 0,00332 - - 0,027 7 0,25 0,41 16 
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Zdroj MNOx  

[g/s]  

MPM10  
[g/s] 

MTOC 

[g/s] 
Vs  

[m 3/s] 
H  

[m] 
d  

[m] α Pd  
[h/den] 

Z16 0,00146 - - 0,0118 6 0,15 0,41 16 

Z17 0,032 - - 0,00835 5 0,1 0,41 16 

Z18 0,00104 - - 0,0085 7 0,1 0,41 16 

Vysvětlivky k tabulce č. 3: MNOx…….hmotnostní tok NOx 
    MPM10…… hmotnostní tok PM10 

MTOC…….hmotnostní tok TOC 

VS   ..……. objem vzdušniny na výstupu z komína 

    H …......... výška koruny komínu nad terénem 

    d ….…..... průměr komínu 

    α ……...... relativní roční využití maximálního výkonu 

    Pd …….... počet hodin za den, kdy je zdroj v činnosti 

- ………..zdroj danou škodlivinu neemituje 

    * hmotnostní tok vypočtený z předpokládané spotřeby/emisního limitu 
 

Tabulka č. 4: Předpokládané roční emise 

Znečišťující látka 
 

NOx [kg/rok] PM10 [kg/rok] TOC [t/rok] 

Stávající stav 160,45 10,078 2,685 

Posuzovaný zám ěr 489,4 147,744/171,072 1,521/2,916 

Předpokládaný stav 649,85 157,822/181,15 4,206/5,601 

 
Roční emise NOx jsou vypočteny z emisních faktorů. Roční emise PM10 a TOC byly 
vypočteny z předpokládaných spotřeb a z emisního limitu. Hodnoty skutečných emisí 
budou stanoveny autorizovaným měřením emisí ve zkušebním provozu.  

Plošné zdroje emisí  

���� Stávající stav 
Fugitivní emise ze stávajícího zdroje emisí (stávající lakovny a montážní dílny) byly 
v rozptylové studii uvažovány jako plošný zdroj emisí. 

Pro výpočet hmotnostního toku byla použita hodnota ročních fugitivních emisí, které 
byly převzaty ze souhrnné provozní evidence za rok 2009. 

Stávající lakovna: hmotnostní tok TOC činí 0,321 g/s.  

Montážní dílna: hmotnostní tok TOC činí 0,135 g/s.  
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���� Posuzovaný zám ěr 
Pro posuzovaný záměr, umístění lakovny drobných dílů, nebyl plošný zdroj 
uvažován. 

Návrh za řazení nov ě instalovaných zdroj ů:  

� Aplikace nát ěrových hmot  
Podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění a vyhlášky MŽP 
č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování 
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické 
látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce 
benzinu, v platném znění (příloha č. 1, bod 4.2.2) se předpokládá, že se bude jednat 
o lakování s celkovou roční projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší 
než 5 tun - velký zdroj znečišťování ovzduší. 

Bude se jednat o změnu zdroje. 

Tabulka č. 5: Prahové spotřeby rozpouštědel a emisní limity  

Činnost 

Prahová 
spot řeba 
rozpoušt ě
dla [t/rok] 

Limitní 
měrná 

výrobní 
emise 
TOCA)  
[g/m 2] 

Emisní 
limit TOC B) 

[mg/m 3] 

Emisní 
limit 

fugitivních 
emisí C)  

[%] 

Emisní 
limit TZL D) 

[mg/m 3] 

Zvláštní 
ustanovení  

nanášení 
nátěrových 

hmot  
> 5 60 50 20 3 

poznámky  
1, 2, 3 

Poznámka k tabulce č. 5: 
A) Měrná výrobní emise těkavých organických sloučenin vypočtená jako podíl množství 

celkového organického uhlíku a velikosti plochy opatřené nátěrem. 
B) Hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík 

ve vlhkém odpadním plynu při normálních stavových podmínkách. 
C) Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštědel. 
D) Hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek ve vlhkém odpadním plynu vyjádřená pro 

normální stavové podmínky. 
1. Nelze-li dosáhnout stanovené měrné výrobní emise TOC nebo pokud technicky nelze stanovit 

velikost upravovaného povrchu, nesmí být překročen emisní limit TOC 50 mg/m3 ve 
společných výduších pro odpadní plyn z jednotlivých prostorů – nanášení, vytěkání, sušení, 
vypalování. 

2. Pro nanášení nátěrových hmot na textil při využití zařízení pro regeneraci organických 
rozpouštědel platí pro společně uvažovaný proces nanášení a sušení emisní limit TOC 
150 mg/m3. 

3. Jsou-li v nátěrovém systému aplikovány nátěrové hmoty s nízkým obsahem organických 
rozpouštědel, například menším než 10 %, a nejsou-li plněny emisní limity TOC, může 
krajský úřad podle § 17 odst. 2 písm. f) zákona na základě odborného posudku změnit 
hodnotu emisního limitu. 
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� Odmaš ťování 
Podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění a nařízení vlády 
č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování 
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, se předpokládá, že se jedná o 
povrchovou úpravu kovů. 

Platí pro pokovování i nekovových předmětů, ale nevztahuje se na nanášení 
nátěrových hmot. Platí pro procesy moření, galvanické pokovování, fosfatizace a 
leštění s použitím elektrolytických nebo chemických postupů a dále smaltování, 
tryskání a související operace. 

Kategorie: velký zdroj – je-li obsah lázní (vyjma oplachu) větší než 30 m3 včetně, 
       střední zdroj - je-li obsah lázní (vyjma oplachu) do 30 m3 včetně 

Tabulka č. 6: Emisní limity 

Emisní limit  [mg/m 3] 

TZL NO2 HCl 
Vztažné podmínky 

50 1 5001) 102) B3)  
C3) 

Odkazy:  
1) Platí pro použití kyseliny dusičné při kontinuálně pracujícím zařízení, 
2) platí pro použití HCl u povrchových úprav, 
3) vztažné podmínky B platí pro velké zdroje, vztažné podmínky C platí pro střední zdroje. 

� Spalovací zdroje 

Dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění a nařízení vlády 
č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, se bude pravděpodobně jednat o 
spalovací zařízení spalující plynná paliva. 

Hořák vzduchotechnické jednotky, stříkací kabina – výkon 80 kW – malý zdroj 
znečišťování ovzduší. 

Hořák vzduchotechnické jednotky, sušení – výkon 35 kW – malý zdroj znečišťování 
ovzduší. 

Hořák ohřevu vzduchu, sušení po odmašťování – výkon 25 kW – malý zdroj 
znečišťování ovzduší. 

Podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění a nařízení vlády 
č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, se pravděpodobně bude jednat o 
spalovací zařízení – pístové spalovací motory. 

Hořák ohřevu vzduchu, odmašťovací kabina – výkon 25 kW – malý zdroj 
znečišťování ovzduší. 
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B.III.2. Odpadní vody 
Etapa výstavby zám ěru 
Během výstavby záměru budou vznikat splaškové odpadní vody. Pracovníci 
stavebních firem budou využívat instalovaná chemická WC, která budou umístěna 
přímo v místě stavby. Produkce splaškových odpadních vod bude řádově shodná se 
spotřebou pitné vody. 

Produkci odpadních vod v souvislosti se samotnou výstavbou nelze v současné době 
objektivně určit, bude upřesněna v rámci projektové přípravy záměru, resp. v plánu 
výstavby. 

Etapa provozu zám ěru 
Technologická voda 
Během provozu bude voda spotřebovávána pro oplach dílců. Celková spotřeba vody 
pro oplach při dvousměnném provozu bude v průměru cca 0,5 m3 denně. Spotřeba 
pro odmaštění se bude plně krýt recirkulací předčištěné vody. Množství odpadních 
vod vstupujících do ČOV tedy bude odpovídat spotřebě vody pro oplachy vodou 
nebo pasivací (v průměru 0,5 m3 denně). Při celoročním provozu 260 dnů v roce 
bude množství odpadní vody cca 130 m3 za rok.  

Voda bude kontaminována hlavně rozpuštěnými látkami (RL), nerozpuštěnými 
látkami (NL), ropnými látkami (NEL) a tenzidy (PAL), s ohledem na použití 
fosfátovacích přípravků bude obsahovat též fosforečné ionty. Odmašťovací přípravky 
jsou vodné roztoky tenzidů v koncentraci cca 8% a kyseliny fosforečné v koncentraci 
do 20%. Výrobce neuvádí přesné složení. Pasivační přípravek je na bázi 
fosforečnanů, koncentrát sám je poměrně zředěný – odhadem do 10% solí, zbytek 
voda. Spotřeba odmašťovacího přípravku je cca 1,5 l denně a pasivačního přípravků 
bude cca 2,5 l denně. Kromě vlastního odmašťovacího prostředku přejdou do 
odpadní vody prachové částice a ropné látky z odmašťovaného povrchu. 

Předpokládané znečištění odpadní vody, která vstupuje do ČOV, je uvedeno 
v tabulce č. 7. 

Z aplikačních koncentrací a ředění použitých odmašťovacích činidel a ze zkušeností 
z obdobných provozů lze předpokládat toto znečištění odpadní vody (voda vstupující 
do ČOV): 

Tabulka č. 7: Předpokládané znečištění odpadní vody, která vstupuje do ČOV 

Látka Jednotky Hodnota 

RL (rozpuštěné látky) mg/l 1 300 

RAS (rozpuštěné anorganické soli) mg/l 900 

NL (nerozpuštěné látky) mg/l 150 

NEL (nepolární extrahovatelné látky, ropné látky) mg/l 80 

PAL anion. (povrchově aktivní látky, tenzidy) mg/l 120 

P (fosfor) mg/l 250 

SO4 (oxid siřičitý) mg/l 0 

CHSKCr (chemická spotřeba kyslíku) mg/l 800 

pH  5-6 
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Splaškové vody 
Pracovníci podniku využívají pro hygienické účely stávající sociální zařízení v areálu.  
Roční spotřeba vody pro tyto účely od 6-8 zaměstnanců spojených s provozem 
předmětného záměru bude činit cca 260 m3. Množství vyprodukovaných odpadních 
vod bude podobné spotřebovanému množství vody. 

Systém odvádění splaškových vod se nezmění a budou nadále čištěny na biologické 
ČOV v areálu - typ SILT 150, výrobce EKOSILT, s.r.o. Olomouc, (v areálu jsou 
umístěny 2 ČOV, jedna slouží pro čištění technologických vod, druhá je určena pro 
splaškové vody) a poté odtékat do Libchavského potoka. 

Dešťové vody 
Neznečištěné dešťové vody budou odváděny do dešťové kanalizace areálu a do 
recipientu Libchavský potok.  

Systém odvádění splaškových vod se nezmění a budou nadále čištěny na dvou 
biologických ČOV v areálu - typ SILT 100 a SILT 150, výrobce EKOSILT, s.r.o. 
Olomouc, které jsou určeny k čištění splaškových vod. 

V areálu se nachází ještě ČOV ALFA Classic, výrobce STS Slovácko s.r.o. určená 
pro čištění technologických vod, která je v objektu montážní haly s lakovacími 
kabinami v části mycího boxu mytí skeletů autobusů. 

Na ČOV ALFA Classic budou čištěny technologické vody z posuzovaného záměru. 

Poté tyto vody odtékají do Libchavského potoka. 

Kontrolní vzorky vypouštěné vody se provádějí : 
���� ČOV, typ SILT 100, výrobce EKOSILT, s.r.o. Olomouc - 1x ročně 
���� ČOV, typ SILT 150, výrobce EKOSILT, s.r.o. Olomouc - 6x ročně  
���� ČOV ALFA Classic, výrobce STS Slovácko s.r.o. - 12x ročně 

Odtokové poměry 
Odtokové poměry předmětného území nebudou realizací záměru významně 
ovlivněny. 

B.III.3. Odpady 
Nakládání s odpady během výstavby i provozu záměru musí být řešeno v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s příslušnými 
prováděcími předpisy.  

Etapa výstavby zám ěru  
Po dobu výstavby záměru budou vznikat odpady typické pro stavební činnosti tohoto 
druhu a rozsahu (tj. repase/demontace dvou skladů v místě plánované výstavby 
nové haly s lakovacím boxem, zemní stavební a montážní práce, vybavování 
objektů, úklidové práce, apod.). 

Během výstavby záměru budou vznikat odpady charakteru nevyužitých částí 
konstrukčních prvků (např. zbytky neupotřebených těsnících fólií, zbytky potrubí, 
kabelů aj.). Dále budou vznikat také odpady typické pro stavební práce a k nim se 
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pojící jednotlivé druhy odpadních obalů jako jsou například papírové a lepenkové 
obaly, plastové obaly od stavebních a montážních hmot, úlomky cihel, betonu, 
nevyužité části kovových konstrukcí (železo, ocel, směsné kovy, atd.). 

Vznikající odpady budou v maximální možné míře recyklovány. Odpadový materiál 
ze stavební činnosti bude dočasně shromažďován v prostoru staveniště do 
kontejnerů a odvážen na vhodnou skládku. V dalších stupních projektové 
dokumentace stavby budou specifikovány prostory pro shromažďování odpadů a 
upřesněn způsob dalšího nakládání s nimi. 

Pokud budou některé odpady či jejich části znečištěny nebezpečnými látkami, bude 
s těmito odpady nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Nebezpečné odpady 
budou roztříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou shromažďovány 
odděleně ve speciálních uzavřených nepropustných nádobách určených k tomuto 
účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci 
s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin z uložených odpadů.  

Sběrné nádoby budou označeny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (v případě shromažďovacích 
nádob s nebezpečnými odpady budou tyto nádoby opatřeny identifikačními listy 
nebezpečných odpadů, symboly nebezpečnosti a osobou zodpovědnou za nakládání 
s těmito nebezpečnými odpady).  

Dodavatel stavby, který bude původcem odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, bude povinen plnit povinnosti původce odpadu, dle ustanovení tohoto 
zákona v platném znění a jeho průvodních předpisů. 

Pro etapu výstavby je nutné opatřit souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (dle 
§16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění), který uděluje při nakládání 
v množství do 100 t nebezpečných odpadů/rok obecní úřad obce s rozšířenou 
působností – Městský úřad Ústí nad Orlicí. 

Druhy a množství odpadů, vznikající během výstavby objektu, nelze v současné 
době objektivně určit. Očekávané druhy odpadů vznikajících během přípravy a 
výstavby záměru jsou uvedeny v tabulce č. 8 tohoto oznámení. 

Tabulka č. 8: Předpokládané druhy odpadů vznikající při výstavbě záměru 

Katalogové 
číslo odpadu  

Kategorie 
odpadu Název odpadu dle kategorizace Původ odpadu 

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

Nátěr konstrukcí 

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

Zbytky nátěrových hmot 

08 01 12 O 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené 
pod číslem 08 01 11 

Odpad vznikající během stavby 

08 01 17 N 

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

Odpad vznikající během stavby 

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

Odpad vznikající během stavby 
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Katalogové 
číslo odpadu  

Kategorie 
odpadu Název odpadu dle kategorizace Původ odpadu 

látky 

12 01 21 O 
Upotřebené brusné nástroje a brusné 
materiály neuvedené pod číslem 
12 01 20 

Odpad vznikající během stavby 

15 02 02 N 
Absorpční činidla, filtrační materiály, 
ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

Znečištěné ochranné oděvy 

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 
Obaly stavebních materiálů a hmot 
apod. 

15 01 02 O Plastové obaly 
Obaly stavebních materiálu a hmot 
apod. 

15 01 03 O Dřevěné obaly 
Obaly stavebních materiálů a hmot 
apod. 

15 01 04 O Kovové obaly Odpad vznikající během stavby 

15 01 05 O Kompozitní obaly 
Obaly stavebních materiálů a hmot 
apod. 

15 01 06 O Směsné obaly Obaly stavebních hmot apod. 

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

Obaly z nátěrových a těsnících 
hmot 

17 01 02 O Cihly Zdivo a příčky v objektu 

17 01 07 O 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 170106 

Obecně bourací práce 

17 02 02 O Sklo Výplně otvorů 

17 04 05 O Železo a ocel Zárubně, překlady 

17 04 11 O Kabely neuvedené pod 170410 Vnitřní instalace 

17 09 04 O 
Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 170901, 170901 
a 170903 

Obecně bourací práce 

17 05 04 O 
Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 170503 

Stavba - zemní práce 

20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Vnitřní instalace osvětlení 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 
Sociální zázemí zaměstnanců 
stavby 

Vysvětlivky:  
O kategorie ostatní odpad 
N kategorie nebezpečný odpad 

Lze předpokládat, že v době výstavby bude také vznikat odpad z provozu dočasně 
instalovaných chemických WC. Tyto odpady bude odstraňovat provozovatel těchto 
WC (stavební společnost provádějící výstavbu, pronajímatel zařízení, apod.). 
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Etapa provozu zám ěru  

Během provozu záměru budou vznikat odpady charakteristické pro provoz 
technologie lakovny, z procesu tryskání a souvisejících operací a z údržby 
instalovaných zařízení. Dále budou vznikat odpady typu absorpční činidla, filtrační 
materiály a čisticí tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami. Lze předpokládat vznik 
odpadních obalových materiálů – plastové obaly, papír a lepenka, odpadní plastová 
fólie apod.  

Dále mohou v relativně malém množství vznikat odpady pocházející z úklidu, 
užívání, údržby a oprav zařízení v prostorách areálu (např. zbytky nátěrových hmot, 
odpadní oleje, akumulátory, baterie, zářivky, vzduchotechniky apod.). Opravy 
strojního zařízení budou zajišťovány odborným servisem na základě smluvních 
vztahů včetně zajištění nakládání s odpady vzniklými v rámci provedené servisní 
činnosti. 

V následující tabulce jsou uvedeny vybrané druhy odpadů, které by mohly vznikat při 
provozu záměru. 

