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Přehled zkratek 
 

BPEJ bonitovaná půdně-ekologická jednotka 
ČGS Česká geologická služba 
ČOV čistírna odpadních vod 
EIA posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) 
EVL evropsky významná lokalita 
HPP  hrubá podlahová plocha 
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 
k.ú. katastrální území 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
n.m. nad mořem 
NEL nepolární extrahovatelné látky 
N nebezpečný odpad 
NP nadzemní podlaží 
NRBK nadregionální biokoridor 
NV Nařízení vlády 
LBC lokální biocentrum 
LBK lokální biokoridor 
O ostatní odpad 
OZKO oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
PP přírodní památka 
PR přírodní rezervace 
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 
s.r.o. společnost s ručením omezeným 
TKO tuhý komunální odpad 
ÚSES územní systém ekologické stability 
ZPF zemědělský půdní fond 
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Úvod 
Oznámení záměru (dále jen oznámení) 

Kovovýroba a rozšíření truhlárny 

je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Slouží jako základní podklad pro 
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona. 

Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona. 

Oznamovatelem záměru je firma STORY DESIGN a.s., Litomyšl. 

Zpracování oznámení proběhlo v listopadu 2010. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté 
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování 
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality. 
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ČÁST A 
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI) 

A.1. Obchodní firma 

STORY DESIGN a.s. 

A.2. IČ 

63216281 

A.3. Sídlo 
Moravská 949 
57001 Litomyšl 

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele 

Tomáš Brýdl 

předseda představenstva 

Hrnčířská 377, 57001 Litomyšl 
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ČÁST B 
(ÚDAJE O ZÁMĚRU) 

B.I. 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1. Název a zařazení záměru 

Kovovýroba a rozšíření truhlárny 

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona 
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., je následující: 

kategorie: II 
bod: 4.2 
název: Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 

500 000 m2/rok celkové plochy úprav. 
sloupec: B 

 

případně také 

kategorie: II 
bod: 4.3 
název: Strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m2- 

výroba a opravy motorových vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel; 
testovací lavice motorů, turbin nebo reaktorů; stálé tratě pro závodění a 
testování motorových vozidel; výroba železničních zařízení; tváření výbuchem. 

sloupec: B 

Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se 
tak stanoví ve zjišťovacím řízení. 

Příslušným úřadem je Krajský úřad Pardubického kraje. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Předmětem hodnoceného záměru je soustředění výroby kovových komponentů do areálu firmy Story-
Design, a.s. na ulici Moravská v Litomyšli a rozšíření stávajícího provozu truhlárny v tomto areálu.  

Areál Story-Design a.s. má v současnosti rozměry přibližně 175 x 105 m a celkovou plochu 17.000 m2. 

Část kovovýroby je dosud situována v druhé provozovně oznamovatele v obci Osík nedaleko Litomyšle, 
důvodem pro přeorganizování a přestěhování výroby je tedy také finanční úspora za dopravní transporty 
mezi Osíkem a Litomyšlí. Kovovýroba bude dispozičně situována do stávajících rekonstruovaných budov H, 
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G a I v areálu fy. Story-Design. V upravených prostorách bude zámečnická dílna, pracoviště svařování a 
prášková lakovna. Maximální projektovaná plocha povrchových úprav v lakovně činí 80 000 m2 za rok 

Stávající objekt truhlárny se na základě provozních zkušeností ukázal, jako kapacitně nedostačující. Z 
tohoto důvodu se investor rozhodl o další rozšíření truhlárny,které bude provozně i konstrukčně navazovat 
na současnou truhlárnu a expediční sklad. Bude se jednat o dvoulodní halu ocelové konstrukce o rozponu 
2x 14,4 m, světlé výšky 4,5 m. Délka přístavby truhlářských dílen činí 42,6 m a vychází z požadavků 
stavebníka na zvětšení jejich současné plochy (o cca 1251 m2). Dalším důvodem pro rozšíření je přemístění 
montáže produktu ze současných prostor uvolňovaných pro kovovýrobu. 

Dopravní napojení na stávající uliční síť (ul. Moravskou) zůstane zachováno. 

B.I.3. Umístění záměru 

Provozovna fy. STORY DESIGN a.s., Litomyšl se nalézá na rozhraní obytné zástavby a zástavby pro služby 
a průmysl. Na západ, kde se terén začíná prudce svažovat k městu, se nachází zástavba řadovými 
rodinnými domy, z nichž nejbližší leží 14 m od západního plotu areálu. Na sever, kde se terén mírně 
svažuje k místu zvanému Za svatou Annou, je novostavba internátu střední pedagogické školy. Na sever 
od areálu a na východ od internátu lze očekávat, v souladu s územním plánem, rozvoj obytné zástavby 
rodinnými domy. Tato zástavba bude od průmyslové zóny, vázané k silnici, oddělena pruhem volně 
rostoucí zeleně. Na východ je současný areál Story-Design a.s. omezen vzdušným vedením VN, za kterým 
se terén otvírá do polí, která jsou určeny k zástavbě objekty služeb a výroby a dále sportovně rekreačním 
účelům. Na jihu přiléhá provozovna k silnici I.třídy č. I–35 (E 442), za kterou je obytná zástavba rodinnými 
domy. 

Hodnocený záměr je navržen do stávajícího areálu při ulici Moravské na okraji města Litomyšl. Pro umístění 
záměru bude využita část stávající výrobní haly a nově postavená hala v prostoru stávající zpevněné plochy 
mezi stávajícími budovami. 

Z hlediska správního je záměr umístěn následovně: 

kraj:   Pardubický 
okres:  Svitavy 
obec:  Litomyšl 
katastrální území: Litomyšl 

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Litomyšl jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány 
tzv. dotčeným územím. 

Poloha záměru je zřejmá z následujících obrázků: 

Obr.: Umístění záměru (bez měřítka) 
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

V areálu na ul. Moravské je již v současnosti umístěna významná část výrobních kapacit fy. STORY 
DESIGN. Další provozovnu má investor v obci Osík, kde je také umístěn provoz kovovýroby. Tento provoz 
bude, v rámci posuzovaného záměru, přesunut z Osíku do Litomyšli.  

Z hlediska vlivů na životní prostředí je třeba zmínit, že toto řešení přinese pokles automobilové dopravy, 
neboť dosud byla část výrobních operací prováděna v Osíku a polotovary (svařence) byly přepravovány k 
dokončení do areálu v Litomyšli a po přesunu výroby nebude třeba svařence dovážet. 

Na druhou stranu se mírně zvýší počet zaměstnanců v areálu a vzniknou nové zdroje emisí a hluku, v 
důsledku zvýšení zastavěných ploch dojde i k mírnému nárůstu srážkových vod odváděných do kanalizace. 

Rozšíření truhlárny umožní lepší organizaci a zvýšení kvality práce. V rámci rozšíření dojde k výměně 
několika starších strojů za nové a k instalaci jednoho stroje nového. Tyto změny však nebudou mít 
významnější dopad na kapacitu výroby. 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 

Umístění záměru vyplývá z podnikatelského záměru investora, který již dlouhodobě využívá tuto lokalitu a 
z jeho provozních zkušeností a potřeb. 

Přemístěním stávajících technologických zařízení kovovýroby do areálu při ul Moravské (z původního 
provozu v Oseku) sleduje investor především snížení nákladů a zkvalitnění výroby. 

Umístění záměru je vázáno na stávající areál v majetku investora a není navrženo ve více variantách. 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

Výrobní program firmy STORY-Design a.s. tvoří světelné reklamy, prodejní stojany a další výrobky sloužící 
podpoře prodeje a nábytkové vybavení odbytových a administrativních prostor souvisejících se službami a 
obchodní činností. 

Jednotlivé produkty se skládají z dílčích částí, které pocházejí ze zámečnické a truhlářské výroby, ze 
zpracování plastů a které jsou vyráběny v provozovnách firmy a z částí, jako jsou elektrovýstroj a kování, 
které jsou nakupovány. Komponenty vyráběné jsou v provozovnách povrchově upravované, opatřené 
potiskem a polepované fóliemi. Produkty jsou montované v malých sériích s velkou různorodostí variant, 
často i jako jednotlivé kusy. V provozovně na ulici Moravské v Litomyšli je prováděna montáž produktů a 
jsou zde zastoupeny všechny technologie, kromě kovovýroby, která je v současné době prováděna v 
provozovně v Osíku u Litomyšle.  

Kovovýroba 

Kovové komponenty jsou vyráběny z válcovaných, vytlačovaných a litých kovových profilů a plechů, v 
převážné míře hliníkových (60%) a ocelových (40%). Tyčový materiál je dělen pilami, ohýbán na stáčecích 
přípravcích a opracováván vrtačkami a ručními nástroji. Plechy jsou děleny na strojních nůžkách, 
vyřezávány laserem, ohraňovány a ohýbány na ohraňovacím lisu, ohýbačkách a stáčečkách, občas tvářeny 
a perforovány lisováním. Jednotlivé části jsou po vytvarování svařovány do polotovarů zámečnického 
komponentu produktu. 

Ocelové výrobky jsou dokončeny na pracovišti povrchových úprav broušením, odmaštěním a opatřením 
plastovým povlakem.   

V rámci projektové dokumentace je provoz kovovýroby členěn následovně: 
•  PS 1. Skladování  
•  PS 2.  Dělení  
•  PS 3.  Obrábění kovových profilů a plechů  
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•  PS 4.  Svařování  
•  PS 5.  Broušení a tryskání  
•  PS 6.  Odmašťování 
•  PS 7.  Pracoviště povrchových úprav 
•  PS 8.  Výroba stlačeného vzduchu 
•  PS 9.  Výroba vzorků 

Pro další popis využíváme výše uvedené členění dle projektu 

PS 1. SKLADOVÁNÍ  

Skladové hospodářství kovovýroby spočívá ve skladování materiálu a příručním skladování na pracovištích. 
Ve skladu materiálu bude skladován tyčový hutní materiál a plechy v regálech a na paletách na volné 
ploše. V rámci skladu bude prováděno dělení tyčových polotovarů kotoučovými pilami. manipulace bude 
zajištěna akumulátorovým vysokozdvižným vozíkem.  

Jako příruční sklady budou sloužit regály umístěné na pracovištích a bude v nich skladován spotřební 
materiál, pomocné přípravky pro obrábění a tvarování a zásoba práškových barev. 

PS 2.  DĚLENÍ 

Válcované, vytlačované, lité, plné, duté, otevřené, uzavřené kovové profily a plechy v převažující míře 
hliníkové (60%) a ocelové (40%) budou děleny kotoučovými nebo frikčními pilami na přířezy požadované 
délky a stříhané nůžkami na požadované formáty. V provozu budou umístěny následující stroje1: 

• Pila pásová Poular 230 GSH 1 ks 
• Pila kotoučová Aluma ZS135N Graule (hliník) 1 ks 
• Pila kotoučová Velox 350 MAN 1 ks 
• Nůžky Durma HGS 2506 1 ks 

Množství zpracované hutního materiálu zpracovaného dělením bude odpovídat sortimentu podle zakázkové 
skladby o celkové váze 16 – 18 t/měsíc,  200 t/rok. 

PS 3.  OBRÁBĚNÍ KOVOVÝCH PROFILŮ A PLECHU  

Kovové profily budou obráběny běžnými zámečnickými způsoby – řezáním, ohýbáním, vrtáním, broušením 
a opracováním ručními nástroji. 

Z plechu budou laserovým řezacím automatem vyřezávány požadované tvary a výřezy budou tvářeny 
ohýbáním na ohýbačce a ohraňovacím lisu, některé výrobky budou stáčeny na stáčečkách. 

Sortiment a množství zpracovaného materiálu a druhů operací se bude řídit podle skladby zakázek a bude 
v celkovém množství odpovídat výše uvedené spotřebě materiálu. V provozu budou umístěny následující 
stroje2: 

• Řezání plechu laserem, Trulaser 3030 1 ks 
• Ohraňovací lis NC Durma HAP 3080 1 ks 
• Ohraňovací lis  Tru Bend 5130 1 ks 
• Ohýbačka ZTS XONM 2000/2 1 ks 
• Stáčečka plechu Durma MRB 2004 1 ks 
• Stáčečka plechu šíře 1000mm 1 ks 
• Stolní vrtačka VS20 1 ks 
• Stojanová vrtačka 94903/II2A 1 ks 
• Stojanová vrtačka RK 32/913 1 ks 
• Stojanová vrtačka 1 ks 
• Pila pásová Pilous ARG 130 (stolní) 1 ks 

                                                
1 Instalovaný el. příkon obráběcích strojů z uvedeného výčtu činí 5,67 kW. 
2 Instalovaný el. příkon obráběcích strojů z uvedeného výčtu činí 13,75 kW. 
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• Ohýbačka profilů 1 ks 
• Ohýbačka profilů 1 ks 
• Bruska ELKO TM2 1 ks 
• Bruska stolní B-150 1 ks 
• Bruska pásová GRIT 150 1 ks 
• Lis Šmeral LEN 63-0 1 ks 

PS 4.  SVÁŘENÍ  

Tyčové a plechové obrobky budou odloženy do operačního meziskladu a odtud odebírány ke svaření. 

