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ÚVOD 
Výrobní podnik ESSA Czech spol. s r. o., Úvaly byl založen v r. 1997 španělskou firmou 
Grupo Estampaciones Sabadell (jediný společník a 100 % vlastník). Podnik se zabývá 
strojírenskou výrobou, konkrétně výrobou lisovaných dílů pro automobilový průmysl. 
Lisování dílů je doplněno o kompletaci některých výlisků (svařování) do větších montážních 
celků. Výroba v ČR byla zahájena v r. 1998 v pronajatých prostorách. V  roce 1999 byl 
zakoupen pozemek o výměře 48 409 m2 na severním okraji města Úvaly v zóně, určené jako 
výrobní území.  
 
Na uvedeném pozemku byla vystavěna výrobní hala o ploše 5 600 m2, která byla uvedena do 
provozu v květnu r. 2000 a v téže době sem byla přenesena výroba z pronajatých prostor.  
 
Podnik se zabývá výrobou výlisků pro řadu předních automobilek v ČR i v zahraničí (např. 
Škoda, VW, AUDI, TPCA, atd.). Podle požadavků automobilek a v souvislosti s převáděním 
některých druhů výrobků z mateřského závodu ve Španělsku do ČR dochází postupně 
k nárůstu výroby. V souvislosti s rozšiřováním výroby a automatizací některých výrobních 
linek rostou i požadavky na růst výrobních ploch a doplnění technologického zařízení.  
 
Vlastník, španělská společnost Grupo Estampaciones Sabadell, se rozhodl rozšířit stávající 
výrobní plochy v závodě Úvaly. Dostavba závodu je navrhována na pozemcích podniku 
ESSA Czech spol. s r. o. ve 3 etapách. Předmětné pozemky určené pro dostavbu byly 
rozhodnutím čj. 1951/99/00/Prok. ze dne 07. 06. 2000 trvale odňaty ze zemědělského půdního 
fondu (viz př. č. 5). ÚPn SÚ – Úvaly (zpracovaný Atelierem D+, Ing. arch. Durdík Petr 3/95) 
určuje do předmětné plochy nerušící výrobu a služby, které nesmí zhoršovat životní prostředí 
nad přípustnou míru. 
 
Na předmětné rozšíření výrobního závodu ESSA spol. s r. o. bylo v r. 2000 zpracováno 
oznámení záměru dle §6, zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Oznámení prošlo zjišťovacím řízením.  
 
Na základě zjišťovacího řízení rozhodl odbor životního prostředí a zemědělství Krajského 
úřadu Středočeského kraje svým rozhodnutím ze dne 26. 09. 2002, čj. ŽPaZ 27238-2b/02, že 
záměr bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, 
ve znění předpisů pozdějších. Oznamovateli bylo uloženo, chce-li pokračovat v přípravě 
stavby, zpracovat a předložit Dokumentaci dle §8 citovaného zákona. 
 
Na základě výše uvedeného rozhodnutí zpracoval oznamovatel novou studii dostavby 
výrobního závodu, novou hlukovou studii a další podklady. Na základě těchto podkladů se 
rozhodl v přípravě dále pokračovat a zadal zpracování Dokumentace o hodnocení vlivů na 
životní prostředí. 
 
Předkládaná Dokumentace vychází ze zpracovaného Oznámení záměru, nové studie dostavby 
výrobního závodu a nového hlukového a imisního posouzení. V dokumentaci jsou 
vypořádány připomínky k Oznámení i Dokumentaci, pokud byla zásadního charakteru. 
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POUŽITÉ ZNAČENÍ  
 
AIM  automatický imisní monitoring 
CO oxid uhelnatý 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav  
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 
ČOV čistírna odpadních vod 
EIA zkratka anglického názvu "Environmental Impact Assesment“, který znamená    

hodnocení vlivů na životní prostředí 
CHKO Chráněná krajinná oblast 
KHS krajská hygienická stanice 
LA hladina akustického tlaku A [dB(A)] 
LAmax maximální hodnota hladiny akustického tlaku A [dB(A)] 
LAeq ekvivalentní hladina akustického tlaku A [dB(A)] 
LAeqp nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku A [dB(A)] 
MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR 
NA nákladní automobil 
NOX oxidy dusíku 
NRBC nadregionální biocentrum ÚSES 
NRBK nadregionální biokoridor ÚSES 
OA osobní automobil 
OHS okresní hygienická stanice 
OkÚ okresní úřad 
OP NRBK ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru 
PHO pásmo hygienické ochrany 
PM10 prašný aerosol do 10 µg 
PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa 
RŽP referát životního prostředí 
SO2 oxid siřičitý 
SPM prašný aerosol 
ÚSES územní systém ekologické stability 
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POPIS PROCESU POSUZOVÁNÍ VLIVŮ 
Oznámení k záměru „Dostavba výrobního závodu ESSA Czech spol. s r. o. Úvaly“ bylo 
zpracováno dne 05. 08. 2002 (Ing. Karel Kolář, osvědčení o odborné způsobilosti 
18522/1806/OPVŽP/95 ze dne 27. 02. 1996). Zjišťovací řízení bylo zahájeno 8. 8. 2002. 
 
Záměr je dle stanoviska OŽP a Z KÚ Středočeského kraje zařazen do kategorie II, bod 4.3 – 
strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m2 … (viz příloha 
č. 9, zákona č. 100/2001 Sb.). 
 
V rámci zjišťovacího řízení se k záměru vyjádřily: 
 

a) Ministerstvo životního prostředí 
Odbor posuzování vlivů na ŽP 
č. j. 3970/OPVŽ/02 ze dne 03. 09. 2002 

 

Podstata vyjádření 
 

Vzhledem k tomu, že se jedná o dostavbu závodu, jehož provoz již v současném rozsahu je 
problematický, zejména z hlediska vlivu na životní prostředí a zdraví obyvatel, požaduje 
posouzení dostavby v celém procesu EIA.  . 
 
Vyjádření zpracovatele 
 

Plně akceptováno. 
 

b) Ministerstvo zdravotnictví 
č. j. HEM-3212-20.8.02-23050 ze dne 21. 8. 2002 

 

Podstata vyjádření 
 

Požadují, aby bylo respektováno stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 
(okresní hygienik Praha - východ) z důvodu znalosti místních poměrů. 
 

c) Okresní úřad Praha - východ 
Okresní hygienik 
č. j. 3188/21-2002/Smo ze dne 2. 9. 2002 

 

Podstata vyjádření 
 

Jako dotčený orgán státní správy žádá komplexní posouzení uvedené stavby dle zákona č. 
100/2001 Sb. Důvodem jsou nejasnosti vyplývající z hlukové studie, týkající se 
protihlukových opatření z hluku parkovišť a světlíků z Makrolonu. 
 
Vyjádření zpracovatele 
 

Plně akceptováno. 
 

d) Okresní úřad Praha - východ 
č. j. 040/1601/2002 ze dne 19. 9. 2002 

 

Podstata vyjádření 
 

Z hlediska vodoprávního úřadu požaduje, aby 
- napojení na inženýrské sítě bylo projednáno s jejich vlastníkem a správcem. Domnívá 

se, že nelze zaústit předčištěné dešťové vody do splaškové kanalizace (jedná se o 
balastní vody pro ČOV Úvaly) 

- nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů daného území 
- vypouštěné OV z odlučovače RL musí splňovat nař. vlády č. 82/1999 Sb. 
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- vypouštěné OV do veřejné kanalizace musí být v souladu se schváleným kanalizačním 
řádem města Úvaly 

- požaduje neznečištěné dešťové vody v max. možné míře zasakovat na vlastních 
pozemcích 

- v rámci údržby vnitřních komunikací a parkovišť v zimním období upravit režim 
solení tak, aby splňoval nař. vlády č. 82/1999 Sb., jakost vody v recipientu po 
smíchání s vypouštěnými vodami nesmí v ukazateli Cl- překročit hodnotu 350 mg.l-1, 
jinak nutno zvolit jiný posypový materiál 

- navržená nová transformační stanice bude zajištěna proti případnému úniku RL 
(olejové náplně). 

 

- orgán ochrany ZPF a SSL v případě záboru zemědělské půdy nutno požádat o udělení 
souhlasu k použití zemědělské půdy k nezemědělským účelům 

 

- orgán ochrany přírod a krajiny upozorňuje, že stavba zasahuje do ochranného pásma 
nadregionálního biokoridoru, nutno projednat s odborem ekologie MŽP. Nepožaduje další 
posuzování dle zák. č. 100/2001 Sb. 

 

- orgán odpadového hospodářství požaduje, aby  
- přebytečná vytěžená zemina a ostatní stavební odpady byly uloženy na schválené 

úložiště 
- odpady vznikající za provozu byly klasifikovány dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. a 

shromažďovány odděleně dle druhů. Pokud budou vznikat odpady kategorie N je pro 
nakládání s nimi nutný souhlas 

- v průběhu stavby i při vlastním provozu bude vedena evidence odpadů dle zákona č. 
185/2001 Sb. a vyhl. č. 381/2001 Sb. Doklady o nezávadném zneškodnění odpadů 
vzniklých během stavby budou předloženy ke kolaudaci stavby 

- provozovna bude ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb. středním zdrojem znečišťování 
ovzduší. 

 

Závěr 
Předložená dokumentace je dostačující a záměr není třeba dále posuzovat dle zák. č. 100/2001 
Sb. 
 
Vyjádření zpracovatele 
Výše uvedené požadavky jsou součástí návrhu opatření. 
 

e) Středočeský kraj 
č. j. HT-sek-176/02 ze dne 25. 9. 2002 

 

Podstata vyjádření 
 

Středočeský kraj požaduje provést další posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.  
 
Vyjádření zpracovatele 
 

Předloženou dokumentací je požadavek plně akceptován. 
 

f) Městský úřad Úvaly 
č. j. výst/547/Rei/02 ze dne 06. 09. 2002 

 

Podstata vyjádření 
 

Město Úvaly zásadně nesouhlasí s rozšířením výrobního závodu ESSA Czech s. r. o. z toho 
důvodu, že by došlo k neúměrnému zvýšení negativních dopadů na okolní bytovou zástavbu 
RD. K jednotlivým problémům uvádí 
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- připomínky k prvotnímu záměru dostavy závodu ESSA Czech s. r. o. ze dne 15. 7. 
2002 čj. výst/K/4588/Rei/02 nebyly v oznámení zohledněny a vyjádření nebylo 
zařazeno v příloze 

- navrhované parkoviště zasahuje do části pozemku určeného k pokládce inženýrských 
sítí a plánovaného zeleného pásu podél silnice II/101 (ošetřeno v kupní smlouvě 
pozemku) 

- dokumentace zmiňuje vybudování zemního valu a jeho osázení vzrostlou zelení. Tato 
úprava není zahrnuta ani v jedné z etap výstavby, požadují aby bylo zařazeno v I. 
etapě výstavby 

- požadují zhodnocení vlivu dopravy výrobního závodu na širší okolí (Jirny a ostatní 
obce) 

- za významná rizika považují vliv na hlukovou situaci a ovlivnění krajiny v okolí 
obytné zástavby, méně významná jsou rizika ovlivnění kvality ovzduší a odvádění 
odpadních vod  

- v úvodu postrádají zmínku o historii přípravy stavby z hlediska vnímání okolních 
občanů – vnímání obyvatel je negativní, zejména v oblasti akustiky 

 
Vyjádření zpracovatele 
 

Uvedené problémy jsou diskutovány ve zpracované dokumentaci. 
 
Konkrétně k jednotlivým částem stanovisko uvádí (vzhledem k rozsáhlosti stanoviska je 
komentář zpracovatele kurzívou zařazen za připomínku k Oznámení) 
 

- chybí součet konečného stavu  zeleně na území závodu (str. 8 Oznámení) 
bude dle dostupných podkladů doplněno 
 

- chybí zmínka o rozsahu zvýšení výroby (doba provozu jednotlivých lisů, souběh 
provozu lisů, počet vyrobených karoserií, množství odpadů atd.), počet kamiónů, 
jedná se o zásadní vstupní data 
dostupná data jsou uvedena v dokumentaci. V areálu se vyrábějí pouze lisované díly, 
nikoliv karoserie 
 

- při výpočtu množství emisí z automobilové dopravy není hodnoceno navýšení 
dopravy na silnici II/101. Je nutno odhadnout, jaký podíl dopravy půjde na S (k D11) 
a na J (k I/12), zahrnout do RS 
RS , která je přílohou dokumentace je zpracována dle platné metodiky 
 

- na str. 21 chybí údaj, pro jakou rychlost jízdy jsou emisní faktory OA a NA stanoveny. 
Z uvedeného plyne, že množství emisí i imisí z parkovišť je výrazně nadhodnoceno, 
naopak chybí emise ze studených startů, zvlášť významné u OA 
viz výše 
 

- na str. 28 je pro výpočet ekvivalentní hladiny hluku ze stavební činnosti třeba použít 
algoritmus uvedený v příloze 6 nař. vl. č. 502/2000 Sb., z textu nevyplývá zda, byl 
použit. V textu není uvedeno, co jsou „očekávané hodnoty 40,3 – 40,8 dB“ 
v dokumentaci jsou vysvětleny všechny potřebné pojmy, HS je zpracována dle platné 
metodiky a v souladu s příslušnými zákony 
 

- str. 32 – údaje ze stanice Ondřejov a Uhříněves nejsou vzhledem ke vzdálenosti 
relevantní v posuzované lokalitě 

- navržené ozelenění tak, jak je navrženo, nemůže mít protihlukovou funkci, pouze 
protierozní 
souhlas, ozelenění plní především funkci estetickou, pro účely protihlukových opatření 
není možné je realizovat v dostatečné šíři. V dokumentaci jsou navržena jiná 
protihluková opatření 
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- v narušení faktorů ovlivněných účinky stavby na str. 39 není zmíněn největší problém, 
tj. periodicita hluku v noci (pod 40 dB), která způsobuje subjektivní pocit narušení 
pohody. Požadují další snižování pod hodnotu 40 dB 
připomínka je v textu dokumentace diskutována. Návrh opatření vychází z toho, aby 
byly splněny limitní hodnoty pro hluk v denní i noční době  
 

- v oznámení není zřejmé, dle jaké legislativy je hodnocena kvalita ovzduší, v literatuře 
uveden zákon 86/2002 Sb., v textu u NOx je hodnocení dle zákona č. 309/1991 Sb. 
v dokumentaci jednoznačně dle platné legislativy 
 

- str. 42 – po provedení podrobné analýzy průniků hluku z výrobní haly tyto 
minimalizovat (nejen na střeše) 
v dokumentaci je zapracováno v návrhu opatření 
 

- str. 43 – není jasné, zda údržba vnitřních komunikací bude prováděna solením, 
vzhledem k rychlosti jízdy na komunikacích je možno nahradit pouze plužením, 
případně posypem inertními látkami 
souhlas, je zapracováno použití posypových solí pouze v extrémních podmínkách 
 

- str. 48 – stavba haly je všeobecně vnímána negativně obyvateli RD, které byly 
postaveny před započetím stavby haly nebo současně  
myslím že připomínka nevystihuje to, co je řečeno v oznámení, autor říká, že si stěžují i 
lidé, kteří zahájili stavbu poté, co věděli, že se zde staví výrobní hala, nic víc a nic 
méně. Je skutečností, že stavba některých RD na J okraji byla zahájena později, po 
zahájení nebo i po realizaci haly. Obyvatelé dříve postavených RD se mohli vyjádřit 
před postavením haly. Tato připomínka je od orgánu, který povolil stavbu haly i 
stavbu RD „zvláštní“. Nicméně nyní je nutné hledat cestu, jak stávající, i případné 
budoucí dopady co nejvíce zmírnit. Tomuto záměru je věnován široký prostor 
v předkládané dokumentaci 

 

- str. 49 - zde je uvedeno množství, o které bude pravděpodobně navýšen denní provoz 
(35 kamiónů). Jedná se o zvýšení stávající dopravy a jejich odjezd během dne. Rovněž 
je zde odkaz na fotomontáž pohledu dostavěného areálu závodu z jihu. Tato je 
poměrně neumělá a modeluje pouze existenci ozeleněného valu bez posunu hmoty 
hlavní budovy 
uvedená hodnota je nesprávná, správně má být zvýšení na 35 kamiónů za den (z 
dnešních asi 8,6). I přes tuto nepřesnost je nárůst významný (o více než 300 %). 
K fotomontáži se nevyjadřuji, je obtížné vytvořit zdařilou fotomontáž bez patřičného 
softwaru 

 

- str. 52 – technická opatření: Pomocí užití strojů o minimálním akustickém výkonu, 
organizací práce, zamezením pronikání hluku kritickými místy snížit hladinu hluku 
u nejbližší obytné zástavby pod stávající úroveň. Zajistit pravidelný monitoring hluku 
v nočních hodinách, který bude toto garantovat 
opatření pro snížení hladiny hluku jsou v dokumentaci zapracována. Monitoring sám 
o sobě nemůže garantovat snížení hluku v nočních hodinách, to mohou jen následná 
opatření 

 

- str. 53 – navržené sadové úpravy nemohou plnit ani protihlukovou ani protiimisní 
funkci. Mají pouze funkci estetickou a protierozní 
souhlasím, v dokumentaci je jim přiřazena odpovídající funkce 

 
Dále je ve stanovisku uvedena řada připomínek k rozptylové a hlukové studii. K těmto 
připomínkám nezaujímáme stanovisko vzhledem k tomu, že RS i HS byly nově zpracovány a 
respektují legislativu platnou v době zpracování dokumentace.  



________ESSA Czech spol. s r. o.______________________________Hodnocení vlivů na životní prostředí_________ 

0207 – 05  Strana 12
Stran 121 

V závěru je uvedeno, že vzhledem k uvedeným připomínkám a postoji obyvatel bydlících 
v okolí výrobní haly město požaduje posouzení vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb.  
 

g) Město Úvaly 
č. j. výst/K4588/Rei/02 ze dne 15. 07. 2002 

 

Podstata vyjádření 
 

Město Úvaly uvádí, že nejsou zakresleny stavby pro zlepšení životního prostředí, nezaujímají 
konkrétnější stanovisko.  
 
Vyjádření zpracovatele 
 

Oproti původnímu záměru je nový záměr podstatně přepracován a doplněn – viz předkládaná 
dokumentace. Stanovisko bylo vydáno před dopracováním Oznámení, přesto je do 
dokumentace zařazeno. 
 

h) Krajský úřad Středočeského kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství 
č. j. ŽPaZ 27238-2b/02 ze dne 26. 9. 2002 

 

Odbor životního prostředí a zemědělství vydal závěr zjišťovacího řízení, ve kterém jsou 
shrnuty všechny došlé připomínky od stáních orgánů, občanů i občanských sdružení.  
 
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dle § 7 zákona 100/2001 Sb. bylo rozhodnuto, že 
vzhledem k řadě věcných připomínek, včetně požadavku na zpracování Dokumentace  ve 
smyslu citovaného zákona a na základě vlastního posouzení, že záměr bude projednáván dle 
zákona č. 100/2001 Sb.  
 

i) Dr. Zdeněk Štolc 
Ebenová 1481, 250 82 Úvaly 
Vyjádření ze dne 9. 9. 2002 

 

Podstata vyjádření 
 

Vyjádření obsahuje řadu připomínek 
- absence geologického průzkumu. Poukazuje na krátký odstup lisovny od své 

nemovitosti (udává 50 m) a má negativní zkušenosti s vibracemi šířícími se zemí, v 
důsledku čehož dochází k popraskání zdí a zhroucení studny. Dům je založen 
v hloubce 3 – 3,5 m na skálu, tvořenou zvětralou břidlicí a pravděpodobně křemenem. 
Na stejném podkladu je založen i areál ESSA. Srovnává výkon lisů v součtu po 
dostavbě s pádem letadla (otřesy) 

- absence měření infrazvuku. Jelikož lisovna vydává velice hluboké frekvence, které 
jsou modulovány pružností haly, domnívá se, že infrazvuk je dalším z negativních 
faktorů 

- vyhodnocení odrazu hluku od haly. Odraz všech zvuků od haly je jedním z pěti zdrojů 
hluku v okolí jeho bydliště (1. lisovna, 2. silniční doprava, 3 vlaková doprava, 4. 
trafostanice, 5. odraz zvuku od haly). Nevhodné opláštění haly trapézovým plechem 
odráží jakýkoliv zvuk, přičemž dochází k modulaci v typický svištivý zvuk. Odráží 
veškeré zvuky několikerou ozvěnou do obydlené části 

- výchozí hlučnost lisů a absence nástřihové linky. Zcela nereálná je hladina hluku lisu 
92 dB (možná naprázdno). Dle jeho vlastních zkušeností vydává nejvyšší hluk 
výměnný lisovací nástroj v okamžiku dopadu na materiál. Jde o rázový hluk (v ms) 
který se opakuje v intervalu daném technologicky a šikovností obsluhy. Může jít o 
hodnoty blížící se 150 dB, obvykle mezi 110 až 130 dB. Je-li tato hodnota měřena ve 
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frekvenci Aeq, tedy jakýmsi průměrem lze měření prodlevou mezi rázy výrazně 
ovlivnit. Provozovatel tedy může výsledky měření ovlivnit. Příprava materiálu pro 
lisování vyžaduje nastříhání plechů, což je opět velmi hlučná operace – ve studii si 
nevšiml zmínky o tomto problému 

- absence veřejné komunikace dle územního plánu. Areálem ESSA měla probíhat 
komunikace zpřístupňující jejich čtvrť (u Hájovny) se zástavbou RD na jižní straně 
lisovny. Tato komunikace měla být mimo nerušící výroby obklopena (cituji ÚP) 
kostely, modlitebnami, sociálními, kulturními, sportovními a školskými zařízeními pro 
obsluhu území 

- neproběhlo dlouhodobé nezávislé měření zdrojů hluku. Poukazuje na to, že studie se 
opírá o měření hluku ze silniční a železniční dopravy, které v dané lokalitě působí. 
Výsledky považuje za nedůvěryhodné a dosti nadnesené (na pozemcích dvou 
nejčastějších stěžovatelů vybíhají ostrůvky zvýšené hluku od železnice). V nočních 
hodinách se šíří jen hluk z lisovny. Upozorňuje na krátkodobé překračování hladiny 
hluku (vlak+silnice+odrazy od haly+trafo+lisovna) 

- v místě parkoviště byla lisovnou přislíbena v minulém roce izolační zeleň a prostor 
pro přeložku trafostanice. 

 
Vyjádření zpracovatele 
 

K uvedeným připomínkám se těžko zaujímá stanovisko. K různým příslibům nebo návrhům 
z ÚP mi nepřísluší se vyjadřovat, je to věcí jiných subjektů. Pokud jde o další konstatuji, že 
geologický průzkum byl proveden. Rovněž bylo provedeno měření seizmických účinků 
mechanických lisů (výsledky jsou převzaty do Dokumentace). Hodnocení hluku uvnitř haly je 
v Dokumentaci provedeno na základě měření, nikoliv dohadů a odhadů. Hodnocení 
infrazvuku není předepsáno, nelze bez měření říci, jaká hladina tohoto zvuku se šíří do okolí. 
Pro hodnocení hluku byla zpracována hluková studie.  
 

j) Občanské sdružení Nové Úvaly 
vyjádření ze dne 30. 8. 2002 

 

Podstata vyjádření 
 

Vyjadřují zásadní nesouhlas. Ve vyjádření, které je rozděleno do 3 částí se uvádí 
 
1. Protiprávnost stávající stavby 

- rozpor mezi umístěním stavby a schváleným územním plánem. Stavba nesplňuje 
podmínky pro umístění uvedené v ÚP  

- porušení zákona č. 244/92 Sb. Stavba nebyla v době projednávání posuzována 
v procesu EIA a veškerá následující povolení jsou tedy protiprávní 

- rozpor skutečného provedení a užívání stávající stavby s dokumentací ověřenou 
v územním a stavebním řízení. Stavba je prokazatelně provedena a užívána v rozporu 
s ověřenou dokumentací. Nejsou dodrženy zvukové neprůzvučnosti a hodnoty 
vnitřního hluku uvnitř haly. V rozporu s dokumentací jsou otevírána vrata šrotiště 
v době provozu šrotového dopravníku 

- tento protiprávní stav nelze tedy považovat za výchozí stav pro zhodnocení vlivů na 
životní prostředí. 

 
2. Vliv stávající stavby na životní prostředí 

- tato část se zabývá zejména nepříznivým vlivem stávající stavby na životní prostředí 
zvláště s ohledem na obytné zóny rodinných domů v blízkosti – jde o nevzhlednou 
stavbu obrovských rozměrů 

- podstatnější je vliv hluku způsobený provozem stavby, zvláště v nočních hodinách, 
tvořený zejména jednotlivými impulsy úderů lisů v pravidelných intervalech. Jedná se 
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zejména o nízké až velmi nízké frekvence, které je problematické utlumit. Převýšení 
haly způsobuje šíření hluku do širokého okolí. Situace se dle měření v r. 2002 oproti 
měření v r. 2001 změnila k horšímu 

- došlo k znehodnocení ceny nemovitostí v okolí a řada potenciálních stavebníků od 
stavby upustila – promítne se do infrastruktury této části. 

 
3.  Připomínky k oznámení 

- zohlednění názorů obyvatel okolní zástavby na estetický vliv. Zpracovatel nezjišťoval 
názory obyvatel okolní zástavby a jejich negativní vztah k závodu 

- zelený pás na jižní straně nemá protihlukový izolační účinek jak je uváděno 
- žádný zelený pás na jižní straně prakticky neexistuje 
- pořadí stavby závodu a RD, není pravda, že domy na jižní straně byly postaveny 

později. Podstatný je dle pisatelů datum územního rozhodnutí 
- otázka rušení, definice nerušící výroby. Uvádí se, že hygienický limit pro hluk nic 

neříká o rušení, je stanoven na hodnotu, která by neměla výrazně poškozovat zdraví, 
neznamená to, že nižší hladina hluku neruší 

- hluková studie, některé její závěry jsou přinejmenším diskutabilní, je v některých 
částech nekonkrétní, vliv protihlukového valu je nadhodnocen, zvláště s ohledem na 
nízké a střední frekvence. Vliv dopravy se jeví jako nereálný, především pro noční 
dobu. Není jasné jak proběhlo měření v referenčním bodě č. 14  

 
Vyjádření zpracovatele 
 

Dnes je obtížné se vyjadřovat k rozporu mezi ÚP a skutečností, stavba již byla řádně povolena 
a realizována, otázka pořadí vydaných územních rozhodnutí není předmětem posuzování. 
Domnívám se, že v současné době, kdy zahraniční investor oprávněně požaduje další rozvoj 
(vždyť s tím úmyslem pozemek koupil a provoz realizoval), lze hledat pouze kompromisní 
řešení, které by nemělo být na úkor pohody obyvatel v okolí. Nutno vzít v úvahu i subjektivní 
pocity, zejména u estetických a krajinných vlivů. Pokud jde o další připomínky k tomu, co 
zpracovatel udělal dobře nebo špatně, jde v podstatě o subjektivní hodnocení pisatelů a 
nepřísluší mi se k tomu vyjadřovat, např. k měření v bodě 14, otázce limitu rušivých vlivů, 
apod. Pokud jde o hodnotu pozadí, rozumí se tím hodnota bez dalších vlivů v blízkosti daného 
místa, tedy i dopravy. Skutečností je, že autoři vyjádření značně podceňují vliv dopravy na 
stávající komunikaci II/101 na hlukovou situaci. Tato doprava má rozhodující vliv jak 
prokazují i nově zpracované hlukové studie. 
 
Rovněž tak mi nepřísluší se vyjadřovat k objektivitě zpracovatele Oznámení, každý z nás se 
snaží o objektivní hodnocení. Je však faktem, že řada ukazatelů se nedá spočítat ani změřit, 
např. vliv na estetiku, apod. Tento pohled je vždy zatížen subjektivními pohledy.   
 

k) SOS Arnošte 
vyjádření ze dne 3. 9. 2002 

 

Podstata vyjádření 
 

- Oznámení nesplňuje náležitosti v části D a F 
- vyslovuje pochybnosti o účelu zakoupeného pozemku, uvádí že to bylo pro nerušící 

výrobu a sklady, ne lisovnu 
- zdůvodnění v části B.I.5 je nedostatečné, záměr je v rozporu s charakteristikou území 

pro nerušící výrobu a sklady – lisovna ruší hlukem 
- str. 4 není uvedeno, dle jakých kritérií byla provedena kategorizace a hodnocení 

ochranných pásem, není zdůvodněno 
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- v části C.I. uvádí, že lokalita je v blízkosti II/101, která je poměrně frekventovanou a 
její okolí je částečně zatíženo dopravou. Dle zkušeností stěžovatelů jde o málo 
frekventovanou silnici v jejímž okolí se žádná doprava nevyskytuje 

- část D.I.1 uvedeno, že bude zachován pás izolační zeleně na J straně areálu, na 
přiložené fotografii žádný pás není vidět, jen tráva. Co tedy bude zachováno 

- část E uvádí, že pokud bude zachován stávající stav, může být na jižní hranici 
narušován faktor pohody a to zejména z hlediska hlukového a estetického. Jinak 
řečeno současný stav je v rozporu s ÚPD Úvaly 

- část F – uvádí, že budou vytvořeny podmínky i pro další české společnosti – není 
vysvětleno co se tím myslí 

- nikde není uvedeno, jak velké série budou vyráběny, údaj má zásadní význam pro 
další výpočty 

- HS je zpracována na základě modelování, ne měření. Přesto se uvádí, že dané hodnoty 
jsou limitní 

- V části G. se uvádí, že v případě naměření nadlimitních hodnot hluku budou 
provedena další protihluková opatření. Jaká? 