Tabulka č. 9: Předpokládané druhy odpadů vznikající při provozu záměru 

Katalogové 
číslo odpadu  

Kategorie 
odpadu Název odpadu dle kategorizace Původ odpadu 

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

odpady z provozu 
technologie 

08 01 12 O 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené 

08 01 11 
odpady z provozu 

technologie 

08 01 13 N 
Kaly z barev nebo z laků obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

odpady z provozu 
technologie 

08 01 17 N Odpady z odstraňování barev nebo laků  
odpady z provozu 

technologie 

08 01 99 O Odpady blíže neurčené 
odpady z provozu 

technologie 

08 04 09 N 
Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 
látky 

odpad z údržby 

12 01 12 N Upotřebené vosky a tuky 
odpady z provozu 

technologie 

12 01 13 O Odpady ze svařování 
odpady z provozu 

technologie 

12 01 16 N Odpadní materiál z otryskávání obsahující NL 
odpady z provozu 

technologie 

12 01 17 O 
Odpadní materiál z otryskání neuvedených pod 
číslem 12 01 16 

odpady z provozu 
technologie 

12 01 21 O 
Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály 
neuvedené pod číslem 12 01 20 

odpady z provozu 
technologie 

12 03 02 N Odpady z odmašťování vodní parou 
odpady z provozu 

technologie 

13 01 10 N Nechlorované hydraulické minerální oleje 
údržba 

vysokozdvižných 
vozíků 
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Katalogové 
číslo odpadu  

Kategorie 
odpadu Název odpadu dle kategorizace Původ odpadu 

13 02 05 N 
Nechlorované minerální motorové, převodové a 
mazací oleje 

údržba 
vysokozdvižných 

vozíků 

13 05 03 N Kaly z lapáků nečistot 
odpady z provozu 

technologie 

14 06 03 N Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 
odpady z provozu 

technologie 

15 01 01 O/N Papírové a lepenkové obaly 
odpady z provozu 

technologie 

15 01 02 O/N Plastové obaly 
odpady z provozu 

technologie 

15 01 04 O/N Kovové obaly 
odpady z provozu 

technologie 

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

odpady z provozu 
technologie 

15 01 11 N Kovové obaly obsahující neb.výpl. hmotu  
odpady z provozu 

technologie 

15 02 02 N 

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

odpady z provozu  a 
údržby technologie 

15 01 06 O/N Směsné obaly 
odpady z provozu 

technologie 

16 01 18 O Neželezné kovy 
odpady z provozu  a 

údržby 

16 06 01 N Olověné akumulátory údržba zařízení 

16 06 04 O 
Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod 
číslem 16 06 03) 

odpad z údržby 

17 02 03 O Plasty odpad plastů 

17 04 05 O Železo a ocel údržba zařízení 

19 09 04 O/N Upotřebené aktivní uhlí  
odpady z provozu 

technologie  

20 01 01 O/N Papír a lepenka oddělený sběr 

20 01 02 O Sklo oddělený sběr 

20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť údržba objektů 

20 01 35 N 
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení 
neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 

odpad z celého 
areálu 

20 01 39 O Plasty oddělený sběr 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 
odpad z celého 

areálu 

Vysvětlivky:  
O kategorie ostatní odpad 
N kategorie nebezpečný odpad 
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Odpady vznikající během výstavby i provozu záměru budou odděleně 
shromažďovány ve vhodných shromažďovacích prostředcích (nádobách, 
kontejnerech) a po jejich naplnění budou tyto odpady předávány oprávněným 
osobám. Případně vznikající nebezpečné odpady budou tříděny dle jednotlivých 
druhů, shromažďovány odděleně ve speciálních uzavřených nepropustných 
nádobách určených k tomuto účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít 
k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin z těchto 
odpadů do okolního prostředí. 

Shromažďovací nádoby budou označeny v souladu se zákonem o odpadech. 
(V případě shromažďovacích nádob s nebezpečnými odpady musí být tyto nádoby 
opatřeny katalogovým číslem, názvem druhu odpadu, výstražnými symboly 
nebezpečnosti a jménem osoby zodpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího 
prostředku. V blízkosti shromažďovacího místa či prostředku nebezpečných odpadů 
nebo na nich musí být umístěn identifikační list nebezpečného odpadu.) 

Bude vedena průběžná evidence o odpadech a plněny další povinnosti vyplývající ze 
zákona o odpadech a prováděcích předpisů. Je třeba dbát na předcházení vzniku 
odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Jednotlivé druhy odpadů 
musí být předávány pouze osobám oprávněným k nakládání s těmito druhy odpadů.  

V prováděcích projektech budou uvedeny jednotlivé druhy odpadů vznikající během 
výstavby i provozu záměru, jejich předpokládané množství a způsob shromažďování, 
třídění, využití či odstranění.  

Využití či odstraňování odpadů bude zajištěno servisním způsobem u specializované 
společnosti s příslušným oprávněním (osoba oprávněná k nakládání s těmito druhy 
odpadů ve smyslu § 4 a § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění). 

Zářivky, pneumatiky, galvanické články a baterie podléhají zpětnému odběru po 
jejich použití. 

Ukončení provozu  haly pro lakování drobných dílů ve společnosti SOR Libchavy 
spol. s r.o. není plánováno. Pokud by v budoucnu došlo k ukončení provozu, bude 
spektrum vznikajících odpadů obdobné jako v etapě výstavby. Odstranění objektů, 
budov a zpevněných ploch musí být realizováno dle požadavků platných 
legislativních předpisů. 

B.III.4. Ostatní  
Hluk  
Hluková studie je v příloze oznámení č. 3. 

Posuzovanými zdroji hluku jsou jednotlivé sací a výstupní vyústky vzduchotechniky a 
jednotlivých hořáků. Lakovací kabina, včetně pomocných technologií (ventilátory, 
hořáky) bude umístěna v hale, jejíž obvodový plášť je zhotoven ze sendvičových 
panelů Kingspan. 

Předpokládaná hladina akustického tlaku A bude v hale, v okolí lakovacího boxu, 
LAeq,T ≤ 80 dB. Stavební vzduchová neprůzvučnost obvodového pláště haly 
zhotovená z panelů Kingspan bude R´WA ≥ 28dB. Z uvedeného vyplývá, že hluk šířící 
se obvodovým pláštěm v okolí lakovacího boxu bude LAeq,T ≤ 46 dB a tedy pro další 
výpočet nepodstatný. 
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Posuzované stacionární zdroje hluku jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka č. 10: Posuzované zdroje hluku, umístění, akustické parametry  

Zdroj hluku 1) Rozměr [mm] Výška [m] LWA [dB] 

1 kabina odmašťování – výduch 450 x 450 5,0 83,0 2) 

2 komín naftového hořáku DN100 5,0 62,0 2) 

3 výduch sušení 200 x 200 5,0 73,0 2) 

4 komín plynového hořáku DN100 6,0 62,0 2) 

5 stříkací kabina – vyústka výstupní 550 x 550 7,0 90,0 2) 

6 komín plynového hořáku DN250 6,0 68,0 2) 

7 výduch prostoru sušení 200 x 200 5,0 73,0 2) 

8 komín plynového hořáku DN150 6,0 65,0 2) 

9 výduch prostoru přípravy 200 x 200 5,0 73,0 2) 

10 stříkací kabina – vyústka sací 550 x 550 7,0 90,0 2) 

Vysvětlivky k tabulce č. 10: 
1) všechny zdroje jsou vyvedeny nad střechu haly, viz obrázek 4 
2) odvozeno od odsávaného množství vzdušiny, rychlosti proudění a rozměru vyústky 

Vibrace  
Hlavními faktory, které určují intenzitu vibrací, je intenzita dopravy na příjezdových 
komunikacích a v areálu záměru a stav geologického podloží.  

Při jízdě nákladních aut (popř. mechanizmů) po komunikaci vznikají tzv. dopravní 
otřesy. Jejich velikost je dána typem vozidla (mechanizmu), úrovní jeho technického 
provedení a technického stavu, zrychlením i kvalitou povrchu vozovky. Tyto otřesy se 
šíří v podloží, obvykle se však projevují pouze několik metrů od liniového zdroje. 

Vzhledem k předpokládané intenzitě dopravy by neměly být otřesy vyvolané 
průjezdem této dopravy příčinou statických poruch staveb situovaných v blízkosti 
využívané příjezdové komunikace. 

Záření radioaktivní, elektromagnetické  
Posuzovaný záměr není zdrojem radioaktivního, elektromagnetického a jiného 
záření. 

B.III.5. Dopl ňující údaje 
Terénní úpravy, zásahy do krajiny  
Realizací záměru nedojde k významným terénním úpravám. Výstavba nové haly 
určené pro lakování drobných dílů bude realizována ve stávajícím areálu – na místě 
původních skladovacích objektů, které budou demontovány. Vzhledem k rozsahu 
záměru je možné konstatovat, že plánovaná novostavba výrazně neovlivní současný 
krajinný ráz.  



Provoz povrchových úprav – lakovna drobných díl ů, SOR Libchavy spol. s r.o. 
 

EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové  33 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
C.I. Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 

C.I.1. Územní systém ekologické stability, VKP, ZCH Ú, 
NATURA 2000, CHOPAV 
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky 
stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových 
kritérií – tj. podle rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném 
území, na základě jejich prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametrů 
(minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů a minimální nutné šířky), 
dle aktuálního stavu krajiny a společenských limitů a záměrů určujících současné 
a perspektivní možnosti kompletování uceleného systému. 

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. 

Cílem ÚSES je izolovat od sebe ekologicky labilní části krajiny soustavou stabilních 
a stabilizujících ekosystémů. 

Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou 
navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se 
vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase. 

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 organizmům přechody 
mezi biocentry. 

Biocentra a biokoridory jsou rozlišeny dle jejich významu a rozsahu na lokální, 
regionální a nadregionální. 

Interakční prvek je strukturní součást územního systému ekologické stability 
zprostředkovávající příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní ekologicky 
méně stabilní krajinu. Tento krajinný segment je zpravidla ekotonového charakteru, 
tzn. tvořící hraniční pásmo mezi rozdílnými druhy společenstev či ekosystémů. 
Typickými interakčními prvky jsou lesní okraje, remízky, skupiny stromů, drobná 
prameniště, aleje, vysokokmenné sady, parky, atd. 

Územní systém ekologické stability  

Na území záměru nezasahuje žádný z prvků územního systému ekologické stability 
ani není situován žádný významný krajinný prvek. 

Významné krajinné prvky  
Významný krajinný prvek (VKP) – dle § 3 odst.1 písm. b) zákona 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je VKP definován jako 
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ekologicky a geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její 
typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky 
jsou lesy, rašeliniště, 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. 

V širším území jsou významnými krajinnými prvky Tichá Orlice a Libchavský potok 
s navazujícími pobřežními porosty, a lesy východním a západním směrem od hlavní 
komunikace, které pokrývají vzdálenější svahy. 

Registrovaným VKP podle § 6 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb. je lokalita „Staré 
ostřice“ – ve vzdálenosti cca 500 - 600 m od areálu, unikátní porost velmi starých 
trsů ostřice latnaté (Carex paniculata). Výška některých trsů přesahuje 100 cm a 
jejich stáří je odhadováno na více než 100 let. V navazující potoční olšině v nivě 
potoka se vyskytují další významné druhy, např. prvosenka vyšší (Primula elatior), 
ostřice rozložená (Carex rostrata), tužebník jilmový (Filipendula ulmačka), pcháč 
potoční (Cirsium rivulare) aj. 

Zvlášt ě chrán ěná území  
Zvláště chráněná území se v místě záměru ani v bližším okolí nevyskytují. 

Památné a významné stromy  
Památné a významné stromy nejsou na plochách dotčených záměrem ani v jejich 
blízkosti registrovány. 

Území přírodních park ů 
Území je součástí rozsáhlého přírodního parku „Orlice“ (zřízeného v roce 1996 
k ochraně krajinného rázu území kolem toků Divoké a Tiché Orlice), který se 
rozkládá podél těchto toků od hranice chráněné krajinné oblasti Orlické hory 
v Klášterci nad Orlicí až do Hradce Králové v celkové délce přibližně dvě stě 
kilometrů. Rozloha přírodního parku je 11 462 ha. 

Důležitým posláním parku je zachování zbytků přirozených a polopřirozených 
ekosystémů především v okolí starých říčních ramen a obnovení některých 
v minulosti zasypaných ramen a meandrů. Další jeho významnou funkcí je funkce 
estetická a rekreační. Na území přírodního parku je celá řada přírodních rezervací a 
památek, významných krajinných prvků a památných stromů. Velmi bohatá je flóra i 
fauna. 

Lokality NATURA 2000  
Dle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů byla v souladu s právem 
Evropských společenství v České republice vytvořena soustava NATURA 2000, 
která na území ČR vymezila evropsky významné lokality a ptačí oblasti, které 
používají smluvní ochranu nebo jsou chráněny jako zvláště chráněné území. 
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V místě záměru ani v jeho blízkosti se nenachází evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Stanovisko orgánu 
ochrany přírody je přílohou oznámení č. 1. 

� Evropsky významné lokality 
Nejbližší evropsky významná lokalita je Tichá Orlice (kód CZ 0533314), navržená pro 
ochranu mihule potoční (Lampetra planeri) – nachází se proti proudu řeky až nad 
městem Letohrad, v úseku: pramen řeky v Horní Orlici u Králík - Letohrad. Ve smyslu 
chráněného území se jedná o přírodní památku na ploše 39,17 ha, ekotopem je 
podhorský tok v kamenitém nebo štěrkovitém korytě s lokálně jemnějšími 
usazeninami. 

� Ptačí oblasti  
Nejbližší ptačí oblastí je Komárov (kód CZ 0211011), který leží nedaleko Holic. Tato 
ptačí oblast je od záměru vzdálena necelých 40 km. 

Komárov je významné zimoviště a hromadné nocoviště motáka pilicha (Circus 
cyaneus) a kalouse pustovky (Asio flammeus). K nocování jsou užívány podmáčené 
plochy s ostřicovými enklávami, starými neposečenými travními porosty a 
nesklizeným obilím a vojtěškou. K lovu kořisti jsou přednostně využívány nízké travní 
porosty, podmáčené neobdělávané plochy a sklizená obilná a vojtěšková pole. 
Pustovky v území rovněž nepravidelně hnízdí v počtu až 3-5 párů. Významná tahová 
lokalita pro dravce, bahňáky a jeřába popelavého (Grus grus).   

CHOPAV 
Území řešeného záměru se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
(CHOPAV) ve smyslu zákona o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění.  

Zájmová lokalita se nenachází v záplavovém území. 

Záměr se nachází ve zranitelné oblasti dle § 33 zákona č. 254/2001 Sb., v platném 
znění. 

C.I.2. Území historického, kulturního nebo archeolo gického 
významu 
Na odbočce trstenické stezky, která zajišťovala již v keltských dobách spojení mezi 
střední Moravou a centrem východních Čech, byla při velké středověké kolonizaci 
založena dlouhá lánová ves Německé Libchavy. Soumarská stezka vedla směrem 
na sever širokým údolím Libchavského potoka, porostlým původním smíšeným 
pralesem. Osídlování bylo započato směrem od Ústí nad Orlicí někdy kolem roku 
1265 a skončilo v roce 1285, kdy zdejší osídlovatel Vilém z Drnholce předal 
královské komoře zpět čtyři trhová městečka a několik desítek nově vystavěných vsí. 
Lokátor povolal ke kolonizaci schopné rodiny z Východních Frank, což bylo později 
doloženo jazykovým a stavebním průzkumem. Původní Německé Libchavy rozdělil 
Mikuláš z Bubna mezi své tři syny, a tím dal vzniknout pozdějším Dolním, Středním a 
Horním Libchavám. Od roku 1976 opět spojených pod jednu obec - Libchavy.  

Feudální charakter obce se udržel až do konce 19. století, kdy se řada lidí odpoutala 
od zemědělského hospodaření a nechala se zaměstnat ve vznikajících textilních 
továrnách v blízkém Ústí nad Orlicí. Mimo to v obci vznikla řada živností všeho 
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druhu. Také zemědělství se strukturovalo do specializovaných farem s šlechtěným 
skotem, a tím vysokou produkcí mléka. Vznikly farmy specializované na chov prasat 
nebo drůbeže. Tato specializace zajistila chudé zemědělské obci prosperitu.  

Ta velmi brzy přinesla založení poštovního úřadu, elektrifikaci, železniční a 
autobusovou dopravu. Na druhou stranu téměř všechny statky byly průběžně od 
začátku 20. století přestavěny z cihel, a tak zanikly původní stavby dřevěné, dnes 
v jiných obcích chráněné jako památky lidového stavitelství. Nejstarší budovou 
v Libchavách je dnes panská tvrz, stojící na jižním okraji obce. Je zakomponovaná 
do areálu původního knížecího dvora z roku 1628. 

Z památek zasluhuje pozornost řada barokních soch, rozmístěných po celé délce 
obce. Každý návštěvník, který čas od času navštíví naše údolí nemůže přehlédnout 
obrovské úsilí obecního úřadu o obnovu obecních staveb a další zkvalitňování 
podmínek života obyvatel naší vsi.  

Ve vsi je nově zrekonstruovaná základní škola s moderně vybavenými učebnami. 
Budova obecního úřadu může být nyní označena za nejlépe opravenou historickou 
památku v obci a určitě je její chloubou. Správa obce nadále zkvalitňuje pouliční 
osvětlení, místní komunikační síť, likvidaci domovních odpadů a v neposlední řadě i 
informační systém.  

Obcí prochází jako hlavní komunikační tepna silnice č. I/14 směrem na Hradec 
Králové a dále Prahu, Liberec nebo Náchod. Směrem jižním pak Brno, Olomouc či 
Ostrava. V dnešní době žije v Libchavách 1 500 obyvatel, kteří pracují v zemědělství, 
v místních závodech a v ústeckých průmyslových podnicích, nebo mají vlastní 
živnosti.  

Vzhledem k charakteru řešeného záměru, který je plánován ve stávajícím areálu 
společnosti SOR Libchavy spol. s r.o., se nepředpokládají naleziště archeologických 
památek. V území řešeného záměru se nevyskytují žádné nemovité kulturní a 
historické památky. V prostoru se rovněž nenachází žádná drobná solitérní 
architektura. 