Svařování nerezové oceli se bude dít odděleně od svařování hliníku a černé oceli. Svařování bude 
prováděno převážně elektrickým obloukem v ochranné atmosféře nebo elektrodami a malá část produkce 
plynem, část také bodovací svářečkou. Příprava svařovaných ploch bude prováděna bruskami. Odsávání 
zplodin svařování bude zajištěno centrálním odsávacím zařízením s mechanickou a aktivní filtrací a cirkulací 
vnitřního vzduchu. Odsávání pracovišť bude pomocí flexibilních odsávacích ramen. V provozu budou 
umístěny následující stroje1: 

• Svářecí jednotka (Fronius Alu 2700) 1 ks 
• Svářecí jednotka (Fronius Alu 2700) 1 ks 
• Svářecí jednotka (Compact 250 N) 1 ks 
• Svářecí jednotka (Compact 250 N) 1 ks 
• Svářecí jednotka (Automig 200 XE) 1 ks 
• Svářecí jednotka (BMS 8N) 1 ks 
• Autogenní souprava 1 ks 
• Svářečka bodovací 1 ks 
• Svářecí jednotka (Fronius Magic WAVE)-hliník 1 ks 
• Svářecí jednotka (Fronius Variostar 2500) 1 ks 
• Odsávání pro šest pracovišť (Nederman C25) 1 ks 
• Lis stolní (Somet LP13) 1 ks 
• Bruska pásová GRIT 150 1 ks 
• Bruska kotoučová GRIT GX 75 1 ks 
• Bruska kotoučová GRIT GXC 1 ks 
• Stolní vrtačka VS20 1 ks 
• Bruska kotoučová BK3, stojanová 1 ks 

PS 5.  BROUŠENÍ, TRYSKÁNÍ 

Mechanická předúprava, broušení a tryskání, odstraní mechanické nečistoty event. nerovnosti z povrchu 
polotovaru. Pro broušení bude použito pneumatické ruční nářadí. Tryskání křemičitým pískem nebo 
korundem bude prováděno v uzavřeném prostoru tryskací kabiny. Uvolněné mechanické nečistoty, částice 
kovů a ubývající brusný nástroj budou odsávány z pracovního prostoru lokálním odsávacím zařízením pro 
odsávání jemného prachu s mechanickou a aktivní filtrací a cirkulací vnitřního vzduchu. V provozu budou 
umístěny následující stroje2: 

• Bruska stolní vzduchová Dynabrade -exentrická 2 ks 
• Bruska stolní vzduchová Dynabrade -přepínací 1 ks 
• Odsávání pro dvě pracoviště 1 ks 
• Injektorová tryskací kabina Baron 1 ks 
• Lokální odsávací zařízení 1 ks 

                                                
1 Instalovaný el. příkon obráběcích strojů z uvedeného výčtu činí 13,08 kW, el příkon svářeček 64,8 kW. 
2 Instalovaný el. příkon obráběcích strojů z uvedeného výčtu činí 0,4 kW. 
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PS 6.  ODMAŠŤOVÁNÍ 

Odmašťování bude prováděno ostřikem v uzavřeném boxu. Bude probíhat zcela automaticky ve třech 
základních cyklech: odmašťování, oplachování a sušení. Pro odmašťování bude použit vodný roztok 
přípravku Duridine 3803 IT firmy Henkel o teplotě 45 – 55 °C, který vytvoří na povrchu ochrannou 
fosfátovou vrstvu. Sušení bude prováděno v boxu proudem 120°C teplého vzduchu. Oplachová voda 
(250 m3/rok) a vyčerpaný odmašťovací roztok (8 - 10 m3/rok) budou čištěny v  sorpčně-deemulgační 
čistírně odpadních vod, která zajistí vyčištění odpadní vody do úrovně odpovídající požadavkům na její 
vypouštění do městské kanalizační sítě (260 m3/rok). Kontaminanty z vody se naváží na bentonitový kal, 
který se v ČOV oddělí sedimentací a odvodní filtrací v samostatném odvodňovači kalů (3.500 kg vlhkého 
nebo 2.000 kg suchého kalu).  Celkový výkon odmašťovacího zařízení bude 60.000 – 80.000 m2/rok.  

PS 7.  PRACOVIŠTĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV 

Pro nanášení práškového plastu je navržena automatická práškovací kabina s ručním elektrostatickým 
nanášením prášku. Odsávání této kabiny bude zajištěno pomocí cirkulačního odsávacího systému 
vybaveného polyesterovými filtry.  

Vytvrzování nanesené vrstvy práškového plastu bude probíhat v komorové horkovzdušné peci s přímým 
ohřevem cirkulačního vzduchu. 

Chladnutí dílců po vytvrzení bude probíhat na zavážecích vozících na pracovišti svěšování. 

Celkový výkon pracoviště navrhujeme 60.000 – 80.000 m2 povrchu naneseného a vytvrzeného práškového 
plastu za rok .  

PS 8.  VÝROBA STLAČENÉHO VZDUCHU 

Pro účely kovovýroby bude nutno připravit 200 – 250 m3/hod  stlačeného vzduchu tlaku 0,85 MPa. 

Výroba STL vzduchu bude společná s provozem zpracování plastů, která spotřebuje 60 m3/hod.  

Instalovaný výkon kompresorů pro kovovýrobu bude 298 m3/hod a pro zpracování plastů 116 m3/hod, 
celkem 414 m3/hod. Stlačený vzduch zbavován oleje a vody filtrem a sušičkou. V provozu budou umístěny 
následující stroje: 

• Kopresor 243 m3/h ORL 30 BX 1 
• Kopresor 55m3/h ORL 7,5 BE 1 
• Vzdušník 1 
• Odvaděč kondenzátu 1 
• Filtr 1 
• Sušička vzduchu 1 
• Separátor vody a oleje 1 

V rámci provozu kovovýroby se předpokládá nárůst zaměstnanců v areálu o cca 20 osob. 

PS 9.  VÝROBA VZORKŮ 

V dílně vzorkařů budou vyráběny prototypy zámečnických výrobků. Zde budou provedeny rukodělně do 
podoby blízké definitivní podobě produktu. 

Vývojová dílna umožní realizovat návrhy konstrukce a vytvářet zpětnou vazbu od výroby k designu. Ověřují 
se návrhy jednotlivých dílů produktu. Výrobky vývojové dílny jsou vyráběny v jednotlivých kusech a 
využívají veškerých technologií zastoupených v provozovně. Zámečnická dílna vzorkařů bude umístěna ve 
zděném prostoru označovaného písmenem G, dřívějšího krčku spojujícího zděnou halu zpracování plastů a 
ocelovou halu, do které bude umístěna zámečnická dílna. Vzorkaři budou provádět montážní práce a 
jednoduché obrábění za použití ručního nářadí poháněného elektricky nebo stlačeným vzduchem. 
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Rozšíření truhlárny 

Stávající objekt truhlárny se na základě provozních zkušeností ukázal, jako kapacitně nedostačující. Z 
tohoto důvodu se investor rozhodl o další rozšíření truhlárny,které bude provozně i konstrukčně navazovat 
na současnou truhlárnu a expediční sklad. Bude se jednat o dvoulodní halu ocelové konstrukce o rozponu 
2x 14,4 m, světlé výšky 4,5 m. Délka přístavby truhlářských dílen činí 42,6 m a vychází z požadavků 
stavebníka na zvětšení jejich současné plochy (o cca 1251 m2). Dalším důvodem pro rozšíření je přemístění 
montáže produktu ze současných prostor uvolňovaných pro kovovýrobu. 

V rámci rozšíření dojde ke změně dispozičního uspořádání strojů tak aby lépe vyhovovali technologickému 
toku materiálu a nahrazení 3 strojů modernějšími (velkoplošná pila HPL - Holzma, obkližovačka hran 
Highflex 1660 a kolíkovačka ABD 150 Optimat). Dále bude do dílny umístěn 1 nový stroj -  CNC obráběcí 
centrum Venture 4. 

Všechny tyto změny jsou navrženy s ohledem na provozní zkušenosti po stabilizaci výrobního programu a 
technologických postupů a nebudou znamenat nárůst výroby. Dřevoobráběcí stroje budou napojeny na 
stávající odsávací zařízení, které je kapacitně dostačující. 

V rámci rozšíření truhlárny se nepředpokládá nárůst stávajícího počtu zaměstnanců. 

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

Předpokládaný termín zahájení:   v průběhu roku 2011 

Předpokládaný termín dokončení:  v průběhu roku 2012 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky: 

kraj: Jihomoravský    Pardubický kraj 
      Komenského nám. 125  
      532 11 Pardubice 
      tel.: 466 026 111 

obec: Litomyšl    Městský úřad Litomyšl  
      Bří Šťastných 1000  

Litomyšl 570 20 
      tel.: 461 653 333 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů 
územní rozhodnutí:      Stavební úřad Litomyšl 
      Bří Šťastných 1000  

Litomyšl 570 20 
      tel.: 461 653 347 
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B.II. 
ÚDAJE O VSTUPECH 

B.II.1. Půda 

Půda: celková plocha dotčených parcel:  6 560 m2 
č. parcely druh pozemku BPEJ výměra 

1069/7 ostatní plocha nemá evidováno 1 245 

1070/4 orná půda 51400 1 099 

1060/4 orná půda 51400 1 632 

1088/15 orná půda 51400 2 584 
 
 ZPF (BPEJ):    v rámci stavby dojde k záboru 703 m2,  

      proto je nutné požádat o souhlas k  
      trvalému odnětí půdy ze ZPF v ploše  
      rozšiřované truhlárny  
 PUPFL:     parcely nejsou součástí PUPFL 

 v průběhu výstavby   dočasný zábor není vyžadován 
 katastrální území:   Litomyšl (685674) 

B.II.2. Voda 

Pitná voda: spotřeba:     odběr pitné vody do 1,6 m3/den- 
v průběhu výstavby:   spotřeba vody nespecifikována (běžná) 

Technologická voda:       max 1 m3/den 

 
Požární voda: zdroj:     vodovodní řad, retenční nádrže 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Elektrická energie: nově instalovaný příkon  - kovovýroba: 331 kW 

     - truhlárna: 66,7 kW (bez odečtu rušených strojů) 
 zdroj:     rozvodná síť 
 v průběhu výstavby:   odběr nespecifikován (běžný) 

Zemní plyn: vytápění a VZT:    19,7 m3.h-1  

 prášková lakovna:   cca 10,0 m3.h-1 (pokud bude využit k  
      ohřevu plyn) 

Teplo z rozvodu CZT:        nebude vyžíváno 

 

Ostatní suroviny a spotřební materiál:  - truhlárna: k nárůstu oproti stávajícímu stavu nedojde 

     - kovovýroba: viz následující výčet: 

Hutní materiál 200 t/rok 
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Technické plyny: 

• Laserové plyny:  

  Helium (He)   8–10 lahví/rok  

  Kysličník uhličitý (CO2)  1 láhev/18 měsíců 

 Dusík (N2)  4 lahve/rok, 

• Řezné plyny:  

 Dusík (N2)  6.500 m3/rok tj. 504 lahví/rok,  

 Kyslík (O2)  4.500 m3/rok tj. 420 lahví/rok 

• Svařovací plyny:  

   Kyslík (O2)1 láhev/měsíc,  

  Acetylen (C2H2) 1 láhev/měsíc. 

  

Duroplastické nanášecí prášky výrobců PULVERLAC,MORTON a IGP, spotřeba 7.000 – 9.000 kg/rok 

 

Dále budou používány:  

• doplňkové materiály zlepšující zpracovatelnost prášku (výrobce PULVERLAC): 

  proti tvorbě bublin MASTERANTIBOLA - 10 kg/měsíc 

  zlepšující obtékání SUPERSCIVOLANTE - 20 kg/měsíc 

  výplňová přísada ADDITIVO TRIBO - 40 kg/měsíc 

• odmašťovací přípravky  

  DURIDINE 3803 IT (Henkel)  - 450 – 600 kg/rok 

• činidla neutralizační stanice  

  40% roztok síranu železitého (Kemifloc Přerov) 400 – 600 kg/rok 

• sorbent 

  směsný sorbent - bentonit, vápenný hydrát a organický flokulant 600 kg/rok 

 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  

Areál se nachází v těsné blízkosti ulice Moravské, pro dopravní obsluhu záměru se bude využívat stávající 
vjezd. K parkování osobních vozidel bude využíváno stávající parkoviště jehož kapacita se nezmění. 

Nároky na nákladní automobilovou dopravu oproti stávajícímu stavu nevzrostou neboť do areálu sice 
budou přiváženy suroviny pro kovovýrobu, bude však ukončena doprava polotovarů z provozovny v Osiku. 
Reálně tedy lze očekávat mírný pokles nákladní automobilové dopravy - cca 1 vozidlo za den. 
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B.III. 
ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B.III.1. Ovzduší  

Tepelné zdroje 

V rámci hodnocené stavby je navržena instalace nových zdrojů tepla (pro vytápění) spalujících zemní plyn 
o celkovém výkonu 177 kW, které budou zdrojem následujícího objemu emisí: 

prach  

g/h 
SO2 

g/h 
NOx 

g/h 
CO  

g/h 
CxHy 

g/h 

0,40 0.19 26,00 6,40 1,28 

Technologické zdroje 

Kovovýroba 

Odsávání obráběcích strojů 

Obráběcí stroje budou vybaveny lokálním odsáváním (vybaveným odlučovačem) s vyvedením odpadní 
vzdušiny do prostoru výrobní haly a nebudou tedy přímým zdrojem emise škodlivin. Z hlediska 
kategorizace dle nařízení vlády 615/2006 se zřejmě bude jednat o malý zdroj znečišťování ovzduší. 