- není uvedena kvalifikace 125 nových pracovníků  
- tvrzení, že z hlediska sociálních a ekonomických důsledků bude mít provoz kladný 

vliv není doloženo konkrétně. Kolik ze stávajících 450 obyvatel bydlících v okolí 
v lisovně pracuje nebo má o práci zájem 

- výhrady k tomu, že dojde k tvorbě vyšší přidané hodnoty a přenosu know-how. 
Veškeré vývojové práce se dělají ve Španělsku, jde jen o převedení výroby a odpadu 
do Úval. 

 
Vyjádření zpracovatele 
 

Jak již bylo uvedeno, je pro mne obtížné vyjadřovat se k rozporu mezi ÚP a skutečností, toto 
řešení spíš přísluší Stavebnímu úřadu. Předložená dokumentace se k většině připomínek 
vyjadřuje. Zde jen podotýkám, že vývoj dělají automobilky, nikoliv španělský vlastník, ten 
pouze plní požadavky zákazníků. Otázku zaměstnanosti není možno klást tak jak byla 
položena, je to stejné, jako kdyby se dělníci pracující v závodě ptali, kolik z nás může bydlet 
v okolních RD?  
 

l) Bradáčová J., Bradáč V., Pavlíčková J., Pavlíček M., Vydrová M. 
vyjádření ze dne 4. 9. 2002 

 

Podstata vyjádření 
 

- zásadní nesouhlas, nadměrný hluk z lisů, kamiony, manipulace se šrotem -  některé 
z těchto činností se dělají v noci. Neměli možnost ovlivnit výstavbu první haly. 

 
m) Gregorová P. 

vyjádření ze dne 6. 9. 2002 
 

Podstata vyjádření 
 

- zásadní nesouhlas, stávající provoz výrazně narušuje kvalitu bydlení v této části města 
- kontrast plechové haly s Klánovickou oborou. 
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n) Manželé Procházkovi 
vyjádření ze dne bez data 

 

Podstata vyjádření 
 

- zásadní nesouhlas, velikost a hlučnost znehodnocuje život i hodnotu majetku majitelů 
okolních domů, není v souladu s územním plánem, rozvoj oblasti se zastavil, nebudují 
se komunikace  

- je podivné, že se přes řadu protestů o něčem takovém, jako je rozšíření lisovny 
uvažuje – současný stav je v rozporu s mnoha zákony. 

 
o) Manželé Foglarovi 

vyjádření ze dne 9. 9. 2002 
 

Podstata vyjádření 
 

- zásadní nesouhlas z důvodu nadměrného zatížení životního prostředí a zásahu do 
architektonického rázu krajiny 

- ESSA Czech zatím nesplnila závazky, k nimž se v oblasti ŽP zavázala 
 

p) Manželé Konečných 
vyjádření ze dne 9. 9. 2002 

 

Podstata vyjádření 
 

- zásadní nesouhlas, vysoké hlukové zatížení. V Oznámení není odhlučnění na SZ 
stranu 

 
q) Dvořáková Z. 

vyjádření ze dne 6. 9. 2002 
 

Podstata vyjádření 
 

- původní prezentace stavby ze strany MÚ byly založeny na dezinformaci občanů. MÚ 
líčil halu sympaticky, utopenou v zeleni 

- vzroste hluk a znásobí se rázy 
- hala je umístěna na nejvyšším místě, tyčí se nad RD – je necitlivě zasazena do krajiny. 
 

r) Procházka M. 
vyjádření ze dne 9. 9. 2002 

 

Podstata vyjádření 
 

- stavba je v rozporu s ÚP 
- rozšíření povede ke zhoršení stavu – hlučnost, koncentrace výfukových plynů, 

znehodnocení celé lokality. 
 
Vyjádření zpracovatele 
 

Vesměs jde o stížnosti na hluk a estetiku stavby, je řešeno v předložené dokumentaci.  
 

s) Renáta a Jiří Ryšlavých 
vyjádření ze dne 30. 08. 2002 

 

Podstata vyjádření 
 

- nesouhlasí se stavbou, upozorňují na rozpor s ÚPD města, na hluk z provozu a 
dopravy i klimatizace. 

 
Vyjádření zpracovatele 
 

Vesměs jde o stížnosti na hluk, je řešeno v předložené dokumentaci.  
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Na základě zjišťovacího řízení rozhodl odbor životního prostředí a zemědělství Krajského 
úřadu Středočeského kraje svým rozhodnutím ze dne 26. 09. 2002, čj. ŽPaZ 27238-2b/02, že 
záměr bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, 
ve znění předpisů pozdějších. Oznamovateli bylo uloženo, chce-li pokračovat v přípravě 
stavby, zpracovat a předložit Dokumentaci dle §8 citovaného zákona. 
 
 
Na základě výše uvedeného byla zpracována Dokumentace o hodnocení vlivů na životní 
prostředí, která byla v rámci projednávání vrácena k doplnění na základě žádosti zpracovatele 
posudku. Současně byla zaslána vyjádření orgánů, organizací a veřejnosti s tím, že je nutné do 
dokumentace zapracovat připomínky z těchto vyjádření. Zaslaná vyjádření jsou v příloze 
označené „SD“ (celkem 25). 
 

1) Krajský úřad Středočeského kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství 
č. j. 15265-135544-3d/04/OŽP-Zk z 10. 01. 2005 

 

Vrácení dokumentace k dopracování, požaduje se zejména 
- doložit vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 

dokumentace novějšího data 
- v souladu s §86, odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. do dokumentace doložit „Posouzení 

vlivu stavby na zdraví obyvatel“ včetně kumulativních vlivů 
- v souladu s nař. vl. č. 350/2002 Sb. příloha 9 doplnit do dokumentace Odborný 

posudek dle §15 zákona 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. 
 
V dokumentaci požaduje rovněž vypořádání připomínek dalších orgánů a organizací jakož i 
veřejnosti. 
 
Vyjádření zpracovatele 
 

- v dokumentaci je vyjádření stavebního úřadu z hlediska ÚPD ze dne 17. 03. 2005 
- k dokumentaci je přiloženo hodnocení zdravotních rizik zpracované dle výše 

uvedeného zákona. Toto hodnocení zpracovali dvě na sobě nezávislé osoby 
s autorizací pro hodnocení rizik dle zákona č. 258/2000 Sb. (MUDr. Wantochová) a 
dle vyhlášky č. 353/2004 Sb. (ing. Růžičková). Obě hodnocení jsou v příloze „D“ 

- k dokumentaci je přiložen posudek, zpracovaný dle §15 zák. č. 86/2002 Sb., 
zpracovaný autorizovanou osobou – viz příloha „C“. 

 
2) Středočeský kraj 

č. j. 4742/2004/SHT, ze dne 25. 10. 2004 
 

Středočeský kraj požaduje neodvádět dešťové vody do splaškové kanalizace, ale do recipientu 
a zaměřit se na dodržování nejvyšší hladiny hluku. 
 
Vyjádření zpracovatele 
 

V dokumentaci plně akceptováno. 
 

3) Město Úvaly 
č. j. inv/K/610/Rei/04 z 10. 12. 2004 

 

Podstata vyjádření 
 

Zastupitelstvo města zásadně nesouhlasí s plánovaným rozšířením výrobního závodu ESSA 
CZECH s. r. o. 
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Vyjádření zpracovatele 
 

Bez komentáře. 
 

4) Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 
č. j. 8690-215/1796/2004/Kam, ze dne 29. 11. 2004 

 

Podstata vyjádření 
 

S realizací záměru z aspektu ochrany veřejného zdraví se nesouhlasí proto, že 
- využití území není v souladu s územním plánem města Úvaly. V těsné blízkosti areálu 

je bytová zástavba 
- hluková zátěž pro obyvatelstvo v hlukové zátěži je podhodnocena, hodnocení je 

zatíženo velkou mírou nejistoty výpočtů, autor dokumentace ji neuvádí. Území je 
zatíženo i z jiných zdrojů (doprava) 

- nelze opomenout ani plánovanou výstavbu a provoz logistických areálů v Jirnech mezi 
silnicí II/611 a D11, dále sklad REWE. I z těchto zdrojů hrozí zvýšení hluku, zejména 
na II/101, která nahrazuje obchvat Prahy 

- dokumentaci, zejména vliv hluku na zástavbu považuje za neprůkaznou. Poukazuje na 
stížnosti obyvatel 

- poukazuje na skutečnost, že původní záměr nebyl posouzen dle zákona č. 244/1992 
Sb. (v té době platný). 

 
Vyjádření zpracovatele 
 

O souladu stavby s územním plánem je v dokumentaci obšírná diskuse. Je otázkou, co je 
nerušící výroba, která není v územním plánu specifikována a město v minulosti výstavbu 
lisovny povolilo. Nepřísluší mi diskutovat o správnosti tohoto kroku. Podle informací z MěÚ 
Úvaly ze dne 1. 6. 2005 je vedle areálu ESSA v ÚP (V směrem v návaznosti na ESSA) 
uvedena plocha pro průmyslovou zástavbu. To navozuje další otázky o výstavbě RD na J 
straně. 
 
Dle mého názoru nelze takto zpochybnit Hlukovou studii. Nejsou uvedeny žádné důkazy ani 
důvody, proč je hluková zátěž podhodnocena. Výsledky měření provedené i Státním 
zdravotním ústavem neprokázaly překročení hygienických limitů. Výpočty studie byly 
kalibrovány dle provedených měření a není tedy důvod HS zpochybňovat. Studie byla 
zpracována pomocí programu Hluk+, který je pro tyto účely schválen hygienickými orgány. 
Je i obecně známa nejistota výpočtu tohoto programu (ve tř. 2, respekt. ± 2 dB). Připouštím, 
že měla být uvedena, na druhou stranu poukazuji na obecnou známost této skutečnosti. 
Souhlasím s tím, že území je zatíženo i z jiných zdrojů, v dokumentaci je několikrát 
zdůrazněno. 
 
Upozornění na výstavbu logistických areálů je sice z hlediska širokého okolí správné, 
nicméně výstavba areálu ESSA CZECH (rozšíření) je projednáváno od r. 2002, mělo být 
vzato v potaz při plánování těchto areálů. Je mě známo, že na hladinu hluku z ESSA jsou 
stížnosti obyvatel, nicméně ani opakovaná měření orgánu hygienické služby neprokázala 
překročení hygienických limitů. V dokumentaci odkazuji na příslušné pasáže a studie vlivu na 
veřejné zdraví (př. D). 
 
Z hlediska posuzování vlivů mě nepřísluší v současné době hodnotit, zda stavba měla nebo 
neměla být posouzena z hlediska zákona č. 244/92 Sb. Tento názor je v současnosti 
irelevantní. Požadavek na posouzení zřejmě nebyl v rámci projednávání vznesen. 
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5) Městský úřad Brandýs n. L. – Stará Boleslav 
odbor životního prostředí 
č. j. 100/53 139/2004, ze dne 08. 12. 2004 

 

Podstata vyjádření 
 

Z hlediska vodoprávního 
- při napojení na splaškovou kanalizaci ČOV Úvaly je nutno prověřit dostatečnou 

kapacitu stávající kanalizační sítě, včetně ČOV 
- vypouštěním dešťových vod z areálu nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů 

v území, ani průtoků v recipientech, při zimní údržbě nutno upravit režim solení tak, 
aby splňoval nař. vl. 61/2003 Sb. 

- vypouštěné dešťové vody musí odpovídat nař. vl. č. 61/2003 Sb., tzn. Že v recipientu 
nesmí po smíchání být koncentrace NEL vyšší než 0,1 mg.l-1. Zasakovány mohou být 
jenom neznečištěné dešťové vody. Retenční nádrž musí mít regulovaný odtok. 
Odlučovače RL musí mít příslušný atest a dostatečnou kapacitu (plnoprůtočné, bez 
obtoků) 

- pro napojení vodovodu je nutné si vyžádat u správce příslib odběru vody 
- trafostanice musí být dostatečně zajištěna proti úniku olejové chladící náplně 
- všude, kde se bude nakládat s látkami nebezpečnými vodám, musí být podlahy 

dostatečně zajištěny, včetně úpravy proti působení kyselin 
- vypouštěné OV z areálu musí být v souladu se schváleným kanalizačním řádem města  
- při křížení sítí bude dodržena ČSN 73 60 05, bude respektována stávající kanalizační 

síť města 
 
Vyjádření zpracovatele 
 

Uvedené požadavky jsou zahrnuty v návrhu opatření a budou součástí dalších stupňů PD. 
 
Z hlediska ochrany ZPF a SSL – bez připomínek. 
 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny – souhlasí, nepožadují další hodnocení dle zák. č. 
100/2001 sb. 
 
Z hlediska odpadového hospodářství 

- vytěžená zemina, která nebude využita v místě, demolice, atd. budou uloženy na 
schválené uložiště, případně využitelné odpady využity. Stavební odpady musí být 
granulometricky upraveny (homogenizovány), aby bylo možné stanovit vodný výluh. 
Neupravené stavební odpady lze uložit pouze na skládku S-OO, nebo S-NO (pokud 
budou znečištěny) 

- v průběhu prací bude vedena dodavatelem evidence odpadů dle vyhl. č. 383/2001 Sb., 
doklady o zneškodňování odpadů budou předloženy při kolaudaci 

- orgán státní správy v oblasti nakládání s odpady bude informován o kolaudačním 
řízení. 

 
Vyjádření zpracovatele 
 

Je ošetřeno v návrhu opatření a bude součástí dalších stupňů PD. 
 

6) Městský úřad Úvaly 
odbor investic a životního prostředí 
č. j. inv/K/6880/Rei/04, ze dne 10. 12. 2004 

 

Vzhledem k počtu připomínek je reagováno jednotlivě na každou připomínku. 
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Podstata vyjádření 
 

- k uvedenému předvídání potřeby rozšíření závodu ESSA Czech podotýkají, že 
v předchozích řízeních byl uveden pouze záměr na výstavbu stávajícího závodu. 
Pravděpodobně korektnější by bylo již dříve podrobit záměr procesu EIA. Dále 
rozebírán pojem nerušící výroba (ke str. 19). 

 
Vyjádření zpracovatele 
 

Nepřísluší mi nyní hodnotit. Přesto si myslím, že když investor koupil velký pozemek, mělo 
se předpokládat rozšíření závodu v rámci pozemku. Je pravděpodobné, že již od začátku se 
mělo jednat o předpokládaném koncepčním záměru investora, na druhou stranu je otázkou, 
zda investor měl již konkrétní představu o budoucím vývoji, když nebyl znám podnikatelský 
úspěch jeho záměru. Myslím, že nyní je pozdě poukazovat na to, co bylo, je nutno hledat 
kompromis přijatelný pro obě strany. Pojem nerušící výroba jsem konzultoval s řadou 
odborníků, vyjádřili se ve stejném smyslu, který je uveden v EIA – splňující platné limity, 
nevím jak jinak pojem definovat. Zkoumání kolik občanů v okolí je hlukem obtěžováno, je 
shrnutí subjektivních pocitů, proto je nutné vycházet z průměrných ukazatelů – viz posudky 
vlivu na veřejné zdraví. 
 

- snížení hluku o 10 dB zakrytováním strojů je velmi optimistický (ke str. 23).  
 
Vyjádření zpracovatele 
 

Dodavatel zakrytování ve smlouvě garantuje snížení hluku o 14 dB, v EIA je naopak uvedena 
pesimistická varianta. Jedná se o snížení hluku dominantních zdrojů v hale lisovny (velké 
lisy). To povede ke snížení hluku ve výrobní hale a tím i ke snížení přenosu hluku přes 
obvodový plášť.  
 
Tato skutečnost není zahrnuta ve výpočtech Hlukové studie, zejména proto, že posuzována 
byla nejnepříznivější varianta a projekt zakrytování lisů byl zadán a spuštěn po ukončení prací 
na HS – nebylo možno zjistit měřením. Je tedy zřejmé, že skutečnost bude lepší, než uvádí 
HS. 
 

- problematika uložení lisů z hlediska přenosu vibrací (ke str. 25). 
 

Vyjádření zpracovatele 
 

Problematika je mnohem složitější než je uvedeno. Je projektantem vždy řešeno pro konkrétní 
stroj a jeho typické (respektive vyhovující všem) provozní podmínky. Rovněž je vždy 
budováno speciální lože pro stroj, pokud se přemisťuje. Tato problematika přesahuje rámec 
EIA, proto jen konstatováno jak se stroj ukládá – konkrétní uložení je vždy součástí projektu, 
projektant musí navrhnout řešení vyhovující jak statickým tak dynamickým podmínkám 
provozu. Měření vibrací prokázalo, že vibrace se mimo halu nepřenášejí (viz též posudek 
v příloze č.6). Z hlediska posuzování vlivů je důležité, aby všechny další zdroje hluku splnily 
v souhrnu imisní hlukové limity a je na provozovateli, jakým způsobem toho dosáhne – proto 
je kvalitní uložení lisů vždy v zájmu provozovatele. 
 

- poznámka k rozložení dopravy a konstatování, že situaci by pomohlo vybudování 
obchvatu kolem obce Jirny a Úvaly (ke str. 35) 

 
Vyjádření zpracovatele 
 

Jedná se o konstatování, souhlasím, že obchvat by výrazně pomohl snížení hluku. Návrh 
řešení vychází tomuto požadavku vstříc tím, že v případě přeložky silnice bude přesunut vstup 
do závodu na V stranu areálu (směrem k přeložce). 
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- poukazují na skutečnost, že je problémem provést měření, které dostatečně přesně 
popíše stávající stav pro verifikaci modelu. Problémem je hluk zejména v noci, 
zejména rázy lisů. Pokazují na to, že měření by mělo být v době 000 – 0400 hod. 
Současně připouštějí, že za podobných podmínek nebyla při uváděných měřeních 
překročena hodnota 40 dB, obdobně ani při měření ZÚ Kolín (ke str. 37). 

 
Vyjádření zpracovatele 
 

Měření byla provedena v souladu s platnou metodikou. Pro měření, která mají být podkladem 
pro verifikaci modelu nebo pro hodnocení, je vždy nutné postupovat v souladu s metodikou. 
Autoři souhlasí s tím, že hluk z lisů nepřekračuje v noci 40 dB. Pochopitelně by šlo měřit i 
v noci (tj. v udávané době) v době našich měření lisovna v noci nepracovala. 
 

- ke str. 38 se konstatuje, že vzhledem k platnosti nař. vlády č. 502/2000 Sb., by měli 
být používány limitní hodnoty 60/50 dB pro dopravu. Tato hodnota je v současnosti i 
ve výhledu ve všech referenčních bodech splněna. 

 
Vyjádření zpracovatele 
 

Konstatování, souhlasím.  
 

- emisní faktory. Bylo použito určitých zjednodušení, kdy není uvažována skutečná 
skladba vozového parku z hlediska emisí škodlivin, ale předpokládá se, že všechna 
vozidla dané kategorie budou plnit jeden limit. Chybí zohlednění ze studených startů, 
což má podstatný vliv na výrazné zvýšení emisí při odjezdu vozidel s vychladlými 
motory. Pozitivní však je to, že manipulace s materiálem bude probíhat v hale, což 
významně může zvýšit množství emisí z NA. Podotýká se, že k uvedenému by bylo 
nutné znát dobu odstávky (ke str. 43). 

 
Vyjádření zpracovatele 
 

Pro zpracování RS bylo použito rozdělení skladby vozového parku podle studie ATEM. 
Program MEFA není jakýsi freeware, ale závazná metodika MŽP pro stanovování emisních 
faktorů (přes všechny odborné připomínky k tomuto „dílku“). Při použití jiných zdrojů (např. 
dříve hojně používané podklady ing Krobla z VÚMV) může dojít k výhradám ze strany 
posuzovatele. 
 
V případě stanovení emisních faktorů pro zpracování RS nejde o odborné výpočty, jedná se 
pouze o jeden z nutných vstupů do statistického modelu SYMOS, který je jako každý jiný 
model zatížen mnoha zjednodušeními (např. stanovením jednoho emisního faktoru pro celý 
vozový park, i když na základě jakéhosi jeho rozčlenění do kategorií). V opačném případě by 
bylo nutno stanovit počty jednotlivých druhů, typů, značek vozidel, jejich stáří, stupeň 
opotřebení, kvalitu jejich údržby, způsob jízdy řidičů a další množství jiných faktorů, které se 
však každý den budou podstatně lišit od dní předchozích, atd. Proto se používá i při 
stanovování emisních faktorů jisté přijatelné zjednodušení. RS není odborná studie na 
problematiku způsobu zadávání do SYMOSu. 
 
Ke studeným startům lze uvést následující. Problematika se týká maximálně desítek vozidel 
denně (OA), u NA jde jen o výjimečné případy, vzhledem k obsahu vodní chladící soustavy 
motor za dobu nakládky zcela nevychladne. Zpracovatel RS přiznává, že toto v RS není, a lze 
si jen těžko představit, jak tyto faktory do emisních charakteristik zahrnout, resp. by to bylo 
stejně věrohodné, jako když nejsou zahrnuty. Posouzení studených startů není tak jednoduché, 
je ovlivněno celou řadou faktorů, např. dobou odstávky, průběhem teplot, množstvím chladicí 
kapaliny, konstrukcí chladicí soustavy, zakrytováním, atd. – chybí metodika. Moderní motory 
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mají velmi krátkou zahřívací dobu, po startu se vozidlo ihned rozjede a rychle zahřeje – nelze 
postihnout nesprávný způsob jízdy. Emise by byly sice vyšší, ale vzhledem k výsledným 
imisním koncentracím to celkový výsledek neovlivní.  
 

- na str. 46-47 není zcela jasný postup výpočtu hluku ze stavební činnosti, dojde 
k současnému nasazení několika strojů současně po určitou dobu. Studie by měla 
stanovit maximální dobu nasazení jednotlivých mechanismů pro zajištění platných 
limitů. Není popsána obava některých obyvatel ze šíření infrazvuku a následných 
vlivů na zdraví.Ta není vyvrácena ani vzhledem k uvedení vlastní frekvence lisů, kde 
nejsou zanedbatelné hodnoty v pásmu pod 16 Hz. 

 
Vyjádření zpracovatele 
 

Postup výpočtu v HS je v souladu s platnou metodikou (nař. vl. 502/2000 Sb., ve znění 
předpisů pozdějších).  
 
V hlukové studii byl pokus provést výpočet hluku ze stavební činnosti modelováním 
některých základních nepříznivých situací, které by mohly nastat, včetně navržení opatření 
pro dobu výstavby.  
 
Stanovit přesné hodnoty hlukové zátěže ze stavební činnosti nelze, záleží na způsobu práce, 
místě provádění stavebních činností, souběhu jednotlivých činností atd. Namodeluje-li se 100 
možných situací, jistě se v praxi vyskytnou další. Spíše jde o dodržení jistých zásad při 
provádění těchto prací, případně využití mobilní protihlukové stěny v kritických místech a 
zkrácení doby provádění těchto prací na minimum. 
 
Stanovením povolené doby činnost (ze zákonem povolených 14 hodin) na kratší dobu se na 
jedné straně zvýší hodnota hlukového limitu (zjednodušeně řečeno při zkrácení na polovinu se 
zvýši povolená hodnota na 63 dB), zkrátí se denní expozice hlukem, ale prodlouží se doba 
stavební činnosti. Expozice obyvatel zůstane zhruba stejná, ale stavba bude probíhat podstatně 
delší celkovou dobu (denně např. místo 10 hodin 5 hodin, s hlukem o 3 dB vyšším, ale místo 
měsíce po dobu dvou měsíců). 
 
Infrazvuk se řeší legislativně pouze na pracovišti. Vdaném případě nejde o výraznou tónovou 
složku a nemá na výsledné hodnocení hlukové zátěže vliv. 
 

- ve shodě s posouzením přenosu vibrací z provozu na nejbližší obytnou zástavbu 
nepovažují za rizikové Ke str. 49). Je však jednoznačné riziko na nejbližší zástavbu u 
silnice II/101 v obci Jirny (viz metodika TEM). 

 
Vyjádření zpracovatele 
 

Metodika TEM je zpracovateli známa, není to však oficiální metodika. Mimo rychlosti, která 
je v daném úseku omezena a v kritických místech nedosahuje ani 30 km.h-1 (u TNA) závisí 
přenos vibrací zejména na geologických a hydrogeologických poměrech, tíze vozidel, počtu 
náprav, rozložení tlaků na nápravy, nerovnostech vozovky, konstrukci pérování a tlumení, 
konstrukční a provozní nesymetrii vozidel, konstrukci budov a způsobu jejich založení, 
stavebním stavu budov, apod. Tyto údaje, zejména pokud se týká nesymetrie, nejsou dosud 
teoreticky plně dořešeny, neexistuje tedy ani příslušný předpis, navíc tato skutečnost může 
mít rozhodující vliv. Celá záležitost se týká provozu na veřejné komunikaci a přesahují rámec 
EIA týkající se záměru výstavby lisovny v jiné obci. Bylo by mimo jiné nutno posoudit i 
způsob založení jednotlivých budov, což vzhledem k jejich stáří (tedy i nedostupnosti 



________ESSA Czech spol. s r. o.______________________________Hodnocení vlivů na životní prostředí_________ 

0207 – 05  Strana 23
Stran 121 

dokumentace, která se stejně může lišit od skutečnosti) je v rámci tohoto posuzování 
nemožné.  
 
Podotýkám však, že podíl TNA z ESSA je na uvedené komunikaci (tj. ve směru Jirny) 
v jednotlivých etapách asi 5,7 – 5,9 % na všech TNA, což má na velikost případných vibrací 
malý vliv. 
 

- vliv na krajinný ráz je podstatným faktorem výstavby ESSA Czech. Dokumentace se 
mu věnuje pouze obecně, již stávající budova tvoří kontrast s okolní zástavbou RD. 
Kritizují úroveň modelů a absenci fotomontáží. Požadují doplnění po vzájemném 
odsouhlasení referenčních bodů a úhlů pohledu (ke str. 61). 

 
Vyjádření zpracovatele 
 

V podstatě souhlasím. V dokumentaci jsou uvedeny nové náhledy v jednotlivých etapách 
výstavby do fotografií dle výběru MěÚ Úvaly.  
 
Z hlediska vlivu na krajinný ráz je popis v příslušné části doplněn. Nicméně opět poukazuji na 
skutečnost, že z hlediska estetického i vlivu na okolí se jedná o subjektivní hodnocení a 
subjektivní pocity toho kterého jedince. Posuzování tohoto vlivu je tedy obtížné.  
 

- hodnocení zdravotních rizik – není zřejmé, zda vychází z §83, zákona 258/2000 Sb. Je 
třeba se soustředit na míru rušení obyvatel podlimitním hlukem šetřením u obyvatel 
v okolí (ke str. 66). 

 
Vyjádření zpracovatele 
 

Je doplněno hodnocení vlivu na zdraví obyvatel zpracované dle zákona č. 258/2000 Sb. a 
vyhlášky č. 353/2004 Sb. Šetření u obyvatel v okolí považuji, jak je výše uvedeno za 
neobjektivní, zejména s přihlédnutím k postoji obyvatel ke stávající lisovně. Nutno 
poznamenat, že v tomto případě se vždy jedná o subjektivní vjemy, které nelze šetřením 
v lokalitě objektivizovat. HS nemá a nesupluje hodnocení zdravotních rizik, uvádí jen 
souvislosti hodnot hluku a jejich případných rizik. Dostavba nezhorší stávající poměry. 
 

- konstatuje se, že naměřené hodnoty hluku potvrzují dostatečnou přesnost akustických 
výpočtů (ke str. 74). 

 
Vyjádření zpracovatele 
 

Konstatování, souhlasím. 
 

- konstatování, že stavba svým měřítkem a tvarem navazuje na charakter okolí 
…považují za neobjektivní a zavádějící. Zde by mělo být uvedeno, že většina obyvatel 
to chápe zcela jinak, jako rušící (ke str. 81). 

 
Vyjádření zpracovatele 
 

V dokumentaci je upraveno hodnocení. Poznamenávám, že se vždy do značné míry jedná o 
subjektivní vjemy. 
 

- konstatuje se, že stavba sice nenarušuje přírodní složky, domnívají se však, že 
neharmonizuje s okolní zástavbou, čímž mají na mysli stávající RD a ne stávající 
budovu lisovny. Dostavbou se tento nepoměr zvětší, nelze vliv na krajinu v rámci 
procesu EIA hodnotit kladně (ke str. 82). Vliv na krajinný ráz nelze hodnotit kladně. 
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Vyjádření zpracovatele 
 

Stavba nenarušuje přírodní prvky. Na druhé straně však stojí na okraji zástavby obce v přímé 
návaznosti na dostavbu RD. Je doplněna příslušná část EIA.  
 

- jedním z důvodů růstu intenzity nákladní dopravy na II/101 je růst aktivit na 
východním okraji Prahy (logistická centra, dostavba ESSA, atd.), které zvyšují tyto 
nárůsty. Pravděpodobně jednou z podmínek dalšího zvyšování zátěže II/101 je 
obchvat Jiren, výhledově i Úval (ke str. 96). 

 
Vyjádření zpracovatele 
 

Souhlasím, nemohu však ovlivnit. Nárůst vlivem dopravy do ESSA po dostavbě jsou oproti 
stávajícímu stavu velmi nízké. Podíl na celkové dopravě je do 5,9 % ve směru Jirny a 3,1 % 
ve směru Úvaly (v 3. etapě). Nejedná se o extrémní nárůsty, jde o nárůsty v rámci běžných 
růstů v rostoucích ekonomikách.  
 

- ostatní připomínky 
 

Vyjádření zpracovatele 
 

Otázka infrazvuku – viz výše. Pro HS platí, že výpočet je proveden pro výšku 2 m nad 
terénem.  
 