C.I.3. Území hust ě zalidn ěná 
Areál společnosti SOR Libchavy spol. s r.o. není rozsáhlý, i když zřejmě patří mezi 
největší podnikatelské subjekty v obci. Blízkost města Ústí nad Orlicí a komunikace 
č. I/14 procházející celou obcí mění postupně ráz obce a způsob využívání objektů, a 
to z rezidentního bydlení směrem k drobným provozovnám. 

Libchavy mají dvě části, a to Horní a Dolní Libchavy. V obci není evidována žádná 
ulice. Všechny adresy v obci mají PSČ 561 16. V obci je k trvalému pobytu (nebo 
jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno 1 693 obyvatel, z toho je 
707 mužů nad 15 let, 144 chlapců do 15 let, 704 žen nad 15 let, 138 dívek do 15 let 
(tento stav je prezentován k 15. říjnu 2010, zdrojem informací je Ministerstvo vnitra 
ČR). 

C.I.4. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (v četně starých 
ekologických zát ěží) 
Na posuzovaném území nebyly evidovány žádné ekologické zátěže. 
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C.II. Charakteristika sou časného stavu životního prost ředí 
v dot čeném území 
C.II.1. Ovzduší 
Klimatické faktory  
Podle klimatické klasifikace náleží dotčená lokalita do mírně teplé oblasti MT7 
charakterizované normálně dlouhým, mírným, suchým létem, přechodné období je 
krátké, s mírným jarem a mírně teplým podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně 
teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Podrobnější charakteristiky této klimatické oblasti jsou uvedeny v tabulce č. 11. 

Tabulka č. 11: Klimatické charakteristiky oblasti MT7 

Charakteristiky Klimatická oblast MT7 

Počet letních dnů 30 - 40 

Počet dnů s průměrnou teplotou >10°C 140 - 160 

Počet mrazových dnů 110 - 130 

Počet ledových dnů 40 - 50 

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

Průměrná teplota v červenci v °C 16 - 17 

Průměrná teplota v dubnu v °C 6 - 7 

Průměrná teplota v říjnu v °C 7 - 8 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm 400 - 450 

Srážkový úhrn v zimním období v mm 250 - 300 

Počet dnů se sněhovou přikrývkou 60 - 80 

Počet dnů zamračených 120 - 150 

Počet dnů jasných 40 - 50 

Meteorologickou situaci pro potřebu rozptylové studie popisuje větrná růžice, která 
udává četnost směrů větrů ve výšce 10 m nad terénem pro pět tříd stability přízemní 
vrstvy atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a tři třídy 
rychlosti větru (1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).  

Pro výpočet rozptylové studie byla použita větrná růžice pro lokalitu Ústí nad Orlicí. 
Odborný odhad větrné růžice zpracoval ČHMÚ Praha. Zobrazení větrné růžice je na 
obrázku 2. 

Z této větrné růžice vyplývá, že největší četnost výskytu má jihovýchodní vítr 
s 21,02 %. Četnost výskytu bezvětří je 15,41 %. 

Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 34,97 % případů, vítr o rychlosti od 2,5 
do 7,5 m/s lze očekávat v 55,33 % a rychlost větru nad 7,5 m/s se vyskytuje v 9,70 % 
případů.  

I. a II. třída stability počasí v přízemní vrstvě atmosféry, tzn. špatné rozptylové 
podmínky se vyskytují v 21,67 % případů. 
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Obr. 2:  Grafické zobrazení větrné růžice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kvalita ovzduší  
Základním obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení 
uvažovanými škodlivinami jsou výsledky pozaďového imisního měření. Imisní situace 
přímo v posuzované lokalitě není trvale sledována.  

Posuzovaná lokalita patří mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší dle sdělení 
MŽP ČR – vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za 
rok 2007. 

Měřící stanice: 
� Oxidy dusíku (NO 2) 

V Pardubickém kraji se monitoring oxidu dusičitého provádí na 9 měřících stanicích, 
nejbližší měřící stanicí je stanice č. 1338 Ústí nad Orlicí, která se nachází cca 3 km 
od posuzovaného záměru.    

� Ústí nad Orlicí, stanice č. 1338 (ČHMÚ), reprezentativnost: oblastní měřítko - 
městské nebo venkov (4 - 50 km), klasifikace stanice: pozaďová, venkovská, 
zemědělská, příměstská, datum vzniku: 03.01.1996 - stanovení repr. konc. pro 
osídlené části území. 

� Ústí nad Orlicí - Podměstí, stanice č. 1117 (ZÚ), reprezentativnost: střední 
měřítko (100 - 500 m), klasifikace stanice: dopravní, městská, obytná, datum 
vzniku: 09.02.1994 – určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva. 

� Svitavy, stanice č. 1195 (ZÚ), reprezentativnost: oblastní měřítko - městské 
nebo venkov (4 - 50 km), klasifikace stanice: pozaďová, městská, obytná, 
datum vzniku: 01.05.1994 – určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva. 
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Tabulka č. 12: Hodinové, denní, čtvrtletní a roční charakteristiky NO2 naměřené 
v roce 2009 na stanicích č. 1338, č. 1117 a č. 1195 v µg/m3 

Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty 

Max. 19 MV VoL 50% 
Kv 

Max. 95% 
Kv 

50% 
Kv 

X1q X2q X3q X4q X S N Stanice 
č. 

Datum Datum VoM 98% 
Kv 

Datum  98% 
Kv 

C1q C2q C3q C4q XG SG dv 

    40,7 20,3 9,8 13,8 6,8 10,6 11,3 10,6 5,53 358 
1338 

    16.1.  25,8 90 90 88 90 9,4 1,68 2 

99,5 80,3 0 21,0 69,9 41,8 22,1 30,6 19,8 19,0 26,5 24,0 9,97 360 
1117 

6.1. 17.4. 0 60,3 9.1.  52,4 90 86 92 92 22,3 1,46 3 

97,6 75,6 0 21,0 60,3 38,7 22,5 27,6 20,9 23,8 24,7 24,2 8,04 358 
1195 

10.9. 16.1. 0 58,3 15.1.  43,5 87 89 90 92 23,0 1,37 3 

Limity pro rok 2009:  
hodinový limit   200,0 µg/m3  roční limit   40,0 µg/m3 

hodinová mez tolerance  18,0 µg/m3  roční mez tolerance  2,0 µg/m3 

� PM10  
V Pardubickém kraji se monitoring PM10 provádí na 7 měřících stanicích, nejbližší 
měřící stanicí je stanice č. 1338 Ústí nad Orlicí, která se nachází cca 3 km 
od posuzovaného záměru – charakteristika stanice je uvedena výše v textu.    

Tabulka č. 13: Hodinové, denní, čtvrtletní a roční charakteristiky PM10 naměřené 
v roce 2009 na stanicích č. 1338 

Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty 

Max. 95% 
Kv 

50% 
Kv 

Max. 36MV VoL 50% 
Kv 

X1q X2q X3q X4q X S N Stanice 
č. Jednotka 

Datum 99,9% 
Kv 

98% 
Kv 

Datum Datum VoM 98% 
Kv 

C1q C2q C3q C4q XG SG dv 

   172,0 39,0 19 17,0  19,5 16,6 21,0 21,7 18,03 343 
1338 µg/m3 

   15.1. 23.10. 19 81,0 72 89 91 91 16,9 2,04 18 

Limity pro rok 2009:  
denní limit   50,0 µg/m3  roční limit   40,0 µg/m3 

� Těkavé organické látky (TOC) 
TOC se v ČR nemonitorují. 
 

Vysvětlivky k tabulkám č. 12 a 13: 
50 % Kv  50 % kvantil 
95 % Kv  95 % kvantil 
98 % Kv  98 % kvantil 
99,9 % Kv  99,9 % kvantil 
X1q, X2q, X3q, X4q čtvrtletní aritmetický průměr 
C1q, C2q, C3q, C4q        počet hodnot, ze kterých je spočítán aritmetický průměr za dané čtvrtletí 
X   roční aritmetický průměr 
XG   roční geometrický průměr 
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S   směrodatná odchylka 
SG   standardní geometrická odchylka 
N   počet měření v roce 
dv   doba trvání nejdelšího souvislého výpadku 
36 MV                            36. nejvyšší hodnota v kalendářním roce pro daný časový interval 
VoL   počet překročení limitní hodnoty LV 
VoM   počet překročení meze tolerance LV + MT 
Xm   měsíční aritmetický průměr 
mc   měsíční četnost měření 

C.II.2. Voda 
Zájmové území náleží do povodí Tiché Orlice. Soustavné sledování základních 
kvantitativních charakteristik recipientu je nejblíže prováděno v Ústí nad Orlicí, 
v profilu nad ústím Libchavského potoka - ten protéká Libchavami, přibírá další 
přítoky a před Ústím nad Orlicí se vlévá do Tiché Orlice. 

Po hydrogeologické stránce leží zájmové území na okraji významné hydrogeologické 
struktury 423 Ústecká synklinála, ve které jsou dokumentovány značné zásoby 
podzemní vody. Hlavní zvodnění je vázáno na puklinově a průlinově propustné 
písčité sedimenty cenomanu, na puklinově velmi dobře propustné sedimenty 
spodního turonu a dále na sedimenty středního turonu, v nichž se vytvářejí dvě 
zvodně, tzv. nižší a vyšší zvodeň střednoturonská. V těch místech, kde v důsledku 
erozivní činnosti Tiché Orlice tyto svrchnokřídové sedimenty chybí, je zvodnění 
vázáno pouze na kvartérní průlinově velmi dobře propustné štěrkopísky údolní terasy 
Tiché Orlice a dále puklinově dobře propustné pískovce permského stáří vystupující 
v podloží sedimentů svrchní křídy. Vytvářející zvodně mají volnou až mírně napjatou 
hladinu s negativní výtlačnou úrovní, transmisivita je v rozmezí 10

-3
 až 10

-4
 m

2
, 

generelní směr proudění podzemní vody je západní. Z hlediska jakosti je podzemní 
voda v širší oblasti Ca-HCO3 typu, tvrdá až dosti tvrdá, s mineralizací kolem hodnoty 
500 mg/l, neutrální až slabě kyselé reakce. Rizikovou složkou je mangan, nízká je 
naopak koncentrace dusičnanů. 

Území se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod ve smyslu zákona o 
vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění. 

Zájmová lokalita se nenachází v záplavovém území. 

Záměr se nachází ve zranitelné oblasti dle § 33 zákona č. 254/2001 Sb., v platném 
znění. 

C.II.3. Geologické pom ěry 
Podle regionálního geomorfologického členění České republiky (Demek a kol., 2006) 
je území součástí: 
provincie:   Česká vysočina,  
soustavy:   Česká tabule, 
podsoustavy:   Východočeská tabule, 
celku:   Svitavská pahorkatina 
podcelku:   Českotřebovská vrchovina, 
okrsku:   Kozlovský hřbet. 
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Svitavská pahorkatina 
Nalézá se v jihovýchodní části Východočeské tabule a zaujímá plochu 
cca 1 713 km2. Je to členitá pahorkatina s členitějším vrchovinným územím na 
východě, především v povodí Orlice, Loučné, Chrudimky a Svitavy, na severozápadě 
Labe; převážně na slínovcích, prachovcích, spongilitech a pískovcích svrchní křídy, 
s lokalitami neogenních mořských a říčních a pleistocénních říčních, proluviálních a 
eolických sedimentů. 

Českotřebovská vrchovina 
Českotřebovská vrchovina je situována ve východní části Svitavské pahorkatiny na 
ploše cca 788 km2. Je charakterizována jako plochá vrchovina v povodí Divoké a 
Tiché Orlice, Loučné a Svitavy. Leží na slínovcích, jílovcích, prachovcích, 
spongilitech a pískovcích svrchní křídy, s horninami letovického krystalinika a 
granodiority. 

Kozlovský hřbet 
Kozlovský hřbet leží v západní části Českotřebovské vrchoviny na ploše 
cca 324 km2. Je charakterizována jako plochá pahorkatina v povodí Divoké a Tiché 
Orlice, Loučné a Svitavy. Je utvářena na slínovcích, prachovcích, jílovcích a 
pískovcích cenomanu, spodního, středního a svrchního turonu s ojedinělými 
granodiority.  

C.II.4. Půda 
Nově plánovaná hala s umístěným lakovacím boxem na drobné díly je navržena na 
pozemku s parcelním číslem 1199/1 a na stavebních parcelách číslo 470, 471 a 600 
v katastrálním území Dolní Libchavy. 

Pozemková parcela č. 1199/1 je v katastru nemovitostí vedena jako ostatní plocha. 
Stavební parcely č. 470, 471 a 600 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako 
zastavěná plocha a nádvoří.  

Výstavba nové haly je navržena na celkové ploše 800 m2 (půdorys haly 20 x 40 m). 

Realizací nové haly nebudou dotčeny pozemky s ochranou ZPF (zemědělský půdní 
fond) ani PUPFL (pozemky určené k plnění funkce lesa). 

Záměr je v souladu s platným územním plánem obce. Dle sdělení stavebního úřadu 
Městského úřadu Ústí nad Orlicí se předmětný záměr nachází ve funkční ploše 
VD – výroba a skladování. 

V kapitole B.II. v tabulce č. 1 jsou uvedeny parcely dotčené realizací nové haly pro 
lakování drobný dílů. 

C.II.5. Fauna a flóra 
Dle biogeografického členění náleží předmětné území do Svitavského bioregionu 
1.39 (Culek, 1996).  

Bioregion leží na pomezí východních Čech, jižní a střední Moravy. Zaujímá 
převážnou část geomorfologického celku Svitavská pahorkatina a jižní polovinu 
Podorlické pahorkatiny, má protáhlý tvar od jihu k severu a plochu 2 068 km2. 
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Silně ochuzená podhorská fauna hercynského původu je doplněna demontánním 
výskytem alpsko-karpatského prvku, patrného zejména v synuziích měkkýšů 
(z alpských např. zdobenka tečkovaná, vřetenovka zaměněná, zemnoun skalní, 
z karpatských skalnice lepá, vlahovka karpatská nebo skelnička karpatská). 
Východní vlivy dokládá též přítomnost ježka východního. Tekoucí vody patří do 
pásma pstruhového, Orlice a dolní část toku Svitavy do pásma lipanového. 

Významné druhy - Savci: ježek východní (Erinaceus concolor). Ptáci: ořešník 
kropenatý (Nucifraga caryocatactes), čečetka zimní (Carduelis flammea), hýl rudý 
(Carpodacus erythrinus). Obojživelníci: mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). 
Plazi: zmije obecná (Vipera berus). Měkkýši: skalnice lepá (Helicigona faustina), 
vlahovka karpatská (Monachoides vicina), skelnička karpatská (Vitrea 
transsylvanica), zdobenka tečkovaná (Itala ornata), vřetenovka zaměněná 
(Cochlodina comutata), zemoun skalní (Aegopis verticillus), praménka rakouská 
(Bythinella austriaca). 

Vzhledem k charakteru lokality, která byla v minulosti zastavěna a do současné 
chvíle neustále antropogenně narušována, nerozvinuly se zde prakticky živé složky 
přírody. Ty jsou soustředěny v sousedství areálu, kde se rozprostírá přírodní park 
Tichá Orlice. 

Vzhledem k situování záměru do zastavěného území tedy silně antropicky 
ovlivněného lze konstatovat, že se na posuzované lokalitě nevyskytují druhy zvláště 
chráněné zákonem. Sledované plochy jsou z hlediska fauny a flóry bezvýznamné.  

C.II.6. Krajina 
Záměr je v souladu s platným územním plánem obce. Dle sdělení stavebního úřadu 
Městského úřadu Ústí nad Orlicí se předmětný záměr nachází ve funkční ploše 
VD – výroba a skladování. 

Nová hala pro lakování drobných dílů je navrhována ve stávajícím areálu, v prostoru, 
kde byly donedávna dva plechové sklady, které pro realizaci záměru budou 
demontovány, repasovány. Nejbližší okolní krajina této společnosti má charakter 
ploch zemědělsky obhospodařovaných. Mimo obhospodařovaných polí se v okolí 
záměru nalézají plochy s lesním využitím a na areál společnosti navazuje obytná 
zástavba, která má charakter rodinných domů.  

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o výstavbu nové haly ve stávajícím areálu je 
vliv předmětného záměru na estetickou a přírodní hodnotu krajiny z hlediska rozsahu 
záměru méně významný, lokálního charakteru. 

C.II.7. Hluková situace 
Posuzovanými zdroji hluku jsou jednotlivé sací a výstupní vyústky vzduchotechniky a 
jednotlivých hořáků. Lakovací kabina, včetně pomocných technologií (ventilátory, 
hořáky) bude umístěna v hale, jejíž obvodový plášť je zhotoven ze sendvičových 
panelů Kingspan. 

Předpokládaná hladina akustického tlaku A bude v hale, v okolí lakovacího boxu, 
LAeq,T ≤ 80 dB. Stavební vzduchová neprůzvučnost obvodového pláště haly 
zhotovená z panelů Kingspan bude R´WA ≥ 28dB. Z uvedeného vyplývá, že hluk šířící 
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se obvodovým pláštěm v okolí lakovacího boxu bude LAeq,T ≤ 46 dB a tedy pro další 
výpočet nepodstatný. 

Dominantním zdrojem hluku na posuzovaném záměru je, dle modelového výpočtu, 
vzduchotechnika stříkací kabiny (sací a výstupní vyústka).  

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeg.T je uvedena v tabulce č. 14 a platí pro 
stav, kdy budou posuzované zdroje hluku v provozu nepřetržitě celých 8 hodin. 