Odsávání pracovišť sváření 

Pracoviště budou vybaveny lokálním odsáváním (vybaveným odlučovačem). 

Z hlediska kategorizace dle nařízení vlády 615/2006 se zřejmě bude jednat o malý zdroj znečišťování 
ovzduší. 

Prášková lakovna 

Lakovna bude vybavena odsáváním vzdušiny do venkovního prostoru o kapacitě 600 m3 a vypalovací pecí 
pro vytvrzování neneseného práškového plastu. Při uvažování maximální (limitní1) emise škodlivin v 
odsávané vzdušině bude maximální emise škodlivin následující: 

organické látky (TOC) - 30 g.h-1 
TZL - 1,8 g.h-1 

V době zpracování tohoto oznámení nebylo upřesněno, zda půjde o ohřev elektrický nebo zda bude zvolen 
plynový ohřev. V případě plynového ohřevu s výkonem 90 kW by při spalování plynu vznikalo následující 
množství emisí: 

prach  

g/h 
SO2 

g/h 
NOx 

g/h 
CO  

g/h 
CxHy 

g/h 

0,21 0.10 13,52 3,33 0,67 

Truhlárna 

Stávající provoz truhlárny je odsáván centrálním systémem, který je napojen na filtrační jednotku FHB 332 
- 2,0 BB. Dle údajů v projektu je výkon stávajícího zařízení dostatečný a nebude v souvislosti s 
navrhovaným záměrem navyšován, nezmění se ani objem odsávané vzdušiny. 

V rámci rozšíření truhlárny tedy neočekáváme vznik nového zdroje znečišťování ovzduší. 

 

Plošné zdroje 

V rámci hodnoceného záměru se nepředpokládá vznik nového plošného zdroje znečišťování ovzduší. 

                                                
1 Vyhláška MŽP č. 337/2010 Sb. 
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Liniové zdroje 

V rámci hodnoceného záměru se nepředpokládá vznik nového liniového zdroje znečišťování ovzduší. 

Výstavba 

V průběhu výstavby lze krátkodobě (především v počáteční fázi výstavby) očekávat emise tuhých 
znečišťujících látek a emisí ze spalovacích motorů mechanismů pohybujících se po ploše staveniště. Objem 
emisí bude kolísat s ohledem na klimatické podmínky a rozsah prováděných prací, z hlediska doby trvání 
však nebude z hlediska celkového vlivu významný. 

B.III.2. Odpadní voda 

Splaškové vody: produkce:    do 1,6 m3/den 

Technologické vody: produkce:    max 1 m3/den 

Srážkové vody: produkce:    843 m.r-1 

 nakládání:    dešťové vody budou přes novou retenční 
      nádrž o objemu 5 m3 odváděny do  
      stávající kanalizace. 

Výstavba:       nespecifikováno (množství zanedbatelné) 

B.III.3. Odpady 

Odpady z výstavby 

Budou vznikat běžné odpady z výstavby – skupina 17 – stavební a demoliční odpady a dále skupina 20 – 
odpady komunální. Část odpadů (výkopky) bude možno zpětně využít při stavebních pracích, ostatní budou 
odváženy a likvidovány mimo staveniště. Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpade dle platných 
předpisů. 

Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při výstavbě, viz následující tabulka: 
Kód odpadu kategorie název 

17 01   Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01  O Beton 

17 01 02  O Cihly 

17 01 03  O Tašky a keramické výrobky 

17 02   Dřevo sklo a plasty 
17 02 01  O Dřevo 

17 02 03  O Plasty 

17 03   Asfaltové směsi dehet a výrobky z dehtu 
17 03 02  O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 04   Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05  O Železo a ocel 

17 05   
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontam. míst), kamení a vytěžená 
hlušina 

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

17 06   Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
17 06 04  O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 08   Stavební materiály na bázi sádry 
17 08 02  O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 08   odpady ze zahrad a parků (včetně biologického odpadu) 
20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 
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Množství jednotlivých odpadů v této fázi projektové přípravy není podrobněji specifikováno. 

S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Za 
odpady budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady. 

Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány v odpovídajících 
shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle 
kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena 
názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů.  

Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, 
odváženy oprávněnou osobou, mimo areál staveniště k dalšímu využití resp. ke zneškodnění. Tento postup 
bude zajištěn smluvně se všemi souvisejícími náležitostmi (způsob a frekvence odvozu odpadů). Vlastní 
manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány 
případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel 
přepravujících odpady atd.).  

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatel stavebních prací. Likvidační protokoly a vážní 
lístky ze zařízení na zneškodňování odpadů budou dokladovány při kolaudaci stavby. 

Odpady z provozu 

Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při provozu je uveden v následujícím výčtu: 

 Odřezky, odstřižky a výlisky ocelových profilů a plechů.   300 kg/rok 

  odpad bude pravděpodobně zařazen pod katalogovým číslem 160117 

 Odřezky, odstřižky a výlisky hliníkových profilů a plechů.   300 kg/rok 

  odpad bude pravděpodobně zařazen pod katalogovým číslem 160118 

 Piliny, špony ze železných materiálů.      200 kg/rok 

  odpad bude pravděpodobně zařazen pod katalogovým číslem 120101 

 Piliny, špony z hliníkových materiálů.     200 kg/rok 

  odpad bude pravděpodobně zařazen pod katalogovým číslem 120103 

 Mechanické filtry z lokálního odsávání svařovacích boxů a broušení.   60 ks/rok 

  odpad bude pravděpodobně zařazen pod katalogovým číslem 150203 

 Mechanické filtry z recirkulačního systému VZT nanášecí kabiny PP.   30 ks/rok 

  odpad bude pravděpodobně zařazen pod katalogovým číslem 150203 

 Sací mechanické filtry kompresorů.        10 ks/rok 

  odpad bude pravděpodobně zařazen pod katalogovým číslem 150202 

 Uhlíkové adsorbční filtry z lokálního odsávání pracovišť sváření.      6 ks/rok 

  odpad bude pravděpodobně zařazen pod katalogovým číslem 150203 

 Odpad ze svařování       150 kg/rok 

  odpad bude pravděpodobně zařazen pod katalogovým číslem 120113 

 Odpadní materiál z otryskávání.      400 kg/rok 

  odpad bude pravděpodobně zařazen pod katalogovým číslem 120117 

 Odpadní práškové barvy       300 kg/rok 

  odpad bude pravděpodobně zařazen pod katalogovým číslem 080201 

 Opotřebené brusné nástroje      100 kg/rok 

  odpad bude pravděpodobně zařazen pod katalogovým číslem 120121 

 PE a kartónové obaly práškových barev     100 kg/rok 

  odpad bude pravděpodobně zařazen pod katalogovým číslem 150101, 150102 

 Odpadní řezná emulze         20 ltr./rok 

   bude pravděpodobně zařazen pod katalogovým číslem 120109 
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 Olej odloučený z kondenzátu stlačeného vzduchu      80 ltr./rok 

  odpad bude pravděpodobně zařazen pod katalogovým číslem 130802 

 Oleje a olejové filtry ze soustrojí kompresoru výroby stl. vzduchu  40 ltr/rok,8 ks/rok 

  odpad bude pravděpodobně zařazen pod katalogovým číslem 150202,160107 

 Odpadní voda z technologického procesu (fosfátování)   260 m3/rok 

  odpad bude pravděpodobně zařazen pod katalogovým číslem 110111, 110108 

 Odvodněný sedimentační kal               2.000 kg/rok 

  odpad bude pravděpodobně zařazen pod katalogovým číslem 110109 

Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství za provozu záměru je spolehlivě 
řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou 
tříděny a shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou osobou. 

B.III.4. Ostatní  

Hluk: vyvolaná doprava na veřejných komunikacích:  stávající intenzity se nenavýší 
 technologické zdroje hluku: výčet zdrojů je uveden v hlukové studii v příloze 

v průběhu výstavby:  nespecifikováno  
Podrobněji je hluková problematika řešena v hlukové studii tvořící přílohu tohoto oznámení 

 

Vibrace:       nejsou produkovány ve významné míře 

Záření: ionizující záření:    zdroje nejsou používány 

 elektromagnetické záření:  významné zdroje nejsou používány 
       (pouze běžná komunikační zařízení) 

Další fyzikální nebo biologické faktory:    nejsou používány 

B.III.5. Rizika vzniku havárií  

Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních 
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými 
zařízeními. 

- Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany 

- Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko, pojezdové rychlosti uvnitř areálu 
 budou nízké  
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ČÁST C 
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ) 

C.I. 
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 

DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Oznamovaný záměr investiční činnosti bude realizován v prostoru stávajícího průmyslového areálu.  

Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky 
znamená následující: 

• V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na regionální 
úrovni. 

• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území  Dotčené území neleží v národním parku nebo 
chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní 
rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky. 

• Dotčené území není součástí přírodního parku. 
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.  

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.  

Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná 
vodní plocha, pramen či mokřad.  

V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. 
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Dotčené území se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace 
vod (CHOPAV).  

Území není (dle sdělení č. 6 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 4 z dubna 2010) zařazenoa mezi oblasti 
se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). 

Území je charakterizováno jako ostatní plocha. 

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost 
navrhovaného záměru. 
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C.II. 
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví  

Záměr je zasazen do okrajové části města Litomyšl, areál je na okraji obytného území, do místa určeného 
územním plánem jako oblast pro výrobu a služby. Nejbližší obytný objekt je ve vzdálenosti cca 16 m od 
okraje areálu.  

Město Litomyšl má cca 10 400 obyvatel, potenciálními vlivy mohou být zasaženi obyvatelé na ulici 
Strakovské. V rámci vyhodnocení vlivů byly výpočtově (rozptylovou a hlukovou studií) vyhodnocovány 
obytné budovy při této ulici a blízky internát Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy. 

Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány. 

C.II.2. Ovzduší a klima  

Kvalita ovzduší 

Území patří do působnosti stavebního úřadu Litomyšl, území působnosti tohoto úřadu není (dle sdělení č. 6 
uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 4 z dubna 2010) zařazena mezi oblasti se zhoršenou kvalitou 
ovzduší (OZKO).  

V blízkosti hodnoceného záměru se nenachází žádná stanice imisního monitoringu, proto při popisu 
stávající úrovně imisní zátěže NO2 a PM10 vycházíme z měření nejbližších stanic. 

Nejbližšími stanicemi imisního monitoringu jsou stanice ČHMÚ č. 1338 - Ústí nad Orlicí (vzdálená 14,5 km 
severně), stanice AIM ZU č. 1195 Svitavy (16,6 km jihovýchodně) a stanice AIM ZU č. 1117 Ústí nad Orlicí 
- Podmoklí (12,6 km severně).  

Oxid dusičitý (NO2) 

Naměřené hodnoty NO2 za rok 2009 jsou uvedeny v následující tabulce: 

 
Z výše presentovaných naměřených hodnot vyplývá, že průměrné roční koncentrace NO2 ve Svitavách 
dosáhly hodnoty 24,2 µg.m-3, tedy cca 60% imisního limitu (40 µg.m-3), v Ústí nad Orlicí pak hodnot do 
24,0 µg.m-3, tedy do 60% imisního limitu (40 µg.m-3). Maximální hodinová koncentrace byla ve Svitavách 
naměřena 97,6 µg.m-3, tedy cca 49% imisního limitu (200 µg.m-3), v Ústí nad Orlicí pak 99,5 µg.m-3, tedy 
cca 50% imisního limitu (200 µg.m-3). 

Tuhé látky - PM10 

Naměřené hodnoty PM10 za rok 2009 jsou uvedeny v následující tabulce: 
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Z výše presentovaných naměřených hodnot vyplývá, že průměrné roční koncentrace PM10 ve Svitavách 
dosáhly hodnoty 21,4 µg.m-3, tedy do 54% imisního limitu (40 µg.m-3), v Ústí nad Orlicí pak 26,2 µg.m-3, 
tedy do 66% imisního limitu (40 µg.m-3). Maximální 24hodinová koncentrace překročily hodnotu imisního 
limitu (50 µg.m-3) na obou stanicích. Ve Svitavách byla četnost dosažení limitu 4 případy za rok, v Ústí nad 
Orlicí pak až 27 případů za rok. Limitní četnost (35 případů za rok) tedy dosažena nebyla na žádné z 
uvedených stanic. 

Organické látky 

Koncentrace organických látek v ovzduší se v okolí hodnoceného záměru nesledují. 

Klima 

Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti MT 9, tedy v mírně teplé oblasti s následující 
charakteristikou: 

MT 9 - dlouhé léto, teplé, suché až mírně suché, přechodné období krátké s mírným až mírně teplým 
jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima, mírná, suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Další údaje shrnujeme v následující tabulce: 
Číslo oblasti MT 9 

Počet letních dnů 40 až 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více 140 -160 

Počet mrazových dnů 110-130 

Počet ledových dnů 30 až 40 

Průměrná teplota v lednu -3 až -4 

Průměrná teplota v červenci 17 až 18 

Průměrná teplota v dubnu 6 až 7 

Průměrná teplota v říjnu 7 až 8 

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

Srážkový úhrn ve vegetačním období 400-450 

Srážkový úhrn v zimním období 250-300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 až 80 

Počet dnů zamračených 120 -150 

Počet dnů jasných 40 až 50 
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C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky  

Navrhovaný záměr je navržen do území ve kterém je za stávajícího stavu dominantní hluk z pozemních 
komunikací, především ze silnice I/35 (ul. Moravská). 