7) OS ZO ČSOP Úvaly  
vyjádření ze dne 08. 12. 2004 

 
Podstata vyjádření 
 

Nevěnuje pozornost vlivům na přírodní prostředí toku Výmoly (300 m), biotopy mohou být 
narušeny hlukem kamiónů a při překládce, rozpor s ÚP Úval, regionálním a nadregionální 
biokoridor vedou v blízkosti (Výmola) chybí zmínka o PR Klánovický les – Cyrilov. 

 
Vyjádření zpracovatele 
 

Tok Výmola teče v dostatečné vzdálenosti od pozemku lisovny, nebude, jak je v EIA uvedeno 
dotčen, rovněž tak PR je v dostatečné vzdálenosti od lokality. Otázka hluku je řešena HS a 
odpovídá stávajícím limitům. Většina připomínek poukazuje na hluk z kamiónů do ESSA, 
které však tvoří méně než 10 % TNA na komunikaci II/101. Námitky proti hluku z nakládky 
jsou řešeny v návrhu investora na výstavbu haly do níž bude nakládka soustředěna a tedy 
bude snížen hluk z ní. Lokalita výstavby nezasahuje do přírodních parků, ani jiných 
chráněných území, leží v OP biokoridoru – viz př. 7. 
 

8) Arnika, Centrum pro podporu občanů Praha  
vyjádření ze dne 06. 12. 2004 

 
Podstata vyjádření 
 

- věnuje se protiprávnosti stávajícího stavu, nesplnění podmínek u stávajícího provozu – 
otevírání vrat za provozu, neprůzvučnosti opláštění a světlíků, hluku v hale 
v souvislosti s výpočtem HS, rozpor s ÚP 

- splnění limitů neřeší obtěžování obyvatel hlukem, jeho pravidelnost působí rušivě, 
jedná se o impulsní hluk, nové kritérium pro obtěžování hlukem z 5. 11. 2004 – 
působení na skupinu osob, zjišťuje se průzkumem 

- krajinný ráz bude dotčen 
- záměr zasahuje do všeobecně smíšeného území (bydlení, služby, drobná výroba) 
- nevhodné umístění mezi Klánovický les a tok Výmoly 
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- dokumentace nezabývá se názory občanů okolní zástavby 
- dokumentace měla by obsahovat nezávislý posudek z oboru ochrany zdraví, popis 

lokality před započetím výstavby, zpracování variant. 
 

Vyjádření zpracovatele 
 

K předchozí výstavbě jsem se dostatečně věnoval u předešlých vyjádření, mně ani nikomu 
jinému nepřísluší posuzovat oprávněnost stavby, rozhodnutí vydané správním orgánem je 
pravomocné. 
 
Pokud jde o hluk, je HS jediným možným způsobem jak budoucí stav popsat. O impulsní 
hluk se dle vyjádření zpracovatele HS nejedná, nejsou splněny podmínky. Působení na osoby 
(skupiny osob) popisují obě studie vlivu na zdraví (mimochodem obě shodně). Průzkum 
v situaci, která zde nastala je irelevantní – vycházím z průměrných hodnot.  
 
Vhodnost umístění měla být zkoumána při povolování stavby. Názory občanů byly sledovány 
z jejich vyjádření k Oznámení a do dokumentace zapracovány, pokud se týkaly předmětu 
stavby. Pro dokumentaci jsou zpracovány 2 nezávislé posudky vlivu stavby na zdraví 
obyvatel, které vycházejí z platné metodiky a jsou v příloze dokumentace. 
 
Variantnost stavby ve smyslu lokalizace skutečně není pojednána a nemá ani smysl, investor 
působí v této lokalitě. Pokud jde o variantu výstavby v této lokalitě, jsou jednotlivé varianty, 
respektive rozsah výstavby dány etapami výstavby a ty se posuzují. 
 
Jak ukazuje letecký snímek v příloze č. 4 (situace po dostavbě stávající haly, oficiální mapa 
MěÚ Úvaly) nebyly v okolí stávající stavby téměř žádné RD (na J straně je patrná pouze 
jedna stavba, na Z straně je několik málo RD, podél silnice naproti areálu ESSA 4 RD). 
Majitelé ostatních RD, které zde vyrostli po dostavbě haly a jejím uvedením do provozu 
věděli, kde své domy staví a je nyní od nich irelevantní tvrdit, že to nevěděli. 
 

9) OS Nové Úvaly  
vyjádření ze dne 03. 12. 2004 

 
Podstata vyjádření 

- protiprávnost stávající stavby 
- porušení ústavních práv na příznivé ŽP, ochranu zdraví a pokojné užívání majetku 
- problematika hluku, zejména v noci, nebylo provedeno obtěžování hlukem, hledisko 

ekvivalentní hladiny hluku je nedostačující, 50 m od RD, popření zásad urbanismu 
- po výstavbě obchvatu se lisovna stane dominantním zdrojem hluku v lokalitě 
- nebyla předložena vstupní data pro výpočty předpokládaných hladin hluku – žádají 

jejich zaslání na KÚ 
- zpochybňují měření ve dnech 28. 6 – 29. 6. 2004, výpočet není proveden pro 

nejnepříznivější stav, budou zpracovávány plechy o až tl. 2,2 mm  
- v textu je uvedena výše valu 5 m nad úrovní podlahy, ve výkresech však pouze 3 m 
- rozdíl mezi HS v Oznámení a v dokumentaci je 12 dB – vysvětlit 
- není jasné kolik je instalováno lisů, údaje o počtu vozidel v HS a dokumentaci se 

rozcházejí 
- zlepšení situace výstavbou na J straně není prokázáno 
- opomenuta rekreační funkce zahrad RD, dokumentace je účelová, zdůrazňuje, že 

stavba předcházela výstavbě RD 
- jsou instalovány velmi hlučné lisy Erfurt z 80 let, nejde o řešení na evropské a světové 

úrovni, zakrytování lisů 
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- zpochybnění dokumentace z hlediska vlivu na krajinný ráz, již výstavbou stávající 
lisovny došlo k porušení zákonů. 

 
Vyjádření zpracovatele 
 

K výstavbě stávající haly jsem se dostatečně věnoval u předešlých vyjádření, mně nepřísluší 
posuzovat oprávněnost stavby, rozhodnutí vydal správní orgán. 
 
Nepřísluší mi se ani vyjadřovat k porušování ústavních práv, mohu vyslovit jen svůj názor, 
nedochází k porušování zákonných limitů. 
 
Problematikou obtěžování hlukem se zabývají obě studie vlivu na zdraví obyvatel. Vstupní 
data z nichž vychází HS jsou v ní uvedena.  
 
Měření hluku v uvedených dnech proběhla za standardních podmínek a daném provozu. 
Podmínky jsou uvedeny v protokolu o měření a stručně i v HS. 
 
Výška valu nad terénem okolí hal je 3 m, v dokumentaci byla chybně uvedena výška nad 
stávajícím terénem u úpatí valu - opraveno. 
 
Nová HS vychází z jiného pojetí dostavby areálu. Vzhledem k tomu, že byla vznesena řada 
námitek, byla přepracována koncepce dostavby areálu tak, aby došlo ke snížení možných 
vlivů dle doporučení řady HS. Nová koncepce umožňuje posuzovat dostavbu hal po 
jednotlivých etapách a vybrat optimální variantu, respektive dostavbu po etapách.  
 
Počty instalovaných lisů v době zpracování dokumentace jsou uvedeny. Není důležité kolik 
lisů je uvnitř haly ale jak se hluk projeví navenek, tedy aby byly splněny platné limity v okolí. 
 
Vliv na krajinný ráz je subjektivní záležitost vychází se z obecných zásad, nově jsou doplněny 
náhledy na dostavbu po jednotlivých etapách z 5 bodů (vybraných MěÚ Úvaly). 
 

10) ZŠ Jirny  
vyjádření ze dne 03. 12. 2004 

 
Podstata vyjádření 

- zvýšení dopravy, obchvat až v r. 2015, bezpečnost dětí v místech s nedostatečnou 
průjezdností. 

 
Vyjádření zpracovatele 
 

Chápu obavy o bezpečnost dětí, nelze však říci, že se sníží vlivem zvýšení dopravy do ESSA. 
Předpokládá se zvýšení dopravy do ESSA v tomto úseku asi o 1 – 1,2 % oproti současnému 
stavu dopravy do ESSA (je podstatně nižší než meziroční nárůst). Dle mého názoru je nutné 
řešit situaci v Jirnech jinými opatřeními než zastavením dostavby ESSA.  
 

11) Ostatní vyjádření  
 

Mimo výše uvedená vyjádření obdržel oznamovatel dalších 20 vyjádření občanů a seznam 
všech vyjádření obsahující 56 údajů (včetně výše uvedených). Jejich přehled je v příloze SD. 
 
Podstatu těchto vyjádření lze shrnout do následujících bodů (s mírnými odchylkami) 

- protiprávnost stávající stavby, rozpor s ÚPD, vzdálenost od zástavby 50 m 
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- kvalita bydlení – hluk, doba výstavby, narušení života občanů, v populaci je 10 – 20 % 
osob které jsou citlivé na nižší hluk než jsou zákonné limity, přílohy nedodány 

- zastaralá technologie 
- kontaminace podzemních vod – kanály vybudovány pod hladinou podzemních vod 
- provést výpočty i po vybudování přeložky II/101 
- výška staveb v předmětném území má být max. 12 m, hala má 17 m 
- subjektivní popis pořizování pozemku na RD v souvislosti s výstavbou ESSA 
- estetické hledisko, odpovídající pás zeleně 
- nesplnění původních slibů – hluk z haly, nerealizace protihlukových valů či zdí, 

výsadba zeleně, otevírání hal v letních měsících – pravděpodobně větrání, atd. 
 

Vyjádření zpracovatele 
 

K většině uvedených připomínek je vyjádření výše, nebo je na ně reagováno v dokumentaci. 
Zde uvádím. 
 
V hodnocení vlivů na zdraví obyvatel je uvedeno, že v populaci se vyskytují osoby se 
zvýšením vnímáním hluku. Podle provedených epidemiologických studií je odhad relativního 
rizika postižení hlukem v noční době při 48 – 50 dB 3,3 % (u nižších hladin podstatně méně). 
Pokud jde o přílohy, nevím o jaké se jedná, dokumentace byla vyhotovena v 16-ti vyhoto-
veních se všemi přílohami dle seznamu v části H. 
 
Netroufal bych si tvrdit, že se jedná o zastaralou technologii. Technologie lisování je daná a 
liší se jen konkrétní konstrukční provedení jednotlivých strojů. Jistě existují stroje nové a 
stroje vyrobené před několika lety. Nelze říci, že se jedná o nemoderní stroj. Nikdo si nebude 
pořizovat stroj, který je morálně nebo fyzicky zastaralý. Velké stroje jsou konstruovány pro 
dlouhou životnost, jedná se o výrobní stroj, ne spotřební zboží.  
 
Kanály mohou a pravděpodobně i budou zasahovat pod hladinu podzemních vod. Jsou 
z vodostavebního železobetonu a izolovány, tvoří záchytnou jímku. Společnost je certifiko-
vána podle ISO 14001 a splňuje požadavky na ochranu ŽP a prevenci jeho znečištění. 
Veškeré zdroje RL jsou opatřeny záchytnou vanou a společnost zajišťuje účinné prostředky 
k odstranění následku v případě rozlití RL při manipulaci. Systém řízení ŽP je průběžně 
kontrolován a auditován. Nedojde k ovlivnění podzemních vod.  

 
Nechci se pouštět do spekulací o pořizování pozemků na RD. Skutečností je, že podle 
opakovaných sdělení ze strany MěÚ Úvaly byly pozemky pro RD v této lokalitě v minulosti 
prodávány za nižší ceny – není to však předmětem posuzování a nebudu se tím zabývat.  
 
Nevím jaké byly původní sliby a neví to detailně ani nynější vedení ESSA. Skutečností je, že 
projekt navrhuje protihlukový val na J straně o výšce více než 5 m nad stávajícím terénem 
v místě valu (3 m nad úrovní okolí stávající i budoucích hal). Na to je spočítána i HS. Projekt 
ozelenění areálu včetně valu bude součástí dalších stupňů projektové dokumentace. 
 
Pokud jde o výšku 12 m nad terénem, není o tomto výškovém omezení v usnesení k ÚPD 
v této lokalitě žádná zmínka. O tomto omezení neví ani pracovníci MěÚ Úvaly. Nevím 
z jakého podkladu připomínka pochází.  
 
Otevírání dveří apod. v letních měsících je řešeno v novém návrhu dostavby jiným 
uspořádáním, manipulace s vraty bude součástí provozního řádu. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
1. IDENTIFIKACE 
1.1 Obchodní firma  :  ESSA Czech spol. s r. o., Úvaly 
 

1.2 Identifikační číslo :  25639641 
 

1.3 Sídlo (bydliště) :  Jirenská 1500 
     250 82  Úvaly 

 

1.4 Oprávněný zástupce oznamovatele 
 

Jméno, příjmení :  Ing. Petr Ludvík 
    generální ředitel ESSA Czech spol. s r. o. 
 

Adresa   : ESSA Czech spol. s r. o. 
    Jirenská 1500, 250 82  Úvaly 

     tel.: (+420) 272 191 011 
     e-mail: petrl.cz@grupoessa.es  

 
 
 

B ÚDAJE O ZÁMĚRU 
I.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
1. Název záměru:  DOSTAVBA VÝROBNÍHO ZÁVODU ESSA  

CZECH spol. s r. o. ÚVALY  
 
2. Kapacita záměru:  13 227,1 m2  (rozšíření výrobních ploch celkem) 
  z toho I. etapa:   4 941,3 m2 (růst výroby na 35,875 kt.r –1 výlisků) 
   II. etapa:   3 766,3 m2 (růst výroby na 36,375 kt.r –1 výlisků) 
   III. etapa:   4 519,5 m2 (růst výroby na 51,600 kt.r –1 výlisků) 
 
3. Umístění záměru: 
 

Kraj: Středočeský Kód NUTS: CZ   020
Obec: Úvaly Kód ZÚJ: 538957
Katast. území: Úvaly Kód ÚTJ: 775738

      

Stavba je umístěna v areálu závodu ESSA Czech spol. 
s r. o. Úvaly (umístění stavby viz obr. 1). Areál závodu  
je umístěn v severozápadní části města mezi silnicí 
II/101 (směr Nové Jirny) a farmou Hodov v Úvalech.  
Vyjádření k umístění z hlediska ÚPD viz př. č. 9. 

 
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
 

Záměr řeší rozšíření výroby lisovny dílů pro automobilový průmysl. Nová dostavba navazuje 
na stávající výrobní halu ve 3 etapách. Současně s výstavbou nových výrobních hal bude 
doplněna technologie do stávající haly, zrušeno stávající šrotiště a upraveny vnitřní 
komunikace.  
 
Nedojde ke kumulaci vlivů s jinými známými záměry v katastru města Úvaly, ani 
k synergickým vlivům.  
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Obr. 1 Umístění záměru – širší vztahy 
 
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 

variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jeho výběr, resp. 
odmítnutí 

 

Cílem společnosti ESSA Czech, spol. s r. o. je podnikat ve stejném oboru jako mateřská 
firma, tedy v oboru lisování plechových částí automobilových karosérií a jejich montáži do 
větších celků pomocí svařování.  
 



________ESSA Czech spol. s r. o.______________________________Hodnocení vlivů na životní prostředí_________ 

0207 – 05  Strana 30
Stran 121 

Od samého začátku má společnost zaveden auditovaný systém jakosti podle norem ISO 9001 
a VDA 6.1. Od r. 2003 je v podniku zaveden systém ISO 14001. V závislosti na růstu 
požadavků odběratelů a aktivní politiky vedení závodu ve vyhledávání nových zakázek 
vznikla potřeba rozšíření stávající kapacity výroby a rozšíření stávajících výrobních ploch.  
 
Protože již od počátku společnost předvídala potřebu rozšíření v budoucnu, zajistila si 
dostatečnou stavební plochu (více než 48 tis. m2), na níž bude možné rozšíření výrobních 
ploch uskutečnit.  
 
Dle územního plánu obce jsou pozemky dotčené zamýšlenou dostavbou (p. č. 3235/2 a 
3235/3 k. ú. Úvaly) zahrnuty do „Území nerušící výroby a služeb“. Toto území je 
charakterizováno v čl. 8, odst.1 vyhlášky o závazných částech ÚPnSÚ Úvaly takto (viz př. č. 
9): 
 
„Území nerušící výroby a služeb sloužící převážně pro umístění zařízení výroby a služeb 
podstatně neobtěžujících svoje okolí. Je určeno pro služby, výrobu všeho druhu, včetně 
skladů a skladovacích ploch, které nesmí svými negativními účinky a vlivy na životní 
prostředí narušovat provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a zhoršovat životní 
prostředí ve stavbách a v okolí jejich dosahu nad přípustnou míru. Vhodné je umísťování 
kancelářských budov, bytů služebních a bytů pro potřeby vlastníků zařízení, odstavných ploch 
a garáží a čerpacích stanic pohonných hmot.“ 
 
Záměr dostavby není v rozporu s uvedenou charakteristikou území, bude však nutné pomocí 
technicky dostupných opatření dosáhnout souladu s okolní obytnou zástavbou s tím, že 
budoucí dostavba a činnost nebude obtěžovat okolí nad přípustnou míru.  
 
Celý navrhovaný záměr bude realizován ve stávajícím areálu závodu ESSA Czech spol. s r. o. 
Je zřejmé, že z důvodu návaznosti výroby v jednotlivých plánovaných výrobních halách, 
zvýšení využití stávajícího i nově navrhovaného zařízení a s důrazem na efektivitu výroby, je 
nutné vybudovat celý výrobní komplex v jednom místě.   
 
Záměr není navrhován ve variantách. Varianty z hlediska umístění (územní hledisko) nejsou 
sledovány, navrhovaná varianta je určena polohou pozemku. Varianty z hlediska technologic-
kého rovněž nejsou zvažovány – všechny technologie lisování jsou srovnatelné, liší se jen 
v konkrétním uspořádání jednotlivých aparátů a jejich řazení za sebou – tyto nepatrné rozdíly 
nelze považovat za varianty. Z hlediska vlivů technologií na životní prostředí jsou všechny 
nabízené technologické linky srovnatelné – posuzovány jsou vždy nejvyšší hodnoty možných 
vlivů. 
 
Navrhované řešení je na evropské i světové úrovni, nová technologie je srovnatelná 
s konkurencí.  
 
Problémem při realizaci rozšíření závodu by mohl být hluk. V dalším popisu je navržena řada 
opatření ke snížení vlivu hluku (ze stávající haly i z nových hal) na okolí. I s tohoto důvodu je 
realizace navržena po etapách, aby bylo možno vždy zhodnotit jednotlivé vlivy na okolí. 
 
Oznámení k dokumentaci a průběh jeho projednávání ukázalo, že významným faktorem je 
hluk. Z tohoto důvodu bylo řešení navržené v Oznámení přepracováno tak, aby se hluk 
z provozu co nejvíce snížil (přenesení vnitrozávodové dopravy, manipulace s materiálem a 
šrotového hospodářství do uzavřené haly, zrušení vrat výrobní haly na J i S straně , odstínění 
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lisovny jižním směrem další halou, přenesení parkoviště do oploceného areálu za terénní vlnu, 
atd.). 
 
6. Popis technického a technologického řešení záměru 
 

Stávající stav 
 

Pozemek s areálem pro výrobu dílů pro automobilový průmysl patřící firmě ESSA Czech, je 
umístěn v severozápadní části města Úvaly. Původní pozemek se mírně svažoval od severní 
k jižní hranici pozemku generelně ve sklonu asi 2,6 % (převýšení asi 5,5 m). V rámci 
výstavby stávajících objektů došlo k vyrovnání terénu na větší části pozemku, jižní okraj 
zůstal na původní úrovni. Větší část stávajícího pozemku (34 704 m2) je zatravněna, u hranic 
areálu je provedena výsadba zeleně.  
 
Na jižní straně areálu je obytná zástavba RD (viz obr. 2), na západní straně, oddělena od 
závodu silnicí II/101 rovněž. 
 

 
Obr. 2 Pohled na zástavbu RD na J straně areálu. Vlevo stávající nakládka šrotu 

s protihlukovou stěnou 
 
Areál je dopravně napojen na místní komunikaci (ul. K Hodovu), která po asi 50 m vyúsťuje 
na silnici II/101 Úvaly – Jirny. Z této komunikace je možný výjezd na dálnici D 11, nebo na 
silnici I/12 (po průjezdu okrajem města Úvaly), nebo na silnici II/611. 
 
Před vlastní výstavbou haly byl proveden inženýrsko geologický průzkum a průzkum 
radonového rizika pro výrobní halu a administrativní přístavek [2] firmou Artezia – Smetana 
Praha. Podle této zprávy byla obecně podzemní voda zastižena v hloubce 2,5 – 3,0 m pod 
povrchem. Mocnost pokryvu je proměnlivá, předkvartérní podklad nepravidelně zvětralý 
s mělkou a kolísavou hladinou podzemní vody s velmi malým, prakticky neměřitelným 
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přítokem. V břidličném podloží probíhá velmi tvrdý, nestlačitelný křemencový hřbet, který se 
svými parametry výrazně liší od okolní jílovité břidlice. V půdorysu haly je nutno počítat 
s rozdílnými charakteristikami základové půdy a dle toho upravit velikost základových patek. 
Staveniště patří do oblasti s nízkým radonovým rizikem, objekty není třeba speciálně chránit 
proti pronikání radonu z podloží.  
 

 
 

Obr. 3 Pohled na stávající halu od jihozápadu 
 
Stávající závod v současné době vyrábí výrobky pro automobilový průmysl. Výrobní hala má 
rozměry 140 x 40 m (5 600 m2), na níž na západní straně navazuje přízemní administrativní 
objekt o rozměrech 16 x 40 m (640 m2). V areálu je 3 814 m2 komunikací, 3 669 m2 
odstavných ploch a parkovišť, 34 704 m2 zeleně a 182 m2 ostatních zastavěných ploch 
(vrátnice, žumpa, apod.). Stávající hala je z ocelové konstrukce s vnitřní  izolací (typu 
ISOVER) o tloušťce 120 a 180 mm. 
 
Ve stávající výrobní hale jsou umístěny  

- výrobní linka sestávající z řady 6-ti mechanických lisů značky ERFURT (jeden 
dvojčinný lis 640 + 400 t, jednočinné lisy 4 x 500 t, 1 x 800 t) u jižní strany haly 

- výrobní linka sestávající z řady 6 mechanických lisů typu ARRASATE a VERSON 
(jednočinné lisy 4 x 200 t, 2 x 150 t) u západní strany výrobní haly 

- jeden postupový lis 400 t u západní strany haly před malými lisy 
- pracoviště svařovny skládající se ze 4 karuselových svařovacích automatů, 6-ti ručních 

bodových svářeček, 2 ručních svářeček pro svařování v ochranné atmosféře (CO2), 
karuselu k nanášení těsnících a tlumících hmot 

- dva mostové jeřáby o nosnosti 40 t. 
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Vytápění stávající haly je zajištěno teplovzdušnými agregáty a plynovými sálavými topnými 
panely, vytápění administrativní budovy je zajištěno teplovodním kotlem. Ohřev TUV je 
v průtokových a zásobníkových ohřívačích. Zdrojem tepelné energie je zemní plyn ze STL 
plynovodu.   
 

 
 

Obr. 4 Pohled do stávající výrobní haly 
 
Materiálová bilance 
 

Údaje v t.d-1 
 Vstup Výstup 
  Výrobky Odpad 
Stávající výroba* 85,5 55,8 29,7 

Pozn.: * - uvedeny maximální hodnoty při práci ve 3 směnách. 
 
V závodě jsou vyráběny výlisky z ocelových plechů, některé z dílů jsou kompletovány do 
celků svařováním. Odstřižky jsou dopravovány šrotovým kanálem ocelovým článkovým 
dopravníkem do prostoru nakládky šrotu, kde volně padají do ocelových kontejnerů. 
 
Nakládka šrotu do kontejnerů je umístěna v samostatně stojící budově asi 27 m jižně od 
stávající výrobní haly. Objekt nakládky šrotu je zděný, uzavřený s ocelovými vraty pro vjezd 
NA pro kontejnery se šrotem. Směrem jižním (k zástavbě) je vybudovaná protihluková stěna 
o výšce 4 m (původně 6 m, sníženo o 2 m). Vzhledem k tomu, že se ústřižky plechu 
překládají volně z dopravníku do kontejneru, vzniká charakteristický hluk. 
 
Při maximálním využití technologie ve 3 směnách přijíždí do závodu denně asi 8,6 kamiónů 
(s materiálem, pro výrobky, s odpadem), tj. asi 17,2 průjezdů denně.   
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Z hlediska hluku je v současné době v realizaci zakrytování lisovací linky 1, což sníží 
významně hladinu hluku od těchto lisů (nejméně o 10 dB). 
 
Splaškové OV jsou odváděny splaškovou kanalizací závodu, jejíž trasa vede podél západní 
hranice objektu a je zaústěna do veřejné splaškové kanalizace mimo areál závodu. Vody jsou 
odváděny do centrální ČOV města Úvaly. 
 
Nový stav 
 

Navrhovaný záměr předpokládá dostavbu závodu ve třech etapách. Stávající výrobní hala 
bude postupně rozšiřována jižným směrem o další 3 haly (původně v Oznámení 2 haly) ve 
třech etapách. Uvedená změna je vyvolána zejména požadavky na vyšší útlum hluku a snížení 
hluku z dopravy při vykládání a nakládání (popis a zdůvodnění viz dále). Kapacita stavby se 
oproti původnímu záměru uvedenému v Oznámení nemění (cílový stav 206,4 t výrobků 
denně). Celá stavba je rozčleněna z hlediska stavebního na stavební objekty, z hlediska 
technologického na provozní soubory a rozdělena do 3 etap. Číslování stavebních objektů a 
provozních souborů je v souladu se studií dostavby [1]. 
 
1. etapa  
 

Tato etapa zahrnuje výstavbu nové výrobní haly, doplnění technologie ve stávající výrobní 
hale, dostavbu administrativní budovy a úpravu dopravních tras v areálu závodu. 
 
V této etapě bude realizována hala č. 2 o rozměrech 150 x 32,8 m (tj. 4 920 m2), která je 
výškově členěna obdobně jako stávající hala. Nová hala bude v první fázi (do doby realizace 
haly č. 3) sloužit jako dopravní, manipulační a skladovací prostor. Stávající šrotiště bude po 
dostavbě haly zrušeno a šrotové hospodářství přesunuto do nové haly. Nová situace je v př. 
č. 1 a 1a. 
 
Stavební úpravy 
 

SO 01.1 – Úpravy v lisovně – ve stávající lisovně budou v souvislosti s doplněním 
technologie provedeny stavební úpravy. Bude vybudován nový šrotový kanál o 
délce 60 m pro uložení řadových a postupových lisů a pro transferový lis. Tento 
kanál bude napojen novým příčným kanálem o délce 16 m na stávající příčný 
šrotový kanál. Kanál bude založen v hloubce asi 7 m. Na západní straně stávající 
haly bude provedena dvoupodlažní vestavba místností pro nástrojárnu. Stávající 
výdechy vzduchotechniky na jižní straně haly budou zrušeny a vyvedeny nad 
střechu. Výdechy budou nasměrovány směrem SV. 

 

SO 02.1 – Přístavba haly 2a, 2b - hala 2 se skládá ze dvou částí (různé výšky) a je navržena 
jako železobetonová prefabrikovaná o půdorysných rozměrech 32,8 x 150 m 
(4 920 m2) s jeřábovou dráhou pro nosnost jeřábů 40 t, výška pod spodní hranu 
jeřábového mostu bude 11,5 m. Celková výška haly je 17,5 m (v části 2a) a asi 10 m 
(v části 2 b). Hala je o 4 m delší než stávající výrobní hala (dojde k odclonění 
vyústění odsávání ze svařovny na V straně haly), stejné výšky. Oproti stávající hale 
je opatřena jedním světlíkem uprostřed po celé délce haly (z hlediska nároků na 
denní osvětlení vyhovuje). Nosné sloupy haly jsou na S straně odsazeny od stávají 
haly o 2,8 m (v části 2a) a o 7,25 m (v části 2b). 
 

Nosná část konstrukce haly 2 (obou částí) je navržena jako železobetonový prefabri-
kovaný skelet založený na pilotách (alternativně plošné založení). Obvodové stěny 
(opláštění haly) mají minimální váženou zvukovou neprůzvučnost 40 dB. Povrch 
vnějších stěn bude pro sjednocení fasády oplechován trapézovým plechem pod který 
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lze uložit další protihlukovou izolaci. Vjezdová vrata na Z straně (dopravního 
koridoru) mají váženou zvukovou neprůzvučnost min. 30 dB, na V straně mohou být 
vrata s nižší neprůzvučností. Střecha musí mít v plné části min. váženou zvukovou 
neprůzvučnost 35 dB, v prosklené části min. 28 dB. Světlík se předpokládá 
ocelohliníkový, sedlový s izolačním dvojsklem. 
 

V návaznosti na stávající šrotový kanál bude u jižní strany haly vybudován kanál pro 
umístění dopravníku k nakládce paketovaného šrotu. Stávající místo nakládky šrotu 
bude z plochy před halou 1 přemístěno k jižní stěně haly 2b (uvnitř haly).  
 

V prostoru mezi sloupy stávající a nové haly bude vybudována nová rozvodna NN, 
která bude dveřmi propojena se stávající rozvodnou v hale 1.  
 