Tabulka č 14: Ekvivalentní hladina akustického tlaku A ze zadaných stacionárních 
zdrojů hluku umístěných na posuzovaném záměru 

Ekvivalentní hladina ak. tlaku A L Aeq,T [dB] 
Rok 2012 

1 2 3 4 

Záměr 37,4 38,3 35,9 32,4 

Hygienický limit 50,0 50,0 50,0 50,0 

Nejistota modelového výpočtu ε 3,0 3,0 3,0 3,0 

Hygienický limit splněn    Ano 1)    Ano 1)    Ano 1)    Ano 1) 

Vysvětlivky k tabulce č. 14:  

1) včetně započítané nejistoty výpočtu 
 

Poznámka:  
Pokud budou posuzované zdroje hluku v provozu dobu kratší než 8 (souvislých) 
hodin, bude mírně klesat i výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeg.T. 

Ve všech modelových bodech budou spolehlivě splněny hygienické limity pro hluk ze 
stacionárních zdrojů hluku v denní době. 

Pro zpracování stacionárních zdrojů hluku je v této studii použito výpočtového 
programu Hluk +, verze 7.16 Profi – „Výpočet dopravního a průmyslového hluku ve 
venkovním prostředí“ 

Dále viz kapitoly oznámení B.III.4 a D.I.3. 

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prost ředí 
v dot čeném území z hlediska jeho únosného zatížení 
Zvláště chráněná území (NP, CHKO, NPR, PR, NPP, PP) dle zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů se v místě 
záměru ani v jeho bližším okolí nevyskytují. Posuzovaný záměr není situován 
v žádné evropsky významné lokalitě ani ptačí oblasti. V místě záměru ani v jeho 
bližším okolí se nenachází žádný významný ani památný strom. Na lokalitě se 
nepředpokládá výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů uvedených ve 
vyhlášce č. 395/1992 Sb., v platném znění. 

Území se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod ve smyslu zákona o 
vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění. Zájmová lokalita se nenachází 
v záplavovém území. 

Záměr se nachází ve zranitelné oblasti dle § 33 zákona č. 254/2001 Sb., v platném 
znění. 
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V širším území jsou významnými krajinnými prvky Tichá Orlice a Libchavský potok 
s navazujícími pobřežními porosty, a lesy východním a západním směrem od hlavní 
komunikace, které pokrývají vzdálenější svahy. 

Registrovaným VKP podle § 6 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb. je lokalita „Staré 
ostřice“.  

V území řešeného záměru se nepředpokládá výskyt archeologických nálezů ve 
smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. V případě archeologického 
nálezu během stavebních prací je stavebník povinen ve smyslu výše uvedeného 
zákona umožnit záchranný archeologický výzkum. 

Posuzovaná lokalita patří mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší. 

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ 
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
D.I. Charakteristika p ředpokládaných vliv ů záměru na 
obyvatelstvo a životní prost ředí a hodnocení jejich velikosti 
a významnosti 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, v četně sociáln ě ekonomických vliv ů 

Chemické škodliviny, prach  
Zdrojem emisí škodlivin z posuzovaného záměru bude povrchová úprava drobných 
dílů v nově vybudované lakovně. Pro povrchovou úpravu lakováním bude používána 
vodou ředitelná barva. Dalším zdrojem emisí budou spalovací zdroje (plynové 
hořáky) vytápěné zemním plynem.  

Hodnocení inhalační expozice vychází z rozptylové studie, kde byly vyčísleny 
příspěvky záměru k imisním koncentracím oxidu dusičitého (NO2), prašného aerosolu 
frakce PM10 a těkavých organických látek. 

Rozptylová studie vyhodnotila imisní příspěvky areálu SOR Libchavy pro stávající 
situaci a pro předpokládaný stav. Předpokládaný stav je pro případ nanášení 
nátěrových hmot prezentován ve dvou variantách - výpočet tuhých znečišťujících 
látek a těkavých organických látek z emisního limitu a z předpokládané spotřeby 
těkavých organických látek. Dále byl vyčíslen také příspěvek samotného záměru. 

Výpočet byl proveden v šesti zvolených referenčních bodech (v nejbližší obytné 
zástavbě) a dále také v síti bodů (v přibližné výšce dýchací zóny člověka – tj. v 1,5 
metrech). 

Z hlediska potenciálních účinků na zdraví obyvatel je dále stručně charakterizován 
oxid dusičitý a prašný aerosol frakce PM10. Zároveň jsou uvedeny i vybrané 
publikované doporučené hodnoty.  

Těkavé organické látky jsou heterogenní skupinou látek, kterou nelze jednoduše 
toxikologicky charakterizovat, a proto ji nelze dále využít ani pro odhad zdravotních 
rizik. 
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Oxidy dusíku, oxid dusi čitý  

Jako oxidy dusíku se označuje směs vyšších oxidů dusíku, zejména oxidu dusnatého 
a dusičitého. V rámci spalovacích procesů je převážně emitován oxid dusnatý (NO), 
který se oxiduje na oxid dusičitý (NO2). Ten může dále reagovat s různými látkami a 
sloučeninami. 

Hlavní účinek oxidu dusičitého je dráždivý. Dráždí a ovlivňuje dýchací funkce a 
snižuje odolnost dýchacích cest a plic a zvyšuje riziko výskytu nemocí dolních cest 
dýchacích (a jejich projevů) a astmatických záchvatů. Chronické působení může 
vyvolat vznik chronického zánětu spojivek, nosohltanu a průdušek. Střednědobé a 
dlouhodobé studie zvířat kromě toho ukazují významné morfologické, biochemické a 
imunologické změny.  

Cestou vstupu NO2 do organizmu jsou dýchací cesty. Při inhalaci může být 
absorbováno 80 – 90 % NO2, z toho významná část v nosohltanu. 

Při akutní expozici (WHO, 2000) působí na zdravé osoby jen velmi vysoké 
koncentrace (1 990 µg/m3). U citlivějších lidí (např. astmatiků, pacientů s chronickou 
obstrukční chorobou plic) se může projevovat respiračními symptomy, ovlivněním 
plicních funkcí, reaktivity dýchacích cest při nižších koncentracích. Za hodnotu 
LOAEL se považuje koncentrace 375 – 565 µg/m3 (0,2–0,3 ppm), která u astmatiků 
při krátkodobé expozici indikuje malou cca 5% změnu plicních funkcí a zvyšuje 
reaktivitu dýchacích cest.  

Světovou zdravotnickou organizací (WHO) byla navržena směrnicová hodinová 
maximální imisní koncentrace NO2 v úrovni 200 µg/m3.  

Žádná z epidemiologických studií doposud spolehlivě necharakterizovala dlouhodobé 
(chronické) expozice a působení NO2 na lidské zdraví. Dostupné výsledky ukazují 
vznik respiračních efektů u dětí při dlouhodobé expozici NO2 v rozsahu průměrné 
roční koncentrace 50 - 75 µg/m3 a vyšší. 

WHO uvádí jako směrnicovou hodnotu průměrnou roční imisní koncentraci v úrovni 
40 µg/m3. 

Dle výpočtu rozptylové studie lze maximální hodnoty příspěvků hodinových imisních 
koncentrací oxidu dusičitého z výrobního areálu SOR Libchavy spol. s r.o. 
předpokládat u obytné zástavby v úrovni 0,44−0,84 µg/m3 v současnosti a v rozmezí 
2,96–4,25 µg/m3 po realizaci lakovny drobných dílů.  

Příspěvek průměrných ročních koncentrací se bude pohybovat u obytné zástavby 
v rozsahu 0,001−0,003 µg/m3 ze stávajícího provozu a okolo 0,007−0,036 µg/m3 po 
realizaci záměru.  

Stávající imisní situace přímo v lokalitě není monitorována. Pro vyjádření 
předpokládané úrovně imisního pozadí v lokalitě byly využity výstupy z měřící stanice 
č. 1338 Ústí nad Orlicí. Tato stanice svojí charakteristikou a reprezentativností 
nejlépe odpovídá zájmové lokalitě. I přesto nemusí zjištěné imisní koncentrace 
vystihovat přesně situaci v předmětné lokalitě. Na hodnoty imisních koncentrací 
znečišťujících látek je třeba pohlížet jako na orientační. 

Za rok 2009 byla na stanici č. 1338 stanovena průměrná roční hodnota koncentrace 
NO2 v úrovni 10,6 µg/m3. Hodinové imisní koncentrace NO2 z této stanice nejsou 
uvedeny. (Na stanici č. 1117 Ústí nad Orlicí – Podměstí činila hodinová imisní 
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koncentrace NO2 (resp. 98% kvantil) 60,3 µg/m3, průměrná roční koncentrace byla 
24 µg/m3.) 

Z výsledků epidemiologických studií, jak bylo uvedeno výše, vyplývá, že se akutní 
účinky v podobě ovlivnění plicních funkcí a zvýšení reaktivity dýchacích cest projevují 
u zdravých osob při koncentraci nad 1990 µg/m3. U astmatiků byl pozorován vliv na 
plicní funkce při koncentracích 375 - 565 µg/m3. Při součtu příspěvku záměru a 
úrovně znečištění (pozadí) jsou hodnoty nižší než koncentrace při kterých byly 
pozorovány účinky na zdraví exponovaných osob. 

WHO pro oxid dusičitý stanovila směrné hodnoty - pro hodinovou maximální 
koncentraci 200 µg/m3 a pro roční koncentraci 40 µg/m3. Vypočtené imisní příspěvky 
(ani při započítání zjištěného imisního pozadí) nepřekračují tyto doporučené hodnoty 
koncentrací.  

Prašný aerosol (tuhé zne čišťující látky)  
Tuhé znečišťující látky představují směs látek. Prašný aerosol může mít rozmanité 
rizikové vlastnosti, v reálných podmínkách působí jako součást komplexní směsi 
znečišťujících látek v ovzduší s různými účinky. Na tuhé částice se mohou 
adsorbovat některé reaktivní komponenty (např. polycyklické aromatické uhlovodíky, 
těžké kovy, aj.).  

Tzv. PM10 je torakální frakce s aerodynamickým průměrem částic do 10 µm, která 
proniká do spodních dýchacích cest a PM2,5 zahrnuje jemnější respirabilní podíl 
s aerodynamickým průměrem do 2,5 µm pronikající až do plicních sklípků.  

Prašný aerosol může způsobovat podráždění čichové sliznice a negativně ovlivňovat 
funkci i kvalitu řasinkového epitelu v horních cestách dýchacích, snižovat samočistící 
schopnosti a obranyschopnost dýchacího systému a tím vyvolat vhodné podmínky 
pro vznik bakteriálních či virových respiračních infekcí.  

Akutní zánětlivé změny mohou přejít do chronické fáze za vzniku chronické 
bronchitidy s následným postižením oběhového systému. Vyšší výskyt těchto změn 
je možno sledovat u citlivých skupin populace (děti, staří lidé a lidé s nemocemi 
dýchacího a srdečně cévního systému, kuřáci, aj.). 

Při krátkodobých expozicích výkyvům imisních koncentrací byly pozorovány zejména 
následující účinky: nárůst užívání léků při astmatický potížích, přechodné zvýšení 
počtu hospitalizací v důsledku respiračních onemocnění, zvýšení počtu lidí 
s podrážděním dolních dýchacích cest, zvýšení úmrtnosti. S chronickou expozicí 
prašnému aerosolu může souviset i zvýšení úmrtnosti a nárůst prevalence bronchitis 
(zejména u dětí). 

Prašný aerosol má účinky, které nelze přesně specifikovat a popsat, u této škodliviny 
nebyly stanoveny referenční dávky a koncentrace. Dle WHO nelze na základě 
současných poznatků stanovit bezpečnou prahovou koncentraci v ovzduší.  

V roce 2005 WHO aktualizovala některé dříve uvedené poznatky. Pro odvození 
vztahů mezi expozicí a účinkem byly využity studie, kde byl indikátorem prašný 
aerosol frakce PM2,5. Na základě těchto studií je odhadováno, že zvýšení průměrné 
roční koncentrace PM2,5 o 10 µg/m3 představuje zvýšení celkové úmrtnosti 
exponované populace cca o 6 %.  

WHO stanovila směrné hodnoty (AQG). Směrná doporučená roční koncentrace pro 
frakci pevných částic PM10 činí 20 µg/m3 a směrná doporučená 24-hodinová 
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koncentrace je 50 µg/m3 (WHO, 2005).  

Dále byly definovány přechodné (prozatímní) cíle - tzv. IT-1, IT-2 a IT-3. Průměrné 
roční koncentrace 70 µg/m3 (odpovídající IT-1) jsou spojeny s 15 % zvýšenou 
dlouhodobou úmrtností v porovnání s AQG. Průměrné roční koncentrace 50 µg/m3 
(odpovídající IT-2) snižují riziko předčasné úmrtnosti o cca 6 % (2-11%) ve srovnání 
s IT- 1 a průměrné roční koncentrace 30 µg/m3 (odpovídající IT-3) snižují riziko 
předčasné úmrtnosti o cca 6 % (2-11%) ve srovnání s IT- 2.   

Obdobně jsou definovány i přechodné cíle pro 24 hodinové koncentrace. Denní 
koncentrace 150 µg/m3 (odpovídající IT-1) jsou spojeny s 5 % nárůstem krátkodobé 
úmrtností v porovnání s AQG.  Denní koncentrace 100 µg/m3 (odpovídající IT-2) 
odpovídají nárůstu krátkodobé úmrtnosti o cca 2,5 % a denní koncentrace 75 µg/m3 
(odpovídající IT-3) o 1,2 % v porovnání s AQG. 

Dle rozptylové studie by imisní příspěvky z posuzovaného areálu SOR Libchavy 
k denní koncentraci prašného aerosolu frakce PM10 mohly dosahovat úrovně 
0,10−0,11 µg/m3 pro stávající provoz a po realizaci záměru 2,3−3,08 µg/m3 (při 
výpočtu z emisního limitu), resp. 2,01−2,71 µg/m3 (při výpočtu z předpokládané 
spotřeby látek).  

Příspěvky z posuzovaného areálu k průměrným ročním imisním koncentracím PM10 
lze očekávat v současnosti v rozmezí 0,0005–0,0017 µg/m3 a po realizaci záměru 
v úrovni 0,014−0,077 µg/m3 (při výpočtu z emisního limitu), resp. 0,012−0,067 µg/m3 
(při výpočtu z předpokládané spotřeby látek).  

Uvedené denní imisní koncentrace představují nejvyšší zjištěnou hodnotu v rámci 
provedených výpočtů. Tyto maximální imisní koncentrace mohou být dosahovány při 
špatných rozptylových podmínkách za silných inverzí a slabého větru. S rostoucí 
rychlostí větru vypočtené koncentrace značně klesají, jak je patrné z podrobnějších 
výpočtů uvedených v příloze rozptylové studie. Za běžných rozptylových podmínek 
jsou koncentrace významně nižší než při inverzích. Lze očekávat, že maximální 
hodnoty koncentrací se budou vyskytovat pouze několik dní v roce, v závislosti na 
četnosti výskytu inverzí a specifických meteorologických podmínkách v posuzované 
lokalitě.  

Navíc lze předpokládat, že ve skutečnosti budou tyto hodnoty podstatně nižší. 
Stávající provoz je vyhodnocen na základě provedeného emisního měření. Pro 
předpokládaný stav jsou na základě principu předběžné opatrnosti vyhodnoceny 
maximální imisní příspěvky vycházející z emisního limitu, resp. ze spotřeby látek.  

Samotné vypočtené denní i roční imisní příspěvky z posuzovaného záměru 
nepřekračují doporučené roční koncentrace AQG dle WHO. 

Stávající imisní situace přímo v lokalitě není monitorována. Na stanici č. 1338 Ústí 
nad Orlicí denní imisní koncentrace PM10, resp. 98% kvantil za rok 2009 činil 
81,0 µg/m3. Průměrná roční hodnota koncentrace PM10 byla stanovena 21,7 µg/m3. 

Po připočtení odhadovaného hodnoty pozadí ke zjištěným imisním příspěvkům 
budou celkové koncentrace (vzhledem k úrovni pozadí) překračovat doporučené 
denní i roční hodnoty AQG dle WHO.  

V případě průměrných ročních imisních koncentrací dosahují předpokládané 
příspěvky z areálu velmi nízké úrovně (setiny µg/m3) a nepředstavují tak významné 
zdravotní riziko pro exponovanou populaci.  
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S výkyvy denních průměrných koncentrací prašného aerosolu je spojeno nepříznivé 
ovlivňování respirační nemocnosti a úmrtnosti exponovaných obyvatel (a to zejména 
citlivých skupin populace – děti, starší osoby a jedinci s onemocněním dýchacích 
cest). Vzhledem k závažnosti uvedených účinků je nutné minimalizovat imisní 
příspěvek důsledným dodržováním možných opatření ke snížení prašnosti a zaměřit 
se také na snižování sekundární prašnosti, která by mohla zjištěný imisní příspěvek 
zvyšovat. 

Hluk  
Nadměrný hluk provokuje v lidském organizmu řadu reakcí. Hluk má vliv na 
psychiku; může vyvolávat únavu, deprese, stres, pocity rozmrzelosti a nervozity, 
agresivitu, neochotu. Rušení a obtěžování hlukem je častou subjektivní stížností na 
kvalitu životního prostředí a může představovat prvotní podnět rozvoje neurotických, 
psychosomatických i psychických stresů u četných nemocných. Je pravděpodobné, 
že snižuje obecnou odolnost vůči zátěži, zasahuje do normálních regulačních 
pochodů. Nadměrná hluková expozice pracujících snižuje pozornost a produktivitu a 
kvalitu práce. Významně je také ohrožena bezpečnost práce. Důsledkem zvýšené 
hladiny hluku může docházet také ke zhoršení komunikace řeči a tím ke změnám 
v oblasti chování a vztahů a k rušení spánku (zmenšením jeho hloubky a zkrácením 
doby spánku, k častému probouzení během spánku).  

Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je považováno 
poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, spotřeba sedativ a 
hypnotik, obtěžování hlukem, rušení spánku a nepříznivé osvojování řeči a čtení u 
dětí (WHO, 1999, 2007, 2009). 

Omezené důkazy jsou pro ovlivnění hypertenze, výkonnosti, imunity, psychických 
poruch, nemocnosti a vývoje plodu. 