Jak vyplývá z údajů uvedených v hlukové studii ing. Kostečky z březne 2003 stávající provoz firmy STORY 
DESIGN přispívá k hlukové zátěži nejbližších obytných objektů (ul. Strakovská) 34,4 - 34,7 dB, v prostoru 
fasády internátu pak cca 35,5 dB. 

Celková hluková imise v prostoru záměru je dle strategické hlukové mapy následující: 

 

 

 

 stávající hluková imise 

Internát - Strakovská 1071 cca 55 dB  

obytný dům Strakovská 1095 cca 70 dB  

obytný dům Strakovská 1090 cca 65 dB  

C.II.4. Povrchová a podzemní voda 

Povrchová voda 

Členění z vodopisného hlediska: 
• hlavní povodí řeky Labe 1-00-00, 
• dílčí povodí 1-03-02 Loučná a Labe od Loučné po Chrudimku, 

Vlastní území areálu je suché, převážně zastavěné nebo pokryté zpevněnými plochami. Areálem neprotéká 
žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se v něm ani žádná vodní plocha, prameniště či 
mokřad a rovněž zde není ochranné pásmo vodního zdroje. 

Posuzované území se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída. 
Posuzovaný záměr nijak významně neovlivní vodohospodářské poměry v zájmovém území. Areál je 
napojen na dostatečně kapacitní veřejný vodovod. Z hlediska ochrany povrchových i podzemních vod bude 
nutné zajistit nepropustnost podlah, jímek a kanalizačních přípojek. 

Podle Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. leží území ve zranitelné oblasti. 
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Podzemní voda 

Podle hydrogeologického členění patří sledované území k rajónu č. 227 - Vysokomýtská synklinála 

C.II.5. Půda 

Realizace záměru bude probíhat na pozemcích, které nejsou součástí zemědělsko půdního fondu (ZPF) ani 
pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL).  

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Geomorfologické poměry 

Podle geomorfologického členění je zájmové území součástí geomorfologické provincie Česká vysočina, 
geomorfologické subprovincie Česká tabule, geomorfologické oblasti východočeská tabule, 
geomorfologického celku Svitavská pahorkatina. 

Z lokálně-geomorfologického hlediska se místo záměru nachází na mírně svažitém terénu v nadmořské 
výšce cca 374 m n.m. 

Geologické poměry 

Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území České křídové pánvi. Tento geologický útvar 
serozprostírá na území značné části severních, středních a východních Čech a zasahuje až na 
severozápadní Moravu. Zájmové území se nachází v jeho jihovýchodní části. 

K povrchu křídového souvrství vystupují na území sedimenty středního až svrchního turonu Orlicko - 
Žďárské oblasti. V této oblasti je střední turon vyvinut převážně ve facii přechodné charakteristické 
střídáním slinitých, slinito- nebo vápnitopísčitých a spongilitických hornin. 

Výrazným strukturním prvkem je v širším okolí zájmového území Vysokomýtská synklinála, v jejíž ose je 
lokalita situována. Průběh osy synklinály sleduje zhruba směr JV - SZ. Vysokomýtská synklinála je omezena 
na severovýchodě Potštejnskou antiklinálou a na jihozápadě vraclavskou antiklinálou. Její severozápadní 
hranici tvoří zámrský zlom a jílovická porucha. 

Kvartérní pokryv je v prostoru údolí Loučné tvořen říčními štěrkopísky, v oblasti údolních svahů pak 
svahovými sedimenty a sprašemi, v místě záměru se při povrchu vyskytují antropogenní navážky. 

Nerostné suroviny a přírodní zdroje 

Podle databází spravované ČGS - Geofondem ČR nebyly v zájmovém území zjištěny střety s evidovanými 
ložisky nerostných surovin, chráněnými ložiskovými územími a dobývacími prostory, evidované v rozsahu 
map ložiskové ochrany. V dotčeném území se nenacházejí poddolovaná území ani stará důlní díla. Dle 
databáze SESEZ (systém evidence starých ekologických zátěží) nejsou v dotčené lokalitě či jejím blízkém 
okolí evidovány žádné staré ekologické zátěže.  

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy 

Fauna a flora 

V zájmovém území se nevyskytuje žádný přirozený vegetační porost. Flóra i fauna dotčeného území i jeho 
okolí je ovlivněna charakterem území a využíváním území (průmyslový areál na okraji města). Na okolních 
plochách lze očekávat výskyt druhů běžných pro daný typ prostředí - běžní zástupci hmyzu, hmyzožravci a 
drobní hlodavci, běžní zástupci ptactva. 
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V okolí lze předpokládat výskyt drobných bezobratlých zástupců fauny, charakteristických pro příměstská 
stanoviště. 

Územní systém ekologické stability 

Posuzovaný záměr bude realizován na pozemcích již v minulosti antropogenně pozměněných. 
V posuzovaném areálu se žádné prvky ÚSES nenacházejí, a to ani na lokální, ani na regionální úrovni.  

Chráněná území 

Posuzovaná lokalita neleží v žádném zvláště chráněném území, v národním parku nebo chráněné krajinné 
oblasti. Není součástí přírodního parku. V posuzovaném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní 
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky. 

Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.  

Realizací záměru není dotčen žádny významný krajinný prvek.  

C.II.8. Krajina 

Dotčené území je lokalizováno ve východní okrajové části města Litomyšl. Současný stav krajiny a 
řešeného území lze vyhodnotit jako antropologicky silně poznamenaný. Záměr se nachází na území 
průmyslové zóny. Plocha byla již v minulosti využívána jako průmyslový areál. 

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky 

Hmotný majetek 

Výstavba záměru je situována v prostoru stávajícího výrobního areálu. Na ploše se nenacházejí žádné 
stavby. V prostoru oznamovaného záměru se nenachází žádná kulturní památka. 

Architektonické a historické památky 
V prostoru oznamovaného záměru se nenachází žádná architektonická ani historická památka. 

Archeologická naleziště 

V rámci záměru se nepředpokládají významnější zásahy do terénu možnost archeologického nálezu lze s 
velkou pravděpodobností vyloučit. 

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí 

Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny. 

Extrémní poměry, např. sesuvná území a podobně, se v zájmové oblasti ani jeho nejbližším okolí 
nevyskytují, ani se v souvislosti s realizací záměru nepředpokládá jejich vznik.  

V zájmové lokalitě převažuje dle mapy radonového rizika střední radonový index. Navrhované skladby 
konstrukcí jsou z hlediska ochrany před radonovým indexem 2 dle ČSN dostačující. Objekt nebude 
vyžadovat zvláštní opatření proti pronikání radonu z podloží. 
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C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura  

Dopravně e areál obsluhován samostatným vjezdem z ulice Moravské. Způsob dopravního napojení je s 
ohledem na rozsah záměru dostatečný.  

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí 

Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny. 
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ČÁST D 
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 

D.I. 
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD 

JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví  

Zdravotní vlivy a rizika 

Posuzovaný záměr bude působit na okolní obyvatelstvo výduchy z technologie a vyvolanou automobilovou 
dopravou. Hlavními potenciálními problémy budou proto znečišťování ovzduší a hluk. Další faktory jsou z 
hlediska vlivu na obyvatelstvo nevýznamné. 

znečišťování ovzduší 

Jako zdroj znečištění ovzduší se uplatní především emise ze spalování zemního plynu a emise tuhých látek 
a VOC z odsávání pracovního prostoru práškové lakovny. Pro vyhodnocení imisního příspěvku nově 
navržených zdrojů byla zpracována rozptylová stude. Z výsledků této studie citujeme následující závěry: 

V prostoru nejbližší obytné zástavby budou imisní příspěvky vyvolané novým provozem dosahovat 
následujících hodnot: 

  NO2 PM10 

  roční průměr hodinové 
maximum roční průměr denní 

maximum 
RB1 internát,  č.p. 1071 0.009 0.213 0.016 0.897 

RB2 internát 0.009 0.245 0.035 1.331 

RB3 Strakovská č.p. 1095 0.003 0.186 0.012 0.805 

RB4 Strakovská č.p. 1090 0.004 0.290 0.012 0.727 

limit  40 200 40 50 

Z výsledků vyplývají následující závěry:  

Akutní působení NO2  

Vlastním provozem nových zdrojů v areálů je okolní obytná zástavba ovlivněna na úrovni výrazně nižší než 
jaké jsou imisní limity. Příspěvky maximální hodinové koncentrace NO2 se u nejbližší obytné zástavby 
pohybují na úrovni 0,19 do 0,3 µg/m3 (viz rozptylová studie a předchozí tabulka).  

Pozaďové 1-hodinové koncentrace NO2 dle odborného odhadu založeném na výsledcích nejbližších 
měřících stanic zde mohou dosahovat do 99 µg/m3. Pokud v rámci konzervativního přístupu sečteme 
maximální přírůstkovou koncentraci NO2 s maximální pozaďovou hodnotou pro tuto noxu, zůstane 
výsledná koncentrace pod přípustným limitem (200 μg.m-3). Ze zdravotního hlediska budou tyto 
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koncentrace i po uváděném navýšení s dostatečným odstupem bezpečné, záměr má na imisní situaci jen 
nepatrný vliv.  

Pozn.: Pro akutní expozici NO2 do koncentrace 300 μg.m-3 nebyly při epidemiologických studiích WHO (Světová 
zdravotnická organizace) pozorovány žádné změny zdravotního stavu pokusných osob. Česká legislativa uvádí 
imisní limit pro 1-hodinovou koncentraci 200 μg.m-3. Americká EPA (Agentura ochrany životního prostředí) 
uvádí akutní RBC (koncentrace látky která je ještě bezpečná pro expozici člověka) 470 μg.m-3.  

Chronické působení NO2  

Maximální příspěvek k průměrné roční koncentraci NO2 z provozu záměru bude v nejvíce dotčeném 
obydleném okolí dosahovat dle RS hodnot do cca 0,009 μg.m-3. Průměrná roční pozaďová koncentrace 
NO2 zde může dosahovat do 24 µg/m3. Pokud v rámci konzervativního přístupu sečteme maximální 
přírůstkovou koncentraci NO2 s maximální pozaďovou hodnotou pro tuto noxu, zůstane výsledná 
koncentrace pod přípustným limitem (40 μg.m-3). Ze zdravotního hlediska budou tyto koncentrace i po 
uváděném navýšení s dostatečným odstupem bezpečné, záměr bude mít na imisní situaci jen nepatrný 
vliv.  

Pozn.: WHO stanovila jako bezpečný limit pro dlouhodobou expozici NO2 30 μg.m-3. Česká legislativa stanovila 
průměrný roční limit 40 μg.m-3. 

Působení PM10  

Příspěvek k průměrným ročním koncentracím PM10 se u nejbližší obytné zástavby pohybuje na úrovni od 
0,012 do 0,035 µg/m3. Stávající zátěž PM10 v prostoru hodnocené obytné zástavby dosahuje (u 
průměrných denních koncentrací) hodnot do 26 µg/m3 

Příspěvek maximální denní koncentraci PM10 jsou na úrovni od 0,7 do 1,3 µg/m3. Přičemž na překračování 
koncentrační složky imisního limitu má zásadní podíl vyvolaná automobilová doprava, nikoli stacionární 
zdroje. Stávající četnost dosažení limitu je v širším území do 27 případů za rok. Limitní četnost 35 případů 
za rok zde tedy nebude dosažena. 

Výše citované vypočtené příspěvky tedy imisní situaci v prostoru obytné zástavby podstatným způsobem 
nezmění. 

Organické látky  

Z hlediska organických sloučenin byly hodnoceny organické látky sumárně jako TOC. Příspěvky (hodinové 
maximum 12,7 µg/m3, roční průměr 0,27 µg/m3) nejsou z hlediska vlivu na veřejné zdraví významné. 

hluk 

Při hodnocení expozice vycházíme z hlukové studie (Enving s.r.o., Brno, 2010, viz příloha č. 3), která se 
zaměřuje v celém rozsahu vyhodnocení hlukové zátěže vyvolané provozem nově navrhovaných zdrojů.  

V prostoru nejbližší obytné zástavby (obytné domy a internát při ulici Strakovská - viz příloha č.3) bude 
hluková zátěž po realizaci záměru dosahovat následujících hodnot: 

 hluková imise vyvolaná záměrem nárůst oproti stáv. stavu 

Internát - Strakovská 1071 37,4 až 38,4 dB (LAeq,8h/den) +0,1 dB 

obytný dům Strakovská 1095 35,7 až 36,5 dB (LAeq,8h/den) +0,002 dB 

obytný dům Strakovská 1090 30,4 až 31,8 dB (LAeq,8h/den) +0,002 dB 

Výše uvedené příspěvky hlukové imise tedy nedosahují v žádném z referenčních bodů limitní hodnoty. V 
porovnání se stávající hlukovou zátěží se jedná o naprosto bezvýznamné příspěvky v hodnotách do 
+0,1 dB proti stávajícímu stavu. Z praktického hlediska je příspěvkový vliv záměru do stávající hlukové 
zátěže venkovního prostoru předmětné zástavby posouzen jako bezvýznamný a nepostřehnutelný. 