Vytápění haly je navrženo kombinované, plynové sálavé panely a vzduchotechnické 
jednotky s plynovými ohřívači vzduchu a rekuperátorem tepla. Návrhová teplota 
pracovního prostředí v zimním období + 18 °C. V místnostech vestavby je vytápění 
teplovodní (80/60 °C) závěsným (nebo stacionárním) plynovým kotlem. K vytápění 
haly bude využito i ohřátého vzduchu z kompresorovny. 
 

V podélném směru je v hale vybudován průjezdní koridor, který bude sloužit 
k vjezdu nákladních automobilů. Nakládka a vykládka materiálů a surovin bude 
probíhat v uzavřeném prostoru. Místa nakládky a vykládky kamiónů (koridor) budou 
lokálně odsávána.  

 

SO 05.1 – Nástavba administrativního bloku - ke stávající administrativní části o rozměrech 
40 x 16 m (640 m2) bude nastavěno další podlaží, v němž budou umístěny kanceláře, 
archiv, jednací místnost, kuchyň a sociální zařízení.  
 

Tato nástavba administrativního bloku bude mít vlastní otopnou teplovodní soustavu 
s kotlem na zemní plyn, systém dvoutrubkový 80/60 °C s nuceným oběhem. Otopná 
tělesa budou vybavena termoregulačními ventily.  

 

SO 06.1 – Rozšíření trafostanice – stávající trafostanice bude rozšířena. Bude vybudováno 
betonové plato pro umístění kiosku na trafa 2 x 630 kVA. Stávající VN přípojka 
bude prověřena, případně posílena.   

 

SO 07.1 – Komunikace a zpevněné plochy – stávající komunikace budou rozšířeny do 
úrovně haly 2a, 2b. Stávající komunikace pro těžkou dopravu bude rozšířena do 
úrovně nového parkoviště. Komunikace je objízdná, k vjezdu a výjezdu NA do a 
z dopravního koridoru uvnitř haly 2 a k vjezdu na parkoviště. Dále za halou bude 
doplněna zásahová komunikace, která vede kolem haly (od parkoviště ke 
komunikaci na V straně areálu). Tato komunikace je zpevněná, štěrková. 

 

Stávající parkoviště OA budou rozšířena a částečně přemístěna, celkový počet bude 
72 stání. Parkoviště na S straně areálu zůstane zachováno. Před administrativní 
budou bude stávající parkoviště rozšířeno o 19 stání, před halou 2 bude vybudováno 
parkoviště se 17 stáními (na Z straně) a na jižní straně haly bude vybudováno 
parkoviště s 24 stáními. Dojde k přemístění a úpravě parkoviště na J straně stávající 
haly a výstavbě nového parkoviště na J straně nové haly 2. 

  

SO 08.1 – Retence, inženýrské sítě – dle požadavků dotčených orgánů je navrženo odvádění 
dešťových neznečištěných vod z areálu závodu především vsakováním, dále 
vypouštěním do stávajícího melioračního sběrače. Návrh je součástí studie stavby. 
Dešťové znečištěné vody z odstavných ploch a parkovišť jsou svedeny přes lapače 
RL do dešťové kanalizace, která je svedena do zasakovacích rigolů a retence.  
 

Splaškové odpadní vody jsou a budou odváděny do veřejné kanalizace města Úvaly. 
V rámci stavby této etapy bude provedena přeložka stoky DN 250 v místě zemního 
valu a vybudována přípojka z vestavku v hale 1b a 2b, která je v současné době ve 
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špatném stavu. Na této přípojce bude osazen nový lapač tuků z výdejny jídel 
(kapacita na maximum pracovníků po 3 etapě).  
 

Přípojka pitné vody nebude budována, využije se stávající, která má dostatečnou 
kapacitu. 
 

Přípojka zemního plynu – využije se stávající po osazení novou měřící a regulační 
technikou, alternativně se navrhuje prodloužení STL přípojky až na hranici objektu 
(nyní končí na hranici pozemku, dále NTL).  
 

Požární voda – v rámci stavby bude provedeno zokruhování stávajícího požárního 
vodovodu (suchovodu) DN 150 kolem haly 2 s napojením na stávající rozvod, 
osazeny budou další nadzemní hydranty. Vnitřní rozvod požární vody v hale 2 bude 
proveden obdobně jako u haly 1 – napojením na vnitřní rozvody pitné vody.  
Podrobnější informace viz etapa 3. 

 

SO 09.1 – Hrubé terénní úpravy, demolice, bourání zpevněných ploch – u jižní strany areálu 
bude vybudován zemní val, pro vybudování valu se využije především zemina 
z terénních úprav v areálu (úprava terénu pro nové zpevněné plochy, parkoviště, 
komunikace, základy haly a výkop kanálů v hale 1), dovezeno bude asi 4 500 m3 
zeminy. Stávající objekt nakládky šrotu jižně od stávající výrobní haly bude 
demolován, demolována a zrušena bude i stávající vybírací jímka na splaškové 
kanalizaci (není využívána).  

 

SO 10.1 – Konečné terénní úpravy – po ukončení výstavby a technické rekultivace okolí 
stavby bude provedena biologická rekultivace. K pokrytí podloží bude využita 
ornice skrytá v rámci SO 09.1. V 1. etapě výstavby se jedná především o 
biologickou rekultivaci a sadové úpravy okolí haly, parkovišť a zemního valu. 

 
Technologie 
 

Úprava a instalace technologie v rámci celé stavby je členěna na provozní soubory. V 1. etapě 
výstavby budou realizovány následující provozní soubory.  

 

PS 01.1 – Lisovna – instalovány budou nové lisy ve stávající hale. Jedná se především o 
výstavbu linky L2, která je tvořena 6-ti mechanickými řadovými lisy (1 x 800 t, 5 x 
400 t). Dále bude instalován transferový lis (1 x 1 500 t) a 2 postupové lisy (1 x 
400 t, 1 x 600 t). Typ jednotlivých lisů bude určen až v dalším stupni projektové 
dokumentace na základě výběrového řízení. Lisy budou uloženy na štěrkovém 
polštáři (asi 80 cm), nad nímž je betonová deska (asi 20 cm), na ní jsou na tlumících 
pružinách uloženy vlastní lisy.  

 

PS 03.1 – Šrotové hospodářství – v 1. etapě budou instalovány 2 paketovací lisy o 
jednotkové kapacitě 5 t.h-1. Tato kapacita bude pokrývat potřeby závodu i po 
výstavbě 3. etapy. Lisy budou instalovány do šrotového kanálu. Současně bude 
nakládka šrotu přemístěna do haly 2. 

 

PS04.1 – Stlačený vzduch – stávající kompresorová stanice v hale 1 bude rozšířena do 
vestavku v hale 2b. Osazena bude 1 nová kompresorová jednotka, navrhuje se 
využívání odpadového tepla z provozu kompresorů pro vytápění výrobních hal. 

 

PS 05.1 – Napájení elektrickou energií – v 1. etapě je navrhováno ve variantách – 
s využitím stávající trafostanice o výkonu 2 x 630 kVA a regulací odpínání spotřeb 
(potřebný soudobý příkon po ukončení 1. etapy je 1 352 kW), nebo v rámci etapy 
realizovat další trafostanici 630 kVA (stavební příprava je v rámci etapy navržena). 

 

PS 06.1 – Nástrojárna – stávající prostor nástrojárny v hale 1 bude rozšířen podestou o šířce 
asi 10 m v úrovni 3,5 m nad stávající podlahou. Vybavení nástrojárny bude 
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doplněno pro zvýšenou kapacitu nástrojárny. Jedná se tušírovací lis (1x 1 000 t), 
horizontální vyvrtávačku VD 160 a drátořez. Tlakové láhve budou skladovány 
odděleně ve venkovním odděleném přístřešku. 

 

PS 07.1 – Svařovna – v 1. etapě zůstane umístěná v hale 1b. Stávající technologie zůstane 
zachována. 

 

PS 08.1 - Chladící voda – v 1. etapě nebude realizována centrální příprava chladicí vody pro 
svařovnu, zůstane zachován stávající stav (individuální chlazení u jednotlivých 
svařovacích strojů). 

 
Doprava a manipulace s materiálem 
 

Stávající příjezdová komunikace do areálu zůstane zachována, obdobně jako vrátnice a 
většina vnitřních komunikací. Průjezd NA bude jednosměrný, nakládka a vykládka materiálu 
(materiál, výrobky, šrot) bude prováděna uvnitř uzavřené haly 2. Tím se omezí hluk v areálu 
závodu. V areálu bude možné parkování 4 NA u severní stěny stávající haly. Uvnitř koridoru 
je možná nakládka a vykládka 5 NA (z toho 2 NA pro manipulaci se šrotovými kontejnery) 
současně. 
 
2. etapa  
 

Tato etapa zahrnuje výstavbu nové výrobní haly č. 3, doplnění technologie ve výrobní hale 2 a 
úpravu dopravních tras v areálu závodu. 
 
V této etapě bude realizována hala č. 3 o rozměrech 150 x 25 m (tj. 3 750 m2). Nová hala 
bude sloužit jako svařovna, po dostavbě haly č. 4 jako dopravní, manipulační a skladovací 
prostor. Situace je opět v př. č. 2 a 2a. 
 
Stavební úpravy 
 

SO 01.2 – Úpravy v lisovně 1a a svařovně 1b – ve stávající lisovně budou v souvislosti 
s doplněním technologie vybudovány kanály pro 3 postupový lis. Postupové lisy 
nebudou mít napojení na šrotový kanál. V hale 1b (stávající svařovna) bude 
vybudována jeřábová dráha s jeřábem. 

 

SO 03. 2 – Přístavba haly 3 - hala č. 3 má stejnou výšku v celé délce, není oproti hale č. 1 a 
č. 2 výškově členěna. Jedná se opět o železobetonovou prefabrikovanou halu 
s výškou pod vazník 7,5 m, která bude sloužit do doby výstavby haly č. 4 jako 
svařovna (potom dopravně manipulační a skladovací koridor). Obvodové stěny 
(opláštění haly) mají minimální váženou zvukovou neprůzvučnost 40 dB, ve 
vnějších stěnách nebudou žádná vrata. Povrch vnějších stěn bude pro sjednocení 
fasády oplechován trapézovým plechem, pod který lze uložit další protihlukovou 
izolaci. V hale bude uprostřed po celé délce jeden podélný světlík. Střecha musí mít 
v plné části min. váženou zvukovou neprůzvučnost 35 dB, v prosklené části min. 
28 dB. Světlík se předpokládá ocelohliníkový, sedlový s izolačním dvojsklem. 
Vytápění haly se předpokládá vzduchotechnickými jednotkami s plynovými ohřívači 
vzduchu a sálavými panely (v zimě vytápěno na + 16 °C). Vzduchotechnické 
jednotky jsou umístěny pod stropem haly, mají rekuperátory tepla. Výměna vzduchu 
4 x za hod. Místa svářecích strojů budou lokálně odsávána. Výdechy 
vzduchotechniky vyvedeny nad střechu a orientovány na SV.  

 

SO 07.2 – Komunikace a zpevněné plochy – stávající zpevněné plochy budou na Z straně 
areálu rozšířeny do úrovně haly 3. Bude opět vybudována nová zásahová 
komunikace kolem haly 3 (štěrková). Prostor pro parkování OA bude rozšířen na 83 
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stání (tj. o 11 míst). Před halou 2 a 3 bude zřízeno stání pro 29 vozidel, nově u J 
strany haly 3 stání pro 24 vozidel. 

 

SO 08.2 – Retence, inženýrské sítě – budou realizovány nové svody dešťové vody z haly 3 a 
svedeny do nových zasakovacích rýh. Jiné úpravy nebudou v této etapě realizovány. 

 

SO 10.2 – Konečné terénní úpravy – po ukončení 2. etapy výstavby budou na dotčených 
plochách provedeny sadové úpravy.   
 

Technologie 
 

Ve 2. etapě výstavby budou realizovány následující provozní soubory:  
 

PS 01.1 – Lisovna – instalován bude jeden postupový lis (1 x 250 t) v hale 1. Lis bude 
uložen na štěrkovém polštáři (asi 80 cm), nad nímž je betonová deska (asi 20 cm), 
na ní jsou na tlumících pružinách uloženy vlastní lisy.  

 

PS 02.2 – Jeřáby – v rámci 2. etapy výstavby bude v prostoru haly 1b, odkud bude 
vymístěna svařovna, instalován portálový jeřáb s vlastní ocelovou konstrukcí o 
nosnosti 1 x 20 t. OK včetně ukotvení do podlahy bude součástí dodávky jeřábu. 

 

PS 04.2 – Stlačený vzduch – dojde k nárůstu potřeby stlačeného vzduchu na 1 900 Nm3.h-1, 
zejména pro svařovnu, která bude přemístěna do haly 3. V hale 3 bude realizován 
nový okruh tlakového vzduchu. Zvýšená výroba bude pokryta instalovaným 
výkonem kompresorů z předchozích etap. 

 

PS 05.2 – Napájení elektrickou energií – ve 2. etapě dojde k nárůstu instalovaného 
soudobého příkonu o 266 kW (tj. celkem na 1 618,5 kW), zejména pro svařovnu a 
kompresorovnu. 

 

PS 06.2 – Nástrojárna – nepředpokládají se významné úpravy v nástrojárně. Pro skladování 
nástrojů bude nově využita hala 1b, uvolněná přemístěním svařovny. 

 

PS 07.2 – Svařovna – stávající svařovna bude z haly 1b přemístěna do haly 3. Tímto 
přemístěním bude zvýšena plocha svařovny i její výkon (asi o 100 %). Předpokládá 
se zachování současné technologie svařování, tj. ruční svařovací linky (bodové 
statické svářečky, dynamické závěsné svářečky, automatické svařovací linky - 
robotizované karusely). Dojde ke zvýšení počtu svařovacích agregátů.  

 

PS 08.2 – Chladící voda – navrhuje se výstavba centrálního rozvodu chladicí vody. Pro 
centrální výrobu chladicí vody se navrhuje kompaktní chladicí kondenzační jednotka 
s ekologickým chladivem s kondenzátorem umístěným na střeše nebo na venkovní 
fasádě (V strana) se zásobníkem chladící vody s výparníkem.  

 
Doprava a manipulace s materiálem 
 

Oproti 1. etapě výstavby nedojde (s výjimkou rozšíření parkoviště) k významnějším změnám 
ve struktuře dopravy. Nakládka a vykládka bude nadále probíhat v dopravním koridoru haly 
2, obdobně jako nakládání se šrotem.  
 
3. etapa  
 

Tato etapa zahrnuje výstavbu nové výrobní haly č. 4, doplnění technologie ve výrobní hale 2 a 
úpravu dopravních tras v areálu závodu. 
 
V této etapě bude realizována hala č. 4 o rozměrech 150 x 30 m (tj. 4 500 m2). Nová hala 
bude sloužit jako svařovna. Situace je opět v př. č. 3 a 2a. 
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Stavební úpravy 
 

SO 02.3 – Přístavba haly 2a a 2b - v hale č. 2 přistavěné v etapě 1 budou provedeny 
stavební úpravy pro vybudování šrotového kanálu a další nezbytné úpravy pro 
změnu užívání haly (z původního dopravně manipulačního a skladovacího prostoru 
na výrobní prostor pro lisování a údržbu nástrojů). Vrata v čelních plochách (Z a V) 
budou vybourána a otvory zazděny, tím se zvýší zvuková neprůzvučnost haly.   

 

SO 03.3 - Přístavba haly č. 3 – v hale budou provedeny minimální stavební úpravy pro 
změnu funkce využívání haly. Z původní svařovny bude hala upravena na prostor 
pro dopravu, manipulaci a skladování. Současně budou provedeny úpravy pro 
přesun nakládky šrotu z haly č. 2 do haly č. 3 (k jejímu severnímu okraji). Bude 
nově upravena vzduchotechnika a vytápěcí systém (snížena teplota na 15 °C). Místa 
nakládky a vykládky NA budou lokálně odsávána (toto odsávání doplní vzducho-
technický systém haly). V hale budou vyraženy dveřní otvory na Z a V straně (v ose 
haly) a osazeny uzavíracími vraty. Vjezdová vrata na Z straně (dopravního koridoru) 
budou mít váženou zvukovou neprůzvučnost min. 30 dB, na V straně mohou být 
vrata s nižší neprůzvučností. 

 

SO 04.3 – Přístavba haly č. 4 - hala č. 4 není výškově členěna a je navržena jako 
železobetonová prefabrikovaná hala s výškou pod vazník 7,5 m. Hala bude 
využívána pro svařovací a montážní operace (operace s nízkou hladinou hluku). 
V hale bude vestavěn blok šaten a sociálního zařízení. Oproti stávající hale je 
opatřena jedním světlíkem uprostřed po celé délce haly (z hlediska nároků na denní 
osvětlení vyhovuje).  
 

Nosná část konstrukce haly č.4 je navržena jako železobetonový prefabrikovaný 
skelet založený na pilotách (alternativně plošné založení). Obvodové stěny 
(opláštění haly) mají minimální váženou zvukovou neprůzvučnost 40 dB. Povrch 
vnějších stěn bude pro sjednocení fasády oplechován trapézovým plechem, pod 
který lze uložit další protihlukovou izolaci. Střecha musí mít v plné části min. 
váženou zvukovou neprůzvučnost 35 dB, v prosklené části min. 28 dB. Světlík se 
předpokládá ocelohliníkový, sedlový s izolačním dvojsklem. 
 

Vytápění haly je navrženo kombinované, plynové sálavé panely a vzduchotechnické 
jednotky s plynovými ohřívači vzduchu a rekuperátorem tepla. Návrhová teplota 
pracovního prostředí v zimním období + 16 °C. V místnostech vestavby je vytápění 
teplovodní (80/60 °C) závěsným (nebo stacionárním) plynovým kotlem. Výměna 
vzduchu 4 x za hod. Místa svářecích strojů budou lokálně odsávána. Výdechy 
vzduchotechniky vyvedeny nad střechu a orientovány na SV. 

 

SO 07.3 – Komunikace a zpevněné plochy – stávající zpevněné plochy na Z a V straně 
areálu budou rozšířeny do úrovně haly č. 4. Nová zásahová komunikace bude 
vybudována v J části areálu – je navržena se zámkovou dlažbou, podkladní vrstvy 
s nosností pro zásahová vozidla.  

 

Prostor parkování OA bude rozšířen na konečný stav 110 míst. Bude vybudováno 
nové parkoviště s kapacitou 40 stání na JZ straně haly č. 4, a na Z straně haly č. 4 
stání pro 12 OA (v případě potřeby je možné parkoviště na J straně haly rozšířit až 
na 90 míst).  

 

SO 08.3 – Retence, inženýrské sítě – budou provedeny nové svody dešťové vody z haly č. 4 
a odpovídající zasakovací rýhy. Dešťové vody znečištěné z odstavných ploch budou 
svedeny přes lapače RL do dešťové kanalizace – viz výše. 

 

Splašková odpadní voda z kanceláří a šaten haly č. 4 bude svedena novou přípojkou 
do stávající splaškové kanalizace závodu (odtud do městské kanalizace).  
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Požární voda – bude provedeno zokruhování vnějšího požárního vodovodu (sucho-
vodu) DN 150 kolem haly č. 4, včetně příslušných nadzemních hydrantů 
s napojením na stávající rozvod. Vnitřní rozvod bude řešen obdobně jako u 
předchozích etap napojením na vnitřní rozvody vodovodu.  

 

SO 09.3 – Hrubé terénní úpravy, demolice, bourání zpevněných ploch – pro výstavbu haly 
č. 4, parkovišť a dalších zpevněných ploch bude provedena úprava terénu areálu. 
Bude dokončeno zavezení úžlabí vzniklé vybudováním valu v 1. etapě stavby (dle 
odhadu dovoz 14 000 m3 zeminy). Plocha parkoviště na J straně haly č. 3 bude 
vybourána. 

 

SO 10.3 – Konečné terénní úpravy – po dokončení výstavby budou provedeny konečné 
parkové úpravy areálu dle projektu parkových úprav. 
 

Technologie 
 

Ve 3. etapě výstavby budou realizovány následující provozní soubory:  
 

PS 01.3 – Lisovna – instalována bude 1 linka L3 řadových mechanických lisů (1 x 500 t, 5 x 
800 t). Přesná specifikace typu lisů bude provedena v dalších stupních PD. Lisy 
budou uloženy na štěrkovém polštáři (asi 80 cm), nad nímž je betonová deska (asi 
20 cm), na ní jsou na tlumících pružinách uloženy vlastní lisy.  

 

PS 02.3 – Jeřáby – v rámci 3. etapy výstavby bude v prostoru haly 2a instalován portálový 
jeřáb. Jeřábová drážka bude uložena na železobetonové sloupy haly 2a, požadovaná 
nosnost 40 t.  

 

PS 03.3 – Rozšíření a přemístění nakládky šrotu – v rámci této etapy dojde k přemístění 
dopravy a nakládky paketů do kontejnerů z haly č. 2 do haly č. 3 (k S stěně).  

 

PS 04.3 – Stlačený vzduch – v rámci etapy dojde k nárůstu spotřeby tlakového vzduchu na 
2 400 Nm3.h-1. To si vyžádá zvýšení výkonu kompresorovny. Vhodným způsobem 
je náhrada stávajícího kompresoru za kompresor výkonnější. V kompresorovně tak 
zůstanou 3 kompresory (2 v chodu, jeden záložní). Rovněž bude vybudován nový 
rozvod tlakového vzduchu v hale č. 2 a v hale č. 4.  

 

PS 05.3 – Napájení elektrickou energií – v této etapě vzroste soudobý příkon na 
2 266,8 kW, tím dojde k  vytížení rozšířené trafostanice (4 x 630 kVA).  

 

PS 06.3 – Nástrojárna – pro potřebu linky L3 bude v hale 2 zřízen sklad nástrojů. Doprava 
nástrojů z haly 1 do haly 2 bude kolejovým nebo kolovým vozíkem (nosnost asi 
20 t).  

 

PS 07.3 – Svařovna – v této etapě se předpokládá rozšíření svařovny a zvýšení výkonu asi o 
10 %. Hala 3 bude využívána i pro montážní operace – tím se zvýší přidaná hodnota 
výrobků. Technologie svařování zůstane zachována. 

 

PS 08.3 – Chladící voda – v rámci realizace etapy dojde k přemístění chladicí jednotky 
z haly č. 3 do haly č. 4. 
 

Doprava a manipulace s materiálem 
 

V této etapě nedojde oproti předchozí (s výjimkou rozšíření parkoviště) k významnějším 
změnám v systému vnitrozávodové dopravy. Nakládka a vykládka bude probíhat v novém 
dopravním koridoru, který bude přesunut do haly č. 3, obdobně jako nakládání šrotu. Bude 
rozšířen počet parkovacích stání pro OA z 82 v etapě 2 na 110 OA v etapě 3. 
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Technologické postupy 
 

Do závodu jsou dopravovány ocelové plechy k tváření za studena. Jedná se o materiály 
z nízkolegované hlubokotažné oceli ve formě pravoúhelníkových nebo předstříhaných 
formátů obecného tvaru, případně i svitků. Lisování probíhá, jak je výše uvedeno, za studena 
a skládá se z řady na sebe navazujících operací - hlubokého tažení, ostřižení obvodu, ohýbání, 
kalibrace, prostřihování otvorů, atd. 
 
Některé z dílů jsou dále kompletovány na montážní celky pomocí svařování. V provozu 
svařovny se používá odporové bodové svařování (spojování plechů - výlisků), tlakové-
výstupkové svařování (spoj plech+čep, plech+matice), ruční svařování v ochranné atmosféře 
MIG (CO2).  
 
Ostatní 
 

V areálu bude nutné v průběhu výstavby přemístit značné objemy zemin. Celkový objem 
výkopů ve všech 3 etapách dosáhne 18 950 m3, objem násypů pak 36 970 m3 (z toho násyp 
valu v 1. etapě 16 700 m3). Z uvedeného plyne, že do areálu bude dovezeno celkem 18 020 m3 
zemin pro vyrovnání nerovností a výstavbu valu. 
 
Ostatní charakteristiky dostavby závodu 
 

Ukazatel Jednotka Množství 
  Stávající stav 1. etapa 2. etapa 3. etapa 
Suroviny, výrobky - vstupy a výstupy 
Výrobní plocha (včetně admin., pomoc. 
provozů) 

m2 6 040 10 960 14 710 19 210 

Vstupní suroviny t.d-1 85,5 227,7 231,0 327,6 
Výrobky t.d-1 53,8 143,3 145,4 206,4 
Šrot t.d-1 31,7 84,4 85,6 121,2 
Doprava 

Průměrný počet NA  voz.d-1 8,6 25 25,9 35,0 
Průměrný počet NA* voz.h-1 0,72 2,1 2,1 2,9 
Počet průjezdů NA voz.d-1 17,2 50,0 51,8 70,0 
Počet průjezdů NA* voz.h-1 1,44 4,2 4,2 5,8 
OA – zaměstnanci, návštěvy voz.d-1 63 87 99 130 
Energie 

Elektrická energie – spotřeba MWh.r-1 4 457 8 112 9 540 13 429 
Zemní plyn - spotřeba tis. m3.r-1 158,0 340,4 548,4 640,2 
Tlakový vzduch Nm3.h-1 853 1 497 1 882 2 424 
Plochy 

Plocha areálu celkem m2 48 409 48 409 48 409 48 409 
 z toho  zastavěná plocha celkem m2 13 705   27 502 
  hala vč. administrativy m2 6 040 10 960 14 710 19 210 
  ostatní zpevněné plochy m2 7 665   8 474 
  zeleň*** m2 34 704   20 725 
Ostatní ukazatele 
Pitná voda m3.d-1 8,8 18,8 23,1 29,2 
Počet zaměstnanců osob 89 172 208 263 
Nárůst počtu pracovníků osob 0,0 + 83 + 36 + 55 
 z toho dělnické profese   48 28 25 
  střední techn. pracovníci   20 8 15 
  technici, administrativa   15 0 15 
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Ukazatel Jednotka Množství 
  Stávající stav 1. etapa 2. etapa 3. etapa 
Směnnost  3 3 3 3 
Fond pracovní doby** h.r-1 6 000 6 000 6 000 6 000 

Pozn.:     * - uvažována doprava 12 hod. denně, tj. od 700 do 1900, a max. 2 vozidla v noci (dodávky „just in 
time“) 

   ** - uvažováno 250 dnů v roce, 3 směny 
 *** - u valu uvažován průmět do půdorysné roviny 
 
ÚROVEŇ NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
 

Navržená technologie lisování je na evropském i světovém standardu, plně odpovídá 
požadavkům na ochranu životního prostředí. Nové strojní zařízení pořízené v rámci dostavby 
závodu bude plně respektovat požadavky nař. vl. č. 170/97 Sb. ve znění předpisů pozdějších  
 
7. Předpokládané termíny realizace záměru 
 

Zahájení stavby: do 6 měsíců po vydání stavebního povolení 
 

Dokončení stavby: po etapách, délka stavby 1 etapy asi 10 měsíců, z toho hrubé 
(venkovní) stavební práce asi 2 - 3 měsíce. 

 

 
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
 

Obec:   Úvaly 
Katastrální území:  Úvaly 

    Rozloha katastrálního území města Úvaly je 1 096,5 ha.  
 
9. Zařazení záměru do příslušné kategorie 
 

Dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. spadá záměr do kategorie II., bod 4.3 (celková 
výrobní plocha po dokončení 3. etapy je 19,2 tis. m2 – nárůst o 13 170 m2). 
 

Viz ustanovení § 4, čl. 1, odst. c) citovaného zákona. 
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II. ÚDAJE O VSTUPECH 
1. PŮDA  
Realizace stavby si nevyžádá žádný nový zábor zemědělského ani lesního půdního fondu. 
Dostavba závodu bude umístěna ve stávajícím areálu závodu na plochách, které jsou ve 
vlastnictví firmy ESSA Czech s. r. o. Předmětné pozemky určené pro dostavbu byly 
Rozhodnutím čj. 1951/99/00/Prok. ze dne 07. 06. 2000 trvale odňaty ze zemědělského 
půdního fondu za účelem výstavby výrobního závodu ESSA CZECH Úvaly (výrobní hala a 
budovy, parkoviště a odstavné plochy, zpevněné plochy, komunikace, zeleň) – viz př. č. 5. 
Dle návrhu územního plánu obce je toto území určeno pro nerušící výrobu a služby. 
 
Tabulka č. 1 

Výčet dotčených parcel 
 

Pozemek 
Číslo parcely 

Výměra 
[m2] 

Druh pozemku 
resp. údaj o trvalém odnětí ze ZPF 

3235/2 30 852 Rozhodnutí čj. 1951/99/00/Prok., ze dne 07. 06. 2000 
o trvalém odnětí ze ZPF 

3235/3 928 Rozhodnutí čj. 1951/99/00/Prok., ze dne 07. 06. 2000 
o trvalém odnětí ze ZPF 

3235/57 5 778 zastavěná plocha a nádvoří 
3235/58 651 zastavěná plocha a nádvoří 
3235/59 29 zastavěná plocha a nádvoří 
3235/60 183 zastavěná plocha a nádvoří 
3235/61 18 zastavěná plocha a nádvoří 
3235/62 9 870 ostatní plocha – ostatní komunikace 
3235/63 100 ostatní plocha – retenční nádrž 

Celkem: 48 409  

 
Zábor půdy 
 

Potřebná odnětí ze ZPF již byla provedena. 
 
2. VODA 
Pitná voda 
 

Pitná voda bude používána pro pitné a sociální účely. Zdrojem vody bude stávající vodovod 
DN 50, který je napojen na veřejný řad DN 200. Vnitřní rozvod vody bude v jednotlivých 
etapách doplňován a rozšiřován.  
 