U každého člověka existuje určitý stupeň citlivosti, respektive tolerance k rušivému 
účinku hluku, jako významně osobnostně fixovaná vlastnost. V normální populaci je 
10−20 % vysoce senzitivních osob, stejně jako velmi tolerantních, zatímco u zbylých 
60−80 % populace víceméně platí kontinuální závislost míry obtěžování na intenzitě 
hlukové zátěže. 

Zvláště citlivá na působení zvýšené hlučnosti je tvůrčí duševní práce a plnění úkolů 
spojených s nároky na paměť, soustředěnou a trvalou pozornost a komplikované 
analýzy. Rušivý účinek hluku je významný zejména při činnostech náročných na 
pracovní paměť, kdy je třeba udržovat část informací v krátkodobé paměti, jako jsou 
matematické operace a čtení.  

Hlavními zdroji hluku vyvolanými hodnoceným záměrem bude hluk související 
s provozem jednotlivých sacích a výstupních vyústek vzduchotechniky a jednotlivých 
hořáků. Podkladem k hodnocení expozice byly modelové výpočty akustické studie 
programem „Hluk+, Verze 7.16 Profi. Byl vyhodnocen hluk z provozu stacionárních 
zdrojů. 

Výpočet byl proveden pro čtyři modelové body umístěné na hranici nejbližšího 
chráněného venkovního prostoru staveb, který se nalézá výhodně a jižně od 
posuzovaného záměru. Všechny modelové body byly umístěny ve výšce 4 m nad 
terénem.  
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Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ze stacionárních zdrojů hluku umístěných 
na posuzovaném záměru se budou dle modelového výpočtu hlukové studie 
pohybovat v denní době na úrovni 32,4−38,3 dB. 

Na základě dokumentů WHO a dalších podkladů (Kubina a Havel, 2007) je v tabulce 
č. 15 uvedena orientační závislost výskytu nepříznivých účinků na zdraví a pohodu 
obyvatel (vybarvené plochy) vyvolaná různou intenzitou hlukové zátěže v denní 
době.  

S ohledem na individuální rozdíly v citlivosti vůči nepříznivým účinkům hluku a vlivem 
konkrétních místních podmínek je třeba předpokládat možnost těchto účinků u 
citlivější části populace i při hladinách hluku významně nižších. 

Tabulka č. 15: Odhad projevů nepříznivých účinků u exponované populace v závislosti  
na ekvivalentní hladině akustického tlaku A - pro denní dobu (600 – 2200 hod.)  

 LAeq,  6-22 h (dB) Nepříznivý ú činek hlukové zát ěže 
 <<<< 50  50-55  55-60 60-65  65-70  70+ 

Sluchové postižení *        

Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí         

Vliv na kardiovaskulární systém       

Zhoršená komunikace řečí       

Silné obtěžování       

Mírné obtěžování       

Poznámka k tabulce č. 15: 
* přímá expozice hluku v interiéru (LAeq,24h)  

Obecně lze konstatovat, že hluk z provozu záměru bude vnímán subjektivně. 
Vnímání hluku může ovlivňovat umístění obytné zástavby vzhledem 
k poloze provozu a dále také vztah, který k němu konkrétní osoba zaujímá. 

Ze srovnání výskytu nepříznivých účinků na zdraví při různé intenzitě hlukové zátěže 
a vypočtených hladin akustického tlaku A (v úrovni 32,4−38,3 dB) vyplývá, že 
zjištěné hladiny ze stacionárních zdrojů hluku posuzované lakovny drobných dílů se 
pohybují v hladinách nižších, než pro které jsou odhadovány projevy nepříznivých 
účinků na zdraví většiny obyvatel exponované populace. 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 
Hodnocení vlivů na ovzduší vychází z modelových výpočtů, resp. z očekávaných 
imisních příspěvků modelových látek v zájmovém území z nových zdrojů, které 
vzniknou v důsledku realizace předmětného záměru, na kvalitu ovzduší.  

Zdrojem emisí při výstavbě záměru bude provoz stavebních mechanizmů na 
staveništi a obslužná nákladní automobilová doprava na příjezdových komunikacích.  

Během výstavby se mohou uvolňovat emise poletavého prachu - tuhé znečišťující 
látky, produkované emise budou závislé na aktuálních povětrnostních podmínkách 
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(síle a směru větru), vlhkosti vzduchu, půdy a dále také na realizaci opatření 
k omezování prašnosti, proto musí být dodržována následující opatření: 

− provádět pravidelné čištění vozovky a manipulačních ploch a v případě sucha 
kropení, 

− minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních 
zdrojů prašnosti, 

− za nepříznivých povětrnostních podmínek zamezit šíření prašnosti do okolí 
(vhodnou manipulací se sypkými materiály, kropením, aj.), 

− zabezpečit náklad na automobilech proti úsypům a před výjezdem z areálu stavby 
řádně očistit vozidla. 

Nejprašnější stavební práce (demoliční a zemní práce) budou realizovány 
v relativně krátkém časovém úseku v průběhu roku. Působení těchto zdrojů je 
omezené – po dobu výstavby. 

Popis a základní charakteristika zdrojů emisí je uvedena v kapitole B. III.1. 

Imisní limity  
Imisní limity jsou stanoveny nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování 
a vyhodnocování kvality ovzduší. Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v µg.m-3 a 
vztahují se na standardní podmínky – objem přepočtený na teplotu 293,15 K a 
atmosférický tlak 101,325 kPa. 

Tabulka č. 16: Imisní limity vybraných znečišťujících látek 

Znečišťující látka Doba 
průměrování 

Hodnota imisního limitu/maximální 
povolení po čet jejího p řekro čení za 

rok 

Datum, do n ěhož 
musí být limit 

dosažen 

Oxid dusi čitý 1 hodina 200 µg.m-3/18 1.1.2010 

Oxid dusi čitý 1 rok 40 µg.m-3 1.1.2010 

PM10 24 hodin 50 µg.m-3/35 - 

PM10 1 rok 40 µg.m-3 - 

Imisní limity pro těkavé organické látky s výjimkou benzenu nařízením vlády 
č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, nejsou stanoveny. 
Příspěvky k ročním imisním koncentracím TOC v rozptylové studii byly vypočteny pro 
účely vyhodnocení zasaženého území.  

Státní zdravotní ústav vyhlásil podle § 45 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, 
v platném znění referenční koncentrace pro některé znečišťující látky, které mají 
v rozptylových studiích stejnou platnost jako imisní limity.  

Maximální přípustné imisní koncentrace uhlovodíků byly publikovány v příloze 
časopisu Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica, č. 6/86 a č. 2/91 
(viz tabulka č. 17). 
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Tabulka č. 17: Přípustné imisní koncentrace uhlovodíků 

Škodlivina kmax [µg/m 3]  

Uhlovodíky nad C5 (suma) 2000 

Vysvětlivky k tabulce č. 17: 
kmax  přípustná průměrná půlhodinová koncentrace znečišťující látky 

Výpočet imisních koncentrací 
Podle metodiky SYMOS´97 byly provedeny výpočty příspěvků imisních koncentrací 
(maximálních hodinových, maximálních 24-hodinových a průměrných ročních) 
vybraných znečišťujících látek ve zvolených 6 výpočtových bodech mimo síť 
a v geometrické síti referenčních bodů.  

Hodnoty příspěvků imisních koncentrací byly vypočteny pro všech pět tříd stability 
přízemní vrstvy atmosféry a tři třídy rychlosti větru, s příspěvky po úhlových 
krocích 1°.  

Imisní koncentrace NO 2, PM10 a těkavých organických látek (TOC) 
V následujících tabulkách č. 18 - 20 jsou uvedeny vypočtené hodnoty příspěvků 
imisních koncentrací NO2, PM10 a TOC v každém zvoleném výpočtovém bodě mimo 
síť. 

Stávající hodnoty imisních koncentrací amoniaku přímo v posuzované lokalitě nejsou 
známy. Stávající stav je prezentován hodnotami imisních koncentrací uvedenými 
v kapitole oznámení C.II.1. 

Rozptylová studie byla vypo čtena pro tyto stavy:  
1) Stávající stav 

2) Posuzovaný záměr  
– výpočet TZL a TOC byl proveden z emisního limitu 
– výpočet TZL a TOC byl proveden z předpokládané spotřeby těkavých 

organických látek   

3) Předpokládaný stav 
- výpočet TZL a TOC byl proveden z emisního limitu 
- výpočet TZL a TOC byl proveden z předpokládané spotřeby těkavých 

organických látek   

Na obrázku 3 jsou znázorněny výpočtové body mimo síť použité v rozptylové studii. 
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Obr. 3:  Znázornění umístění výpočtových bodů mimo síť použitých v rozptylové 
studii 
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a) V referen čních bodech mimo sí ť 
� NO2 

Tabulka č. 18: Příspěvek k imisním koncentracím NO2ve výpočtových bodech mimo 
síť 

Stávající stav Posuzovaný zám ěr Předpokládaný 
stav Výpo čtový 

bod cmax - h  
[µg/m 3] cr [µg/m 3] cmax - h  

[µg/m 3] cr [µg/m 3] cmax - h   
[µg/m 3] cr [µg/m 3] 

1 0,64595 0,00159 2,9995 0,00859 3,10145 0,01019 

2 0,76866 0,00116 2,42932 0,00604 2,95794 0,0072 

3 0,83596 0,0027 3,70266 0,01037 3,70267 0,01307 

4 0,44205 0,00313 4,01324 0,01353 4,01346 0,01666 

5 0,44606 0,00251 4,23568 0,0336 4,25006 0,03611 

6 0,56527 0,00214 3,24947 0,01665 3,32098 0,01879 

limit 200 40 200 40 200 40 

Vysvětlivky k tabulce č. 18: 
cr příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci NO2 ve výpočtovém bodě mimo síť 

cmax-h maximální hodnota příspěvků k hodinovým imisním koncentracím NO2 
ve výpočtovém bodě mimo síť   

� PM10 

Tabulka č. 19: Příspěvek k imisním koncentracím PM10ve výpočtových bodech mimo 
síť 

Posuzovaný zám ěr Předpokládaný stav 
Stávající stav 

z limitu ze spot řeby z limitu ze spot řeby Výpo čtový 
bod 

cmax24hod  
[µg/m 3] 

cr 
[µg/m 3] 

cmax24hod  
[µg/m 3] 

cr 
[µg/m 3] 

cmax24hod  
[µg/m 3] 

cr 
[µg/m 3] 

cmax24hod  
[µg/m 3] 

cr 
[µg/m 3] 

cmax24hod  
[µg/m 3] 

cr 
[µg/m 3] 

1 0,0978 0,00069 2,304 0,0177 2,027 0,0154 2,304 0,0184 2,027 0,0161 

2 0,0987 0,00054 2,305 0,0131 2,013 0,0114 2,305 0,0137 2,013 0,0119 

3 0,1037 0,0008 2,813 0,0210 2,479 0,0183 2,813 0,0218 2,479 0,0191 

4 0,0983 0,00102 2,811 0,0249 2,464 0,0217 2,811 0,0259 2,465 0,0227 

5 0,0978 0,00167 2,939 0,0753 2,584 0,0657 3,015 0,0770 2,660 0,0673 

6 0,1055 0,00125 2,997 0,0417 2,631 0,0362 3,078 0,0430 2,712 0,0375 

limit 50 40 50 40 50 40 50 40 50 40 

Vysvětlivky k tabulce č. 19: 
cr příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci PM10 ve výpočtovém bodě mimo síť 

cmax-24 hod maximální hodnota příspěvků k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10 
ve výpočtovém bodě mimo síť 
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� TOC 

Tabulka č. 20: Příspěvek k imisním koncentracím TOC ve výpočtových bodech 
mimo síť 

Posuzovaný zám ěr Předpokládaný stav 
Stávající stav 

z limitu ze spot řeby z limitu ze spot řeby Výpo čtový 
bod 

cmax–hod  
[µg/m 3] 

cr 
[µg/m 3] 

cmax–hod  
[µg/m 3] 

cr 
[µg/m 3] 

cmax–hod  
[µg/m 3] 

cr 
[µg/m 3] 

cmax–hod  
[µg/m 3] 

cr 
[µg/m 3] 

cmax–hod  
[µg/m 3] 

cr 
[µg/m 3] 

1 90,144 0,3368 75,227 0,3058 45,417 0,1694 90,144 0,6426 90,144 0,5015 

2 90,778 0,2407 74,376 0,2264 42,601 0,1235 90,780 0,4670 90,779 0,3609 

3 81,871 0,4333 91,449 0,3635 55,804 0,2035 94,063 0,7967 81,871 0,6307 

4 79,265 0,5476 90,865 0,4337 53,485 0,2456 97,744 0,9813 79,267 0,7857 

5 75,537 0,7959 94,158 1,3058 55,756 0,7394 145,520 2,1017 106,330 1,5123 

6 85,287 0,5177 95,899 0,7166 56,469 0,3892 159,218 1,2343 119,909 0,8966 

limit nest. nest. nest. nest. nest. nest. nest. nest. nest. nest. 

Vysvětlivky k tabulce č. 20: 
cr příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci TOC ve výpočtovém bodě mimo síť 

cmax-h maximální hodnota příspěvků k hodinovým imisním koncentracím TOC 
ve výpočtovém bodě mimo síť   

U hodnot příspěvků maximálních imisních koncentrací jsou uvedeny rovněž 
povětrnostní podmínky (třídy stability počasí a rychlosti větru) při kterých jsou tato 
maxima dosahována. Uvedená krátkodobá maxima znamenají nejvyšší hodnoty 
koncentrací ze všech tříd stability a při takové rychlosti větru, která je v dané třídě 
stability nejčetnější. 

Ve všech výpočtových bodech jsou tato maxima dosahována při špatných 
rozptylových podmínkách za silných inverzí a slabého větru. S rostoucí rychlostí 
větru vypočtené koncentrace značně klesají. 

Za běžných rozptylových podmínek jsou koncentrace několikanásobně nižší než 
při inverzích a v případě normálního a labilního teplotního zvrstvení a rychlého 
rozptylu může být tento rozdíl až řádový. 

Ve skutečnosti se tyto maximální hodnoty koncentrací mohou vyskytovat pouze 
několik hodin nebo dní v roce, v závislosti na četnosti výskytu inverzí a větrné růžici 
pro posuzovanou lokalitu. Proto jsou pro posouzení vhodnější roční koncentrace 
znečišťujících látek, při jejichž výpočtu je použita i větrná růžice. 

Grafické znázornění vypočtených příspěvků imisních koncentrací NO2 (maximálních 
hodinových a průměrných ročních), PM10 (maximálních 24-hodinových a průměrných 
ročních) a TOC (maximálních hodinových a průměrných ročních) ve formě izolinií je 
součástí přílohy rozptylové studie – příloha č. 7. Podrobné výpisy výpočtů příspěvků 
imisních koncentrací NO2, PM10 a TOC ve všech referenčních bodech v síti při 
různých povětrnostních podmínkách (při různé třídě stability počasí a rychlosti větru) 
jsou k dispozici na vyžádání u zpracovatele rozptylové studie.  
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b) V husté geometrické síti výpo čtových bod ů 
� NO2, PM10 a TOC 
V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené příspěvky k imisní koncentraci 
znečišťujících látek ve stávající obytné zástavbě.   

Tabulka č. 21: Příspěvek k imisním koncentracím znečišťujících látek v síti 
referenčních bodů – posuzovaný záměr 

PM10 TOC 
NO2 

z limitu ze spot řeby z limitu ze spot řeby  

cmax - h  
[µg/m 3] 

cr 
[µg/m 3] 

cmax–24hod  
[µg/m 3] 

cr 
[µg/m 3] 

cmax–24hod  
[µg/m 3] 

cr 
[µg/m 3] 

cmax - h  
[µg/m 3] 

cr 
[µg/m 3] 

cmax - h  
[µg/m 3] 

cr 
[µg/m 3] 

Vypočtený  
příspěvek 0 - 4 0 – 

0,02 0 – 2,5 0 – 
0,04 0 – 2,5 0 – 

0,04 0 - 80 0 – 0,8 0 - 50 0 - 0,6 

% z limitu 0 - 2 0 – 
0,05 

0 - 5 0 – 0,1 0 - 5 0 – 0,1 - - - - 

Limit 200 40 50 40 50 40 nest. nest. nest. nest. 

Tabulka č. 22: Příspěvek k imisním koncentracím znečišťujících látek v síti 
referenčních bodů – předpokládaný stav 

PM10 TOC 
NO2 

z limitu ze spot řeby z limitu ze spot řeby  

cmax - h  
[µg/m 3] 

cr 
[µg/m 3] 

cmax–24hod  
[µg/m 3] 

cr 
[µg/m 3] 

cmax–24hod  
[µg/m 3] 

cr 
[µg/m 3] 

cmax - h  
[µg/m 3] 

cr 
[µg/m 3] 

cmax - h  
[µg/m 3] 

cr 
[µg/m 3] 

Vypočtený  
příspěvek 0 - 4 0 – 

0,02 0 – 3 0 – 
0,04 0 – 2,5 0 – 

0,04 0 - 100 0 – 1,5 0 - 100 0 – 1,0 

% z limitu 0 - 2 0 – 
0,05 0 - 6 0 – 0,1 0 - 5 0 – 0,1 - - - - 

Limit 200 40 50 40 50 40 nest. nest. nest. nest. 

Vysvětlivky k tabulkám č. 21 a 22: 
cr příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci znečišťujících látek v síti referenčních bodů 

cmax maximální hodnota příspěvků k hodinovým imisním koncentracím NO2 a TOC v síti 
referenčních bodů   

c24-hod  maximální hodnota příspěvků k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10 v síti 
referenčních bodů   

Závěr zpracovatele rozptylové studie: 
V současné době i po instalaci kombinované stříkací a sušící kabiny a její uvedení do 
provozu nebude docházet k překračování imisních limitů posuzovaných 
znečišťujících látek s výjimkou 24-hodinového imisního limitu pro PM10. 24-hodinový 
imisní limit byl na nejbližší měřící stanici v roce 2009 překročen 19x, imisní limit 
připouští překročení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok. Příspěvek posuzovaného záměru 
bude však minimální.  