Na základě výše presentovaných výpočtů lze konstatovat, že předpokládaná výsledná hluková zátěž 
chráněného venkovního prostoru sledované obytné zástavby bude podlimitní a z hlediska stanovených 
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požadavků na ochranu veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku je celkový vliv hodnoceného 
záměru zpracovatelem hlukové studie posouzen jako nezávadný. 

Sociální a ekonomické důsledky 

Sociální přínos je dán vytvořením cca 20 nových pracovních příležitostí. 

Počet dotčených obyvatel 

Vzhledem k nízkým příspěvkům hlukové zátěže a nízkému ovlivnění stávající kvality ovzduší k negativnímu 
ovlivnění obyvatelstva prakticky nedojde. Vlivy hodnoceného záměru v prostoru obytné zástavby lze 
považovat za nevýznamné bez vlivu na veřejné zdraví. 
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima  

Vlivy na kvalitu ovzduší 

Hodnocený záměr předpokládá vytvoření nových zdrojů znečiťování ovzduší – technologické zdroje v 
areálu.  

Pro vyhodnocení imisních dopadů zmíněného nárůstu byl, v rámci zpracování tohoto oznámení, zpracován 
výpočet dle metodiky SYMOS a vyhodnocoval nárůst imisní zátěže NO2, organických látek a tuhých látek 
frakce PM10 v okolí záměru.  

Oxid dusičitý (NO2) 

Imisní příspěvky NO2 vyvolané provozem předpokládaných nových zdrojů vycházejí u maximálních 
hodinových koncentrací do 0,4 µg.m-3, tedy cca 0,2 % imisního limitu (200 µg.m-3). Maxima hodinových 
imisních příspěvků vycházejí v prostoru jižně a východně od areálu. 

U průměrných ročních koncentrací vychází imisní příspěvek do hodnoty 0,008 µg.m-3, tedy 0,02% imisního 
limitu (40 µg.m-3).  

Dle údajů z nejbližších měřících stanic odhadujeme, že stávající imisní zátěž v prostoru navrhované 
zástavby dosahuje u průměrné roční koncentrace hodnoty do 24 µg.m-3, u maximálních hodinových 
koncentrací hodnot do 99 µg.m-3.  

V porovnání se stávající imisní zátěží je tedy změna imisní zátěže relativně nízká a nemá zásadní vliv na 
celkovou imisní situaci v hodnoceném území. S ohledem na rozložení imisních příspěvků (a poklesu) 
nového záměru a stávající imisní zátěže nepředpokládáme nárůst celkové imisní zátěže nad limitní 
hodnoty.  

Rozložení imisních příspěvků, respektive poklesu vlivem realizace záměru je zřejmé z následujících obrázků 
(větší formát obrázků je k dispozici v rozptylové studii - příloha č.2): 

Příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3) 
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Příspěvek maximální hodinové koncentrace (µg.m-3) 

 

Tuhé látky (PM10) 

Imisní příspěvky PM10 vyvolané provozem předpokládaných nových zdrojů vycházejí u maximálních 
24hodinových koncentrací do 1 µg.m-3, tedy cca 2 % imisního limitu (50 µg.m-3). Maxima imisních 
příspěvků vycházejí v prostoru jižně a východně od areálu. 

U průměrných ročních koncentrací vychází imisní příspěvek do hodnoty 0,02 µg.m-3, tedy 0,05% imisního 
limitu (40 µg.m-3).  

Dle údajů z nejbližších měřících stanic odhadujeme, že stávající imisní zátěž v prostoru navrhované 
zástavby dosahuje u průměrné roční koncentrace hodnoty do 26 µg.m-3, u maximálních 24hodinových 
koncentrací hodnot je (v okolí záměru) limitní hodnota dosažena maximálně 27x, tedy s podlimitní četností.  

V porovnání se stávající imisní zátěží je tedy změna imisní zátěže relativně nízká a nemá zásadní vliv na 
celkovou imisní situaci v hodnoceném území. S ohledem na rozložení imisních příspěvků (a poklesu) 
nového záměru a stávající imisní zátěže nepředpokládáme nárůst celkové imisní zátěže nad limitní 
hodnoty.  

Rozložení imisních příspěvků, respektive poklesu vlivem realizace záměru je zřejmé z následujících obrázků 
(větší formát obrázků je k dispozici v rozptylové studii - příloha č.2): 
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Příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3) 

 

Příspěvek maximální 24hodinové koncentrace (µg.m-3) 

 

Organické látky  

Imisní příspěvky TOC vyvolané provozem předpokládaných nových zdrojů vycházejí u průměrných ročních 
koncentrací do 0,2 µg.m-3, maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru parkovišť v areálu. Hodinová 
maxima dosahují nejvyšší hodnoty v prostoru jižního okraje areálu a dosahuje hodnoty cca 10 µg.m-3 
(rozložení příspěvků viz RS v příloze). Z hlediska vlivu na zdraví se jedná o relativně nízké hodnoty, u 
organických látek se hodnoty limitn1í NPK-P a PEL pohybují v hodnotách o několik řádů vyšších (desítky až 
stovky mg.m-3). 

Zápach 

Hodnocený záměr nebude žádným významnějším zdrojem zápachu. 

                                                
1 pro organické látky (ani TOC) není stanoven imisní limit 
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Vlivy na klima 

S ohledem na dispoziční řešení záměru a stávající konfiguraci terénu nepředpokládáme, že by hodnocený 
záměr v budoucnu podstatným způsobem ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací 
nebo jinak významněji ovlivňoval místní klimatické charakteristiky. 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky  

V rámci zpracování tohoto oznámení byla zpracována hluková studie vyhodnocující příspěvek vyvolaný 
provozem navrženého záměru. Z hlukové studie (viz příloha č.3) zde uvádím výsledky výpočtu hlukové 
zátěže po realizaci předmětného záměru. Provoz záměru bude pouze v denní době. 

Denní doba, výsledná hluková zátěž sledovaného území  

 

Výsledky výpočtu hlukové zátěže v ve vybraných výpočtových bodech jsou uvedeny v následující tabulce: 

Denní doba - hluková zátěž cílový stav 

Místo výpočtu Výška bodu LAeq,8h/den  Místo výpočtu Výška bodu LAeq,8h/den 

1_A 2,0 31,7  9_B 4,0 35,7 

1_B 4,0 32,6  10_A 2,0 34,9 

2_A 2,0 34,6  10_B 4,0 35,7 

2_B 4,0 35,6  11_A 2,0 33,8 

3_A 2,0 23,3  11_B 4,0 34,8 

3_B 4,0 24,9  12_A 2,0 33,7 

4_A 2,0 35,7  12_B 4,0 34,7 
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4_B 4,0 36,5  13_A 2,0 32,4 

5_A 2,0 37,8  13_B 4,0 33,7 

5_B 4,0 38,3  14_A 2,0 32,4 

6_A 2,0 37,4  14_B 4,0 33,6 

6_B 4,0 37,8  15_A 2,0 31,4 

7_A 2,0 27,9  15_B 4,0 32,9 

7_B 4,0 29,5  16_A 2,0 32,0 

8_A 2,0 29,5  16_B 4,0 33,3 

8_B 4,0 30,8  17_A 2,0 30,4 

9_A 2,0 35,0  17_B 4,0 31,8 

Z rozdílů vypočtených hodnot je zjištěn příspěvkový vliv v prostoru hodnocené obytné zástavby v rozsahu 
do +0,1 dB proti stávajícímu stavu. Z praktického hlediska je příspěvkový vliv záměru do stávající hlukové 
zátěže venkovního prostoru předmětné zástavby posouzen jako bezvýznamný a těžce postřehnutelný. 

Na základě výše presentovaných výpočtů lze konstatovat, že předpokládaná výsledná hluková zátěž 
chráněného venkovního prostoru sledované obytné zástavby bude podlimitní a z hlediska stanovených 
požadavků na ochranu veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku je celkový vliv hodnoceného 
záměru zpracovatelem hlukové studie posouzen jako nezávadný. 

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 

Vlivy na odvodnění území 

Realizací záměru dojde ke zvýšení zpevněných a zastřešených ploch v území. Je odvedení dešťových vod 
do stávající kanalizace s využitím retence (nově vybudovaná nádrž o kapacitě 5m3).  

Významnější vlivy na odvodnění oblasti neočekáváme. 

Vliv na kvalitu povrchových vod 

V rámci provozu nebudou vypouštěny žádné technologické odpadní vody. Dešťové vody ze střech budou 
přes retenční nádrž vypouštěny do stávající vodoteče.  

Vlivem navrženého záměru tedy nelze předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod. 

Vlivy na kvalitu podzemní vody 

Vliv na kvalitu podzemní vody je nepravděpodobný, do horninového prostředí nebudou vypouštěny vody, 
ani se nepředpokládá žádný významnější zásah do horninového prostředí v rámci realizace stavby.  

Z hlediska ochrany povrchových i podzemních vod bude nutné zajistit nepropustnost podlah, jímek a 
kanalizačních přípojek. 

Ovlivnění hydrogeologických charakteristik 

K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem 
do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody.  

V rámci vlastní výstavby budov se takový zásah nepředpokládá.  
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D.I.5. Vlivy na půdu 

Záměr je navržen částečně na pozemcích zahrnutých do zemědělského půdního fondu (ZPF), nic méně se 
(až na výjimky) jedná o plochy pokryté trvalým travním porostem. využitelná ornice z těchto ploch bude 
sejmuta a využita k rekultivacím a vytvářením zelených pásů v areálu. O vynětí ze ZPF bude třeba zažádat. 

K záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) nedojde. 

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

V souvislosti se stavbou pro posuzovaný záměr je významnější vliv na horninové prostředí vyloučen. 
Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny 
geologické ani paleontologické památky 

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Záměr je umisťován na pozemku dříve využívaném jako průmyslový areál, ve východní části pokrytém 
pouze travním porostem. Podle výsledků terénního šetření se v prostoru posuzovaného záměru nevyskytují 
biotopy zvláště chráněných druhů rostlin živočichů, nelze tudíž předpokládat jejich přímé nebo 
zprostředkované ohrožení. 

V území určeném pro realizaci záměru ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází funkční prvky 
územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana 
je obecně stanovena zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný 
registrovaný významný krajinný prvek. 

Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu vyloučen 
(viz příloha tohoto oznámení). 

D.I.8. Vlivy na krajinu 

Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivněna průmyslovou zástavbou, realizace záměru charakter 
krajiny významně nezmění. 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky. Z důvodu jejich absence 
proto nebudou ovlivněny.  

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu  

Záměr je navrhován do území ve kterém je vybudována dostatečně kapacitní infrastruktura. Záměr 
nevyvolá nároky na realizaci nových nebo úpravu stávajících komunikací ani inženýrských sítí (s výjimkou 
provedení přípojek a malé retenční nádrže). 

D.I.11. Jiné ekologické vlivy 

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané. 
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D.II. 
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 

Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen rozsahem navrženého areálu. Mimo vlastní areál zasahují pouze 
vlivy mírného nárůstu imisní zátěže s maximy mimo obydlené území. 

D.III. 
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH 

PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 

Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny. 

D.IV. 
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ 

POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, 
předpisů a povolovacích rozhodnutí. V noční době (tedy mezi 22:00 až 6:00) nebude záměr provozován. 

Množství odváděných srážkových vod bude regulováno retencí.  

D.V. 
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, 

KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 

V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by 
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví. 
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné. 

Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí 
nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován (průmyslová zóna) není mimořádně 
citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných vlivů na životní 
prostředí dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí. 
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ČÁST E 
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU) 

Záměr je řešen v jedné variantě, vyplývající z vlastnictví pozemků, dopravního napojení a potřeb uživatele 
areálu. 
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ČÁST F 
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE) 

F.I. 
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE 

Situační, dispoziční a konstrukční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž 
je doložena hluková a rozptylová studie a nezbytné doklady. 

F.II. 
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 

Nejsou uvedeny. 
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ČÁST G 
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU) 

Záměrem investora – firmy STORY DESIGN s.r.o. je umístění provozu kovovýroby do prostoru stávajícího 
areálu na ul. Moravské. Jedná se o provoz, který je v současné době umístěn v obci Osik, cca 4 km od 
areálu na ul. Moravské. Zařízení přesunuté z Osiku bude umístěno ve stávajících halách v severozápadní 
části areálu. V rámci záměru budou na objektech provedeny menší stavební úpravy a také dojde k 
zastřešení části dvora mezi halami.  

V provozu kovovýroby budou umístěny běžné kovoobráběcí stroje na obrábění oceli a hliníku, svářecí 
pracoviště a prášková lakovna. Podrobný výčet strojů je uveden v textu oznámení (kapitola B.I.6.). 

Součástí záměru je také rozšíření stávajícího objektu truhlárny o plochu cca 1250 m2. Toto rozšíření však 
nevyvolá nárůst výroby, bude se jednat pouze o rozmístění stávajícího strojního vybavení tak, aby lépe 
vyhovovalo potřebám výroby a doplnění strojního parku (1 nový + výměna několika nevyhovujících strojů 
za nové).  