Údaje v m3.r-1 
 1. etapa 2. etapa 3. etapa 
Spotřeba pitné vody 4 700 5 775 7 300 

 
V době výstavby se toto množství zvýší asi o 1 m3.d-1. 
 
Technologická voda 
 

a) provoz 
Technologická voda je v závodě používána k chlazení svařovacích agregátů, používá se pitná 
voda z řadu. Jednotlivé svařovací agregáty mají v současné době individuální chlazení 
jednotlivých jednotek, voda je recirkulována. Tento stav zůstane zachován i po realizaci 1. 
etapy. Doplňování vody do recirkulace je z hlediska spotřeby nevýznamné. Ve druhé etapě se 
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navrhuje výstavba centrální jednotky chladící vody, což přinese další úspory jak energie, tak i 
vody.   
 
b) výstavba 
V době výstavby bude odběr vody zvýšen. Jedná se o vodu pro provozní účely (stavební 
práce, čištění komunikací, apod.). Pro tyto účely lze odběr vody z řadu odhadnout průměrně 
asi na 2,8 m3.d-1. 
 
3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE 
V provoze bude používána zejména elektrická energie, tlakový vzduch z rozvodu závodu, 
zemní plyn a ocelové plechy.  
 
Elektrická energie 

 

1 etapa 
 

Instalovaný příkon nový     1 472 kVA 
Spotřeba el. energie nová     3 655 tis. kWh.r-1 

Zdroj el. energie      stávající rozvod v závodě 
Proudová soustava - napájecí rozvody   3 PEN, 50 Hz, 400/230 V, TN-C 
   - motorická a světelná instalace  3 N, PE, 50 Hz, 400/230 V, TN-S 
   - ovládání    1 N, PE, 50 Hz, 230 V, TN-S 

 
2. etapa 
 

Instalovaný příkon nový        305 kVA 
Spotřeba el. energie nová      1 428 tis. kWh.r-1 

Zdroj el. energie      stávající rozvod v závodě 
Proudová soustava - napájecí rozvody   3 PEN, 50 Hz, 400/230 V, TN-C 
   - motorická a světelná instalace  3 N, PE, 50 Hz, 400/230 V, TN-S 
   - ovládání    1 N, PE, 50 Hz, 230 V, TN-S 

 
3. etapa 
 

Instalovaný příkon nový     1 390 kVA 
Spotřeba el. energie nová      3 889 tis. kWh.r-1 

Zdroj el. energie      stávající rozvod v závodě 
Proudová soustava - napájecí rozvody   3 PEN, 50 Hz, 400/230 V, TN-C 
   - motorická a světelná instalace  3 N, PE, 50 Hz, 400/230 V, TN-S 
   - ovládání    1 N, PE, 50 Hz, 230 V, TN-S 

 

Pozn.: Výkon a spotřeba stanoveny odhadem projektanta. 

 
Zemní plyn 
 

Zemní plyn je používán k vytápění celého závodu a bude používán i v nově postavených 
halách. Spotřeba zemního plynu je uvedena v následujícím přehledu 
 

Areál celkem Nárůst v etapě Období 
[tis. m3.r-1] [tis. m3.r-1] [%] 

Současný stav  158,0 0,0 0,0 
1. etapa  340,4 182,4 115,4 
2. etapa 548,4 208,0 61,1 
3. etapa 640,2 91,8 16,7 

 

Pozn.: Předchozí etapa vždy 100 % 
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V době výstavby nedojde ke zvýšení spotřeby ZP pro potřeby stavby. 
 
Stlačený vzduch 
 

Stlačený vzduch pro potřeby závodu je vyráběn ve vlastní kompresorové stanici. Tato stanice 
bude posílena v 1. etapě (instalace nového kompresoru) a ve 3. etapě výstavby (navržena je 
výměna jednoho kompresoru za výkonnější typ). Spotřeba je uvedena v následujícím 
přehledu. 
 

Areál celkem Nárůst v etapě Období 
[Nm3.h-1] [Nm3.h-1] [%] 

Současný stav  853,0 0,0 0,0 
1. etapa  1 497,0 644,0 75,5 
2. etapa 1 882,0 385,0 25,7 
3. etapa 2 424,0 542,0 28,8 

 

Pozn.: Předchozí etapa vždy 100 % 
 
Suroviny pro výstavbu  
 

Stavební suroviny pro výstavbu budou získávány v běžné obchodní síti. Technologické celky 
a další strojní zařízení budou zajištěny dodavatelem technologie. 
 
Suroviny pro provoz  
 

Pro provoz lisovny je zapotřebí především plech pro lisování. Plech je dodáván v různých 
tloušťkách dle požadavků na jednotlivé výrobky. Obecně lze říci, že se lisují plechy o tl. 0,6 – 
1,5 mm, výjimečně až do 2,2 mm.  
 

Areál celkem Nárůst v etapě Období 
[t.r-1] [t.r-1] [%] 

Současný stav  21 375 0,0 0,0 
1. etapa  56 925 35 550,0 166,3 
2. etapa 57 750 825,0 1,4 
3. etapa 81 900 24 150,0 41,8 

 

Pozn.: Předchozí etapa vždy 100 % 
 
Největší nárůst představuje etapa 1, nejmenší pak etapa 2 (vždy oproti předcházející etapě). 
 
4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
Dostavba areálu si nevyžádá úpravu žádných veřejných inženýrských sítí. Výjimkou může být 
posílení stávající přípojky VN do transformační stanice závodu v případě, že prověrka 
prokáže nedostatečnou kapacitu stávající přípojky.  
 
Novou výstavbou vzniknou nároky na úpravu dopravní infrastrukturu uvnitř závodu. 
Výstavba si vyžádá úpravu vnitrozávodových pozemních komunikací a parkovišť v každé 
etapě výstavby.  
 
Vlivem výstavby dojde v 1. etapě výstavby k přeložce splaškové kanalizace v místě výstavby 
zemního valu (viz př. č. 1). 
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Dopravní infrastruktura v okolí závodu nebude upravována, kapacita stávajících komunikací 
je dostačující. K dopravě je a bude používána stávající silnice II/101. Vlivem dostavby dojde 
k mírnému nárůstu zátěže na této komunikaci.  
 
Zatížení komunikací (respektive zvýšení zatížení od zvýšení výroby) je možné odhadnout na 
základě dovozu a odvozu surovin a materiálů z areálu závodu.  
 
Ve fázi výstavby dojde k největšímu zatížení komunikací od dopravy ve 3. etapě, kdy se 
přechodně zvýší počet NA v dopravním proudu asi o 4,5 % v denní době (za předpokladu, že 
všechna vozidla pojedou stejným směrem). 
 
Tabulka č. 2  

Struktura dopravy stavebních materiálů 
(Fáze výstavby) 

 

 Jednotka 1. etapa 2. etapa 3. etapa Celkem 
Zeminy      
Výkopy m3 12 330 4 170 2 450 18 950 
Zásypy m3 16 700 2 670 17 600 36 970 
Rozdíl m3 - 4 370 +1 500* -15 150 -18 020 
Počet vozidel pro dovoz** vozidel 495 0 1 547 - 
      

Stavba3      
Počet vozidel pro dovoz1 vozidel 900 950 950 - 
      

Celkem vozidel 1 395 950 2 497 - 
  Pozn.:    * - zemina nebude odvážena, uloží se do zásypů 3. etapy (úžlabí mezi valem a rovinou hal) 
     ** - uvažovaná nosnost 15 t 

     1 – stavební materiály a technologie (odborný odhad). 
 
Pokud jde o podíl dopravy z a do ESSA na jednotlivých komunikacích (tj. II/101, v obou 
směrech bez rozlišení směru), jedná se v současné době asi o 5,2 % celkem, 5,8 % u OA a 
2,7 % u NA. Tyto podíly jsou velmi nízké. Struktura dopravy je v tab. č. 3. 
 
Z uvedeného je patrné, že růst není u NA významný, u OA je výrazem zvyšující se 
zaměstnanosti a celkové životní úrovně, kdy do zaměstnání bude OA dojíždět více 
zaměstnanců. Uvedené hodnoty nerespektují rozdělení do jednotlivých směrů, jedná se o 
podíly na křižovatce II/101 a ul. K Hodovu. Zde ve skutečnosti dojde k rozdělení do směrů, tj. 
směrem k centru Úval a směrem k Jirnám. U OA se dle odhadu zaměstnavatele předpokládá 
rozdělení 50/50, u NA se toto rozdělení mění dle toho, jak bude narůstat množství dílů 
dodávaných do automobilky Kolín (z podílu 80/15 % na 65/35 % ve směru Jirny/Úvaly). 
Potom se změní i podíl na zatížení silnice II/101 takto (údaje v %) 
 

Směr Jirny  Směr Úvaly 
1. etapa      3,0/5,7      3,0/1,1 
2. etapa     3,3/5,6      3,3/1,3 
3. etapa     4,3/5,9      7,9/3,1 

 
Z přehledu v tab. 3 a 4 vidíme, že podíly jsou malé a odpovídají běžným nárůstům na 
veřejných komunikacích s přihlédnutím k růstu ekonomiky v rozvojových podnicích. 
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Tabulka č. 3  
Struktura dopravy – provoz 

(Suroviny, výrobky, odpady, zaměstnanci) 
 

 Jednotka 1. etapa 2. etapa 3. etapa 
Suroviny     
Množství t.r-1 56 925 57 750 81 900 
Počet vozidel pro dovoz voz. r-1 2 375 2 400 3 425 
Výrobky     
Množství t.r-1 35 875 36 375 51 600 
Počet vozidel voz. r-1 2 250 2 425 3 000 
Ostatní suroviny     
Množství t.r-1 80,0 90,0 115,0 
Počet vozidel voz. r-1 8,0 9,0 11,5 
Odpady z výroby     
Množství t.r-1 21 050 21 375 30 300 
Počet vozidel voz. r-1 1 625 1 650 2 325 
     

Ostatní odpady     
Množství * t.r-1 90,0 100,0 130,0 
Počet vozidel voz. r-1 15,0 16,5 21,6 
     

Celkem NA voz.r-1 6 273 6 501,0 8 783,1 
 voz.d-1* 25,1 26,0 35,0 
 voz.h-1 2,5 2,6 3,5 
     

OA zaměstnanci a návštěvy voz.r-1 21 750 24 750 32 500 
celkem voz.d-1* 87 99 130 
 voz.h-1** 8,7 9,9 13 
     

Vozidel celkem (OA + NA) voz.r-1 28 023 31 251 41 283,1 
 voz.d-1 112,1 125 165 
 voz.h-1 11,2 12,5 16,5 

   Pozn.: Uvažovány NA kategorie N3, provoz 800 až 1800, tj. 10 hod. denně + 2 vozidla v noci 
  Uvažovaná pracovní doba 250 dnů v roce  

* - odhad na základě stávajícího stavu 
** - průměr za hod. rozděleno do 10 hod. Při výpočtu hluku a emisí uvažováno se špičkami 

kolem 600 hod., 1400 hod a 2200hod. a průjezdy vozidel (tam i zpět), tj. s dvojnásobkem. 
 
Tabulka č. 4 

Zatížení komunikací 
(dle sčítání intenzity dopravy ŘSaD v r. 2000,  

navýšení pro další roky růstovými koeficienty ŘSaD) 
 

Komunikace 2000 2004 2005 2006 2007 
 C/OA/NA* 
 [voz.d-1] 
II/101 (úsek 1-3870) 3178/2529/649 3533/2815/718 3627/2891/736 3724/2969/755 3824/3050/774
ul. K Hodovu 326/270/56 357/296/61 365/303/62 373/310/63 383/318/65 

Pozn.: *C  - vozidel celkem 
 OA - z toho osobních automobilů 
 NA - z toho nákladních automobilů 
 Přepočítací koeficienty pro jednotlivé roky převzaty od ŘSaD 
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5. OSTATNÍ 
Jednou z charakteristik, které vstupují do procesu dostavby stávajícího areálu je i stávající 
hladina hluku v okolí i ve vlastním areálu závodu. 
 
Tato hladina hluku byla stanovena jednak přímým měřením, jednak výpočtem (viz hluková 
studie). Stacionárním zdrojem hluku jsou přestup hluku přes obvodové stěny hal, šrotovna, 
emise hluku světlíky na střeše haly a vzduchotechnická zařízení na budově haly. 
 

 

Obr. 5 Referenční body (body výpočtu) pro 
posouzení hluku ve venkovním prostředí 

Obr. 6 Měřící místa ve venkovním prostředí 

 
Měření ve venkovním prostředí bylo provedeno ve dnech 28. 06. – 29. 06. 2004 ve večerních 
hodinách v době provozu linky č. 1 v blízkosti obytné zástavby a uvnitř areálu (viz obr. 6). 
 
Tabulka č. 5 

Výsledky měření hladiny hluku ve venkovním prostředí 
 

Místo měření Čas měření Výška LAeq LA90 Poznámka Ozna-
čení  [hod] [m] [dB] [dB]  
Dne 28. 06. 2004 
MM16 Proti jižní stěně haly v místě 

lisů 1 a 2, 7,5 m od stěny 2103 - 2113 3 49,2 46,5 Doprava, pes 

MM17 Jižní hranice areálu 2122 - 2127 3 39,7 38,5 Bez dopravy 
MM18 Stejné jako MM 17 2128 - 2127 5 42,9 38,0 Doprava, vítr 
MM19 Ul. Ebenová, V okraj u č. p. 

3238/28 2145 - 2155 3 57,8 33,5 Doprava, letadlo 

Dne 29. 06. 2004 
MM18 Viz výše 2120 - 2130 5 43,7 35,0 Doprava, letadlo 
MM19 Viz výše 2143 - 2157 3 59,8 33,5 Doprava 

 
Hladina hluku byla v okolí závodu opakovaně měřena jak na základě zadání závodu, tak i 
nezávisle na jeho požadavcích (hygienická služba).  
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Posledním měřením (mimo měření zpracovatele Hlukové studie) bylo měření Zdravotního 
ústavu Kolín, pobočka Praha dne 13. 05. 2004 v době od 2200 do 2300 hod. Při tomto měření 
byla zjištěna LAeq

 = 37,4 dB(A). Protokol o měření je k dispozici u ředitele ESSA. Všechna 
měření ukazují (s ohledem na tolerance výpočtu i měření a vedlejší vlivy – vítr, letadlo, pes, 
apod.) dobrou shodu vypočtených hodnot s měřením. 
 
Pro stanovení hluku v okolí závodu ESSA byla zpracována akustická studie – viz příloha. 
V hlukové studii jsou izofony hluku stávajícího stavu v příloze P5/1, P5/2 (doprava), P5/5 
(závod) a P5/9 a P5/10 (všechny zdroje) Pro posouzení vlivu hluku ve venkovním prostředí 
bylo zvoleno 7 referenčních bodů (viz obr. 5).   
 
Referenční body: 

Bod  č. 1 - RD novostavba Borová ul.  č. 5 - RD Slavíčkova ul. čp. 1548 
 č. 2 - RD Ebenová ul. čp. 1481  č. 6 – RD novostavba Slavíčkova ul. 
 č. 3 - RD Jirenská ul. čp. 1025  č. 7 – bod na hranici areálu ESSA  
 č. 4 - RD novostavba Slavíčkova ul.  

 
Výsledné vypočtené hodnoty hluku ve výše uvedených referenčních bodech jsou uvedeny 
v tabulce č. 6 pro denní dobu a tabulce č. 7 pro noční dobu (uveden stávající stav).   
 
Tabulka č. 6 

Hluk u nejbližších obytných domů v denní době 
(Stávající stav) 

 

Hladina hluku LAeq [dB] 
 

Ref. 
bod 

Doprava 
bez ESSA* 

Doprava 
generovaná 

ESSA** 

Doprava 
celkem 

Doprava 
v areálu 
ESSA 

ESSA 
(haly) 

Celkem 
areál ESSA 

Celkem 

1 54,8 39,3 54,9 28,8 37,2 37,8 55,0 
2 55,9 37,8 56,0 32,6 31,1 35,4 56,0 
3 56,0 36,8 56,0 30,4 35,8 36,9 56,1 
4 45,2 26,8 45,3 27,8 37,4 37,9 46,0 
5 39,2 20,7 39,3 25,4 36,5 36,8 41,2 
6 34,5 14,3 34,5 24,2 36,1 36,4 38,6 
7 40,0 20,6 40,1 27,1 37,2 37,6 42,0 

Limit 70,0 70,0 70,0 50,0 50,0 50,0 - 
Pozn.: * - uvažována doprava na veřejných komunikacích bez dopravy do ESSA 

 ** - uvažována pouze doprava mající zdroj i cíl v ESSA 
 
Výpočet hladin akustického tlaku současného stavu neukazuje na překročení přípustných 
hladin hluku v referenčních bodech. 
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Tabulka č. 7 
Hladina hluku u nejbližších obytných domů v noční době 

(Stávající stav) 
 

Hladina hluku LAeq [dB] 
 

Ref. 
bod 

Doprava bez 
ESSA 

Doprava 
generovaná 

ESSA** 

Doprava 
celkem 

Doprava 
v areálu 
ESSA 

ESSA 
(hala) 

Celkem 
areál ESSA 

Celkem 

1 45,4 35,1 45,9 25,3 37,2 37,5 46,5 
2 46,2 34,5 46,5 29,4 31,1 33,4 46,7 
3 46,2 33,9 46,5 29,2 35,8 36,7 46,9 
4 35,5 23,5 35,8 27,0 37,4 37,8 39,9 
5 29,8 17,5 30,1 23,7 36,5 36,7 37,6 
6 25,6 11,4 25,8 15,9 36,1 36,1 35,5 
7 31,8 17,4 32,0 25,5 37,2 37,5 38,6 

Limit 60,0 60,0 60,0 40,0 40,0 40,0 - 
Pozn.: * - uvažována doprava na veřejných komunikacích bez dopravy do ESSA 

 ** - uvažována pouze doprava mající zdroj i cíl v ESSA 
 
 

III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 
1. OVZDUŠÍ  
Fáze výstavby 
 

Výstavba nových provozů, včetně montáže technologie a úpravy okolí, bude trvat asi 10 
měsíců (každé etapy). Z areálu budou odváženy vybourané živičné povrchy, případně i další 
vybourané materiály pokud nebudou splňovat podmínky pro uložení do budovaných valů a 
násypů (požadavky dle kritéria B dle Metodického pokynu MŽP z 15. 09. 1996). Dovezeny 
budou veškeré potřebné stavební materiály a technologie. Mimo to bude do areálu dovezeno 
asi 18 020 m3 zeminy na zásypy a val.  
 
a) Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší  
 

Hlavními bodovými zdroji emisí ve fázi výstavby budou stacionární zdroje používané při 
výstavbě (kompresor, čerpadlo na beton, jeřáb, apod.).  
 
Působení zdrojů je krátkodobé, občasné, po dobu provádění prací. 
 
b) Hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší  
 

Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší budou po dobu výstavby komunikace, po nichž se 
budou dopravovat odpady ze stavby (vybourané zpevněné plochy, apod.) a stavební materiály 
a strojní konstrukce na stavbu. Vliv bude rozptýlen po dopravních trasách s kumulací v místě 
stavby. 
 
Výkopová zemina nebude z areálu odvážena, bude využita na vyrovnání terénu a v 1. etapě 
zejména na výstavbu valu na jižním okraji pozemku. Odváženy budou pouze vybourané 
stavební materiály (živičné povrchy, beton ze zpevněných ploch, apod.), které nebude možné 
uložit do základu budovaného valu nebo jako spodní vrstvu zásypu pro vyrovnání terénu.  
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Vzhledem k tomu, že v této fázi přípravy nejsou známa zdrojová (stavební materiály) ani 
cílová místa (stavební odpady) dopravy, jsou stanoveny emise z dopravy jen pro nejbližší 
okolí stavby a pojezdy na stavbě. Pro stanovení množství emisí jsou použity emisní faktory 
EURO 1 pro r. 2005 (konzervativní předpoklad). Vzhledem k tomu, že se jedná o průjezd 
vozidel v obou směrech, uvažuje se sklon vozovky 0 %, rychlost 40 km.h-1 (doprava v obci), 
pojezdy v areálu rychlost 20 km.h-1.   
 
Tabulka č. 8 

Množství emisí z dopravy  
(Fáze výstavby)  

 

Emise7 
Počet4 Vzdá-

lenost3 CO CxHy NOx NO2 TZL Ben5 For6 Vozidlo 
[voz] [km] [kg] 

Zeminy1          
I. etapa          

silnice 450 900 7,37 4,22 19,74 1,75 1,82 0,06 0,48 
areál 450 315 4,28 2,73 10,97 1,85 1,07 0,04 0,37 

I. etapa celkem   11,65 6,95 30,71 3,60 2,89 0,10 0,85 
II. etapa          

silnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
areál 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. etapa celkem - - 0 0 0 0 0 0 0 
III. etapa          

silnice 1 547 3 094 25,34 14,51 67,87 6,03 62,44 0,21 1,64 
areál 1 547 1 083 14,71 9,38 37,70 6,36 3,68 0,12 1,27 

III. etapa celkem - - 40,05 23,89 105,57 12,39 66,12 0,33 2,91 
          

Stavba2          
I. etapa          

silnice 900 1 800 14,74 8,44 39,48 3,51 3,63 0,12 0,96 
areál 900 630 8,56 5,45 21,93 3,70 2,14 0,07 0,74 

I. etapa celkem - - 23,30 13,89 61,41 7,21 5,77 0,19 1,7 
II. etapa          

silnice 950 1 900 15,56 4,46 41,68 3,70 3,83 0,13 1,01 
areál 950 665 9,04 5,76 23,15 3,91 2,26 0,08 0,78 

II. etapa celkem   24,60 10,22 64,83 7,61 6,09 0,21 1,79 
III. etapa          

silnice 950 1 900 15,56 4,46 41,68 3,70 3,83 0,13 1,01 
areál 950 665 9,04 5,76 23,15 3,91 2,26 0,08 0,78 

III. etapa celkem   24,60 10,22 64,83 7,61 6,09 0,21 1,79 
 

Pozn.: 1 - Uvažována vzdálenost 1 km od závodu, pojezd v areálu 0,7 km, doba asi 20 dnů 
2 - dovoz surovin a technologie pro stavbu– uvažována vzdálenost 1 km od závodu, pojezd v areálu průměrně 0,7 

km, zahrnuty i stavební odpady, doba trvání asi 10 měsíců  
3 - celková vzdálenost za dobu výstavby v definovaném okruhu. 

 4 - počet vozidel za dobu výstavby etapy 
 5 - benzen 
 6 - formaldehyd 

7 - množství emisí v kg za dobu výstavby etapy, stanoveno na základě emisních limitů stanovených programem  
 MEFA. 

 
Předpokládáme-li, že zhruba polovinu období výstavby proběhnou zemní práce a stavba a 
polovinu času montáž technologie, pak v nejnepříznivějším období výstavby 3. etapy projede 
po příjezdových komunikacích 3 100 (2 x 1550) nákladních vozidel za 100 pracovních dní. 
Toto množství reprezentuje 31 nákladních vozidel za den (10 pracovních hodin), to jsou 3 – 4 
nákladní automobily za hodinu v  pracovní době. To představuje na příjezdové komunikaci 
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(silnice II/101) i v nejnepříznivějším případě, že všechna nákladní vozidla ze stavby pojedou 
jedním příjezdovým směrem, zvýšení počtu nákladních vozidel v denní době o 4,5%. 
 
Přírůstky imisních koncentrací v okolí příjezdových komunikací se projeví především krátko-
době, v nárůstu krátkodobých (hodinových, osmihodinových a denních) koncentrací, nárůst 
ročních koncentrací bude ovlivněn nízkým využitím roční doby. 
 
Odhadnuté přírůstky (SYMOS´97) imisních koncentrací jednotlivých škodlivin na okraji 
vozovky  
 

 NO2  hodinová koncentrace     0,44    µg.m-3 
 benzen  roční koncentrace (při celoročním provozu)  0,00032 µg.m-3. 
 
c) Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší  
 

Hlavním plošným zdrojem znečišťování ovzduší budou odkryté plochy během výstavby, tj. 
plochy, z nichž bude shrnuta svrchní vrstva zeminy, hloubeny základy a kanály a zpevněné 
plochy po bourání. Plošným zdrojem znečišťování ovzduší budou rovněž stavební mechanis-
my pohybující se po stavební ploše (nakladače, hrnoucí mechanismy, apod.). Jedná se o vliv 
dočasný, z hlediska znečišťování ovzduší nevýznamný. Vliv prašnosti z vnitřku objektů (hala 
1, hloubení kanálů) na okolní prostředí je minimální - nevýznamný. Zdrojem prašnosti mohou 
být i skládky stavebních materiálů (písku). 
 
V podmínkách pro provádění stavby v jednotlivých etapách rozvoje provozu bude stanoveno, 
že při stavebních pracích je nutno zajistit následující opatření proti nadměrné prašnosti 

• vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 
znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. 

• případné znečištění komunikací musí být pravidelně odstraňováno 
• vozidla dopravující sypké materiály by měla používat k zakrytí hmot plachty. 

 
Fáze provozu 
 

a) Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší 
 

Hlavním bodovým zdrojem znečišťování ovzduší budou výdechy ze vzduchotechniky 
(odsávání svařovacích linek) a komíny vytápěcích jednotek. V areálu jsou provozovány 
spalovací jednotky na plyn o výkonu větším než 200 kW (teplovzdušné plynové agregáty o 
výkonu 240 kW) – jedná se o střední zdroj znečišťování ovzduší .  
 
Tabulka č. 9 

Množství emisí ze spalování zemního plynu 
 

Množství 
plynu TZL SO2 NOx CO Organ. 

látky 
Celkem z toho 

plynné 
 

[tis. m3.r-1] [kg.r-1] 
Stávající stav 158,0 3,16 1,52 303,36 50,56 10,11 368,71 365,55 
         

I. etapa 340,4 6,81 3,27 653,57 108,93 21,77 794,35 787,54 
Zvýšení1  182,4 3,65 1,75 350,21 58,37 11,66 425,64 421,99 
         

II. etapa 548,4 10,97 5,26 1 052,93 175,49 35,10 1 279,75 1 268,78
Zvýšení1 208,0 4,16 1,99 399,36 66,56 13,33 485,4 481,24 
         

III. etapa 640,2 12,80 6,15 1 229,18 204,86 40,97 1 493,96 1 481,16
Zvýšení1 91,8 1,83 0,89 176,25 29,37 5,87 214,21 212,38 
Pozn.: emisní faktory dle vyhl. č. 352/2002 Sb. pro spalování ZP s výkonem přes 0,2 MW 
 1 – zvýšení oproti předcházejícímu stavu 
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Odsávání ze svařovny je vedeno přes filtry na V stranu areálu. Přesunem svařovny ve 2. a 3. 
etapě výstavby dojde vždy k přesunu výdechu odsávání (případně vyvedení nad střechu) tak, 
aby výdech směřoval od obytné zástavby (SV). Množství škodlivin v odsávaném vzduchu je 
vzhledem k velikosti svařovny z hlediska vlivu na okolní prostředí nevýznamné. 
 
b) Hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší  
 

Hlavním liniovým zdrojem znečišťování ovzduší ve fázi provozu budou dopravní trasy pro 
dopravu surovin, odvoz výrobků a odpadů. Předpokládá se, že kamiony přivážející do areálu 
suroviny (plechy) a odvážející hotové výrobky nebo odpady budou do areálu přijíždět 
převážně v době mezi 800 – 1800 hod. V noci se předpokládá velmi omezený provoz (max. 2 
vozidla, dodávky „just in time“).  
 
Dalším zdrojem emisí budou osobní automobily pracovníků a návštěv v areálu podniku. 
 
Tabulka č. 10 

Množství emisí z dopravy  
(Fáze provozu)  

 

Emise6 Počet Vzdá-
lenost CO CxHy NOx NO2 TZL Ben4 For5 

 

[voz.r-1] [km.r-1] [kg.r-1] 
NA1          
I. etapa          

silnice 6 273 12 546 102,74 58,83 275,18 24,39 25,79 0,84 6,69 
areál 6 273 3 764 51,14 11,42 45,88 7,74 4,47 0,17 1,55 

I. etapa celkem   153,88 70,25 321,06 32,13 30,26 1,01 8,24 
II. etapa          

silnice 6 501 13 002 106,47 60,97 285,18 25,28 26,72 0,87 6,93 
areál 6 501 3 901 53,00 11,84 47,55 8,02 4,63 0,18 1,61 

II. etapa celkem - - 159,47 72,81 332,73 33,30 31,35 1,05 8,54 
III. etapa          

silnice 8 783 17 566 143,85 82,37 385,29 34,15 36,11 1,18 9,37 
areál 8 783 5 270 71,60 15,99 64,24 10,84 6,26 0,24 2,17 

III. etapa celkem - - 215,45 98,36 449,53 44,99 42,37 1,42 11,54 
          

OA2          
I. etapa          

silnice 21 750 43 500 26,13 4,66 13,98 0,28 0,02 0,18 0,03 
areál 21 750 9 787,5 9,37 1,63 3,29 0,07 0,01 0,05 0,02 

I. etapa celkem - - 35,5 6,29 17,27 0,35 0,03 0,23 0,05 
II. etapa          

silnice 24 750 49 500 29,74 5,30 15,90 0,32 0,03 0,21 0,04 
areál 24 750 11 138 10,66 1,86 3,75 0,07 0,01 0,06 0,02 

II. etapa celkem   40,40 7,16 23,65 0,39 0,04 0,27 0,06 
III. etapa          

silnice 32 500 65 000 39,04 6,96 20,89 0,42 0,03 0,27 0,05 
areál 32 500 14 625 14,00 2,44 4,92 0,10 0,01 0,08 0,02 

III. etapa celkem   53,04 9,40 25,81 0,52 0,04 0,35 0,07 
          

    I. etapa celkem NA + OA 189,38 76,54 338,33 32,48 30,29 1,24 8,29 
  II. etapa celkem NA + OA 199,87 79,97 356,38 33,69 31,54 1,32 8,60 
III. etapa celkem NA + OA 268,49 107,76 475,34 45,51 42,41 1,77 11,61 

 

Pozn.: 1 - NA – nákladní automobily, uvažována vzdálenost 1 km od závodu, pojezd v areálu 0,6 km 
2 – OA – osobní automobily, uvažována vzdálenost 1 km od závodu, pojezd v areálu průměrně 0,45 km  

 4 - benzen 
 5 - formaldehyd 
 6 - množství emisí stanoveno na základě emisních limitů MEFA (zdroj MŽP ČR). 
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Vzhledem k tomu, že nejsou známa zdrojová místa dopravy (dodavatel se mění dle nabídky) a 
s přihlédnutím k tomu, že doprava je vedena po veřejných komunikacích, jsou emise z těchto 
vozidel počítány jen pro nejbližší okolí závodu, tj. vzdálenost na silnici 1 km od areálu, 600 m 
pojezd v areálu u NA a 450 m u OA (jako průměrné hodnoty). Pro OA uvažován 
konzervativní předpoklad EURO 2, palivo benzin, u NA předpoklad EURO 1, palivo nafta. 
Sklon vozovky 0 % (průměr pro oba směry), rychlost na silnici 40 km.h-1, v areálu 20 km.h-1. 
Vše pro r. 2005 – viz tab. č. 10). 
 
c) Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší  
 

Ve fázi provozu nebudou v areálu žádné plošné zdroje znečišťování ovzduší.  
 