Zpracovatel rozptylové studie souhlasí s posuzovaným záměrem, tj. umístěním 
lakovny drobných dílů s tím, že realizace a provoz záměru budou provedeny 
v souladu s rozptylovou studií a budou respektována doporučení zpracovatele 
rozptylové studie. 
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Doporu čení zpracovatele rozptylové studie: 
� Provést uvažovaný záměr dle projektu, instalovat zařízení uvažované 

v rozptylové studii. 
� Po uvedení do provozu plnit povinnosti provozovatele velkého zdroje 

znečišťování ovzduší, stanovené v § 11 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší, v platném znění.  

� Přepracovat Provozní evidenci velkého zdroje znečišťování ovzduší v souladu 
s vyhláškou č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o 
provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 

� V pravidelných intervalech daných vyhláškou č. 205/2009 Sb. provádět 
jednorázové autorizované měření emisí. 

� Respektovat veškerá opatření pro měření, regulaci, bezpečnost provozu a 
požární ochranu.  

� Provádět pravidelnou kontrolu a údržbu zařízení. 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci 
Předmětem hlukové studie (příloha oznámení č. 3) je posouzení změny hlukové 
zátěže způsobené výstavbou nové haly, v níž bude umístěna lakovna drobných dílů 
v areálu podniku SOR Libchavy spol. s r.o. na nejblíže umístěný chráněný venkovní 
prostor a chráněný venkovní prostor staveb a jeho porovnání s požadovanými 
hygienickými limity, které jsou vymezeny nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Pro zpracování stacionárních zdrojů hluku je v této studii použito výpočtového 
programu „Hluk+, Verze 7.16 Profi - Výpočet dopravního a průmyslového hluku ve 
venkovním prostředí“. 

Hluk z etapy výstavby zám ěru  
Výpočet hlukové zátěže u nejbližší obytné zástavby nebyl proveden, vzhledem 
k tomu, že v současné době nejsou známy potřebné údaje pro výpočet - skladba a 
počty stavebních mechanizmů, časová součinnost a délka nasazení strojů, 
harmonogram, postup a technologie výstavby, atd. Ty budou specifikovány v dalším 
stupni projektové dokumentace. 

Pro stavební práce v posuzovaném území platí následující hygienické limity: 
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební 
činnosti LAeq,s je: 

LAeq,16hod = 65,0 dB (LAeq,8hod = 67,4 dB) 

Hluk z etapy provozu zám ěru  
Posuzovanými zdroji hluku jsou jednotlivé sací a výstupní vyústky vzduchotechniky a 
jednotlivých hořáků. Lakovací kabina, včetně pomocných technologií (ventilátory, 
hořáky) bude umístěna v hale, jejíž obvodový plášť je zhotoven ze sendvičových 
panelů Kingspan. 

Předpokládaná hladina akustického tlaku A bude v hale, v okolí lakovacího boxu, 
LAeq,T ≤ 80 dB. Stavební vzduchová neprůzvučnost obvodového pláště haly 
zhotovená z panelů Kingspan bude R´WA ≥ 28dB. Z uvedeného vyplývá, že hluk šířící 
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se obvodovým pláštěm v okolí lakovacího boxu bude LAeq,T ≤ 46 dB a tedy pro další 
výpočet nepodstatný. 

Stacionární zdroje hluku zadané do modelového výpočtu jsou uvedeny v tabulce 
oznámení č. 10. 

Akustické posouzení: 
Modelový výpočet je proveden pro denní dobu. Umístění modelových bodů je 
vyznačeno na obrázku 4. 

Tabulka č. 23: Ekvivalentní hladina akustického tlaku A ze zadaných stacionárních 
zdrojů hluku umístěných na posuzovaném záměru 

Ekvivalentní hladina ak. tlaku A L Aeq,T [dB] 
Rok 2012 

1 2 3 4 

Záměr 37,4 38,3 35,9 32,4 

Hygienický limit 50,0 50,0 50,0 50,0 

Nejistota modelového výpočtu ε 3,0 3,0 3,0 3,0 

Hygienický limit splněn    Ano 1)    Ano 1)    Ano 1)    Ano 1) 

Poznámka k tabulce č. 23: 
1) včetně započítané nejistoty výpočtu 

Dominantním zdrojem hluku na posuzovaném záměru je, dle modelového výpočtu, 
vzduchotechnika stříkací kabiny (sací a výstupní vyústka).  

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeg.T uvedená v tabulce č. 23 platí pro stav, 
kdy budou posuzované zdroje hluku v provozu nepřetržitě celých 8 hodin. 

Poznámka:  
Pokud budou posuzované zdroje hluku v provozu dobu kratší než 8 (souvislých) 
hodin, bude mírně klesat i výsledná LAeg.T. 

Ve všech modelových bodech budou spolehlivě splněny hygienické limity pro hluk ze 
stacionárních zdrojů hluku v denní době. 

Modelové body jsou umístěny na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru 
staveb, který se nalézá východně a jižně od posuzovaného záměru. Všechny 
modelové body jsou umístěny ve výšce 4 m nad terénem. 

Tabulka č. 24: Umístění modelových bodů 

Číslo bodu Umíst ění 

1 Libchavy, RD č.p. 47 – západní stěna 

2 Libchavy, RD č.p. 46 – západní stěna 

3 Libchavy, RD č.p. 156 – západní stěna 

4 Libchavy, RD č.p. 43 – severní stěna 
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Obr. 4:  Umístění modelových bodů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protihluková opat ření  
Není potřebné přijímat dodatečná protihluková opatření. 

Doporučení: dodavatel jednotlivých komponentů vzduchotechniky by měl garantovat, 
že dodaná technologie, jednotlivé prvky vzduchotechniky a hořáky, nevytváří hluk 
vyznačující se tónovou složkou. 

Nejistota modelového výpo čtu 
Metoda použitá při výpočtu hlukové studie zaručuje pro výsledky výpočtů hluku 
ze stacionárních zdrojů hluku chybu vypočtené hodnoty ±3,0 dB (nejistotu 
modelových výpočtů v programu Hluk+ lze zařadit do II. třídy přesnosti s přesností 
±3,0 dB). 

Hygienické limity 
Dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací platí pro zájmovou lokalitu pro denní a noční dobu následující hygienické 
limity. 

Tabulka č. 25: Důsledky pro řešení - hluk z běžného provozu 

Základní hladina akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB 

Výsledná nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T pro stacionární zdroje 
hluku (den – T = 8 hod) 

Chráněné venkovní prostory staveb LAeq,T = 50 dB 

Chráněné venkovní prostory 
Den 

LAeq,T = 50 dB 

záměr 

1 

2 

3 

4 
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Ekvivalentní hladina akustického tlaku A: 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T je hlavním deskriptorem pro 
posuzování hluku v pracovním i venkovním prostředí. Je definována: 

[ ]dB10f
f

1
log10L

n

1i

10

L

in

1i
i

TAeq,

i

∑
∑

=

=

⋅⋅⋅⋅=  

kde fi je míra časového výskytu hladin z měřeného časového úseku v i-tém 
hladinovém intervalu v procentech, sekundách nebo četnosti čtení 

 Li je střední hladina v i-tém hladinovém intervalu v dB 

 n je celkový počet hladinových intervalů 

Hygienické limity v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním 
prostoru 

§ 11 (1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného 
impulsy ve venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích 
výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém 
třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se 
stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), 
v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních 
komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého 
provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T se stanoví pro celou denní 
(LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h). 

§ 11 (4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku 
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem 
základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke 
druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto 
nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce –12 dB. Obsahuje-li hluk 
tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se 
další korekce –5 dB. 

Tabulka č. 26: Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném 
venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru 

Korekce dB 
Druh chrán ěného prostoru 1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických 
zařízení včetně lázní 

- 5 0 + 5 + 15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení 
včetně lázní 

0 0 + 5 + 15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný 
venkovní prostor 

0 + 5 + 10 + 20 

Korekce uvedené v tabulce č. 26 se nesčítají. 
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Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce 
–10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce 
–5 dB. 

Vysvětlivky k tabulce č. 26: 
1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku 

6), s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelovou komunikaci, a dále s výjimkou 
drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu 
nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. 

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

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

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, 
kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních 
komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném 
venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení 
nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při 
zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které 
nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a 
chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. 

6) § 30 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb. 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Území předmětného záměru leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod ve 
smyslu zákona o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění.  

Zájmová lokalita se nenachází v záplavovém území. 

Záměr se nachází ve zranitelné oblasti dle § 33 zákona č. 254/2001 Sb., v platném 
znění. 

Etapa výstavby zám ěru 

Největší riziko pro kvalitu podzemní vody představují případné úkapy nebo úniky 
ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.) používaných při provozu 
stavební mechanizace.  

Nakládání s odpadními vodami a látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní 
nezávadnost vod bude respektovat ochranu jakosti povrchových a podzemních vod 
v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. Na 
nezpevněných, nezabezpečených plochách nebude provozována jakákoliv 
manipulace s ropnými látkami, ani jejich skladování, dále zde nebudou opravovány 
žádné mechanizmy (stavební stroje či vozidla). Pro parkování a opravy těchto 
mechanizmů budou využity stávající zpevněné manipulační plochy a parkoviště. 
Všechny mechanizmy, které se budou pohybovat na zařízeních staveniště budou 
v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska 
možných úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před 
zahájením prací v těchto prostorech.  

V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodleně odstraněna, odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům. 
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Etapa provozu zám ěru 

Vzhledem k nakládání s chemickými látkami a přípravky (viz kapitola č. B.II.3), které 
lze dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění označit jako nebezpečné 
závadné látky, je společnost povinna učinit odpovídající opatření, aby tyto látky 
nevnikly do povrchových či podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. 

Uživatel závadných látek zacházející s nimi ve větším rozsahu nebo se zvýšeným 
nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody je dle § 39 zákona č. 254/2001 Sb., 
v platném znění povinen vypracovat plán opatření pro případ havárie (dále havarijní 
plán). Náležitosti nakládání se závadnými látkami a náležitosti havarijního plánu 
jakož i způsob a rozsah hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich 
škodlivých následků řeší vyhláška č. 450/2005 Sb. Havarijní plán schvaluje příslušný 
vodoprávní úřad.  

V havarijního plánu pro případ úniku látek nebezpečných vodám budou mimo jiné 
podrobně popsány potenciální zdroje úniku závadných látek, úniková místa a možné 
havarijní situace. Na základě předpokládaných havarijních úniků a jejich popisu bude 
uveden postup likvidace havárie. Dále budou navržena odpovídající opatření 
k prevenci havárií a k odstranění jejich případných následků.  

V areálu společnosti budou shromažďovány pouze odpady související s jejím 
provozem a to na vyhrazených místech. Odpady musí být správně zabezpečeny 
a musí s nimi být nakládáno dle požadavků platné legislativy (dle zákona 
č. 185/2001 o odpadech, v platném znění a jeho prováděcích předpisů). 

Libchavský potok (významný krajinný prvek) je a bude ovlivněn provozem areálu, 
jsou do něj vypouštěny vyčištěné odpadní vody. Tento vliv je malý a středně 
významný. 

Obecně lze za hlavní rizika zhoršení jakosti podzemní i povrchové vody při budoucím 
provozu záměru považovat případné havárie či jiné nestandardní stavy (viz kapitola 
D.III.).  

D.I.5. Vlivy na p ůdu 
Nově plánovaná hala s umístěným lakovacím boxem na drobné díly je navržena na 
pozemku s parcelním číslem 1199/1 a na stavebních parcelách číslo 470, 471 a 600 
v katastrálním území Dolní Libchavy. 

Pozemková parcela č. 1199/1 je v katastru nemovitostí vedena jako ostatní plocha. 
Stavební parcely č. 470, 471 a 600 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako 
zastavěná plocha a nádvoří.  

Výstavba nové haly je navržena na celkové ploše 800 m2 (půdorys haly 20 x 40 m). 

Realizací nové haly nebudou dotčeny pozemky s ochranou ZPF (zemědělský půdní 
fond) ani PUPFL (pozemky určené k plnění funkce lesa). 

Záměr je v souladu s platným územním plánem obce. Dle sdělení stavebního úřadu 
Městského úřadu Ústí nad Orlicí se předmětný záměr nachází ve funkční ploše 
VD – výroba a skladování.  

Problematika znečištění půdy souvisí především s vlastní výstavbou při používání 
potřebné stavební techniky (únik látek ze stavebních mechanizmů či při skladování 
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pohonných hmot, technologických kapalin) a v procesu nakládání a likvidace 
nevyužitých stavebních materiálů a odpadů z procesu výstavby. 

V příslušné kapitole je specifikována předpokládaná struktura vznikajících odpadů 
v rámci výstavby. V současné době nelze množství odpadů vznikajících v etapě 
výstavby objektivně určit. V prováděcích projektech budou jednotlivé druhy odpadů 
vznikající během výstavby i provozu záměru upřesněny a stanoveno jejich množství 
a předpokládaný způsob shromažďování, skladování, třídění a zneškodnění. Pro 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří investor potřebné podmínky.  

Při dodržení dále navržených opatření je riziko negativního vlivu výstavby i provozu 
záměru na znečištění půdy malé. Negativní ovlivnění stability půdy se 
nepředpokládá.  

D.I.6. Vlivy na horninové prost ředí a přírodní zdroje 
Ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory se v dotčeném území nenacházejí. 
Vliv lze označit za nulový. 

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
Vzhledem k lokalizaci a charakteru záměru lze konstatovat, že posuzovaný záměr 
nebude mít významný negativní dopad na biologicky významné hodnoty v širším 
území. Nepředpokládá se negativní vliv ani na lokality soustavy NATURA 2000, tedy 
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (stanovisko orgánu ochrany přírody 
podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. je přílohou 
oznámení č. 1). 

Hodnocená lokalita není součástí žádného zvláště chráněného území ani přírodního 
parku. Záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku. Lokalitou 
záměru neprochází žádný územní systém ekologické stability. 

Nepředpokládá se negativní vliv záměru na změny v biologické rozmanitosti a ve 
struktuře a funkci ekosystémů. 

Památné a významné stromy nejsou na plochách dotčených záměrem ani v jejich 
blízkosti registrovány. 

Realizací záměru nedojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les (dle zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění).  

D.I.8. Vlivy na krajinu 
Krajinný ráz je definován v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, 
který je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu by neměl 
být záměrem nikterak narušen. 

Zásahy do krajinného rázu (zejména umisťování a povolování staveb) mohou být 
prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště 
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka krajiny 
a vztahů v krajině. 
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Záměr je v souladu s platným územním plánem obce. Dle sdělení stavebního úřadu 
Městského úřadu Ústí nad Orlicí se předmětný záměr nachází ve funkční ploše 
VD – výroba a skladování. 

Nová hala pro lakování drobných dílů je navrhována ve stávajícím areálu, v prostoru, 
kde byly donedávna dva plechové sklady, které pro realizaci záměru budou 
demontovány, repasovány. Nejbližší okolní krajina této společnosti má charakter 
ploch zemědělsky obhospodařovaných. Mimo obhospodařovaných polí se v okolí 
záměru nalézají plochy s lesním využitím a na areál společnosti navazuje obytná 
zástavba, která má charakter rodinných domů.  

Okolí areálu tvoří zkulturněná, člověkem přeměněná krajina. Zvláště chráněná 
území, území přírodních parků, významné krajinné prvky a kulturní dominanty se 
v místě záměru nevyskytují.  

V sousedství areálu se rozprostírá přírodní park Tichá Orlice bohatý na živé složky. 

Vzhledem k situování záměru do zastavěného území tedy silně antropicky 
ovlivněného lze konstatovat, že se na posuzované lokalitě nevyskytují druhy zvláště 
chráněné zákonem. Sledované plochy jsou z hlediska fauny a flóry bezvýznamné.  

Estetická kvalita zájmové oblasti již byla narušena přítomností stávajícího areálu 
společnosti. Realizací záměru, který bude umístěn v prostorech stávajícího areálu 
společnosti, nedojde k výrazné změně vizuálního vnímání výrobní lokality.  

Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá významné negativní ovlivnění 
krajinného rázu. Během provozu záměru se nepředpokládají negativní vlivy na 
funkční využití okolní krajiny. Negativní vliv stavby na estetickou a přírodní hodnotu 
krajiny je lokálního charakteru. 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Vzhledem k charakteru řešeného záměru, který je plánován ve stávajícím podniku 
pro výrobu vajec, se nepředpokládají naleziště archeologických památek ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. V území se nevyskytují žádné 
nemovité kulturní a historické památky. V prostoru se rovněž nenachází žádná 
drobná solitérní architektura. 

V území řešeného záměru se nepředpokládá výskyt archeologických nálezů ve 
smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. V případě archeologického 
nálezu během stavebních prací je stavebník povinen ve smyslu výše uvedeného 
zákona umožnit záchranný archeologický výzkum. 

Jiné vlivy na hmotný majetek a ostatní lidské výtvory se nepředpokládají. 

D.II. Komplexní charakteristika vliv ů záměru na životní 
prost ředí z hlediska jejich velikosti a významnosti 
Nově plánovaná hala s umístěným lakovacím boxem na drobné díly je navržena na 
pozemku s parcelním číslem 1199/1 a na stavebních parcelách číslo 470, 471 a 600 
v katastrálním území Dolní Libchavy. 
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Pozemková parcela č. 1199/1 je v katastru nemovitostí vedena jako ostatní plocha. 
Stavební parcely č. 470, 471 a 600 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako 
zastavěná plocha a nádvoří.  

Výstavba nové haly je navržena na celkové ploše 800 m2 (půdorys haly 20 x 40 m). 

Realizací nové haly nebudou dotčeny pozemky s ochranou ZPF ani PUPFL. 

Záměr je v souladu s platným územním plánem obce. Dle sdělení stavebního úřadu 
Městského úřadu Ústí nad Orlicí se předmětný záměr nachází ve funkční ploše 
VD – výroba a skladování. 