V provozu kovovýroby bude zaměstnáno celkem 20 pracovníků, o tento počet tedy naroste stávající počet 
zaměstnanců v areálu. 

Po realizaci se neočekává nárůst automobilové dopravy, neboť sice budou do areálu naváženy suroviny pro 
kovovýrobu, odpadne však doprava do a z Osiku (výrobky z provozu kovovýroby se dovážely do 
provozovny na ul. Moravské k dalšímu zpracování). 

Objekt nebude významným zdrojem emise škodlivin do ovzduší ani zde nebudou umístěny významné 
zdroje hluku.  

Ovlivnění kvality ovzduší a hlukové zátěže bylo v rámci zpracování tohoto oznámení výpočtově 
vyhodnoceno rozptylovou a hlukovou studií. Z výsledků těchto studií vyplývá, že v prostoru nejbližší obytné 
zástavby bude ovlivnění hlukové zátěže a kvality ovzduší nízké.  

Celkově se tedy nebude jednat o významné ovlivnění stávajícího stavu životního prostředí. 
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ČÁST H 
(PŘÍLOHY) 

 

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení. 

 

Seznam příloh: 

Příloha 1 Celková situace areálu 
Příloha 2 Rozptylová studie 
Příloha 3 Hluková studie 
Příloha 4 Doklady: 
                  - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 
                  - vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ 

Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na 
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části. 
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1. Úvod 
Tato rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky projektanta stavby fy. Ing. Emil Slíva, 
Smetanova 47, 602 00  Brno. Rozptylová studie vyhodnocuje imisní zátěž vyvolanou realizací záměru 
" Kovovýroba a rozšíření truhlárny - STORY DESIGN a.s., Litomyšl" a tvoří přílohu oznámení záměru 
ve smyslu §6 zákona 100/2001 Sb. Výsledkem výpočtu je příspěvek ke stávající imisní zátěži 
hodnoceného území. Výpočtově byla hodnocena imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2), organickými a 
tuhými látkami (PM10). 

Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané projektantem stavby a údaje Českého 
hydrometeorologického ústavu Praha (ČHMÚ). 

Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvořený společností IDEA-ENVI 
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle zákona č. 
86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 350/2002 Sb. 

2. Popis metodiky 
Metodika SYMOS 97 pro výpočet znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků 
získaných domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve používanou metodiku (Metodika 
výpočtu znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů) vydanou 
Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR v roce 1979 a podstatným způsobem ji rozšiřuje. 

Metodika SYMOS 97 umožňuje: 

• výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů 
• výpočet znečištění od většího počtu zdrojů 
• stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto 

způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů  
• brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy 

ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského  
• odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu  

Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik 
znečištění ovzduší: 

• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se 
mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší  

• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na 
třídu stability a rychlost větru  

• roční průměrné koncentrace  
• dobu trvání koncentrací převyšujících určité, předem zadané, hodnoty (např. imisní limity)  

Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno: 

• stanovit výšku komína s ohledem na splnění imisních limitů  
• stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km od zdrojů  
• stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí  
• vypočítat spad prachu  
• vyhodnotit rozptyl exhalací vypouštěných chladícími věžemi  

Programové vybavení 

Pro vlastní provedení výpočtu byl použit počítačový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z 
výše zmíněné metodiky SYMOS'97. 

Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem 
a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované 
oblasti o libovolné velikosti buňky. 
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Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech, protože v řadě případů je nutné 
vypočítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální 
výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a tedy počítat koncentrace i ve 
velmi malé vzdálenosti od zdroje. Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové 
vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou 
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. 

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách, protože v 
atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model 
obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z 
aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici 
Praha-Libuš.  

Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního 
výkonu.  

V případě, kdy mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený se předpokládá, že kouřová 
vlečka vystupuje podél svahů vzhůru a použije se korekce efektivní výšky komínu.  

Fyzikální a chemické procesy 

Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry 
odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na 
mokrou a suchou depozici, podle způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány. 

• Suchá depozice: je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu.  
• Mokrá depozice: je vychytávání těchto látek padajícími srážkami.  

Kategorie znečišťujících látek 

Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek. 
Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce 
na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé 
znečisťující látky jsou rozděleny do kategorií podle průměrné doby setrvání v atmosféře. 

• Kat. I - 20 hodin  
• Kat. II - 6 dní  
• Kat. III - 2 roky  

Výpočet průměrných ročních koncentrací 

Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj. 
stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách stability a 
třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních 
směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability. 

Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°. 

Klimatické vstupní údaje 

Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda 
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu. 
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii 
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických údajů.  

Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a 
teplotní stability atmosféry.  

Rychlost větru 

se dělí do tří tříd rychlosti: 
• slabý vítr 1.7 m/s  
• střední vítr 5 m/s  
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• silný vítr 11 m/s  
Poznámka: Rychlostí větru se rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí. 

Teplotní stabilita atmosféry 

její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje 
pět tříd stability ovzduší: 

• superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu  
• stabilní - běžné inverze, špatné podmínky rozptylu  
• izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se 

vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky  
• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek  
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek.  

Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k výskytu 11 
kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění 
ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých 
rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry. 
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3. Vstupní údaje 

3.1. Údaje o zdrojích 

Tepelné zdroje 

Za stávajícího stavu je areál vytápěn kotli a teplovzdušnými jednotkami spalujícími zemní plyn. V 
rámci navrhovaného záměru se předpokládá umístění několika nových (plynových) zdrojů tepla o 
celkovém tepelném výkonu 177 kW. 

Při maximální spotřebě zemního plynu je kotelna zdrojem následujícího maximálního množství 
škodlivin: 

 NOx PM10 
g.h-1 26,0 0,4 

Spaliny jsou vyvedeny do samostatných komínů o stavební výšce cca 8 m. 

Technologické zdroje 

Odsávání obráběcích strojů a pracovišť sváření 

Stroje a pracoviště budou vybaveny lokálním odsáváním (vybaveným odlučovačem). Pro účely této 
studie uvažujeme celkovou maximální emisi: 

TZL - 1,8 g.h-1 

Prášková lakovna 

Lakovna bude vybavena odsáváním vzdušiny do venkovního prostoru o kapacitě 600 m3 a vypalovací 
pecí pro vytvrzování neneseného práškového plastu. Při uvažování maximální (limitní1) emise 
škodlivin v odsávané vzdušině bude maximální emise škodlivin následující: 

organické látky (TOC) - 30 g.h-1 
TZL - 1,8 g.h-1 

V době zpracování tohoto oznámení nebylo upřesněno, zda půjde o ohřev elektrický nebo zda bude 
zvolen plynový ohřev. V případě plynového ohřevu s výkonem 90 kW by při spalování plynu vznikalo 
následující množství emisí: 

 NOx PM10 
g.h-1 0,21 13,52 

Emise budou vyvedeny nad střechu budovy. 

 

Emisní faktory 
Pro výpočet emisí byly využity údaje o spotřebě paliva a emisní faktory dle vyhlášky č. 205/2009 Sb. a 
faktory dle vyhlášky č. 337/2010 Sb..  

3.2. Meteorologické podklady 
Pro výpočet byl využit odborný odhad větrné růžice, zpracovanou ČHMÚ Praha. Souhrn použité 
větrné růžice je uveden v následující tabulce: 

N NE E SE S SW W NW calm 
8.02 6.01 8.99 14.00 9.00 6.01 19.01 17.00 11.96 

                                                   
1 Vyhláška MŽP č. 337/2010 
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3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů 
Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 1400x1200 m 
s krokem sítě 50 m, orientovaní rovnoběžně se souřadnou sítí JTSK.  

Dále byly zvoleny 4 referenční body ležící mimo pravidelnou síť. Jedná se o body umístěné v prostoru 
oken v nejvyšším podlaží vybraných obytných objektů v blízkosti hodnoceného záměru.  

Rozmístění jednotlivých bodů je zřejmé z grafické přílohy této studie. 

Pro všechny referenční body byl z mapového podkladu o měřítku 1 : 10 000 odečten výškopis. 

 

3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek 
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v nařízení vlády č. 597/2006 Sb.: 
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4. Výsledky výpočtu 

4.1. Příspěvek záměru k celkové imisní zátěži NO2 
Příspěvek k průměrné roční koncentraci NO2 v zájmovém území, vyvolaný provozem záměru, 
dosahuje nejvýše 0,008 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru cca 100 m 
severozápadně a jihovýchodně od areálu. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké 
hodnoty do 0,02% limitu (40 µg.m-3). V ostatních částech hodnoceného území je příspěvek imisní 
zátěže ještě nižší.  

Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané provozem záměru z výpočtu vycházejí ve výši do 
0,4 µg.m-3, tedy do 0,2 % imisního limitu (200 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru 
cca 150 m jižně a východně od areálu. V ostatních částech hodnoceného území je příspěvek imisní 
zátěže dosahovat hodnot ještě nižších. 

Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: 

  
průměrné roční koncentrace NO2 maximální hodinové koncentrace NO2 

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. 
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4.2. Příspěvek záměru k celkové imisní zátěži PM10 
Průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem záměru, dosahuje 
nejvýše 0,02 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,05% limitu 
(40 µg.m-3).Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vlastního areálu a na severozápadní okraj 
areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě 
nižších (cca 0,01 µg.m-3).  

Průměrné denní koncentrace PM10, vyvolané provozem hodnocených zdrojů z výpočtu vycházejí ve 
výši cca 1 µg.m-3, tedy 2% imisního limitu (50 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru 
vlastního areálu a jeho těsné blízkosti. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní 
zátěže dosahovat hodnot nižších.  

Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: 

  
průměrné roční koncentrace PM10 maximální 24hodinové koncentrace PM10 

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. 
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4.3. Příspěvek záměru k celkové imisní zátěži organickými látkami (TOC) 
Příspěvek k průměrné roční koncentraci TOC v zájmovém území, vyvolaný provozem záměru, 
dosahuje nejvýše 0,2 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vlastního areálu. 
V ostatních částech hodnoceného území je příspěvek imisní zátěže ještě nižší.  

Maximální hodinové koncentrace TOC, vyvolané provozem záměru z výpočtu vycházejí ve výši do 
10 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních částech hodnoceného 
území je příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších. 

Pro sumárně vyjádřené organické látky není stanoven imisní limit, limit není určen ani pro jednotlivé 
organické sloučeniny (s výjimkou benzenu a BaP). Organické látky, které mohou být emitovány z 
procesu nanášení práškových plastů mají většinou stanoveny "pouze" hygienické limity PEL a NPK-P. 

Tyto limity jsou uváděny v miligramech (desítkách a ž stovkách) - v porovnání s výší uváděných 
imisních příspěvků tedy dosahují hodnot o několik řádů vyšších.  

Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: 

  
průměrné roční koncentrace TOC maximální hodinové koncentrace TOC 

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. 

 

4.4. Imisní příspěvky v prostoru obytné zástavby 
V prostoru nejbližší obytné zástavby budou imisní příspěvky vyvolané novým provozem dosahovat 
následujících hodnot: 

  NO2 PM10 

  roční průměr hodinové 
maximum roční průměr denní 

maximum 
RB1 internát,  č.p. 1071 0.009 0.213 0.016 0.897 

RB2 internát 0.009 0.245 0.035 1.331 

RB3 Strakovská č.p. 1095 0.003 0.186 0.012 0.805 

RB4 Strakovská č.p. 1090 0.004 0.290 0.012 0.727 

limit  40 200 40 50 

V porovnání s hodnotami imisních limitů tedy jde o velmi nízké hodnoty. 
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5. Stávající a celková úroveň imisní zátěže zájmového území 
V blízkosti hodnoceného záměru se nenachází žádná stanice imisního monitoringu, proto při popisu 
stávající úrovně imisní zátěže NO2 a PM10 vycházíme z měření nejbližších stanic. 

Nejbližšími stanicemi imisního monitoringu jsou stanice ČHMÚ č. 1338 - Ústí nad Orlicí (vzdálená 14,5 
km severně), stanice AIM ZU č. 1195 Svitavy (16,6 km jihovýchodně) a stanice AIM ZU č. 1117 Ústí 
nad Orlicí - Podmoklí (12,6 km severně).  

5.1. Oxid dusičitý (NO2) 
Naměřené hodnoty NO2 za rok 2009 jsou uvedeny v následující tabulce: 

 
Z výše presentovaných naměřených hodnot vyplývá, že průměrné roční koncentrace NO2 ve 
Svitavách dosáhly hodnoty 24,2 µg.m-3, tedy cca 60% imisního limitu (40 µg.m-3), v Ústí nad Orlicí pak 
hodnot do 24,0 µg.m-3, tedy do 60% imisního limitu (40 µg.m-3). Maximální hodinová koncentrace byla 
ve Svitavách naměřena 97,6 µg.m-3, tedy cca 49% imisního limitu (200 µg.m-3), v Ústí nad Orlicí pak 
99,5 µg.m-3, tedy cca 50% imisního limitu (200 µg.m-3). 