2. ODPADNÍ VODY 
Provozem budou vznikat odpadní vody splaškové a srážkové (znečištěné i neznečištěné). 
Splaškové odpadní vody jsou svedeny do splaškové kanalizace závodu, dešťové odpadní vody 
budou v areálu zasakovány. 
 
2.1 Srážkové odpadní vody 
Srážkové odpadní vody neznečištěné ze stávajících střech a zpevněných ploch jsou odváděny 
do retenční nádrže a odtud přes stávající meliorační kanál jsou vypouštěny do recipientu 
(řízené vypouštění, max. 30 l.s-1).  
 
Vzhledem k velkému nárůstu ploch střech a malé kapacitě melioračního kanálu budou tyto 
vody vedeny do zasakovací rýhy, přebytky do retenční nádrže (která bude v případě potřeby 
rekonstruovaná a zvětšená) a z ní řízeně vypouštěny. Podle zpracovaného předběžného řešení 
kanalizace (viz studie [1]) bude nutné odvádět ze všech zpevněných ploch maximálně 
2 216 m3 srážkových vod za měsíc (po 3. etapě, max. množství srážek za měsíc – 0,08 m).  
 
Vody znečištěné ze zpevněných ploch (parkoviště, komunikace) jsou vedeny přes lapol do 
dešťové kanalizace a zasakovacího systému.  
 
2.2 Splaškové odpadní vody 
Splaškové vody jsou a budou svedeny do splaškové kanalizace podniku, která je napojena na 
veřejnou splaškovou kanalizaci města (centrální ČOV města Úvaly). Vznik těchto odpadních 
vod není specifický pro výrobu, souvisí s počtem zaměstnanců. Vznikají jako výstup 
z hygienického zařízení a výdejny jídel (lapač tuků T2 – viz [1]), jejich množství je 
ekvivalentní spotřebě vody. Odpadní vody budou plnit limit pro vypouštění do kanalizace 
města Úval. 
 
Tabulka č. 11 

Množství splaškových OV a produkované znečištění 
 

Etapa Ukazatel Jednotka Stávající 
stav 1 2 3 

Množství splaškových OV* m3.r-1 2 244,0 4 794,0 5890,5 7 446,0 
Produkce BSK5 t.r-1 1,21 2,59 3,18 4,02 
Produkce BSK5 mg.l-1 540 540 540 540 
Produkce NL t.r-1 1,11 2,37 2,91 3,68 
Produkce NL mg.l-1 495 495 495 495 
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Oproti současnému stavu dojde ke zvýšení množství splaškových odpadních vod (vyvoláno 
změnou počtu zaměstnanců závodu z titulu realizace uvedené akce).  
 
2.3 Technologické odpadní vody 
V areálu závodu nejsou produkovány žádné technologické odpadní vody. Ve sběrných 
(havarijních) jímkách pod lisy se shromažďují případné úniky olejů z lisů. 
 

3. ODPADY 
Během dostavby a provozu víceúčelové haly ESSA CZECH s. r. o. budou vznikat odpady, 
typické pro činnosti provozované v areálu. Druhy vznikajících odpadů jsou uvedeny dále a 
zatříděny dle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví 
další seznamy odpadů.  
 
Fáze výstavby 
 

Při výstavbě budou vznikat odpady typické pro stavební činnost tohoto druhu a rozsahu. V 
průběhu počáteční fáze výstavby bude nutné provést výkopové práce, terénní úpravy a teprve 
potom budou následovat stavební a montážní práce.  
 
Produkce odpadů při stavbě bude záležet na zvoleném technologickém postupu výstavby a 
na použitých stavebních materiálech. Výčet druhů odpadů vychází ze zkušenosti z obdobných 
staveb. Zdrojem odpadů bude především úprava terénu pro přípravu staveniště, odpady 
stavebních materiálů (úlomky) apod.  
 
Některé druhy odpadů, tj. skývka před výstavbou nových hal a výkopová zemina ze základů 
budou beze zbytku využity k násypům a zásypům (val, prostor mezi valem a stávajícím 
terénem). Zemina musí být skrývána odděleně tak, aby svrchní vrstva mohla být využita 
k biologické rekultivaci valu. Zemina vytěžená ve stávající hale při výstavbě kanálů a základů 
pro lisy bude využita k zásypům a násypům (val, prostor mezi valem a stávající úrovní terénu) 
jen pokud bude splňovat požadavky metodického pokynu MŽP z 15. 09. 1996, minimálně 
kritérium B (jedná se o průmyslový areál). K zásypům nebude využit asfaltobeton ze 
stávajících zpevněných ploch, které budou vybourány (bude recyklován).   
 
Tabulka č. 12  

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě 
 

Poř. 
čís. 

Kód  
odpadu 

Název Kate-
gorie

Poznámka 

1 17 01 01 Beton O Využití k zásypům*  

2 17 01 02 Cihly O Využití k zásypům*  

3 17 01 03 Tašky a keramické výrobky O Využití k zásypům*  

4 17 04 11 Kabely O Skládka  

5 17 06 04 Izolační materiály O Skládka, využití 

6 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O Využití k zásypům*  

7 17 05 04 Zemina a kameny O Využití k zásypům*  

8 17 03 01 Asfaltové směsi s obsahem dehtu N Skládka, využití,  

9 17 04 07 Směsné kovy O Využití 

10 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Využití 

11 15 01 02 Plastové obaly O Využití 

12 20 03 01 Směsný komunální odpad O TS Úvaly. 

13 20 03 03 Uliční smetky O TS Úvaly. 
     

 

Pozn.:  * - pokud splní požadavky Metodického pokynu MŽP, minim. Kategorii B, jinak skládka 
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Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel stavby, který povede 
jejich evidenci v souladu s vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb. Pro kvantifikaci jednotlivých 
druhů odpadů nejsou v této fázi přípravy stavby k dispozici dostatečné údaje, závisí mimo 
jiné i na technologii dodavatele.  
 
Fáze provozu 
 

Při běžném provozu (tváření plechů, sváření, oprava a příprava nástrojů) budou vznikat 
odpady charakteristické pro tyto technologie. Jedná se zejména o odpady kovů, které jsou 
100 % recyklovány. Přehled vznikajících odpadů včetně množství je uveden v následující 
tabulce. Po dostavbě závodu nedojde k významné změně v druzích vznikajících odpadů, 
přibudou pouze odpady tuků z lapače tuků u výdejny jídel. Jinak dojde pouze ke změně 
množství, tato změna bude výrazná pouze u odpadů železa a oceli v souvislosti s nárůstem 
výroby. Nárůst ostatních druhů odpadů bude závislý především na počtu zaměstnanců. 
V tabulce je uveden i způsob nakládání s odpady – nepředpokládá se významná změna. 
Odpady budou ze závodu i nadále odstraňovat specializované firmy na základě řádných 
smluv. 
 
Tabulka č. 13 

Druhy odpadů vzniklých provozem  
(odborný odhad) 

 

Množství odpadů v t.r-1 

Poř. 
čís. 

Kód  
odpadu 

Název Kate-
gorie

Množství 
celkem* 

Poznámka 

1 07 02 08 Jiné destilační a reakční zbytky N 1, 48 BIJO a. s., Praha 

2 08 03 18 Odpadní tiskařský toner, neuvedený pod 
08 03 17 O 0,04 BIJO a. s., Praha 

3 13 02 05 Nechlor. miner. motor. a převod. olej N 0,05 BIJO a. s., Praha 

4 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 6,0 SITA Bohemia, TILIA Mělník 

 15 01 02 Plastové obaly O 0,1 .A.S.A. s. r. o., Praha 

 15 01 06 Směsné obaly O 1,05 BIJO, SITA 

 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebez. látek N 0,26 BIJO a. s., Praha 

 15 02 02 Absorbční činidla, filtrační materiály, čistící 
tkaniny a ochranné oděvy znečišť. neb. l. N 2,4 BIJO a. s., Praha 

 16 02 14 Vyřazená zař. neuvedená pod 16 02 09 - 13 O 0,62 BIJO a. s., Praha 

 16 02 15 Nebez. složky z vyřaz. zařízení N 0,07 BIJO a. s., Praha 

 17 02 03 Plasty O 0,25 BIJO a. s., Praha 

 17 04 05 Železo a ocel O 2 369,05 LIGMET a. s., Lazko 

 17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 0,01 BIJO a. s., Praha 

 20 01 01 Papír a lepenka O 1,2 SITA Bohemia a. s., Vel. ves 

 20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 0,03 BIJO a. s., Praha 

 20 01 25 Jedlý olej a tuk O ** Výdejna jídla – lapač tuků 

 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O - Spec. firma udržující zeleň 

 20 03 99 Komunální odpad jinak blíže neurčený O 26, 98 .A.S.A. s. r. o., SITA Bohemia 
      

  Odpady z provozu celkem***  2 409,59  
      

Vysvětlivky: * - uvedeno stávající množství v r. 2003 
 ** - nestanoveno, v r. 2003 nebyla jídelna provozována 
 *** - bez jídelny a odpadu ze zeleně. 
 
Kromě uvedených odpadů nelze vyloučit i vznik jiných druhů odpadů, jejich množství,  
pokud se vyskytnou, však budou nevýznamná. 
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Shromažďovací místa odpadů budou příslušně označena, Nebezpečný odpad je a bude 
ukládán odděleně v souladu s platnými předpisy (zabezpečený proti neoprávněné manipulaci).  
 
Po dostavbě každé etapy budou pro vznikající odpady určena nová stálá místa pro stání 
sběrových nádob (tak jako dosud), a to jak v prostorách administrativy, tak v prostorách 
vlastní výroby (zde se budou v jednotlivých etapách výstavby přesouvat v souladu se 
změnami ve výrobě). Rovněž bude určeno místo pro shromažďování odpadů, upravené pro 
separovaný sběr. Tato opatření odpovídají zavedenému systému ISO 14 001. 
 
 
4. OSTATNÍ VLIVY 
4.1 Hluk  
 

Fáze výstavby 
 

Emise hluku do okolí areálu během výstavby lze jen velmi těžko v daném stupni projektové 
přípravy kvantifikovat, protože nejsou známy základní údaje pro výpočet - skladba a počty 
stavebních mechanismů, časová součinnost a délka nasazení strojů, harmonogram, postup a 
technologie výstavby, atd. 
 
Vzhledem k očekávaným objemům výkopů a zásypů a odhadnutému množství stavebního 
materiálu a technologie lze učinit poměrně přesný odhad intenzity stavební dopravy (viz část 
B.2.4).  
 
Podle nařízení vlády č. 88/2004 Sb. (příloha HS) je pro provádění nových staveb a změn 
dokončených staveb v době od 7 do 21 hodin přípustná korekce +10 dB k nejvyšší přípustné 
ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanovené podle § 12 odst. 2 citovaného nařízení. 
Pro hluk ze stavební činnosti je výsledná nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina LAeq,T = 
60 dB pro dobu trvání stavební činnosti 14 hodin. Pro dobu kratší stanoví nařízení vlády č. 
88/2004 Sb. způsob stanovení této hodnoty. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební 
činnosti se stanoví vztahem 
 

 LAeq,s = LAeq,T + 10 . log[(126+t1)/t1] 
 

kde t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v období 7-21 hod., 
LAeq,T  je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanovená podle 

§12 odst. 2 nařízení vlády 88/2004 Sb. 
 
Předpokládaná délka provádění stavebních prací je 10 hodin denně. Potom LAeq,s = 61,3 dB. 
 
V současné době není znám dodavatel stavebních prací, nejsou k dispozici ani konkrétní 
znalosti o všech použitých strojních zařízeních. Pro posouzení hlukové zátěže při výstavbě 
byly proto použity hodnoty akustického výkonu běžných zařízení, používaných při stavebních 
pracích obdobného rozsahu. 
 
Počet jednotlivých zařízení a doba jejich provozu není přesně známa, následující přehled 
vychází ze zkušeností s obdobnými stavebními akcemi. Hodnota LAeq,T vypočítaná podle dále 
uvedeného vztahu charakterizuje emisní parametry skupiny strojů ve vzdálenosti 10 m 
v závislosti na době jejich nasazení. 
 

 LAeq,T = 10.log[(10LAeq,s/10 . t1 + 10P . t2)/(t1 + t2) 
 

kde  LAeq.s  - ekvivalentní hladina akustického tlaku pro dané zařízení, 
 t1  - doba provozu daného zařízení, 
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 t2  - doba provozu do 14 hodin (7-21) vyjádřená v minutách zmenšená o dobu t1  
P  - přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku podle §12 odst. 2 nař. vlády 

č. 502/2000 Sb. dělená 10. 
 
Výstavba v jednotlivých etapách bude realizována přibližně 10 měsíců. Období užívání 
těžkých zemních strojů a stavebních strojů se předpokládá po celou dobu výstavby, neboť ve 
všech etapách dojde k přemisťování velkých objemů zeminy v souvislosti s budování 
protihlukového valu a zasypáváním úžlabiny před valem. 
 

Zařízení Hladina 
hluku 

 

Charakt. 
hladina 
hluku 

Počet 
nasazených 

strojů 

Doba 
provozu 

LAeq,T 
 [dB] [ks] [hod.d-1] [dB] 
rypadlo 81 2 8 78,2 
nakladač 80 2 8 77,6 
kompresor 72 1 8 69,6 
vrtná souprava 84 1 8 81,6 
jeřáb 80 1 8 77,6 
čerpadlo na betonovou směs 72 1 8 69,6 

 
Ve fázi výstavby bude z hlediska hluku v první fázi (1. etapě) nejproblematičtější výstavba 
zemního valu, který pohledově částečně odstíní areál ESSA. Při souběhu prácí (3 – 4 
mechanismy) na výstavbě valu může hladina hluku na jižní straně u nejbližších domů 
dosáhnout hodnoty až 67 dB (tj. více, než povolených 61,3 dB (viz P5/17 HS). Tento jev je 
krátkodobý, po dobu výstavby – doporučuje se nasazení max. 2 mechanismů současně.  
 
Při výstavbě 2. etapy bude budována hala č. 3. Zemina nebude v této fázi dovážena. Hladina 
hluku ve fázi výstavby nepřesáhne v okolní zástavbě 61,3 dB (viz příloha P5/18 HS). Je však 
vhodné minimalizovat souběh práce těžkých mechanismů (max. na 2). 
 
V rámci výstavby 3. etapy (hala 4) bude dovezena zemina pro zasypání a dosypání terénu 
mezi halou 2 a valem nasypaným v 1. etapě. Při výstavbě nebude v okolní bytové zástavbě 
překročena povolená hladina 61,3 dB (viz příloha P5/19 HS). 
 
Fáze provozu 
 

Zdrojem hluku jsou a budou jednak vozidla na příjezdové komunikaci a parkovištích, jednak 
vlastní technologie.  
 
Dopravní prostředky 
 

Hladina hluku reprezentativních typů automobilů 
 

Hladina hluku v dB(A) 
Reprezent. typ Hladina hluku  Orientační nosnost 
 v jízdě stání [t] 
    

LIAZ FOX 400 82 85 < 12  
VOLVO FL6F42R 78 85     28  s přívěsem 
MERCEDES BENZ VARIO 612 D 77,6 90      4,3  
AVIA AD 100 77 80      3,5  

 

Pozn. : * - dle údajů výrobce nebo z typových listů. Hladiny určeny jako max. při dané činnosti. U ostatních NA 
dle typu 76 – 83 dB v jízdě. 
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Konkrétní hladiny hluku (pro jednotlivé skupiny vozidel) jsou pro jednotlivé roky (tj. rok, 
v němž hladinu hluku počítám) generovány programem Hluk+ a použity k výpočtu hladin 
hluku (viz HS a část D této dokumentace EIA). 
 
Doprava 
 

Během výstavby bude měněna i dopravní síť uvnitř areálu. Jak je popsáno v části B.I. bod 6 
budou v každé etapě dostavována parkoviště pro zaměstnance a návštěvy (doplňována a 
rozšiřována) a v 1. a 3. etapě dojde k významné změně ve vedení dopravy NA. Stávající 
dopravní koridor bude přemístěn v 1. etapě do nové haly č. 2, ve 3. etapě pak do haly č. 2. 
Současně bude na základě doporučení Hlukové studie ve 3. etapě realizována protihluková 
stěna u parkoviště v jižní části areálu. Tím dojde ke snížení vlivu dopravy na hlukovou situaci 
areálu. 
 
Technologie 
 

Zdrojem hluku jsou veškeré pohony, agregáty, zařízení technologie, systémy větrání a 
vytápění uvnitř i vně výrobních hal. Pro účely zjištění hladiny hluku bylo provedeno měření 
uvnitř stávající výrobní haly a v okolí. 
 
Realizace dostavby závodu je rozdělena do 3 etap. Hluková studie stanovila hladiny hluku po 
realizaci každé etapy v referenčních bodech uvedených na obr. 5, přehled viz tab. č. 14 a 15.  
 
V 1. etapě výstavby (rozšíření) závodu dojde zejména k odstranění stávající nakládky a 
vykládky kamionů i šrotu a jejich přesunutí do nové haly. V nové hale bude zřízen dopravně 
manipulační a skladovací koridor a umístěna sem bude i manipulace se šrotem a jeho 
nakládka. 
 
Ve druhé etapě bude postavena hala č. 3, do níž budou přesunuty málo hlučné provozy z haly 
č. 1, tj. svařovna.  
 
Tabulka č. 14 

Hluk u nejbližších obytných domů v denní době 
 

Hladina hluku LAeq [dB] 
 

1. etapa 2. etapa 3. etapa Ref. 
bod Doprava 

celkem1 
Celkem 
areál2 Celkem3 Doprava 

celkem1 
Celkem 
areál2 Celkem3 Doprava 

celkem1 
Celkem 
areál2 Celkem3 

1 55,0 37,5 55,1 55,0 37,9 55,1 55,3 38,1 55,4 
2 55,9 37,1 56,0 56,0 36,7 56,1 56,3 37,2 56,4 
3 56,0 34,7 56,0 56,1 33,3 56,1 56,4 35,2 56,4 
4 45,1 34,4 45,5 45,3 35,5 45,7 45,3 36,6 45,9 
5 39,2 33,7 40,3 38,7 34,6 40,1 38,2 35,4 40,0 
6 34,3 33,7 37,0 33,9 33,4 36,7 33,5 35,6 37,7 
7 40,2 32,2 40,8 39,8 33,1 40,6 39,4 34,4 40,4 

Limit 70,0 50,0 - 70,0 50,0 - 70,0 50,0 - 
Pozn.: 1 - rozumí se doprava na veřejných komunikacích 
 2 - rozumí se hluk z provozu i dopravy v areálu celkem 
 3 - rozumí se celkový hluk z areálu a dopravy po veřejných komunikacích. 
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Ve 3. etapě bude postavena hala č. 4, do níž bude přesunuta svařovna a některé pomocné 
provozy. Do haly č. 3 se přesune dopravně manipulační a skladový koridor, v hale č. 2 dojde 
k doplnění lisovacích linek (lehčí typy lisů – viz popis). V následujících tabulkách jsou 
uvedeny charakteristické hodnoty hladiny hluku v referenčních bodech po uvedení 
jednotlivých etap do provozu. Podrobnější rozbor je v Hlukové studii, která je v příloze této 
dokumentace. 
 
Tabulka č. 15 

Hladina hluku u nejbližších obytných domů v noční době 
 

Hladina hluku LAeq [dB] 
 

1. etapa 2. etapa 3. etapa Ref. 
bod Doprava 

celkem1 
Celkem 
areál2 Celkem3 Doprava 

celkem1 
Celkem 
areál2 Celkem3 Doprava 

celkem1 
Celkem 
areál2 Celkem3 

1 46,3 36,4 46,7 47,1 36,9 47,5 47,3 37,1 47,7 
2 46,7 35,4 47,0 47,2 36,7 47,6 47,2 37,4 47,6 
3 46,6 34,7 46,9 47,1 36,6 47,5 47,1 37,0 47,5 
4 35,8 34,5 38,2 36,4 36,0 39,2 36,3 36,9 39,6 
5 30,3 33,7 35,4 30,3 34,8 36,1 29,8 35,5 36,6 
6 26,5 33,0 33,8 26,5 33,8 34,5 26,4 33,5 34,3 
7 33,2 32,2 35,7 33,2 33,3 36,3 33,1 33,6 36,4 

Limit 60,0 40,0  60,0 40,0 - 60,0 40,0 - 
Pozn.: 1 - rozumí se doprava na veřejných komunikacích 
 2 - rozumí se hluk z provozu i dopravy v areálu celkem 
 3 - rozumí se celkový hluk z areálu a dopravy po veřejných komunikacích. 
 
Při hodnocení výše uvedených údajů je nutné si uvědomit, že u denní doby se hodnotí hluk 
v 8-mi nejhlučnějších souvislých hodinách, v noční době pouze 1 nejhlučnější hodina (v 
podstatě tedy vliv střídání směn od 2200 do 2220, anebo ráno od 540 do 620 hod.  
 
4.2 Vibrace 
V areálu ESSA Czech byly posuzovány i dynamické účinky lisů, respektive přenos vibrací do 
okolní zástavby. Studie [3] z r. 2002 hodnotí seizmické účinky na 3 místech ve výrobní hale, 
1 místě vně výrobní haly na chodníku u správní budovy a 1 místě v dílně RD v ul. Ebenová č. 
p. 1481 (dílna asi 1,5 m pod terénem, dlaždicová podlaha). 
 
Měřením byly zjištěny hodnoty seizmického zatížení menší než 0,13 mm.s-1 (prahová hodnota 
rychlosti kmitání, nutná pro spuštění automatické regulace otřesů) ve všech osách při souběhu 
práce na lince velkých lisů a 3 lisů malých, (po převodu na vef je menší než 0,1 mm.s-1), tj. 
méně než 0,1 efektivní rychlosti kmitání směrodatné pro provedení dalších analýz (dle ČSN 
73 0040 platí pro běžné obytné domy max. limitní hodnota vef = 1 mm.s-1). Z tohoto důvodu 
není nutné mít obavy z vysokých seizmických účinků po rozšíření výrobních linek – viz [3]. 
 
Naměřené hodnoty mají k hodnotám stanovených normou tak velkou rezervu, že není nutné 
mít obavy ani v případě náhodné interference při souběhu více lisů do jednoho taktu. 
 
Míra škodlivosti seizmických účinků byla v domě č. p. 1481 posouzena i Ústavem 
hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky PřF UK v Praze (viz př. č. 6) na základě 
naměřených hodnot v [3]. Posudek konstatuje, že příznivým faktorem pro výrazné utlumení 
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seizmických účinků od provozu lisů je především jejich vlastní úprava základové konstrukce 
s tlumícími pružinami pod lisy a betonová deska (200 mm) na štěrkovém polštáři (800 mm). 
Dalším příznivým faktorem jsou geologické poměry v dané lokalitě. Ve sledovaném území je 
v ose silnice Úvaly – Jirny ověřený zlom, který odděluje východní dobrotivské souvrství ve 
facii černých jílovitých břidlic od západně probíhajícího libeňského souvrství rovněž s facií 
černých jílovitých břidlic.  
 
Závěrem posudek konstatuje, že není žádné riziko v důsledku seizmických účinků od 
pracovní činnosti stávajících lisů v lisovně ESSA na zástavbu RD západně od silnice II/101. 
Pokud nové lisy budou provedeny stejným způsobem (a budou o přibližně stejné váze), není 
důvod vznášet z tohoto důvodu námitky pro rozšíření lisovny jižním směrem (viz př. č. 6). 
 
Hodnocení vibrací z dopravy je možné provést pouze orientačně dle metodiky TEM 
(Transevropské magistrály), která není oficiální metodikou. Tato metodika podle empirických 
ukazatelů hodnotí snížení životnosti stavebních konstrukcí.  
 

Počet ekvival. 
vozidel 

Snížení životnosti 
stavebních objektů Kód snížení životnosti stav. objektů 

[EV/24 hod.]* [%] Dle TEM** Pro daný úsek 
(Jirny)*** 

do 260 nezměněno 1 1 (2) 
261 - 600 4,0 2 2 (3) 
601 - 960 7,5 3 3 (4) 

Pozn.:    * - platí pro ekvivalentní vozidlo (tj. NA o užitečné hodnotě nad 5 t, vozidla do 5 t = 0,4 ekv. 
jednotky) 

  ** - platí pro dlážděnou komunikaci a vzdálenost stavební čáry 5 m od osy komunikace 
*** - platí pro živičný povrch a šířku chodníku do 1,5 m (navazuje-li objekt přímo na vozovku). 

Úsek vybrán proto, že vozovka je zde nejblíže ke stavebním objektům. Úsek leží mimo 
hodnocené území EIA. 

 
Počet celkem Podíl ESSA na celkovém počtu 

ekvival. vozidel 
Kód snížení 
životnosti* 

Podíl ESSA na 
snížení život-
nosti staveb 

[EV/24 hod.]* [EV/24 hod.]* [%]* [-] [%]* 
604 7,31 1,21 2 1,21 
610 16,25 2,66 3 2,66 
625 22,75 3,64 4 3,64 

 
K uvedenému hodnocení je nutno přistupovat velmi obezřetně. V daném případě nejsou 
zahrnuty všechny koeficienty snížení a zvýšení kódu životnosti, není znám způsob založení 
jednotlivých staveb, podloží staveb a vozovky v daném úseku. Z uvedeného nástinu 
hodnocení je zřejmé, že doprava do ESSA se na uvedeném snížení životnosti staveb může 
v cílovém stavu podílet jen asi 3,7 %, tj. v toleranci běžného kolísání intenzity dopravy, nelze 
tedy jednoznačně říci, že doprava do ESSA snižuje životnost stavebních konstrukcí v okolí 
silnice II/101.  
 
5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
5.1 Záření radioaktivní, elektromagnetické 
 

Radioaktivní ani elektromagnetické záření se nepředpokládá, v nových výrobnách nebudou 
používána zařízení produkující záření. Nehodnotí se.  
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Pozn.: Instalovaný elektrický výkon a používaná napětí nedávají předpoklady pro vznik významné hladiny 
elektromagnetického záření. V areálu se nepoužívá radioaktivní materiál, ani snímače obsahující tyto 
materiály. 

 
V roce 1999 byl RGP – servisem provedeno měření radonu na místě areálu ESSA CZECH 
s.r.o. Ze zprávy vyplývá, že zájmové území spadá do kategorie nízkého radonového rizika, 
kde realizace staveb nevyžaduje provedení speciálních ochranných opatření proti vnikání 
půdního radonu do projektované stavby. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 
ÚZEMÍ 

1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIROMENTÁLNÍCH CHARAKTE-
RISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Dotčené území, tj. katastrální území města Úvaly, bylo a je zatěžováno zejména hlukem a 
emisemi z dopravy (silniční i železniční) a z průmyslu. 
 
Jak je výše uvedeno, nejvýznamnější je hluk z dopravy. Územím města prochází vysoko-
rychlostní železniční trať 010, která je sice elektrifikovaná, ale úsek patří k nejvíce zatížením 
železničním tratím u nás (denně asi 200 vlakových souprav). Další zátěž je způsobena silniční 
dopravou, zejména silnicí II/101, která slouží jako dálniční přivaděč k D11 pro širší okolí (a je 
i spojnicí mezi D11 a D1) v tomto území. Silnice II/101 prochází mimo centrum města, 
v úseku u ESSA však jde zastavěným územím (připravuje se přeložka). Po okraji obce (jižně) 
probíhá silnice I/12. 
 
Uvedený záměr je situován do území, které je ÚP města (viz vyhl. o závazných částech 
ÚPnSÚ Úvaly ze dne 11. 07. 1995) zahrnuto do „Území nerušící výroby a služeb“ (viz 
příloha č. 9).  
 
1.1 ÚZEMNÍ SYSTÉMY EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je chápán jako soustava ploch umožňujících 
trvalou existenci přírodních společenstev, kterou je nutné udržovat. Je zdrojem pro přirozenou 
reprodukci přírodního prostředí. Je tvořen biocentry, biokoridory a interakčními prvky.  
 