Území řešeného záměru se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod ve 
smyslu zákona o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění. Zájmová lokalita se 
nenachází v záplavovém území. Záměr se nachází ve zranitelné oblasti dle § 33 
zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění. 

Libchavský potok (významný krajinný prvek) je a bude ovlivněn provozem areálu, 
jsou do něj vypouštěny vyčištěné odpadní vody. Tento vliv je malý a středně 
významný. 

V současné době i po instalaci kombinované stříkací a sušící kabiny a její uvedení do 
provozu nebude docházet k překračování imisních limitů posuzovaných 
znečišťujících látek s výjimkou 24-hodinového imisního limitu pro PM10. 24-hodinový 
imisní limit byl na nejbližší měřící stanici v roce 2009 překročen 19x, imisní limit 
připouští překročení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok. Příspěvek posuzovaného záměru 
bude však minimální.  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem souhlasí zpracovatel rozptylové studie 
s posuzovaným záměrem, tj. s umístěním lakovny drobných dílů s tím, že realizace a 
provoz záměru budou provedeny v souladu s rozptylovou studií a budou 
respektována doporučení zpracovatele rozptylové studie. 

Dominantním zdrojem hluku na posuzovaném záměru je, dle modelového výpočtu, 
vzduchotechnika stříkací kabiny (sací a výstupní vyústka).  

Ve všech modelových bodech budou spolehlivě splněny hygienické limity pro hluk ze 
stacionárních zdrojů hluku v denní době. 

Není potřebné přijímat dodatečná protihluková opatření. Zpracovatel hlukové studie 
navrhl doporučení: dodavatel jednotlivých komponentů vzduchotechniky by měl 
garantovat, že dodaná technologie, jednotlivé prvky vzduchotechniky a hořáky, 
nevytváří hluk vyznačující se tónovou složkou. 

Posuzovaný záměr, při dodržení akustických parametrů použitých v modelovém 
výpočtu, bude splňovat hygienické limity dané pro stacionární zdroje hluku, chráněný 
venkovní prostor staveb a denní dobu, jež jsou vymezené v nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Skutečnou hlukovou situaci bude možné ověřit až přímým měřením hladin 
akustického tlaku A po zprovoznění posuzovaného záměru. 

Nepředpokládá se významný negativní vliv záměru na faunu a flóru, změny 
v biologické rozmanitosti a ve struktuře a funkci ekosystémů. Realizace záměru 
si nevyžádá kácení dřevin rostoucích mimo les.  

Zvláště chráněná území, území přírodních parků, významné krajinné prvky a kulturní 
dominanty se v místě záměru ani v bližším okolí nevyskytují.  
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Estetická kvalita zájmové oblasti již byla narušena přítomností stávajícího areálu 
společnosti. Realizací záměru, který bude umístěn v prostorech stávajícího areálu 
společnosti, nedojde k výrazné změně vizuálního vnímání výrobní lokality.  

Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá významné negativní ovlivnění 
krajinného rázu. Během provozu záměru se nepředpokládají negativní vlivy na 
funkční využití okolní krajiny. Negativní vliv stavby na estetickou a přírodní hodnotu 
krajiny je lokálního charakteru. 

V území řešeného záměru se nepředpokládá výskyt archeologických nálezů ve 
smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. V případě archeologického 
nálezu během stavebních prací je stavebník povinen ve smyslu výše uvedeného 
zákona umožnit záchranný archeologický výzkum.  

V souvislosti s provozem záměru nedojde k významné změně v dopravní 
infrastruktuře, stávající komunikační síť zůstane zachována. Realizace záměru 
nebude mít vliv na jiné druhy dopravy.  

Na základě výše uvedeného shrnutí lze konstatovat, že identifikované nepříznivé 
vlivy posuzovaného záměru nepřekračují ekologickou únosnost území a 
neznamenají ohrožení životního prostředí. Bude ovlivněno ovzduší a stávající 
hluková situace v území, ale z hlediska velikosti vlivů negativní vlivy nepřesahují míru 
stanovenou zákony a dalšími předpisy. 

Za předpokladu realizace dále navržených podmínek k ochraně zdraví obyvatelstva 
a životního prostředí vyplývajících z procesu posuzování lze konstatovat, že životní 
prostředí v dotčené lokalitě jako celek nebude ovlivněno nad únosnou míru. 

Záměr nebude mít vzhledem ke svému charakteru a umístění žádné nepříznivé vlivy 
za státními hranicemi. 

D.III. Charakteristika environmentálních rizik p ři možných 
haváriích a nestandardních stavech 
Z běžného provozu záměru při dodržování legislativních předpisů a navržených 
opatření nevyplývají pro pracovníky, obyvatele a životní prostředí v okolí areálu 
významná rizika.  

S používanými přípravky, surovinami, produkty výroby a odpady musí být nakládáno 
v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a dle zákona 
č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcích předpisů, ve znění pozdějších předpisů.  

S chemickými látkami a přípravky musí být nakládáno v intencích požadavků zákona 
č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a o změně některých zákonů, v platném 
znění.  

Riziko bezpečnosti provozu by tedy představoval pouze případ mimořádné události 
(např. v důsledku technické závady či selhání lidského faktoru). Provoz podniku bude 
zabezpečen tak, aby se riziko nestandardního stavu či havárií minimalizovalo.  

Potenciální zdroje a náhodný únik závadných látek 
Potenciálním zdrojem ohrožení a kontaminace povrchových a podzemních vod a 
půdy (popř. geologického podloží) by se mohly stát nebezpečné látky používané 
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k pohonu a k údržbě nákladních automobilů a nakládacích strojů (motorová nafta, 
oleje, mazadla atd.), a to především v době výstavby záměru. 

Mohlo by dojít k náhodnému úniku těchto látek z neuzavřených nebo nesprávně 
uzavřených a shromažďovaných obalů, nádob se závadnými látkami či odpady, dále 
k únikům nafty z nedokonale těsnících nádrží, úniku olejovitých tekutin a mazadel 
z netěsnících částí motorových automobilů a strojů na plochu rozestavěného 
nezpevněného objektu haly s lakovnou na drobné díly a na zpevněné plochy 
používaných přepravních tras.  

Přípravné i stavební práce budou zabezpečeny tak, aby se riziko nestandardního 
stavu a havárií minimalizovalo. 

Používané instalace a technologická zařízení se budou pravidelně kontrolovat a 
udržovat v rozsahu dle požadavků dodavatele a platné legislativy. 

Během výstavby se na ploše záměru nebudou realizovat výměny olejů, opravy strojů, 
mytí nákladních vozidel a strojů. Doplňování pohonných hmot do mechanizmů a 
strojů bude prováděno výhradně na zpevněné ploše. Na této ploše budou těžební a 
nakládací stroje také parkovat. Plocha musí být zabezpečena tak, aby v případě 
náhodného úniku závadných látek při parkování mechanizmů nemohlo dojít ke 
kontaminaci okolních nezpevněných ploch. Při odstavení vozidel a strojů na 
nezpevněné ploše musí být tyto mechanizmy podloženy záchytnými plechovými 
vanami. Nákladní automobily a pohyblivé stroje budou doplňovat pohonné hmoty na 
čerpacích stanicích. 

Pro případy znečištění půdy náhodnými úniky technických kapalin z motorových 
vozidel během výstavby záměru bude v prostoru technického zázemí staveniště 
zřízen tzv. havarijní bod s prostředky pro zdolání náhodného úniku, zázemí bude 
také vybaveno hasícími prostředky, lékárničkou pro první předlékařskou pomoc a 
ochrannými pomůckami pro pracovníky (pracovní a gumové rukavice, ochranný štít 
či brýle, gumová ochranná obuv). 

V případě úniku závadných látek na nezpevněnou plochu se bude postupovat 
následovně: 

1. ihned přerušit únik látek a odstranit možné zdroje vznícení,  
2. zachytit a zneškodnit uniklou kapalinu,  
3. odstranit a zneškodnit kontaminovanou zeminu. 

Je nutné ihned přerušit nebo alespoň omezit únik závadných látek – dle charakteru 
mimořádné události (dočasně utěsnit poškozená místa - např. utěsňovací pastou či 
tmelem, fóliemi, využít náhradních nádob apod.). Také je důležité z místa odstranit 
možné zdroje vznícení (vypnout chod stroje či mechanizmu apod.).  

Při úniku závadných látek na nezpevněnou plochu je nutné dle možností zabránit 
rozšiřování látek do míst dosud nezamořených a závadnou látku urychleně 
zachytit - uniklou kapalinu přemístit do náhradní nádoby, zbytek zachytit pomocí 
savého materiálu (sypký sorbent, piliny, sorpční rohože atp.). Znečištěné sorbenty se 
shromáždí do označených polyetylénových pytlů nebo označených a uzavřených 
sudů s víkem a poté je třeba zajistit jejich odstranění. Kontaminovanou zeminu je 
nutné urychleně odstranit z terénu ručně (pomocí lopaty a krumpáče), nebo 
v případě většího rozsahu úniku zajistit vytěžení a odvezení nebezpečného odpadu 
k využití či odstranění oprávněnou osobou.  
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S postupem při odstranění náhodného úniku závadných látek a také s provozním 
řádem a požárními předpisy budou pravidelně seznamováni všichni dotčení 
pracovníci. Pracovníci budou důkladně proškoleni i v oblasti bezpečnosti práce na 
pracovišti. 

Požár 
Riziko požáru je možné uvažovat  např. vlivem poruchy elektroinstalací, vlivem 
poruchy instalovaných zařízení, havárií či nestandardním provozem vozidel apod. Při 
požáru unikají do ovzduší toxické zplodiny hoření. Tímto může dojít u některých 
škodlivin k překročení jejich nejvyšších přípustných krátkodobých koncentrací 
v ovzduší.  

Pravděpodobnost vzniku těchto nestandardních stavů bude minimalizována použitím 
vhodných materiálů na konstrukci stavby a dostatečného zabezpečení stavby 
požární vodou.  

D.IV. Charakteristika opat ření k prevenci, vylou čení, snížení 
pop řípadě kompenzaci nep říznivých vliv ů na životní 
prost ředí 
Preventivní opat ření 

Etapa výstavby zám ěru 
V rámci přípravy staveniště pro realizaci nové haly s umístěním lakovny drobných 
dílů bude provedena i demontace a repase stávajících skladových hal stojících 
v místě plánovaného záměru. Některé části stavebních objektů mohou být nositeli 
nebezpečných vlastností – mohou být významně znečištěné látkami způsobujícími 
jejich nebezpečnost.  

Snížení potenciálního rizika negativních vlivů na lidské zdraví vyplývající 
z nevhodného řízení vzniku demoličních odpadů při odstraňování objektů lze 
dosáhnout posouzením nebezpečných vlastností ještě před zahájením demoličních 
prací.  

U odpadů potenciálně kontaminovaných by měl být proveden test na vyloučení 
nebezpečných vlastností akreditovanou laboratoří. Na základě výsledku hodnocení je 
třeba stanovit způsob nakládání a odstranění odpadu v souladu s platnými právními 
předpisy v oblasti ochrany zdraví pracovníků, veřejného zdraví a nakládání s odpady. 

Stavba objektu bude organizačně zabezpečena způsobem, který bude omezovat 
narušení faktorů pohody - v nočních hodinách nebude výstavba realizována, veškerá 
přeprava stavebních materiálů a stavebních odpadů bude uskutečňována pouze 
v denní době. 

Dodavatel stavby bude specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných 
odpadů a ostatních látek škodlivých vodám, včetně průběžně skladovaných 
množství; tyto budou shromažďovány pouze v nejmenším nutném množství a to ve 
vybraných a označených prostorách v souladu s příslušnými vodohospodářskými 
předpisy a předpisy odpadového hospodářství.  

Během výstavby záměru se musí minimalizovat doba trvání stavby a negativní vlivy 
stavby na obyvatelstvo a životní prostředí. Vlastní výstavba musí být organizačně 
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zabezpečena způsobem, který maximálně omezí možnost narušení faktorů pohody, 
a to zejména v nočních hodinách – tj. veškeré stavební práce spojené s návozem 
stavebního a technologického materiálu budou uskutečňovány v denní době, bude 
minimalizován pohyb mechanizmů a těžké techniky v blízkosti obytné zástavby. 

Při výstavbě záměru je třeba omezovat emise poletavého prachu - tuhé znečišťující 
látky následujícími postupy: 

� pravidelným čištěním vozovky a v případě sucha kropením, 
� minimalizací zásob sypkých stavebních materiálů a ostatních potencionálních 

zdrojů prašnosti, 
� za nepříznivých povětrnostních podmínek zamezením šíření prašnosti do 

okolí (např. vhodnou manipulací se sypkými materiály, kropením, aj.), 
� zabezpečením nákladu na automobilech proti úsypům a před výjezdem 

z areálu stavby řádnou očistou vozidel. 

Dále je třeba provádět pravidelnou údržbu a seřizování motorů vozidel a 
používaných mechanizmů. 

Největší riziko pro kvalitu podzemních vod a z hlediska znečištění půdy představují 
případné úkapy nebo úniky ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.) 
používaných při provozu stavební mechanizace. 

Z hlediska ochrany vod a půdy jsou proto formulovány následující podmínky: 
� pro parkování a opravy stavebních mechanizmů a manipulaci s ropnými 

látkami a látkami závadnými vodám musí být v rámci stavebních prací zřízen 
stavební dvůr,  

� stavební mechanizmy, které se budou pohybovat na stavebních pozemcích, 
musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytná bude jejich kontrola 
zejména z hlediska možných úkapů ropných látek; kontrola bude prováděna 
pravidelně, před zahájením prací v těchto prostorech, 

� s látkami závadnými vodám bude nakládáno pouze v místech k tomu 
určených, která jsou dostatečně zajištěna proti úniku těchto látek do vod 
povrchových nebo podzemních, 

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

Z hlediska ochrany vod i půd je třeba zabezpečit látky závadné vodám a půdě (ropné 
produkty aj.) dle příslušných norem.  

Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a oddělené 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění; o vznikajících 
odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich využití či odstranění bude vedena 
odpovídající evidence. Při kolaudaci stavby bude předložena specifikace druhů a 
množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložen způsob jejich využití či 
odstranění. 
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Etapa provozu zám ěru  
V etapě výstavby i provozu záměru bude prováděna pravidelná kontrola a údržba 
zařízení v rozsahu dle požadavků dodavatele a platné legislativy. 

Provozovat zařízení v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a s ním souvisejících předpisů v platném znění. 

Během provozu záměru se budou osobní i nákladní vozidla pohybovat pouze po 
zpevněných komunikacích.  

V etapě výstavby i provozu záměru bude prováděna pravidelná kontrola a údržba 
instalací a technologických zařízení v rozsahu dle požadavků dodavatele a platné 
legislativy a kontrola dodržováním provozních a pracovních postupů a pracovní 
kázně. Dále se bude kontrolovat dodržování pracovních postupů a předpisů. 

V areálu podniku musí být shromažďovány pouze odpady související s jejím 
provozem. Chemické přípravky (např. barvy a laky používané při údržbě, 
v technologii apod.) i odpady je třeba správně shromažďovat (a zabezpečit) 
a nakládat s nimi dle požadavků platné legislativy. Prostory, kde se bude nakládat 
s těmito látkami či odpady, musí být vybaveny sanačními prostředky. 

Provozovatel bude původcem odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Musí být vedena 
průběžná evidence o odpadech a plněny další povinnosti vyplývající z tohoto zákona 
a prováděcích předpisů. Je třeba dbát na předcházení vzniku odpadů, omezovat 
jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Jednotlivé druhy odpadů musí být 
předávány pouze osobám oprávněným k nakládání s těmito druhy odpadů.  

Po uvedení do provozu plnit povinnosti provozovatele zdroje znečišťování ovzduší, 
stanovené v § 11 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.  

Přepracovat Provozní evidenci velkého zdroje znečišťování ovzduší v souladu 
s vyhláškou č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení 
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 

Provoz podniku bude organizačně zabezpečen takovým způsobem, který maximálně 
omezí možnost vzniku negativního ovlivnění životního prostředí v dané lokalitě 
a možnost narušení faktorů pohody. 

Kompenza ční opat ření 
S kompenzačními opatřeními se neuvažuje. 

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování 
a výchozích podklad ů při hodnocení vliv ů 
Modelové prognostické výpo čty: 

1. Rozptylové studie emisí ze stacionárních zdrojů dle metodiky SYMOS´97 
- Systém modelování stacionárních zdrojů, ČHMÚ Praha 1998. 

2. Software – výpočtový model dle metodiky SYMOS´97 - Systém modelování 
stacionárních zdrojů, verze 2001 a 2003. 

3. Hluková studie ze stacionárních zdrojů 
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4. Výpočtový software pro vyhodnocování vlivů zdrojů hluku „Hluk+, Verze 7.16 
Profi - Výpočet dopravního a průmyslového hluku ve venkovním prostředí“. 

Při popisu zájmového území byly využity údaje týkající se stavu dotčeného území 
a jeho přírodních podmínek z dostupných literárních pramenů a studií a na základě 
provedených terénních průzkumů.  

Vybrané doplňující údaje, studie a ostatní přílohy jsou přiloženy v závěru oznámení.  

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj ů v oznámení 
Hlavní výchozí teze, prameny, literatura  

Mapové a výkresové podklady: 

Culek, M. a kol.: Biogeografické regiony České republiky, měřítko 1 : 500 000, Český 
úřad zeměměřičský a katastrální, Společnost pro životní prostředí, Brno, 1993. 

GALATEK a.s. (2010): Provoz povrchových úprav - Lakovna drobných dílů. 
Dispoziční řešení, Ledeč nad Sázavou, 2010. 

Quitt, E.: Mapa klimatických oblastí ČSSR, měřítko 1 : 500 000, Geografický ústav 
ČSAV, Brno, 1970. 

Literární podklady: 

Culek, M. (1996): Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha, 1996. 

Demek, J. a kol. (2006): Zeměpisný lexikon ČR - Hory a nížiny, AOPK ČR, II. vydání, 
Brno, 2006. 