S ohledem na polohu významných zdrojů znečišťování ovzduší a konfiguraci terénu očekáváme 
stávající imisní zátěž v prostoru posuzované stavby spíše nižší než uvedené naměřené hodnoty. 

Z výsledků výpočtů presentovaných v předchozích kapitolách je zřejmé, že nejvyšší nárůst imisní 
zátěže oxidem dusičitým (NO2) bude ve vlastním areálu a v prostoru jižně a východně od areálu.  

Imisní příspěvky NO2 vyvolané provozem předpokládaných nových zdrojů vycházejí u maximálních 
hodinových koncentrací do 0,4 µg.m-3, tedy cca 0,2 % imisního limitu (200 µg.m-3). Maxima 
hodinových imisních příspěvků vycházejí v prostoru jižně a východně od areálu. 

U průměrných ročních koncentrací vychází imisní příspěvek do hodnoty 0,008 µg.m-3, tedy 0,02% 
imisního limitu (40 µg.m-3).  

Dle údajů výše citovaných měřících stanic odhadujeme, že stávající imisní zátěž v prostoru 
navrhované zástavby dosahuje u průměrné roční koncentrace hodnoty do 24 µg.m-3, u maximálních 
hodinových koncentrací hodnot do 99 µg.m-3.  

V porovnání se stávající imisní zátěží je tedy změna imisní zátěže relativně nízká a nemá zásadní vliv 
na celkovou imisní situaci v hodnoceném území. S ohledem na rozložení imisních příspěvků (a 
poklesu) nového záměru a stávající imisní zátěže nepředpokládáme nárůst celkové imisní zátěže nad 
limitní hodnoty. 

5.2. Tuhé látky (PM10) 
Naměřené hodnoty PM10 za rok 2009 jsou uvedeny v následující tabulce: 

 
Z výše presentovaných naměřených hodnot vyplývá, že průměrné roční koncentrace PM10 ve 
Svitavách dosáhly hodnoty 21,4 µg.m-3, tedy do 54% imisního limitu (40 µg.m-3), v Ústí nad Orlicí pak 
26,2 µg.m-3, tedy do 66% imisního limitu (40 µg.m-3). Maximální 24hodinová koncentrace překročily 
hodnotu imisního limitu (50 µg.m-3) na obou stanicích. Ve Svitavách byla četnost dosažení limitu 4 
případy za rok, v Ústí nad Orlicí pak až 27 případů za rok. Limitní četnost (35 případů za rok) tedy 
dosažena nebyla na žádné z uvedených stanic. 
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Imisní příspěvky PM10 vyvolané provozem předpokládaných nových zdrojů vycházejí u maximálních 
24hodinových koncentrací do 1 µg.m-3, tedy cca 2 % imisního limitu (50 µg.m-3). Maxima imisních 
příspěvků vycházejí v prostoru jižně a východně od areálu. 

U průměrných ročních koncentrací vychází imisní příspěvek do hodnoty 0,02 µg.m-3, tedy 0,05% 
imisního limitu (40 µg.m-3).  

Dle údajů výše citovaných měřících stanic odhadujeme, že stávající imisní zátěž v prostoru 
navrhované zástavby dosahuje u průměrné roční koncentrace hodnoty do 26 µg.m-3, u maximálních 
24hodinových koncentrací hodnot je (v okolí záměru) limitní hodnota dosažena maximálně 27x, tedy s 
podlimitní četností.  

V porovnání se stávající imisní zátěží je tedy změna imisní zátěže relativně nízká a nemá zásadní vliv 
na celkovou imisní situaci v hodnoceném území. S ohledem na rozložení imisních příspěvků (a 
poklesu) nového záměru a stávající imisní zátěže nepředpokládáme nárůst celkové imisní zátěže nad 
limitní hodnoty.  

5.3. Organické látky 
Koncentrace organických látek v ovzduší se v okolí hodnoceného záměru nesledují. 

Imisní příspěvky TOC vyvolané provozem předpokládaných nových zdrojů vycházejí u průměrných 
ročních koncentrací do 0,2 µg.m-3, maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru parkovišť v areálu. 
Hodinová maxima dosahují nejvyšší hodnoty v prostoru jižního okraje areálu a dosahuje hodnoty cca 
10 µg.m-3 (rozložení příspěvků viz RS v příloze).  

Z hlediska vlivu na zdraví se jedná o relativně nízké hodnoty, u organických látek se hodnoty limitn2í 
NPK-P a PEL pohybují v hodnotách o několik řádů vyšších (desítky až stovky mg.m-3). 

                                                   
2 pro organické látky (ani TOC) není stanoven imisní limit 
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6. Závěry 
Z výše uvedených vypočtených hodnot vyplývá, že po realizaci navrhovaného záměru dojde k 
relativně nízké změně imisní zátěže v okolí hodnoceného záměru. Přírůstky imisních koncentrací 
uvažovaných škodlivin jsou nízké a dosahují řádu maximálně jednotek procent hodnoty příslušného 
imisního limitu. 

V hodnoceném území za stávajícího stavu nedochází k překračování imisních limitů u hodnocených 
škodlivin, případě součtu očekávaného imisního vlivu hodnocených zdrojů a předpokládaných hodnot 
stávající imisní zátěže docházíme k závěru, že realizací navrhovaných zdrojů nedojde v okolí stavby 
k významné změně imisní zátěže, tedy ani k dosažení či překročení hodnot imisního limitu pro 
průměrné roční ani maximální hodinové či denní koncentrace vlivem záměru. 

S ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu, je možno předpokládat, že ani po zahájení provozu 
předmětných zdrojů nedojde, v důsledku jejich činnosti, k nepřípustné zátěži obyvatel. 

 

V Brně 20.12.2010 

 

 
…………………………………………………. 

ing. Pavel Cetl 

autorizovaná osoba 
pro výpočet rozptylových studií 
číslo autorizace 3151/740/03 
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6. Přílohy 

6.1. Grafické znázornění polohy výpočtových bodů 

 
Poznámka: 
• vzdálenost referenčních bodů pravidelné sítě činí 50m 
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6.2. Grafické znázornění polohy výpočtových bodů mimo pravidelnou síť 
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6.3. Příspěvek záměru - průměrné roční koncentrace NO2 
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6.4. Příspěvek záměru - maximální hodinové koncentrace NO2 
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6.5. Příspěvek záměru - průměrné roční koncentrace PM10 
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6.6. Příspěvek záměru - maximální denní koncentrace PM10 
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6.7. Příspěvek záměru - průměrné roční koncentrace TOC 
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6.8. Příspěvek záměru - maximální hodinové koncentrace TOC 
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Kraj:   Pardubický 

 

Záměr:   „Kovovýroba a rozšíření truhlárny“ 

 

 

H L U K O V Á   S T U D I E  
VLIV HLUKU Z AREÁLU STORY DESING, s.r.o. 

VE VENKOVNÍM PROSTORU 

 

Objednatel:  STORY DESING, s.r.o. 

Benátská 1072, Litomyšl 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Za zpracovatele:  František Brzobohatý,  

 

Brno, prosinec 2010 
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2. ÚVOD 
Hluková studie je zhotovena na základě objednávky  Ing. Emila Slívy, Smetanova 47, 602 00 Brno a je 

přílohou Oznámení záměru ve smyslu §6 zákona č. 100/2001 Sb. (v aktuálním znění), doprovodných 

studií a odborného posudku na záměr:STORY DESIGN a.s. – Kovovýroba a rozšíření truhlárny. Účelem 

hlukové studie je stanovení hlukové zátěže v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb po 

přesunutí kovovýroby a rozšíření truhlárny.  

 

3. PODKLADOVÉ MATERIÁLY 
Pro zpracování hlukové studie byly použity následující podkladové  materiály : 

1) Mapové  podklady katastrálního území  

2) Hlukové studie hodnotící stávající stav výroby  

    – Ing. Jiří Kostečka - H.S Provozovna Moravská I. etapa 

    - Soning Praha- centrum akustických služeb, a.s. – H.S. Truhlářská dílna 

3) Projekt stavby pro zapracování nových zdrojů hluku do stávající situace 

4) Výpočetní program PREDICTOR 4.10 

5) ČSN ISO 1996-1 Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny    

a postupy pro hodnocení 

6) ČSN ISO1996-2 Akustika. Popis, měření a posuzování hluku prostředí. Část 2: Určování hladin 

hluku 

    prostředí. 

7) Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, ze dne 11. 12. 2001   

   vydaného pod č.j. HEM – 300 – 11.12.01 - 34065.  

8) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých   souvisejících zákonů,  

    ve znění pozdějších předpisů  

9) Nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými  účinky hluku a vibrací 
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4. STRUČNÝ POPIS 
Stavba leží v lokalitě místního názvu Černá hora nad městem, na JV od Litomyšle. Areál provozovny 

firmy Story-Design a.s. leží při vjezdu silnice od Svitav a Moravské Třebové do Litomyšle, vpravo, na 

severní straně, za čerpací stanicí pohonných hmot. Provozovna se nalézá na rozhraní obytné zástavby a 

zástavby pro služby a průmysl.  
 

 

Umístění kovovýroby 

Předmětná stavba bude spočívat v rekonstrukci stávající haly „H“, budovy „G“, haly „D“ a „E“. Původní 

expediční sklad „I“, který je řešen jako vestavba mezi objekty „H“ a „D“ bude prodloužen až na úroveň 

štítu haly „H“. V místě plánovaného prodloužení je dnes betonová plocha vnitroareálové komunikace. 

Účelem stavby je soustředění výroby kovových komponentů do areálu firmy Story-Design, a.s. na ulici 

Moravská v Litomyšli. V současné době má firma část kovovýroby v obci Osík nedaleko Litomyšle, 

důvodem pro přeorganizování a přestěhování výroby je tedy také finanční úspora za dopravní transporty 

mezi Osíkem a Litomyšlí. Kovovýroba bude dispozičně situována do stávajících budov a hal v areálu 

f.Story-Design. Ocelová hala „H“ bude po celkové rekonstrukci obvodového a střešního pláště sloužit 

jako sklad oceli a plechu a jako zámečnická dílna. Budova „G“ bude po rekonstrukci a vestavbě soc. 

zařízení sloužit vzorkařům. Hala „I“ bude po prodloužení až na úroveň štítu haly „H“ využívána pro 

svařování a bude zde prášková lakovna. Kompresorovna bude umístěna v upravené místnosti v budově 

„E“. Pro vjezd do prodloužené budovy „I“ bude zřízena venkovní šikmá rampa. 
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Rozšíření truhlářské dílny  

 je navrženo jako prodloužení dvoulodního halového objektu celkové výšky 6,0 m a délce 42,6 m. 

Dvoulodní přístavba o zastavěné ploše 1251 m2, stejného příčného profilu, je navržena bez vnitřního 

členění a její podlaha bude ve stejné výšce jako současné truhlářské dílny. Hala bude osvětlena střešními 

světlíky, větraná bude uměle a vytápěna na 18°C. Svislý obvodový plášť navrhujeme ze sendvičových 

panelů opláštěných ocelovým plechem s výplní 150 mm EPS, upevněných paždíky na sloupy nosné 

konstrukce. Svislý obvodový plášť je navržen se součinitelem prostupu tepla 0,25 W/m2K a požární 

odolností EW 15 min. Střešní plášť je navržen z ocelového profilovaného plechu, na který bude uložena 

parozábrana, tepelná izolace z minerální rohože 2 x 80 mm a hydroizolační folie. Trapézové plechy 

střešního pláště  budou uloženy na ocelové vazničky.  

Severní loď přístavby bude po propojení s původní truhlářskou dílnou sloužit jako sklad plošného 

materiálu, strojní a ruční dílna a v jejím severovýchodním rohu bude dispozičně umístěna přesunutá 

lakovna. Lakovna se přesune ze své stávající pozice v jihovýchodním rohu původních dílen. 

Jižní loď přístavby naváže na obvodový plášť expedičního skladu, vraty bude zajištěno propojení obou 

objektů (to je zajištěno také stávající rampou). Jižní loď přístavby bude sloužit pro montáž dílensky 

zhotovených komponentů, dále je zde umístěna místnost pro lepení, zpracování corianu, denní místnost a 

soc. zázemí dílen. Na východní straně jižní lodě je vytvořeno nad místnostmi lepení a corianu druhé 

podlaží (+3,120), které bude sloužit pro umístění vzduchotechnické jednotky a dvou kotlů. 



STORY DESIGN, s.r.o. přesun kovovýroby a rozšíření truhlárny                                                                                         Hluková 
studie 

Enving s.r.o., Staňkova 18a, 602 00 Brno                                                                                                                                     6/11 

 
Doprava související s provozem v areálu 

Dovoz A odvoz materiálu do areálu  

Příjezd a odjezd 4 nákladních automobilů/8h 

Příjezd a odjezd 1kamionu 1x za týden 

Příjezdy a odjezdy vozidel na parkovací stání cca 60/den 

5. POSTUP HODNOCENÍ 
Pro výpočtové hodnocení byly použity výsledky hlukových studií zpracovaných pro stávající provozy  

Ing. Jiřím Kostečkou a firmou SONING Praha. Pro stanovení LAeq,T se předpokládá nejhorší možný stav, 

a to že budou v provozu všechny zdroje hluku současně. Podle informací objednatele bude provoz 

v areálu probíhat v denní době od 6:00 do 22:00. V noční době se s provozem neuvažuje. 