V zájmové lokalitě se nenalézá, ani lokalitou neprochází, ani s lokalitou přímo nesousedí 
žádný z prvků ÚSES. 
 
Nadregionální ÚSES 
Nejblíže položeným prvkem nadregionálního významu je nadregionální biokoridor K 67 
společenstev mezofilně hájových. 
 
Dle obecně závazného podkladu: „Územně technický podklad. Nadregionální - regionální 
ÚSES pro okres Praha východ“, kterou pořídilo MMR v r. 1996, s účinností od 1. července 
1997 a kterou zpracovala Společnost pro životní prostředí Brno, s. r. o., Ing. Bínová, RNDr. 
Culek a kol., je osa zmíněného nadregionálního biokoridoru trasována nedaleko severní 
hranice areálu ESSA Czech s. r. o. Situaci zobrazuje zákres lokality do ÚTP NR-R ÚSES ČR 
(př. č. 7 a 8). 
 
Osu NRBK vymezenou dle ÚTP NR-R ÚSES ČR je v rámci podrobnějších územně 
plánovacích dokumentací možno mírně upřesnit. Uvedeným procesem upřesnění prochází 
v současné době NRBK K 67 v prostoru k.ú. Úvaly. Trasa dle ÚTP NR-R ÚSES ČR není 
reálná vzhledem k nové zástavbě.  
 
„Zadání pro zpracování Změn III. Územního plánu sídelního útvaru Úvaly – Město Úvaly 
2003.“ uvádí jako jeden z hlavních cílů řešení (cituji) 

 

„Na základě požadavků orgánů ochrany přírody – odbor ŽP MěÚ Brandýs nad 
Labem – St. Boleslav a MŽP ČR – odbor ekologie krajiny, je třeba zpracovat 
skladebné části nadregionálního ÚSES do územně plánovací dokumentace a uvést 
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tak do souladu územní plán sídelního útvaru města Úvaly s ÚTP NR-R ÚSES ČR 
(MMR, MŽP 1996). Při trasování biokoridoru v lokalitě Zálesí je třeba nalézt 
únosné řešení ve vztahu k plánované bytové výstavbě – odklonění trasy severně od 
plánované zástavby.“ 

 
V dalším postupu řešení definitivní trasy NRBK K 67 v lokalitě Zálesí se vyjádřilo MŽP 
Odbor ekologie krajiny a lesa (čj.: OEK/2397/03 ze dne 10.07.2003). MŽP doporučuje 
zpracovat řešení trasy nadregionálního biokoridoru K 67 variantně: 
 

1) trasu NRBK vést severně k obci Horoušánky, za hranicí plánovaní výstavby 
2) umístit trasu NRBK podél stávající trasy říčky Výmoly tak, jak uvádí ÚTP ve zbylé 

části toku 
 
Tento požadavek byl následně zapracován do Zadání Změn III. ÚPSÚ města Úvaly. 
 
Z uvedených skutečností vyplývá, že trasa NRBK K 67 v k.ú. Úvaly není dosud jednoznačně 
určena. V každém případě však bude vedena mimo zájmovou lokalitu a nebude 
s posuzovaným záměrem ve střetu. Jednotlivé zvažované trasy dle předběžného vyjádření 
Města Úvaly jsou zobrazeny v grafické příloze č. 8. 
 
Nadregionální biokoridor má stanoveno ochranné pásmo 2 km od osy NRBK. Zájmová 
lokalita je v plném rozsahu pokryta ochranným pásmem NRBK K 67.  
 
V OP NRBK jsou doporučena k trvalému zachování veškerá stávající přírodní společenstva 
shodná s požadovanými společenstvy biokoridoru a místní síť ÚSES zde může být zahuštěna. 
Z toho vyplývá, že v OP NRBK K 67 jsou doporučena k ochraně společenstva mezofilně 
hájová, pokud by se zde vyskytovala. Přímo v řešené lokalitě (ani v bezprostředním okolí) se 
uvedená společenstva nevyskytují, ochranné podmínky OP NRBK se zde neuplatňují. Toto 
platí shodně pro všechny alternativy vedení NRBK K 67. 
 
Nejblíže položeným biocentrem nadregionálního významu je NRBC 5 – Vidrholec ležící mezi 
Úvaly a Klánovicemi. Součástí tohoto biocentra je Přírodní rezervace Klánovický les, ve 
kterém jsou chráněna zejména význačná lesní společenstva – především spontánních hybridů 
bříz a porostů bezkolencových doubrav. Biocentrum nebude posuzovaným záměrem dotčeno. 
Jeho hranice může být v rámci zpracování Změn III. ÚP SÚ města Klánovice upřesněna 
s ohledem na novou zástavbu. Případné budoucí upřesnění hranice NRBC 5 je bez vztahu 
k posuzovanému záměru.  
 
Lokální ÚSES 
Lokální biokoridor je vede údolím potoka Výmoly. Jedná se o soustavu rybníků, břehových 
porostů na stanovištích různého typu a různého dřevinného složení, nivních luk a mokřadů. 
V údolí Výmoly je několik lokálních biocenter. Biokoridor i biocentra jsou funkční a trasa je 
alternativně zvažována jako jedna z možností pro náhradní trasování nadregionálního 
biokoridoru K 67 (viz výše).  
 
Prvky lokálního ÚSES jsou bez vztahu k posuzované dostavbě závodu ESSA Czech s. r. o. 
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1.2 ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 
 

Chráněná území 
 

Lokalita výstavby navrhované stavby nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 
13, 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území 
národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, 
přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné 
plochy. 

 
Ochranná pásma 
 

Areál leží v ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22 kV, které vede přes jeho pozemek 
(šířka pásma 7 m od osy krajního vodiče). Do prostoru areálu zasahuje i ochranné pásmo 
budoucích inženýrských sítí, které vedou podél komunikace II/101, je ponechána rezerva do 
vzdálenosti 25 m od vozovky. V areálu se nenacházejí trasy podzemních sítí, které by bylo 
třeba v souvislosti s dostavbou areálu překládat.  
 
1.3 PŘÍRODNÍ PARKY 
Nejbližší chráněné území se nachází západně od lokality – jedná se o „Přírodní park 
Klánovický les“. Dostavba toto chráněné území neovlivní. 
 
1.4 VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY 
Přímo na zájmové lokalitě se nenachází žádný významný krajinný prvek. Nejbližší významné 
krajinné prvky se nalézají v lesním celku Klánovického lesa a v údolí vodního toku Výmoly. 
Dostavba neovlivní významné krajinné prvky. 

 
Zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů 
Plocha, která je určena pro dostavbu výrobního závodu leží v oploceném areálu provozovatele 
ESSA CZECH s r.o.  
 
Přírodní zdroje, PUPFL ani ZPF se na lokalitě nenalézají. Předmětná lokalita je územním 
plánem města Úvaly určena k zástavbě.  
 
1.5 ÚZEMÍ HISTORICKÉHO, KULTURNÍHO NEBO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZNA-

MU 
První zmínky o obci „Ouvaly“ pocházejí z období kolem roku 1300, kdy obec byla majetkem 
šesti pražských měšťanů. Název získala obec podle své polohy v údolí Výmoly. Směrem ku 
Praze, v poloze Na kostelíku je zaniklá ves Lhota, nebo také Vidrholec, která je připomínána 
z let 1352 a 1402 jako součást brandýského děkanátu. V roce 1402 byla majetkem Petra 
z Květnice (měšťan Většího města pražského). Ve vsi byl farní kostel. Roku 1558 prodal Jan 
Smiřický zámek Květnici a spolu s ní pustou ves Vidrholec. 
 
V jižní části katastru na ostrohu nad Výmolou stával středověký hrádek Skara, dnes téměř 
nezřetelný. Během výstavby ohradní zdi Škvorecké obory nechal Lichtenštejn použít kámen 
z hradu na stavbu a hrádek byl prakticky rozebrán. Areál Škvorecké obory i poloha Na 
kostelíku je vyhlášenou archeologickou lokalitou. 
 
Původní ves Ouvaly, postupně narůstající v tržní městečko, byla z velké části zničena za 
třicetileté války. Větší rozvoj nastal až se stavbou železnice Olomouc – Praha. První vlak 
z Olomouce projel Úvaly roku 1845. Ve městě byl brzy potom zřízen poštovní úřad a 
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postavena fara. Spolu se založením cukrovaru a výstavbou dalších továren rostl také význam 
města. 
 
Na základě „Zákona o stavebním ruchu“ spojeného s daňovými výhodami ve dvacátých 
letech minulého století byl dán podnět k většímu stavebnímu ruchu a byla zahájena výstavba 
rodinných domků v nových lokalitách. 
 
Mezi památkově chráněné objekty patří kostel Zvěstování Panny Marie, areál statku č. p. 6, 
rodný dům Marie Majerové, socha Arnošta z Pardubic, archeologická lokalita Vidrholec a 
technická památka - devíti obloukový viadukt. 
 
Mezi geologicky významné lokality patří návrší „Na vinici“ při SV okraji Úval a návrší 
„Kostelík“ při západním okraji Úval. 
 
Přímo na předmětném území dostavby závodu se nenachází žádné historické, kulturní nebo 
archeologicky významné místo. Historická část města se nachází jihovýchodně od zájmové 
lokality a novou výstavbou nebude zasažena. 
 
1.6 ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ 
Zájmová lokalita se nachází v městě Úvaly, které má asi 4 600 obyvatel a výměra katastru je 
1096,5 ha (hustota asi 4,2 obyv.ha-1). 
 
Lokalita výstavby se nachází u silnice II/101 směr Jirny. Nejbližší obytná zástavba se nachází 
při jižní části areálu, kde jsou stavěny nové rodinné domky. Další obytná zástavba se nachází 
západně od závodu za jmenovanou komunikací. Plánovaná výstavba není v zásadním rozporu 
s územním plánem města. Podmínkou je, aby výroba nerušila okolí nad přípustnou míru. 
 
1.7 ÚZEMÍ ZATĚŽOVANÁ NAD MÍRU ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ 
Lokalita záměru se nalézá v blízkosti komunikace II/101 z Úval do obce Jirny. Jedná se o 
poměrně frekventovanou silnici, jejíž okolí je zatíženo dopravou. Nedá se však říci, že území 
je zatíženo nad únosnou mez (je pod hodnotami limitu pro starou zátěž). Po stránce hluku 
nejsou překročeny povolené hodnoty dle nař. vl. č. 502/2002 Sb., rovněž nejsou překračovány 
imisní limity.  
 
1.8 STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE 
Vzhledem k tomu, že na lokalitě je provozována výroba, která nekontaminuje svými výstupy 
předmětné území a před výstavbou haly se zde nenacházel provoz, který by byl zdrojem 
kontaminace, nepředpokládá se existence staré ekologické zátěže v zájmové lokalitě. 
 
Za starou zátěž se dá považovat silnice II/101, která prochází podél západní hranice areálu 
ESSA. Tato komunikace zatěžuje své okolí zejména hlukem, ne však nad únosnou mez (viz 
HS) 
 
1.9 EXTRÉMNÍ POMĚRY V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
V zájmovém území nejsou známy žádné extrémní poměry. Území není ohroženo erozí, 
sesuvy, záplavami ani jinými přírodními vlivy. Leží uvnitř zastavěného průmyslového areálu. 
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2. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROST-
ŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

2.1 OVZDUŠÍ A KLIMA 
Klimatické poměry ve sledované oblasti 
 

Z hlediska klimatické rajonizace leží zájmové území v klimatickém okrsku B2, který je 
charakterizován jako mírně suchý s mírnou zimou. Průměrná roční teplota vzduchu je 8-9 °C. 
Oblast se vyznačuje středním počtem letních dnů (50 - 60), nízkým počtem mrazových dnů 
(do 100), nízkým počtem dnů se sněhovou pokrývkou (méně než 40). Oblast má typické 
klima pahorkatin, kde rozptyl emisí je vysoký, trvání místních teplotních inverzí, jejich 
četnost a intenzita jsou nízké až velmi nízké. 
 
Roční úhrn srážek je 500-550 mm. Průměrná výška sněhové pokrývky je menší než 50 cm za 
celou zimu. Maximální průměrná výška sněhové pokrývky je nižší než 20 cm. Hloubka 
promrzání je 0,3 m, v době mimořádně tuhých zim až 1,0 m. 
 
V obci nejsou k dispozici přímá dlouhodobá měření meteorologických veličin. Nejbližší 
pozorovací meteorologickou stanicí s dlouhodobým měřením srážek a teplot je stanice 
Brandýs n. L. a Ondřejov.  
 
Směr a četnost větrů pro lokalitu Úvaly jsou uvedeny v tabulce č. 9. V oblasti převažuje S a 
SZ proudění vzduchu. Místní modifikace směrů a rychlostí větrů jsou vzhledem k utváření 
krajiny přímo v dané lokalitě lokálně významné (zahloubení).  
 
Tabulka č. 16 

Směr a četnost větru 
(Odhad ČHMÚ pro Úvaly) 

 

Směr větru S SV V JV J JZ Z SZ Calm Σ 
Četnost v  % 5,0 5,0 11,99 7,0 4,99 14,98 21,98 11,0 18,16 100 
 
Emise a imise 
 

Imisní pozadí obecně se vyskytujících škodlivin v regionu je zjišťováno nejblíže na stanici 
v Brandýse nad Labem a v Ondřejově. Tyto stanice jsou vzdálené 12 resp. 20 km od Úval a 
zde naměřené výsledky nejsou pro lokalitu Úvaly charakteristické. Benzen a ostatní VOC jsou 
sledovány pouze na několika stanicích AIM, nejbližší je v Praze. Vzhledem k odlišnému 
charakteru obou míst není toto měření pro Úvaly reprezentativní. 
 
Tabulka 17 

Výsledky měření emisí ve vybraných stanicích AIM v roce 2003 
 

Údaje v [µg/m3] 
 

NO2 Ukazatel Hodnota 
Brandýs n.L. Ondřejov 

hodinové hodnoty  maximální - 67,6 

 98% kvantil - 32,8 
denní hodnoty maximální 64,0 34,5 
 98% kvantil 59,0 27,9 
roční hodnota průměr 26,7 1) 11,9 

1)   Průměr ze dvou čtvrtletních hodnot 
Zdroj: Znečištění ovzduší na území ČR 2002 - Souhrnný roční tabelární přehled , Internetová stránka 

ČHMÚ Praha  
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Obr. 7 Hodnocení území dle souhrnného hodnocení kvality ovzduší v r. 2002 
 (Zdroj: www stránky ČHMÚ) 
 
Dle souhrnného hodnocení kvality ovzduší leží Úvaly v oblasti s mírně znečištěným až čistým 
ovzduším (r. 2002). 
 

2.2 VODA 
Zájmové území neleží v CHOPAV ani jiném chráněném území z hlediska ochrany zdrojů 
vod.  
 
Povrchové vody 
Katastrální území Úvaly (včetně části kde leží zájmové území) náleží do povodí Výmoly - 
číslo hydrologického pořadí 1-14-07-048. Výmola pramení v Mukařově ve východní části 
Říčanského lesa a vlévá se do Labe u Sedlčánek. Plocha povodí je 123,0 km2, délka toku 
32,5 km, průměrný průtok u ústí 0,35 m3.s-1. Jedná se o vodohospodářsky významný tok. 
 
Tento tok protéká jižně od lokality a plánovanou výstavbou nebude významně dotčen. Do 
potoka jsou vypouštěny srážkové vody z areálu (přes retenční nádrž).  
 
Povodí Výmoly se v převážné části rozkládá na území okresu Praha – východ a menší část na 
území hlavního města Prahy. Největším přítokem Výmoly je Jirenský potok. 
 
Přímo v předmětné lokalitě se nenachází žádná vodní plocha ani zdroj podzemní pitné vody 
pro veřejnou potřebu.   
 
Podzemní vody 
 

V území jsou dvě zvodně podzemní vody. Z hlediska výstavby má význam mělká zvodeň, 
která je uložena poměrně mělce pod povrchem 2,5 – 3 m. Z hlediska agresivity je 
nejvýznamnější velmi vysoký obsah CO2 (90 – 130 mg.l-1), pH (4,5 – 4,8). Nízký je obsah 
SO4 (200 – 260 mg.l-1). Z hlediska stavebního se voda řadí do stupně agresivity prostředí ha – 
silně agresivní (nutná ochrana betonu). V zájmovém území se nevyskytují zdroje vody pro 
zásobování obyvatelstva ani užitkové vody. 
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2.3 PŮDA 
Dostavba bude realizována ve stávajícím areálu firmy ESSA Czech s.r.o. Předmětné pozemky 
určené pro dostavbu byly Rozhodnutím č.j. 1951/99/00/Prok. ze dne 07. 06. 2000 trvale 
odňaty ze zemědělského půdního fondu za účelem výstavby výrobního závodu ESSA CZECH 
Úvaly (výrobní hala a budovy, parkoviště a odstavné plochy, zpevněné plochy, komunikace, 
zeleň). Viz též příloha č. 5. 
 
Dle návrhu územního plánu města je toto území určeno pro nerušící výrobu a služby. 
 
Zábor půdy 
Pro realizaci navrhovaného záměru nebude nutné odnětí půdy ze zemědělského půdního 
fondu. Potřebná odnětí již byla provedena. 
 
2.4 HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE 
Zájmová lokalita je situovaná na severním okraji Úval v mírně zvlněném terénu. Pozemek je 
mírně svažitý od S k J s výraznějším zlomem u jižního okraje.  
 
Geologické poměry 
 

Zájmová oblast se z regionálně geologického hlediska nalézá při severním okraji 
proterozoicko-paleozoického pruhu, který je severně od Úval překryt českou křídovou tabulí. 
Jižní část Úval je tvořena sedimenty algonkia – břidlicemi a drobami, lokálně s vložkami 
slepenců. V severní části Úval se střídají vrstvy spodního ordoviku, reprezentované vrstvami 
krušnohorskými a šáreckými s vrstvami středního ordoviku reprezentovanými vrstvami 
dobrotivskými, libeňskými a letenskými.  
 
V prostoru plánované výstavby je předkvartérní podklad tvořen libeňskými břidlicemi 
(nejméně odolné vrstvy ordoviku), jsou jílovité, jemně slídnaté, černošedé až černé, velmi 
stejnorodé, bez jakýchkoliv vložek.  
 
Z  průzkumu [2] provedeného v roce 1999 vyplývá, že pro zájmové území je charakteristická 
jen minimální mocnost pokryvu – max. do 1 m, předkvartérní podklad je mělce pod povrchem 
terénu. Předkvarterní podklad je tvořen jílovitými břidlicemi, které jsou povrchově, v značně 
mocné vrstvě silně zvětralé a rozpukané, s hloubkou přecházejí do navětralých břidlic, avšak 
málo zpevněných. V severozápadní části areálu byla zastižena lavice křemenců. Křemence 
jsou nejtvrdší horninou celého sledu ordovických vrstev.  
 
Hydrogeologické poměry lokality 
 

Z hlediska hydrogeologického je v zájmovém území třeba počítat se dvěmi zvodněmi. Jednak 
s hluboce zaklesnutým, nepravidelným horizontem puklinové vody, dále pak s mělkým 
horizontem. Jedná se o podpovrchovou zvodeň, která se vytváří ve svrchních polohách silně 
zvětralých, rozpukaných, střípkovitě a drobně úlomkovitě rozpadavých břidlic, kterými se 
voda pomalu stahuje ve směru úklonu terénu. Výskyt této zvodně je silně závislý na 
klimatických poměrech. V dlouhodobě suchém období tato voda zaklesává oproti 
průměrnému stavu až o více než 2 m, naopak v době vydaných dlouhodobých dešťů je třeba 
počítat s vystoupáním hladiny podzemní vody až o 1 m oproti průměrnému stavu, což je cca 
2,2 – 3,5 m pod terénem 
 
 
 



________ESSA Czech spol. s r. o.______________________________Hodnocení vlivů na životní prostředí_________ 

0207 – 05  Strana 70
Stran 121 

Eroze 
 

Lokalita závodu i širší okolí je územím zastavěným jak průmyslovou, tak i bytovou 
(občanskou) zástavbou. V dané lokalitě ani jejím okolí nehrozí nebezpečí větrné ani vodní 
eroze (vzhledem k zastavěnosti území). 
 
Seismicita území 
 

Posuzovaná lokalita se nenalézá dle ČSN 730036 Seismická zatížení staveb v blízkosti 
seizmicky aktivního území. Za seizmickou oblast se považuje takové území, v němž se 
makroskopicky projevilo v historické době vědecky prokázané zemětřesení s intenzitou 
nejméně 6o M.C.S. stupnice. Z tohoto důvodu není třeba před dostavbou závodu zpracovávat 
odborný posudek z hlediska seizmicity oblasti. 
 
Přírodní zdroje 
 

Stavba se nenachází v chráněném ložiskovém území dle § 15 – 19 zákona č. 44/1988 Sb. o 
ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění zákona ČNR č. 544/1991 Sb.  
 
V širším zájmovém území probíhá těžba štěrkopísku, která však nemá se zájmovým územím 
žádnou vazbu (využívá rovněž silnici II/101 a ul. K Hodovu).   
 
2.5 FAUNA A FLÓRA 
Popis biotopu ovlivněného předpokládaným stavebním záměrem 
 

Posuzovaná lokalita leží v severozápadní části města Úvaly při silnici II/101 z Úval do obce 
Jirny. Jedná se o oplocený areál firmy ESSA CZECH s.r.o., kde je v současné době v jeho 
severní části vystavěna výrobní víceúčelová hala s administrativní budovou. V jižní části je 
cca 25 metrů široký pás izolační zeleně (bez vzrostlé zeleně). V areálu byly dle projektu 
realizovány sadové úpravy a ozelenění zaujímá nyní větší část ploch areálu. Vzhledem 
k umístění stavby nebyl prováděn biologický průzkum zájmové plochy (uvnitř průmyslového 
areálu). 
 
Flora  
 

V areálu byly v době výstavby původních objektů v roce 2000 realizovány na základě 
projektu sadovnické úpravy. Základním požadavkem na fungování zeleně po obvodu areálu 
bylo pohledové zlepšení architektonicky strohého výrobního objektu. Na jižním okraji 
pozemku pak zeleň má plnit i funkci určitého (velmi omezeného) protihlukového prvku. 
 
Z požadavku na plnění protihlukové funkce vycházela i půdorysně prostorová struktura tohoto 
pásu, který je tvořen dvěma prakticky souvislými vícepatrovými pásy tak, aby byl světelně 
zajištěn vývoj porostních plášťů, které jsou sice účinným prvkem zachycujícím hluk, ale 
pouze při dostatečné šířce pásu (což zde není možné). 
 
Výběr dřevin vycházel z Rajonizace společenstev okrasných rostlin a z Biogeografické 
diferenciace geobotanické mapy ČR, přičemž výběr obsahoval odolné introdukované druhy 
pouze v keřovém patru. Složení výsadeb bylo dále ovlivněno funkcí, kterou měla navržená 
zeleň zastávat. 
 
V areálu jsou vysázeny následující několikaleté mladé dřeviny 
 

STROMY 
Javor polní (Acer campestre), javor mléč (Acer platanoides), javor klen (Acer 
pseudoplatanus), bříza (Betula verrucosa), habr obecný (Carpinus betulus), buk lesní (Fagus 
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sylvatica), jasan ztepilý (Fraxinus excelsir), modřín opadavý (Larix decidua), borovice lesní 
(Pinus sylvestris), dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Quercus robur), lípa malolistá 
(Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphylla) 
 

KEŘE VYŠŠÍ (1-3 ks.m-2) 
Svída bílá (Cornus alba), svída krvavá (Cornus sanguinea), líska obecná (Corylus avellana), 
zlatice prostřední (Forsythia intermedia), jalovec (Juniperus), zimolez pýřitý (Lonicera 
xylosteum), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), tavola kalinolistá (Physocarpus 
opulifolius), rybíz alpínský (Rybes alpinum), tavolníky (Spiraea), pámelník bílý 
(Symphoricarpos albus), kalina obecná (Viburnum opulus) 
 

KEŘE NIŽŠÍ (4-6 ks.m-2) 
Skalník Dammerův (Cotoneaster dammerii), jalovce (Juniperus), tavolníky (Spiraea) 
barvínek menší (Vinca minor) apod. 
 
Uprostřed areálu se nachází v současné době zatravněné plochy, na kterých je počítáno 
s budoucím rozšířením závodu. Jedná se o kulturní směs s převahou travin - jílek vytrvalý 
(Lolium perenne), kostřava červená (Festuca rubra), psárka luční (Alocepurus pratensis) aj.  
 
Fauna  
 

Vzhledem k současnému způsobu využívání pozemků a oplocení je prakticky vyloučena 
trvalé existence významnějších živočišných druhů. Vlivem nepříznivých stanovištních 
podmínek je mimořádně nízká nejen druhová diverzita, ale také populační hustota druhů, 
které zde mohou přežívat a vždy se bude jednat o běžné, nenáročné synantropní druhy. 
 
Z hlediska fauny nebyl prováděn detailní průzkum, ale při prohlídce vlastních ploch výstavby 
nebylo zjištěno, že by areál skýtal biotop pro široká přírodní živočišná společenstva – 
vyskytuje se zde pouze hraboš polní (Microtus arvalis). Z bezobratlých zde byl zaznamenán 
výskyt žížaly obecné (Lumbricus terrestris), hlemýždě zahradního (Helix pomatia), plzáka 
lesního (Arion empiricorum). Rovněž u entomofauny lze očekávat řídký výskyt běžných 
polních druhů, které se na zájmovou lokalitu dostávají z okolních pozemků.   
 
Chráněné druhy živočichů a rostlin 
Ve sledovaném území nebyly zjištěny žádné rostlinné či živočišné druhy, na které by se 
vztahovala ochrana dle § 48 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Rovněž se 
v tomto území nevyskytuje žádný památný strom (§46 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně 
přírody). 
 
2.6 EKOSYSTÉMY 
Pokud jde o vlastní lokalitu výstavby a její okolí, jedná se o území antropogenně změněné s 
absencí přírodních či přírodě blízkých ekosystémů.  
 
V bezprostředním okolí lokality se nalézají plochy agrocenóz (obhospodařované zemědělské 
půdy), kde se rovněž nenalézají přírodní ani přírodě blízké ekosystémy.  
 
Také nedaleká zástavba rodinnými domy nedává možnost rozvoje přírodních a přírodě 
blízkých ekosystémů. 
 
V širším okolí mezi Úvaly a Klánovicemi se západně od lokality rozkládá lesní celek 
Klánovického lesa. Zde jsou cenné lesní ekosystémy se společenstvy přírodě blízkými, až 
přírodními. Les je významný krajinný prvek ze znění §3 zák. 114/92 Sb. Na části je vyhlášen 
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„Přírodní park Klánovický les“. Plocha lesa je v celém rozsahu biocentrem nadregionálního 
významu. Posuzovaným záměrem nebude uvedený ekosystém lesa dotčen.  
 
Říčka Výmola a její okolí je prostorem výskytu souboru ekosystémů vodních, mokřadních ale 
i lesních a trávobylinných. Společenstva jsou přírodě blízká až přírodní. Vodní toky a plochy, 
nivy toků a lesy jsou významným krajinným prvkem ze znění §3 zák. 114/92 Sb. Tok 
Výmoly, její niva i přilehlé stráně jsou zařazeny jako biokoridor a biocentra místního 
významu (s případnou možností převedení na biokoridor nadregionální). Řešením nebudou 
uvedené ekosystémy dotčeny. 
 
Lokalita výstavby navrhované stavby nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 
13, 14 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území 
národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, 
přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné 
plochy. 
 
Přímo na zájmové lokalitě se nenachází žádný významný krajinný prvek. V areálu se 
nenachází žádný biotop chráněné rostliny nebo živočicha. 
 
Koeficient ekologické stability města je poměrně nízký, území je ekologicky slabě stabilní 
(viz tab. č. 18).  
 
Podle zpracovaného lokálního ÚSES je v širším okolí několik regionálních i lokálních 
biocenter a biokoridorů (zakreslené prvky SES - viz příloha č. 8- širší vztahy).   
 
Tabulka č. 18 
 

Způsob využití území a jeho ekologická interpretace 
Katastrální území Úvaly 

Podle úhrnných hodnot druhů pozemků k 1. 1. 2004 
(zdroj dat o druhu pozemků internet. stránky MŽP) 

 

Druh pozemku Rozloha  
 [ha] 

Ekologická interpretace 

Rozloha celkem 1 096,5135 Zornění celku (%) 43,92 
Zemědělská půda 621,5398 Zornění ZPF (%) 77,52 
Orná půda 481,4171 Lesnatost (%) 25,23 
Chmelnice 0 Devastace (ha) 100,54 
Zahrady 104,5260 Devastace (%) 9,17 
Sady 10,4152 Ekolog. pozitiv.  (ha) 550,32 
Travní porosty 25,1815 Ekolog negativ. (ha) 546,19 
Lesní pozemky 276,5708   
Vodní plochy 17,1182 KES 1,007 
Zastavěná plocha 55,6047 Stupeň stability 2 
Ostatní plochy 125,6802 Míra ekol. stability slabě stabilní 

    

 
KES je stanoven jako podíl ekologicky pozitivně působících a ekologicky negativně 
působících druhů ploch (kultur). V souladu s metodikou ISU jsou jako ekologicky pozitivní 
uvažovány lesy, pastviny, sady, zahrady, rybníky a ostatní vody a 20 % ostatních ploch. Jako 
ekologicky negativní byly pro výpočet užity plochy polí, zastavěná plocha a 80 % ostatních 
ploch. 
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Území je slabě ekologicky stabilní. Z celkového pohledu se jedná o území v minulosti i 
současnosti intenzivně využívané (velké město, průmysl, doly, atd.). 
 