Dvořáková, I. (2006): Provoz povrchových úprav SOR Libchavy spol. s r.o. 
- oznámení podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., v rozsahu přílohy č. 3. Chrudim, 2006. 

GALATEK a.s. (2010): Provoz povrchových úprav - Lakovna drobných dílů. 
Technická zpráva, Ledeč nad Sázavou, 2010. 

Kubina, J., Havel, B. (2007): Autorizační návod AN 15/04 verze 2. Státní zdravotní 
ústav, Praha 2007. 

Provazník, K. a kol. (2000): Manuál prevence v lékařské praxi, VII Základy hodnocení 
zdravotních rizik. SZÚ, Praha 2000. 

Skříčková, M. (2010): Rozptylová studie (arch. č. 346/10). EMPLA AG, spol s r.o., 
Hradec Králové, 2010. 

Slabý. L. (2010): Odborný posudek č. E23/10, Holice, 2010. 

WHO (1999b): Guidelines for Community Noise, Geneva 1999. 

WHO (2000): Air Quality Guidelines for Europe, second edition, Copenhagen, 2000. 

WHO (2005): WHO air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen 
dioxide and sulfur dioxide, Summary of risk assessment, global update 2005, 
Copenhagen, 2005. 

WHO (2006): Health risks of particulate matter from long-range transboundary air 
pollution, Regional Office for Europe,  2006.  
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WHO (2007): Night noise guidelines (NNGL) for Europe, Final implementation report, 
WHO 2007. 

WHO (2009): Night noise guidelines for Europe. Copenhagen: WHO Regional Office  
for Europe; 2009. 

Závadský, M. (2010): Hluková studie (arch. č. 346/10). EMPLA AG, spol s r.o., 
Hradec Králové, 2010. 

2. Další podstatné informace oznamovatele 
Při popisu zájmového území byly využity údaje týkající se stavu dotčeného území a 
jeho přírodních podmínek z dostupných literárních pramenů a studií a na základě 
provedených terénních průzkumů.  

Vybrané doplňující údaje, studie a ostatní přílohy jsou přiloženy v závěru oznámení.  

Ústní a faxové informace 

Informace a podklady od pana Pavla Pokorného (SOR Libchavy spol. s r.o.) 
a od Ing. Ludmily Báborské (GALATEK a.s.). 

Webové stránky:  
� http://aplikace.mvcr.cz/adresa/index.html 
� http://cenia.geoportal.cz 
� http://www.chmu.cz 
� http://www.env.cz 
� http://heis.vuv.cz 
� http://www.isu.cz/uir/scripts/index.asp 
� http://www.mapy.cz 
� http://mapy.1188.cz/ 
� http://www.libchavy.cz/ 
� http://nahlizenidokn.cuzk.cz 
� http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php 
� http://www.npu.cz/ 
� http://www.ustinadorlici.cz/ 

D.VI. Charakteristika nedostatk ů ve znalostech 
a neur čitostí, které se vyskytly p ři zpracování dokumentace 
Imisní situace přímo v dotčené lokalitě není trvale sledovaná žádnými 
monitorovacími stanicemi.  

Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí, hluku nejsou a nemohou být 
absolutně přesnou prognózou - jsou postaveny na základě současného poznání. 
Nejistoty hodnocení zdravotních rizik vycházejí z použitých dat nejistot 
experimentálně získaných (naměřených a odhadnutých) hodnot, nejistotami 
odvozených vztahů a závislostí atd. Použité vztahy mezi hlukovou expozicí a jejím 
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účinkem nelze považovat za absolutně platné vzhledem k rozdílnému stupni 
vnímavosti a citlivosti jedinců a vlivem konkrétních místních podmínek. 

Nejsou známy bližší informace o exponované populaci (citlivé skupiny populace, 
jejich velikost a věková skladba, doba trávená v obytné zóně a jiné aktivity 
v zájmovém území, dispoziční řešení domů a bytů). 

Tyto skutečnosti by však zásadně neměly ovlivnit řešení stavby ve vztahu 
k životnímu prostředí a zdraví obyvatelstva.  

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
V oznámení je hodnocen stávající stav (nulová varianta) a varianta řešení záměru 
předložená oznamovatelem (aktivní varianta). 

Nulová varianta – řešení bez činnosti – znamená zachování stávajícího stavu bez 
vybudování nové haly určené pro umístění lakovacího boxu na drobné díly. 

Aktivní varianta představuje realizaci záměru – vybudování nové haly s lakovacím 
boxem na drobné díly. 

Technické řešení i umístění záměru je předloženo v jedné aktivní variantě. 
Navrhovaná varianta z hlediska lokalizace záměru vyhovuje všem požadavkům 
investora a je v souladu s platným územním plánem obce. 

Dominantním zdrojem hluku na posuzovaném záměru je, dle modelového výpočtu, 
vzduchotechnika stříkací kabiny (sací a výstupní vyústka).  

Ve všech modelových bodech budou spolehlivě splněny hygienické limity pro hluk ze 
stacionárních zdrojů hluku v denní době. 

Není potřebné přijímat dodatečná protihluková opatření. Zpracovatel hlukové studie 
navrhl doporučení: dodavatel jednotlivých komponentů vzduchotechniky by měl 
garantovat, že dodaná technologie, jednotlivé prvky vzduchotechniky a hořáky, 
nevytváří hluk vyznačující se tónovou složkou. 

Posuzovaný záměr, při dodržení akustických parametrů použitých v modelovém 
výpočtu, bude splňovat hygienické limity dané pro stacionární zdroje hluku, chráněný 
venkovní prostor staveb a denní dobu, jež jsou vymezené v nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Skutečnou hlukovou situaci bude možné ověřit až přímým měřením hladin 
akustického tlaku A po zprovoznění posuzovaného záměru. 

Na území záměru nezasahuje žádný z prvků územního systému ekologické stability 
ani není situován žádný významný krajinný prvek. 

Zvláště chráněná území se v místě záměru ani v bližším okolí nevyskytují. 

Území je součástí rozsáhlého přírodního parku „Orlice“. 

Památné a významné stromy nejsou na plochách dotčených záměrem ani v jejich 
blízkosti registrovány. 

V místě záměru ani v jeho blízkosti se nenachází evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. 

Realizace záměru si nevyžádá kácení dřevin rostoucích mimo les.  
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Vzhledem k charakteru lokality, která byla v minulosti zastavěna a do současné 
chvíle neustále antropogenně narušována, nerozvinuly se zde prakticky živé složky 
přírody. Ty jsou soustředěny v sousedství areálu, kde se rozprostírá přírodní park 
Tichá Orlice. 

Vzhledem k situování záměru do zastavěného území tedy silně antropicky 
ovlivněného lze konstatovat, že se na posuzované lokalitě nevyskytují druhy zvláště 
chráněné zákonem. Sledované plochy jsou z hlediska fauny a flóry bezvýznamné.  

Realizací nové haly nebudou dotčeny pozemky s ochranou ZPF ani PUPFL. 

Území řešeného záměru se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod ve 
smyslu zákona o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění. Zájmová lokalita se 
nenachází v záplavovém území. Záměr se nachází ve zranitelné oblasti dle § 33 
zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění. 

V území řešeného záměru se nepředpokládá výskyt archeologických nálezů ve 
smyslu zákona č. 20/1987, o státní památkové péči. V případě archeologického 
nálezu během stavebních prací je stavebník povinen ve smyslu výše uvedeného 
zákona umožnit záchranný archeologický výzkum. 

Složky životního prostředí na zájmové lokalitě nebudou ovlivněny nad únosnou míru. 

F. ZÁVĚR 
Oznámení na záměr „Provoz povrchových úprav – lakovna drobných dílů, SOR 
Libchavy spol. s r.o.“ bylo zpracováno dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.  

Byly posouzeny očekávané vlivy během provozu záměru na složky životního 
prostředí a veřejné zdraví, a to komplexně. Výstupy z  uvažovaného záměru budou 
zajištěny tak, aby bylo minimalizováno negativní působení v okolí záměru. 
Předkládané oznámení prokázalo, že předmětný záměr nebude významně 
nepříznivě ovlivňovat životní prostředí ani obyvatelstvo. 

S realizací zám ěru dle navrženého technického řešení a umíst ění lze souhlasit, 
a to za podmínky respektování všech navržených opat ření. 

G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
Záměrem investora je umístění technologického zařízení provozu povrchových úprav 
do nově postavené haly v areálu společnosti SOR Libchavy spol. s r.o. V prostoru 
haly povrchových úprav je navržena odmašťovací kabina, stříkací kabiny pro ruční 
nanášení uvedených kapalných nátěrových hmot a volný prostor pro zasychání 
nanesených KNH. Provoz povrchových úprav bude sloužit pro povrchovou úpravu 
montážních podskupin produktů SOR na alternativní pohon. 

Současná projektovaná kapacita stávajících lakoven v areálu společnosti SOR 
Libchavy spol. s r.o. je 250 000 m2 za rok. Projektovaná kapacita lakovny drobných 
dílů ve společnosti SOR Libchavy spol. s r.o. se předpokládá 40 000 m2 za rok. 
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Celková kapacita lakoven v areálu společnosti bude po realizaci předmětného 
záměru činit 290 000 m2 za rok. 

Libchavy leží necelé 2 km severně od Ústí nad Orlicí. Záměr je navržen na pozemku 
s parcelním číslem 1199/1 a na stavebních parcelách číslo 470, 471 a 600 
v katastrálním území Dolní Libchavy. 

Obyvatelstvo 
Výstavba záměru bude organizačně zabezpečena způsobem, který bude omezovat 
narušení faktorů pohody - v nočních hodinách nebude výstavba záměru realizována, 
veškerá přeprava stavebních materiálů a stavebních odpadů bude uskutečňována 
pouze v denní době. 

Obecně lze konstatovat, že hluk z provozu záměru bude vnímán subjektivně. 
Vnímání hluku může ovlivňovat umístění obytné zástavby vzhledem 
k poloze provozu a dále také vztah, který k němu konkrétní osoba zaujímá. 

Ze srovnání výskytu nepříznivých účinků na zdraví při různé intenzitě hlukové zátěže 
a vypočtených hladin akustického tlaku A (v úrovni 32,4−38,3 dB) vyplývá, že 
zjištěné hladiny ze stacionárních zdrojů hluku posuzované lakovny drobných dílů se 
pohybují v hladinách nižších, než pro které jsou odhadovány projevy nepříznivých 
účinků na zdraví většiny obyvatel exponované populace. 

S výkyvy denních průměrných koncentrací prašného aerosolu je spojeno nepříznivé 
ovlivňování respirační nemocnosti a úmrtnosti exponovaných obyvatel (a to zejména 
citlivých skupin populace – děti, starší osoby a jedinci s onemocněním dýchacích 
cest). Vzhledem k závažnosti uvedených účinků je nutné minimalizovat imisní 
příspěvek důsledným dodržováním možných opatření ke snížení prašnosti a zaměřit 
se také na snižování sekundární prašnosti, která by mohla zjištěný imisní příspěvek 
zvyšovat. 

Ovzduší 
V současné době i po instalaci kombinované stříkací a sušící kabiny a její uvedení do 
provozu nebude docházet k překračování imisních limitů posuzovaných 
znečišťujících látek s výjimkou 24-hodinového imisního limitu pro PM10. 24-hodinový 
imisní limit byl na nejbližší měřící stanici v roce 2009 překročen 19x, imisní limit 
připouští překročení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok. Příspěvek posuzovaného záměru 
bude však minimální.  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem souhlasí zpracovatel rozptylové studie 
s posuzovaným záměrem, tj. umístěním lakovny drobných dílů s tím, že realizace 
a provoz záměru budou provedeny v souladu s rozptylovou studií a budou 
respektována doporučení zpracovatele rozptylové studie. 

Hluk 
Dominantním zdrojem hluku na posuzovaném záměru je, dle modelového výpočtu, 
vzduchotechnika stříkací kabiny (sací a výstupní vyústka).  

Ve všech modelových bodech budou spolehlivě splněny hygienické limity pro hluk ze 
stacionárních zdrojů hluku v denní době. 

Není potřebné přijímat dodatečná protihluková opatření. Zpracovatel hlukové studie 
navrhl doporučení: dodavatel jednotlivých komponentů vzduchotechniky by měl 
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garantovat, že dodaná technologie, jednotlivé prvky vzduchotechniky a hořáky, 
nevytváří hluk vyznačující se tónovou složkou. 

Posuzovaný záměr, při dodržení akustických parametrů použitých v modelovém 
výpočtu, bude splňovat hygienické limity dané pro stacionární zdroje hluku, chráněný 
venkovní prostor staveb a denní dobu, jež jsou vymezené v nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Skutečnou hlukovou situaci bude možné ověřit až přímým měřením hladin 
akustického tlaku A po zprovoznění posuzovaného záměru. 

Voda 
Během provozu bude voda spotřebovávána pro oplach dílců. Celková spotřeba vody 
pro oplach při dvousměnném provozu bude v průměru cca 0,5 m3 denně. Spotřeba 
pro odmaštění se bude plně krýt recirkulací předčištěné vody. Množství odpadních 
vod vstupujících do ČOV tedy bude odpovídat spotřebě vody pro oplachy vodou 
nebo pasivací (v průměru 0,5 m3 denně). Při celoročním provozu 260 dnů v roce 
bude množství odpadní vody cca 130 m3 za rok.  

Pracovníci podniku využívají pro hygienické účely stávající sociální zařízení v areálu.  
Roční spotřeba vody pro tyto účely od 6-8 zaměstnanců spojených s provozem 
předmětného záměru bude činit cca 260 m3. Množství vyprodukovaných odpadních 
splaškových vod bude podobné spotřebovanému množství vody. 

Neznečištěné dešťové vody budou odváděny do dešťové kanalizace areálu a do 
recipientu Libchavský potok.  

Stejně tak do Libchavského potoku budou vypouštěny vyčištěné odpadní vody 
z provozu areálu. Tento vliv je malý a středně významný. 

Půda 
Nově plánovaná hala s umístěným lakovacím boxem na drobné díly je navržena na 
pozemku s parcelním číslem 1199/1 a na stavebních parcelách číslo 470, 471 a 600 
v katastrálním území Dolní Libchavy. 

Pozemková parcela č. 1199/1 je v katastru nemovitostí vedena jako ostatní plocha. 
Stavební parcely č. 470, 471 a 600 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako 
zastavěná plocha a nádvoří.  

Výstavba nové haly je navržena na celkové ploše 800 m2 (půdorys haly 20 x 40 m). 

Realizací nové haly nebudou dotčeny pozemky s ochranou ZPF (zemědělský půdní 
fond) ani PUPFL (pozemky určené k plnění funkce lesa). 

Záměr je v souladu s platným územním plánem obce. Dle sdělení stavebního úřadu 
Městského úřadu Ústí nad Orlicí se předmětný záměr nachází ve funkční ploše 
VD – výroba a skladování. 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Nerostné zdroje ani dobývací prostory se v dotčeném území nenachází.  

Flóra, fauna, ekosystémy 
Vzhledem k charakteru lokality, která byla v minulosti zastavěna a do současné 
chvíle neustále antropogenně narušována, nerozvinuly se zde prakticky živé složky 
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přírody. Ty jsou soustředěny v sousedství areálu, kde se rozprostírá přírodní park 
Tichá Orlice. 

Vzhledem k situování záměru do zastavěného území tedy silně antropicky 
ovlivněného lze konstatovat, že se na posuzované lokalitě nevyskytují druhy zvláště 
chráněné zákonem. Sledované plochy jsou z hlediska fauny a flóry bezvýznamné.  

Realizace záměru si nevyžádá kácení dřevin rostoucích mimo les.  

Zvláště chráněná území, území přírodních parků, významné krajinné prvky a kulturní 
dominanty se v místě záměru ani v bližším okolí nevyskytují.  

Nepředpokládá se negativní vliv ani na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
(soustavy NATURA 2000) ani na změny v biologické rozmanitosti a ve struktuře 
a funkci ekosystémů. 

Krajina 
Nová hala pro lakování drobných dílů je navrhována ve stávajícím areálu, v prostoru, 
kde byl donedávna plechový sklad, který pro realizaci záměru bude demontován. 
Nejbližší okolní krajina této společnosti má charakter ploch zemědělsky 
obhospodařovaných. Mimo obhospodařovaných polí se v okolí záměru nalézají 
plochy s lesním využitím a na areál společnosti navazuje obytná zástavba, která má 
charakter rodinných domů.  

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o výstavbu nové haly ve stávajícím areálu je 
vliv předmětného záměru na estetickou a přírodní hodnotu krajiny z hlediska rozsahu 
záměru méně významný, lokálního charakteru. 

Estetická kvalita zájmové oblasti již byla narušena výstavbou areálu společnosti SOR 
Libchavy spol. s r.o. Realizací záměru, který bude umístěn v prostorech stávajícího 
areálu společnosti, nedojde k výrazné změně vizuálního vnímání výrobní lokality.  

Během provozu záměru se nepředpokládají negativní vlivy na funkční využití okolní 
krajiny. Negativní vliv stavby na estetickou a přírodní hodnotu krajiny je lokálního 
charakteru. 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
V území řešeného záměru se nepředpokládá výskyt archeologických nálezů ve 
smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. V případě archeologického 
nálezu během stavebních prací je stavebník povinen ve smyslu výše uvedeného 
zákona umožnit záchranný archeologický výzkum. 

Struktura a funkční využití území 
Záměr je v souladu s platným územním plánem obce. Dle sdělení stavebního úřadu 
Městského úřadu Ústí nad Orlicí se předmětný záměr nachází ve funkční ploše 
VD – výroba a skladování. Vyjádření je přílohou oznámení č. 1. 
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H. PŘÍLOHY 
Příloha č. 1: Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně 

plánovací dokumentace 

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.  

Příloha č. 2:  Rozptylová studie 

Příloha č. 3:  Hluková studie 

Příloha č. 4:  Bezpečnostní listy 

Příloha č. 5:  Výkresová dokumentace 
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