Zdroje hluku ve společnosti STORY DESING, s.r.o.  

Plošné zdroje hluku –za plošné zdroje hluku se uvažuje obvodový plášť objektu.(okna , vrata, části 

obvodových stěn a střecha. V hlučných provozech se uvažuje s vnitřní hladinou akustického tlaku 

LAeq,8h  = 80-90dB. Předpokládaná minimální vzduchová neprůzvučnost po rekonstrukci obvodového 

pláště Rw = 35dB. 

Bodové zdroje hluku– Jedná se o vyústění vzduchotechnických zařízení.  

kovovýroba  

-sání VZT pro sociální zázemí na budově B LWA = 41dB 

-odtah VZT pro sociální zázemí umístěný nad střechou budovy C LWA = 54dB 

-sání VZT pro sítotisk na východní fasádě budovy C LWA = 65dB 

-odtah VZT ze sítotisku umístěný na střeše budovy C LWA = 65dB 

-odtah VZT z vymývání umístěný na východní fasádě budovy C LWA = 67dB 
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-sání VZT pro strojovnu výřezu nad střechou budovy E LWA = 71dB 

-odtah VZT pro strojovnu výřezu nad střechou budovy E LWA = 71dB 

-odtah VZT pro laser nad střechou budovy E LWA = 63dB 

-odtah VZT pro gravírovací frézu nad střechou budovy E LWA = 63dB 

-odtah VZT pro digestoře dílny zpracování plastů 2 nad střechou budovy E LWA = 61dB 

-sání VZT pro digestoře dílny zpracování plastů 2 nad střechou budovy E LWA = 63dB 

-sání VZT pro svařovnu a práškovou lakovnu v hale I LWA = 63dB 

-odtah VZT pro svařovnu a práškovou lakovnu v hale I LWA = 71dB 

 

Truhlárna 

V části os dle výkresů projektové dokumentace 18-19 (tzv.2.NP) bude zřízena plošina, na které bude 

osazena nová VZT jednotka zajišťující nucené větrání prostoru montáže, dílen, přípraven a lepení. Přívod 

čerstvého vzduchu do jednotky bude z východní fasády. Do přívodního potrubí pro montážní halu, dílnu 

a mistrovnu bude vložena komora přímého chlazení pro zchlazení přívodního vzduchu. Pro místnosti 

lepení a přípravny lakovny chlazení není zajištěno. Odtah znehodnoceného vzduchu z montážní haly a 

mistrovny bude vrácen do jednotky a bude využito odpadního tepla v rekuperaci, odtahy z lepení, dílny a 

přípravny jsou samostatné s ohledem na provoz ( zápach, možné Ex prostředí apod.) Chlazení/topení 

montážních prostor může být dále zajištěno podstropními zonovými jednotkami, které budou ovl. dle 

potřeby po zonách. V mistrovně bude instalována podstropní chladicí jednotka s místním ručním ovl. 

Jednotky budou mít svůj zdroj chladu osazený vně objektu. 

- sání VZT truhlárny umístěné na východní fasádě budovy  LWA = 68dB 

- odtah VZT truhlárny umístěný na střeše budovy  LWA = 71dB 

-zdroje chladu umístěné vně budovy LWA = 63dB 

 

6. METODIKA VÝPOČTŮ 
Výpočtové hodnocení vychází z doporučených teoretických akustických vztahů a rovnic pro šíření zvuku 

z provozu stacionárních i mobilních (technických) zdrojů ve vzdušném prostředí, na jejichž základech 

pracuje použitý výpočtový program. 

Souhrnné vyhodnocení hlukové zátěže venkovního prostoru ze specifikovaných zdrojů provozovaných na 

ploše firmy STORY DESING, s.r.o., je zpracováno pomocí výpočetního programu Predictor 4.10. 

Výpočtový algoritmus programu Predictor 4.10 koresponduje s normami ČSN ISO 9613-1 a 9613-2, 

zohledňuje klimatické vlivy, konfiguraci a vlastnosti povrchu terénu i další ovlivňující podmínky. Program 

rovněž umožňuje současné zadání mobilních i stacionárních zdrojů hluku. Do výpočtového programu 

byly zadávány hlukové údaje od zdrojů provozovaných na ploše areálu, které byly získány z výsledků 



STORY DESIGN, s.r.o. přesun kovovýroby a rozšíření truhlárny                                                                                         Hluková 
studie 

Enving s.r.o., Staňkova 18a, 602 00 Brno                                                                                                                                     8/11 

akustických studií předaných objednatelem. Pro zpracování výpočtového modelu sledovaného území byly 

použity mapové podklady katastrálního území města Litomyšl. Dosah působení hlukových emisí je 

ověřován ve vztahu k sledovanému venkovnímu prostoru (v tomto případě jsou za tento venkovní 

prostor považovány fasády nejbližších rodinných domů města Litomyšl a budova internátu středního 

odborného učiliště. Vypočtené hlukové imise ze specifikovaných zdrojů jsou vyjádřeny graficky plošným 

rozložením hlukových pásem na sledovaném území. Výpočty hlukových pásem hodnot ekvivalentních 

hladin akustického tlaku jsou zpracovány pro výškovou úroveň  +4 m nad terénem.Referenční výpočtové 

body byly stanoveny u nejbližší obytné zástavby Výsledky výpočtů jsou uvedeny v tabulkách a doloženy 

obrázky sledovaného území s vyznačenými izofonami. 

 

7. VÝSLEDKY VÝPOČTŮ 
Výsledky výpočtového modelování dosahu hlukových imisí ze specifikovaných zdrojů STORY DESING, 

s.r.o. ve venkovním prostoru sledovaného území jsou znázorněny v grafické podobě na doložené hlukové 

mapě barevným vyznačením hlukových pásem o rozsahu 5 dB ve výšce +4m nad terénem.  

Tabulka výsledných hodnot zdrojů hluku v referenčních bodech 2m od fasády nejbližší obytné 

zástavby  

Místo výpočtu Výška bodu LAeq,8h/den Místo výpočtu Výška bodu LAeq,8h/den 
1_A 2,0 31,7 9_B 4,0 35,7 
1_B 4,0 32,6 10_A 2,0 34,9 
2_A 2,0 34,6 10_B 4,0 35,7 
2_B 4,0 35,6 11_A 2,0 33,8 
3_A 2,0 23,3 11_B 4,0 34,8 
3_B 4,0 24,9 12_A 2,0 33,7 
4_A 2,0 35,7 12_B 4,0 34,7 
4_B 4,0 36,5 13_A 2,0 32,4 
5_A 2,0 37,8 13_B 4,0 33,7 
5_B 4,0 38,3 14_A 2,0 32,4 
6_A 2,0 37,4 14_B 4,0 33,6 
6_B 4,0 37,8 15_A 2,0 31,4 
7_A 2,0 27,9 15_B 4,0 32,9 
7_B 4,0 29,5 16_A 2,0 32,0 
8_A 2,0 29,5 16_B 4,0 33,3 
8_B 4,0 30,8 17_A 2,0 30,4 
9_A 2,0 35,0 17_B 4,0 31,8 
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Mapa izofon 4m nad terénem den 6:00-22:00 

 
 

8. DOPORUČENÍ HYGIENICKÝCH LIMITŮ HLUKU 
Povinnosti provozovatelů zdrojů hluku a chráněný venkovní prostor stanovuje zákon č. 258/2000 Sb. o 

ochraně veřejného zdraví v platném znění, následovně: 

§ 30, odst. (1) Osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku 

nebo vibrací, provozovatel letiště31), vlastník, popřípadě správce pozemní komunikace32), vlastník 

dráhy32a) a provozovatel dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk (dále jen „zdroje hluku nebo 

vibrací“), jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanoveném tímto 

zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené 

prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a 

chráněné venkovní prostory staveb a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby. 

§ 30, odst. (3) Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány 

k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků32b) a venkovních 

pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, 
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rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně 

obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí obytné a pobytové místnosti15), 

s výjimkou místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování. 

Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo 

podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo 

podnájmem bytu v nich. 
15) Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
31) Zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví, v platném znění. 
32) Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění. 
32a) Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění. 
32b) Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí ČR, v platném znění. 

§ 34, odst. (1) Prováděcí právní předpis upraví hygienické limity hluku a vibrací pro denní a noční dobu, 

způsob jejich měření a hodnocení. 

§ 34, odst. (2) Noční dobou se pro účely kontroly dodržení povinností v ochraně před hlukem a 

vibracemi rozumí doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou. 

Hygienické limity hluku stanovuje příslušný prováděcí předpis, kterým je nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, následovně: 

Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru. 

§ 11, odst. (1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysoko energetického 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 stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu 

(LAeq,8h). 

§ 11, odst. (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. 

Hygienický limit hluku pro definovaný druh chráněného venkovního prostoru: 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor 

Denní doba 06:00 až 22:00 h  LAeq,8h = 50 dB 

Noční doba 22:00 až 06:00 h  LAeq,1h = 40 dB 
Závazné stanovení hygienického limitu hluku pro chráněné venkovní prostory je oprávněn provádět pouze příslušný orgán 
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ochrany veřejného zdraví. 

 

9. ZÁVĚR 
Výpočet prokazuje, že při dodržení vstupních parametrů hlučných zařízení provozovaných v areálu 

STORY DESING, s.r.o. budou dodrženy hygienické limity pro denní dobu (LAeq,8h je rovno 

50dB)v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb.  

 

Konec textu 



Příloha 4  Doklady: 



ÕÎßÖÍÕC F ßÜ 
Ð¿®¼«¾·½µ7¸± µ®¿¶» 

»¼3 ¿ ¦»³ ¼ ´¬ª3 

Õ±³»²µ7¸± ²?³ ¬3 ïîëô ëíî ïï Ð¿®¼«¾·½»ô Ì»ò́æ õìîð ìêê ðîê íëïô Ú¿ æ̈ õìîð ìêê ðîê íçîô  Ûó³¿·́æ °±¬¿à°¿®¼«¾·½µ§µ®¿¶ò½¦ 

Ò¿�» ¦²¿
Ê§ ·¦«¶»æ ×²¹ò Ö¿²¿ Íª±¾±¼±ª?   
Ô·²µ¿æ ìçé   

         

     Ê Ð¿®¼«¾·½3½¸ îîò ïïò îðïð 

Æ?³ ®æ �Õ±ª±ª#®±¾¿ ¿ ®±¦�3 »²3 ¬®«¸´?®²§� ó ¬¿²±ª·µ±ò 

Õ®¿¶µ7³« & ¿¼« Ð¿®¼«¾·½µ7¸± µ®¿¶» ¾§´¿ ¼±®«
¼´» «¬¿²±ª»²3 y ìë· ±¼¬ò ï ¦?µ±²¿ ò ïïìñïççî Í¾òô ± ±½¸®¿²  ° 3®±¼§ ¿ µ®¿¶·²§ô 
ª» ¦² ²3 °±¦¼ ¶�3½¸ ° »¼°·  ø¼?´» ¶»² ¦?µ±²÷ô µ ¦?³ ®«æ �Õ±ª±ª#®±¾¿ ¿ ®±¦�3 »²3 
¬®«¸´?®²§�ò 

Ê ° »¼³ ¬²7 ª ½· ª§¼?ª? Õ®¿¶µ# & ¿¼ Ð¿®¼«¾·½µ7¸± µ®¿¶» ¶¿µ± ±®¹?² ° 3´«�²# 
¼´» «¬¿²±ª»²3 y éé¿ ±¼¬ò ì °3³ò ²÷ ¦?µ±²¿ ¬±¬± ¬¿²±ª·µ±æ 

Ð ® ²»³ ³3¬ ª#¦²¿³²# ª´·ª ²¿ ª§³»¦»²7 °¬¿ 3 ±¾´¿¬· ¿²· ²¿ »ªó
®±°µ§ ª#¦²¿³²7 ´±µ¿´·¬§ò 

Ñ¼ ª±¼² ²3æ 
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Ë³3¬ ²3 ¬±¸±¬± ¦?³ 3 ±¾´¿¬· ¿²· »ª®±°µ§ ª#¦²¿³ó
²7 ´±µ¿´·¬ ò 
Õ®¿¶µ# & ¿¼ Ð¿®¼«¾·½µ7¸± µ®¿¶» °±±«¼·´ ° »¼³ ¬ ¦?³ ®« ¿ ¶»¸± ´±µ¿´·¦¿½· ¿ ¼±° ´ 
µ ¦?ª ® ²»³ 3 ±¾ó
´¿¬· ¿²· »ª®±°µ§ ª#¦²¿³²7 ´±µ¿´·¬§ô ¶¿µ ª» ª7³ ¬¿²±ª·µ« «ª?¼3ò 

Ì±¬± ¬¿²±ª·µ± ²»²¿¸®¿¦«¶» ¬¿²±ª·µ¿ô ª§¶?¼ »²3 · ®±¦¸±¼²«¬3ô ª§¼?ª¿²? °±¼´» «¬¿²±ª»²3 
¶·²#½¸ °¿®¿¹®¿º  ¦?µ±²¿ ò ïïìñïççî Í¾òô ± ±½¸®¿²  ° 3®±¼§ ¿ µ®¿¶·²§ô ²»¾± ¶·²#½¸ ¦?µ±² ò  
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