Je nutno upřesnit, že hodnota KES nezohledňuje imisní zátěž území. Vzhledem k tomu, že 
imisní zátěž katastru je poměrně vysoká, lze konstatovat, že imise mohou takto stanovený 
KES nepatrně snižovat. 
 
Z tabulky vyplývá, že podíl ekologicky stabilních a ekologicky nestabilních ploch 
sledovaného správního území Úvaly je vyrovnaný. Území díky vysokému podílu lesa, zahrad, 
sadů a travních porostů je ekologicky stabilní. Jde však o stabilitu slabou, která může být 
snadno narušena zejména záborem stabilních ploch. Naopak ale může být posílena zvětšením 
výměry lesa, zahrad, travních porostů na úkor orné půdy. 
 
2.7 KRAJINA 
Zájmová lokalita se nachází v severozápadní okrajové části města Úvaly. Z hlediska širších 
panoramatických pohledů města a okolí se jedná o krajinu, kde se střídají velké bezlesé 
plochy s většími lesními celky jako je Vidrholec. Díky konfiguraci terénu utvářeného tokem 
Výmoly a jejích přítoků v jižní části sídla – potoků od Dobročovic, Škvorce a Přišimas se 
v dálkových pohledech uplatňují vyvýšeniny, zejména masiv Klánovického lesa, Škvorecké 
obory a zalesněné stráně podél Výmoly. Na město se otvírají pěkné pohledy z jihu a 
jihovýchodu, z návrší Radlické čtvrti a na cestě od Přišimas. Nízkopodlažní hladina zástavby 
včetně sídliště na Homolce působí z těchto pohledů příznivě a není ničím narušena. 
V panoramatu se neuplatňuje žádná výrazná dominanta s výjimkou retranslační věže v poloze 
Na kostelíku. 
 
Z hlediska širších pohledových expozic je zřejmé, že řešené území s vnitřní, historickou částí 
Úval pohledově nesouvisí, ale je součástí novodobé, či dokonce soudobé zástavby.  
 
Z hlediska lokálního je areál umístěn na zhruba čtvercovém pozemku o velikosti asi 
49 tis. m2, který se mírně svažuje od severní hranice k jižní hranici cca o 5,5 m, což odpovídá 
sklonu 2,6 %. Směrem severním se nachází za hranicí areálu zemědělské plochy. Směrem 
západním vede komunikace II/101 spojující město Úvaly s obcí Jirny a za touto komunikací 
se nachází obytná zástavba rodinných domků. Za východní hranicí areálu navazuje plocha 
zemědělské půdy a dále se nachází farma Hodov. Při jižní hranici areálu jsou plochy nové 
výstavby rodinných domků, za kterými se zvedají plochy lesní zeleně.  
 
Celkový architektonický výraz stávající stavby a nové dostavby včetně použitých konstrukcí a 
materiálů odpovídá charakteru stavby a navazuje na dispozici objektu Z pohledového 
místního hlediska od jihu (nové rodinné domky) tvoří však stávající výrobní hala ESSA 
Czech s.r.o. určitou dominantu, která je umístěna vzhledem k těmto domkům na vyvýšené 
plošině. Aby nebyl narušován faktor pohody obyvatel z hlediska pohledového, bude nutné 
v rámci dostavby závodu řešit i tuto problematiku tak, aby záměr navazoval na charakter 
okolí, tj. nebyl v zásadním kontrastu a nenarušoval jeho ráz. 
 
2.8 OBYVATELSTVO 
Zájmová lokalita se nachází na severozápadním okraji města Úvaly, kde žije asi 4600 
obyvatel na rozloze 1 096 ha. Nejbližší obytná zástavba se nachází těsně za jižní hranicí 
areálu, kde jsou stavěny nové rodinné domky. V těchto domcích se předpokládá, že žije nebo 
bude žít asi 100 obyvatel. Další obytná zástavba rodinných domů je lokalizována za 
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komunikací II/101 z Úval do obce Jirny. Tato zástavba je asi 100 – 400 metrů od výrobní haly 
a odhadem zde žije asi 350 obyvatel.  
 
Nezaměstnanost je oproti republikovému průměru, jako všude v okolí Prahy, nižší. 
 
2.9 HMOTNÝ MAJETEK 
Město Úvaly se nenachází v oblasti, která byla v minulosti postižena snížením životnosti 
stavebních a ocelových konstrukcí. Stupeň korozního ohrožení je nízký, lze jej odhadnout 
stupněm 1 - 2 (viz VÚ A12-321-807-01E03 – minimalizace vstupu technogenních látek do 
prostředí, VÚVA OŽP Ústí n. L., 1989).  
 
Hmotný majetek v okolí stavby nebude výstavbou dotčen. Nedojde k významnému zvýšení 
hladiny hluku ani emisí z nové výroby, nepředpokládá se ani změna cen nemovitostí. 
 
2.10 KULTURNÍ PAMÁTKY 
Stavba je situována v katastrálním území Úvaly. Přímo v lokalitě nejsou žádné chráněné 
památky (chráněné dle § 14 zák. č. 20/87 Sb. o státní památkové péči).  
 
Při realizaci stavby se archeologické nálezy neočekávají (tak jako tomu bylo u stavby stávající 
haly).  
 
 

3. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ 

Plánovaný záměr se nalézá v areálu firmy ESSA CZECH s.r.o.- jedná se o dostavbu současné 
víceúčelové haly a administrativní budovy. Areál se nachází na plochách určených 
schváleným územním plánem města Úvaly do funkčních ploch pro výstavbu pro výrobu a 
služby nerušící svou činnosti okolí nad přípustnou míru. Z tohoto hlediska je nutné i novou 
dostavbu posuzovat a vytipovat všechny možné rušící vlivy a možnosti jejich eliminace. 
Jedná se především o vliv hluku, estetické pohledové faktory a imise ze zdrojů znečišťování a 
dopravy. 
 
Na jižní straně pozemku se v současné době vyskytují nově zasázené stromky, které bude 
nutné v průběhu výstavby zemního protihlukového valu přesadit. Po vybudování 
jmenovaného valu bude znovu obnoven pás izolační zeleně (nikoliv protihlukové) při jižní 
hranici areálu. 
 
Podle novějších údajů souhrnného hodnocení kvality ovzduší je město i katastr řazen do 
pásma mírného znečištění (II. tř.) – viz ročenky ČHMÚ.  
 
Okolí zájmového území stavby lze, vzhledem k hlukové zátěži (zejména silnice a železnice), 
kvalifikovat jako území mírně až středně zatížené.   
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ 
ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘE-
DÍ 

I. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA 
OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH 
VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI 

Nelze zastírat, že činnost podniku je předmětem kritiky občanů v nejbližším okolí. Občané 
kritizují zejména subjektivní vnímání hluku. Dle zpracované Hlukové studie je v uvedené 
lokalitě hlavním zdrojem hluku doprava (silnice II/101, železnice), závod generuje hluk na 
podstatně nižší úrovni. V noční době je tento rozdíl nižší.  
 
Předkládaný záměr může ovlivňovat v podstatě 

- kvalitu ovzduší – výskyt emisí ze spalování zemního plynu a dopravy 
- hladinu hluku v okolí vlivem provozu 
- krajinný ráz a estetiku prostředí.  

 
Tyto vlivy mohou být při výstavbě a během provozu významné a je nutné posoudit jejich 
rozsah. 
 
1. VLIVY NA OBYVATELSTVO, VČETNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH VLIVŮ 
Posuzovaný záměr dostavby závodu ESSA Czech, s. r. o. je situován na okraji města Úvaly, 
okolní území je z jižní a západní strany zastavěno (nebo zastavováno) RD. Na západní straně, 
mezi závodem a zástavbou RD je silně frekventovaná silnice II/101.  
 
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby 
Nejbližší obytné objekty se nalézají při jižní hranici areálu – jedná se o výstavbu nových 
rodinných domků, kde žije nebo bude žít cca 100 obyvatel. Další nejbližší zástavba se nachází 
100 – 500 metrů západně za komunikací II/101 z Úval do obce Jirny. Zde žije 
v nízkopodlažní obytné zástavbě cca 350 obyvatel, kteří mohou být ovlivněni především 
provozem v době nové výstavby. Celkem se jedná asi o 450 – 500 obyvatel. 
 
1.1.1 Zdravotní rizika 
Pro posouzení zdravotních rizik plynoucích z dostavby závodu ESSA byla zpracována dvě 
hodnocení. Obě hodnocení zpracovali autorizované osoby (autorizace dle zák. č. 258/2000 Sb. 
– dr. Wantochová, autorizace dle vyhl. 353/2004 Sb. – ing. Růžičková).  
 
Mudr. M. Wantochová: Vyhodnocení vlivu zdravotních rizik na obyvatelstvo z hlediska 
zdravotních rizik. Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně, pobočka Kladno, 5/2005 – viz př. D. 
Ing. J. Růžičková: Hodnocení zdravotních rizik. Karlovy Vary, 5/2005 – viz př. D. 
 
Zvýšení zdravotního rizika vlivem realizace záměru pro obyvatele je hodnoceno na základě 
inhalační expozice škodlivin a vystavení se účinkům hluku z běžného provozu lisovny. 
 
Vliv emisí škodlivin 
 

Podkladem pro hodnocení jsou výsledky modelových výpočtů imisí (viz Rozptylová studie) a 
stávajícího imisního monitoringu, směrnic a doporučení WHO a dalších – viz u jednotlivých 
hodnocení. 
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Určení nebezpečnosti hlavních plynných a prašných škodlivin 
Celá skupina plynných a prašných látek emitovaných z provozu závodu a silniční dopravy je 
reprezentována oxidy dusíku, oxidem uhelnatým, benzenem, benzo(a)pyrenem a prachem 
(PM10).  
 
Oxidy dusíku NOx je označení pro směs vyšších oxidů dusíku, zejména oxidu dusnatého a 
dusičitého, za normálních teplot a tlaků v ovzduší převažuje oxid dusičitý NO2 (převažuje ve 
výfukových plynech spalovacích motorů), je asi 10 krát toxičtější než NO (oxid dusnatý).  
 

Oxid dusičitý NO2  
(CASRN 10102-44-0)  
Fyzikálně: Červenohnědý, štiplavě páchnoucí, silně oxidující, ve vodě rozpustný, nehořlavý plyn, při níz-
kých teplotách bezbarvý, zbarvení je zřetelné od koncentrace asi 100 ppm. Molární hmotnost 
46,01 kg.kmol-1 (1 ppm = 1,88 mg.m-3), bod varu 21,15 °C, bod tání –10,2 °C. 
 

Dle nař. vl. č. 258/01 Sb. se jedná o látku vysoce toxickou (věty R26 – toxický při 
vdechování, R34 – způsobuje poleptání). Pro pracovní prostředí je stanoven limit pro 
nitrózní plyny (mimo oxid dusný), oxidy dusíku NPK-P = 20 mg.m-3, PEL = 10 mg.m-3. 
Podle údajů SZÚ (Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu 
k životnímu prostředí) z r. 2002 se roční aritmetické průměry sumy uhlovodíků ve 
venkovním ovzduší ve většině sledovaných sídel pohybovaly mezi 20 – 50 µg.m-3 (roční 
imisní limit 40 µg.m-3). 
 

Hlavní účinek NO2 je dráždivý, dráždí dýchací cesty, ovlivňuje dýchací funkce a snižuje 
odolnost dýchacích cest a plic proti infekcím (zvyšuje riziko výskytu dolních cest 
dýchacích), při chronickém působení může vyvolat chronický zánět spojivek, nosohltanu 
a průdušek. Akutní účinky na lidský organismus se projevují až při vysokých 
koncentracích. Při inhalaci může být absorbováno až 80 – 90 % NO2, z toho významná 
část v nosohltanu. Prahová dávka se uvádí 200 – 410 µg.m-3 (dle autorů), citliví jedinci 
jej mohou detekovat při nižších koncentracích. 
 

Dle WHO je LOAEL v rozsahu 365 – 565 µg.m-3 při 1 – 2 hod. expozici se citlivé části 
populace vyskytly malé změny v plicních funkcích. Doporučená 1 hod. limitní 
koncentrace dle WHO je 200 µg.m-3. , roční průměrná koncentrace pak 40 µg.m-3. 
 

Nespálené uhlovodíky CxHy je označení pro směs uhlovodíků. Reprezentovány jsou hlavně 
benzenem a benzo(a)pyrenem, které se vyskytují ve výfukových plynech spalovacích motorů.  
 

Benzen ( benzol, cyklohexatrien) C6H6  
(CASRN 71-43-2) 
Fyzikálně: bezbarvá anorganická kapalina. Molární hmotnost 78,11 kg.kmol-1 (1 ppm = 3,19 mg.m-3), bod 
varu 80,49 °C, bod tání 5,53 °C. 
 

Benzen se uvolňuje při nedokonalém spalování ve spalovacích motorech (zejména 
zážehových). Do ovzduší se dostává výfukem jako aerosol, nejčastěji vázán na tuhé 
částice.  
 

Dle nař. vl. č. 258/01 Sb. se jedná o látku toxickou (T) a vysoce hořlavou (F) s větami 
R45 (může vyvolat rakovinu), R48/23/24/25 (toxický, nebezpečí vážného poškození 
zdraví při dlouhodobé exposici vdechováním, stykem s kůží a požívání).  
 

Do těla se dostává inhalačně a pokožkou. Páry benzenu ve vysokých koncentracích 
dráždí oči, mohou vyvolat ochrnutí centrálního nervového systému. Akutní otrava 
(profesionální exposice) se projevuje jako narkóza, poruchy srdečního rytmu a zástavou 
dechu. Z kůry nadledvinek uvolňuje adrenalin a je nebezpečí vzniku fibrilace komor, 
obrny dýchání nebo cirkulačního kolapsu. Kapalina poškozuje kůži – zčervenání, 
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vyrážky, záněty. Benzen má vliv na imunitní systém, snižuje odolnost těla proti infekcím, 
ovlivňuje krvetvorbu, poškozuje játra (vzácně), ledviny, atd.  
 

Dle U.S. EPA je klasifikován jako karcinogen (skupina (A). Dle IARC i Health Canada 
patří do skupiny 1 – látka je karcinogenní pro člověka.  
 

Dle WHO je doporučovaná hodnota jednotky rakovinového rizika (UR) při inhalační 
exposici 4,4– 7,5 x 10-6 (µg.m-3)-1, sledovaný parametr – leukémie u profesionálních 
pracovníků. Dle U.S. EPA Region III Risk – Based Concentration Table pro benzen ve 
venkovním prostředí uváděna hodnota RBC (koncentrace založená na riziku), tj. 
RBC(ambient air) pro karcinogenní efekty = 0,23 µg.m-3, faktor směrnice karcinogenního 
rizika pro inhalační exposici CSFi = 0,027 mg.kg-1.d-1. Platný imisní limit pro ochranu 
zdraví v ČR – aritmetický roční průměr 5 µg.m-3. 
 

Do stejné skupiny škodlivin cyklické (polycyklické) uhlovodíky patří i benzo(a)pyren. 
Platný imisní limit pro ochranu zdraví v ČR je 1 ng.m-3 (aritmetický roční průměr). 
Výfukové plyny ze spalovacích motorů nepatří mezi hlavní zdroje benzo(a)pyrenu 
v našem životním prostředí (hlavně energetické zdroje spalující uhlí, otevřená ohniště, 
koksovny, atd.). Do ovzduší se dostává adsorbován na tuhých částicích. Účinky obdobné 
jako u benzenu, je karcinogenní, má tedy zpožděné účinky.  
 

Prach, prašný aerosol se dostává do ovzduší hlavně ze skrývaných ploch při výstavbě a jako 
druhotná prašnost z provozu na komunikacích. Zde je reprezentován prachem 
s s aerodynamickým průměrem částic do 10 µm, označován jako PM10.   
 

Polétavý prach (PM10) 
 

Podle údajů SZÚ (Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu 
k životnímu prostředí) z r. 2002 má znečištění ovzduší polétavým prachem stabilní 
charakter bez výrazných změn. Na tuhé částice se mohou adsorbovat některé reaktivní 
komponenty (polycyklické aromáty, těžké kovy). Frakce PM10 – aerodynamický průměr 
částic do 10 µm proniká do dolních dýchacích cest, do plicních sklípků se dostávají 
jemnější částice (PM2,5). Prašný aerosol může způsobovat podráždění čichové sliznice a 
negativně ovlivňovat funkci řasinek v horních cestách dýchacích, tím se snižuje 
samočisticí schopnost a obranyschopnost dýchacího aparátu a vytvořit podmínky pro 
vznik infekcí.  
 

Dle WHO nelze na základě současných poznatků stanovit bezpečnou prahovou 
koncentraci v ovzduší. Prašný aerosol má účinky, které nelze přesně specifikovat nebyly 
stanoveny referenční dávky a koncentrace. V ČR platí imisní limit - aritmetický roční 
průměr 20 µg.m-3. 
 

Oxidy uhlíku se dostávají do ovzduší hlavně ze spalování paliv (jak zemního plynu ve 
vytápěcích jednotkách závodu, tak i ze spalování paliv ve spalovacích motorech). Největší 
význam má oxid uhelnatý.  
 

Oxid uhelnatý (CO) 
 

Je produktem nedokonalého spalování uhlovodíkových paliv ve spalovacích motorech. 
Jeho účinky na lidský organismus jsou dostatečně známé. Blokuje krevní barvivo a 
ztěžuje přenos kyslíku krví, zasahuje do oxidačního procesu. Hranice toxicity závisí na 
jeho koncentraci a délce exposice i individuální citlivosti osob. Váže se s haemoglobinem 
na karboxyhaemoglobin (COHb), výška jeho koncentrace v krvi rozhoduje o velikosti 
vlivu CO na organismus. Při 1 –2 % COHb v krvi se pozorují poruchy chování, při 2 – 5 
% COHb v krvi je postižen centrální nervový systém nad tuto hranici dochází k plicním a 
srdečním komplikacím, Určité množství CO reaguje i s myoglobinem a ovlivňuje 
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nepříznivě činnost srdce. Při dlouhodobém působení je toxický při koncentracích 
60 mg.m-3. Limit v ČR 10 mg.m-3 jako 8 hodinový klouzavý průměr.  

 
Závěr  
Pro posouzení významnosti vlivu emisí na zdraví obyvatelstva byly hodnoceny expozice u 
NO2 a benzenu. Z hodnocení, uvedeného v obou studiích vyplývá, že vlivem dostavby ESSA 
nedojde ke zvýšení zdravotních rizik a vypočtené riziko je shodné s rizikem nezatížené 
populace.   
 
Cituji závěr posouzení MUDR. Wantochové: 
„Z výpočtu relativního rizika vzniku chronických respiračních symptomů i astmatických 
symptomů v okolí závodu ESSA Czech s.r.o. Úvaly po dokončení jeho dostavby v důsledku 
expozice oxidu dusičitému vyplývá, že vypočtené riziko je srovnatelné s rizikem nezatížené 
populace. 
 
Pravděpodobnost zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci je 
6,84 x 10-7. Za přijatelnou míru rizika je považována pravděpodobnost zvýšení výskytu 
nádorového onemocnění 1 x 10-6, tedy 1 případ na 1 000 000 obyvatel.“ 
 
Závěr ing. Růžičkové: 
„Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit závěr, že v 
souvislosti s realizací předkládaného záměru Dostavba výrobního závodu ESSA Czech spol. 
s r.o. Úvaly nepředstavuje tato aktivita významné riziko pro lidské zdraví.  
Je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší 
modelové hodnoty znečištění ovzduší na celou exponovanou populaci, nepředpokládáme 
zvýšení rizika zdravotních účinků v důsledku realizace záměru vzhledem k nepodstatným 
příspěvkům k imisním zátěžím NO2 a benzenu.“ 
 
Na základě uvedených hodnocení vlivu na zdraví obyvatel lze konstatovat, že vlivem 
dostavby závodu ESSA a jeho provozu nedojde k negativnímu vlivu na obyvatelstvo vlivem 
plynných emisí ze závodu.  
 
Vliv hluku na obyvatelstvo 
 

Hodnocení vychází ze zpracované Hlukové studie, doporučení WHO a dalších podkladů (viz 
př. D). Účinky hluku na lidský organizmus lze rozdělit na účinky specifické a systémové.  
 
Specifické účinky jsou ty, kdy mechanismus odpovědi závisí přímo na vlastnostech či 
změnách a poruchách ve sluchové analyzátoru a projevují se při ekvivalentní hladině 
akustického tlaku nad 85 až 90 dB. 
 
Systémové účinky jsou ty, u nichž se rozhodujícím způsobem uplatňují změny funkce 
v jiných částech centrální nervové soustavy než ve sluchovém orgány a sluchové oblasti kůry. 
Tyto účinky se projevují prakticky v celém rozsahu intenzit hluku. 
Mezi specifické účinky se zařazují: 

- sluchová adaptace, sluchová únava a sluchová ztráta a akustické trauma 
- poruchy ve srozumitelnosti a přenosu akustické informace, především periferní a 

centrální maskování užitečného signálu rušivým hlukem 
- poruchy rovnováhy. 
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U systémových účinků lze rozlišit ovlivnění jednotlivých funkcí a systémů organismu: 
- neurohumorální regulace 
- neurovegetativní regulace, s důsledky zejména v tlakových poměrech v krevním 

řečišti 
- biochemických reakcí 
- regulace procesu podráždění a útlumu v CNS, projevující se změnami v usínání a 

délce a kvalitě spánku 
- průběhu nejvyšších nervových funkcí, zahrnujících proces učení a zapamatování, 
- a jiných. 

 
Systémové účinky se projevují též v komplexní podobě, kdy můžeme mluvit o určitém 
zvláštním stavu ovlivnění organizmu 

- v podobě celkové nepřiměřené zátěže podněty, projevující se unavenitelností a 
sníženou výkonností, 

- v podobě poruch emocionální rovnováhy, charakterizované rozmrzelostí a 
zranitelností psychickou zátěží, 

- v podobě poruch sociální interakce, 
- v podobě nemoci, u níž působení hluku mohlo představovat specifický nebo i 

nespecifický mechanismus spouštění. 
 
Nepříznivé ovlivnění spánku  se prokazatelně projevuje obtíženi při usínání, probouzením, 
alterací délky a hloubky spánku, zejména redukcí REM fáze spánku. Může docházet ke 
zvýšení krevního tlaku, zrychlení srdečního pulsu, arytmii, změnám dýchání. 
 
Senzitivní skupinou populace jsou starší lidé, pracující na směny, lidé s funkčními a 
mentálními poruchami, osoby s potížemi se spaním. 
 
K narušení spánku vede jak ustálený, tak i proměnný hluk. Objektivní příznaky narušení 
spánku při ustáleném hluku v interiéru se začínají objevovat od hodnoty hluku LAeq = 30 dB. 
Podle doporučení WHO by noční ekvivalentní hladina hluku neměla v okolí domů přesáhnout 
45 dB, resp. 50 dB venku a počet těchto událostí by neměl během noci přesáhnout počet 10 – 
15 ze všech zdrojů hluku. Pro senzitivní osoby by pak tyto hodnoty hluku měly být ještě nižší. 
 
Ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku byly 
prokázány v řadě epidemiologických studií a laboratorních pokusů. Naznačují, že účinky 
hluku mohou být jak přechodné v podobě zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce, tak i 
trvalé ve formě hypertenze a ischemické choroby srdeční. 
 
Účinek hluku na vzestup krevního tlaku a vznik či zhoršení hypertenze je všeobecně 
uznáván. Při hodnocení vzájemné váhy rizikových faktorů pro vznik vysokého krevního tlaku 
představuje hluk na pracovišti vyšší než 85 dB dvojnásobně velké riziko než riziko vyššího 
věku a asi poloviční riziko ve srovnání s tím, má-li někdo rodiče či prarodiče, kteří trpěli 
hypertenzí. 
 
Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Uplatňuje se zde jak 
emoční složka vnímání, tak složka poznávací při rušení hlukem při různých činnostech. 
Vyvolává celou řadu negativních emočních stavů, mezi které patří pocity rozmrzelosti, 
nespokojenosti a špatné nálady, deprese, anxiozita, pocity beznaděje nebo vyčerpání. 
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V normální populaci je 10-20 % vysoce senzitivních osob, stejně jako velmi tolerantních, 
zatímco u zbývajících 60-80 % populace víceméně platí kontinuální závislost míry obtěžování 
na intenzitě hlukové zátěže. 
 
Dle doporučení WHO je ve dne jen velmi málo lidí obtěžováno hladinou hluku pod 55 dB(A), 
mírně obtěžováno pod 50 dB(A). 
 
Při ekvivalentní hladině hluku 70 dB nedochází u 95 % k poškození sluchu ani při celoživotní 
24 hod. expozici. V následujících tabulkách (19, 20) jsou uvedeny nepříznivé hlukové účinky. 
 
Tabulka č. 19 

Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže LAeq – den 
 

 dB [A] 
Nepříznivý účinek < 40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 
Kardiovaskulární účinky        
Zhoršená komunikace řečí        
Pocit obtěžování hlukem        
Mírné obtěžování        

 
 
Tabulka č. 20 

Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže LAeq – noc 
 

 dB [A] 
Nepříznivý účinek 35 - 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60 60 +
Zhoršená nálada a výkonnost       
Subjekt. vnímaná horší kvalita spánku       
Zvýšené užívání sedativ       
Obtěžování hlukem       
Zvýšená nemocnost       

 
Při působení hluku kromě senzitivity a fyzikálních vlastností hluku velmi záleží i na řadě 
dalších neakustických faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. To vede 
k různým výsledkům studií, které prokazují u stejných hladin hluku různého původu rozdílný 
efekt u exponované populace a naopak rozdílné výsledky při stejných zdrojích i hladinách 
hluku na různých lokalitách v různých zemích. 
 
Obecně ale platí, že u obyvatel RD nastává srovnatelný stupeň obtěžování až při hladinách o 
asi 10 dB vyšších, oproti obyvatelům bytových domů.  
 
V části B.II.4 a D.1.3 jsou uvedeny vypočtené hladiny hluku ze stávající i navrhované 
výstavby závodu ESSA a z dopravy do závodu.   Podrobnější údaje jsou v přiloženém 
Hodnocení vlivu na zdraví obyvatel – viz příloha D. 
 
Hluk z provozu – posuzován je vliv provozu technologického zařízení. Z hlediska hlukové 

zátěže se jedná o poměrně náročnou technologii (ventilátory, lisy). Uvedená 
technologie je vesměs umístěna uvnitř provozního objektu, neočekává se ovlivnění 
obyvatelstva zvýšenou hladinou hluku z důvodu provozu technologie. Výdechy 
vzduchotechniky budou orientovány na stranu od nejbližší obytné zástavby – 
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směrem severovýchodním (do polí). Hladina hluku u nejbližší zástavby z areálu 
nepřekročí ve dne 40,0 dB (max. 36,1 dB ref. bod 4 ve 3. etapě), v noci pak 36,1 dB 
(ref. bod 4 ve 3. etapě). Limity nejsou a nebudou nikde v chráněném prostoru 
překročeny. Po realizaci navržených opatření nebudou překročeny limity na hranici 
areálu. 
 

Hluk z dopravy – posuzován je vliv dopravy do nových výrobních provozů. Po 3. etapě 
výstavby přijede do závodu ročně asi 41 283 vozidel, z toho asi 8 783 NA, tj. za den 
165 vozidel z toho 35 NA. Hladina hluku z dopravy v denní době vzroste oproti 
stavu bez dostavby závodu max. o 0,4 dB, což je hodnota neprůkazná (ve většině 
referenčních bodů jen o 0,2 dB). V noční době o max. 1,4 dB. Maximální hodnoty 
v okolí silnice II/101 nepřekročí v referenčních bodech limitní hodnotu celkového 
hluku 60 dB (ve všech bodech bude pod 50 dB). Vlastní doprava v areálu je 
představována pouze OA (NA v noci max. 2 pro automobilku Kolín). Na hranici 
areálu bude dosaženo hodnoty celkového hluku z areálu závodu pod 40 dB. 
Zdůrazňuji, že v denní době je hodnoceno 8 nejhlučnějších souvislých hodin 
(průměr), v noční době jen jedna nejhlučnější hodina (tj. doba střídání směn, kdy 
zaměstnanci přijíždějí a odjíždějí – 2200 – 2220, anebo 540 – 600). 
 

Hluk v pracovním prostředí – ovlivňuje zdravotní stav pracovníků ve výrobě. Jak je uvedeno 
v části B. II. 4, dosahuje hlučnost jednotlivých strojů až 100 dB(A) (závisí na druhu 
a tloušťce zpracovávaného materiálu. Ve výrobních halách může hladina hluku 
dosáhnout na některých pracovištích až 87 dB(A). Je tedy předpoklad k ovlivnění 
pracovníků provozu zvýšenou hladinou hluku. Pracovníci v prostorách provozu, kde 
hladina hluku může dosáhnout NPK 85 dB(A), jsou povinni používat osobní 
ochranné pomůcky (chrániče sluchu). Po uvedení do provozu bude provedeno 
kontrolní měření hluku v pracovním prostředí. 

 

Pozn. : Hygienický limit - nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu hluku LAeq ve venkovním prostoru stanoví 
nařízení vlády ČR č. 502/2000 Sb. ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jako 
součet základní hladiny hluku LAZ = 50 dB(A) a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní 
době. V našem případě činí korekce pro obytnou zónu 0 dB(A). Konečné zařazení patří do kompetence 
příslušných orgánů HS.  
 

Obdobně dle téhož nařízení činí nejvyšší přípustná hladina hluku na pracovištích LAZ = 85 dB(A) 
s korekcí na druh vykonávané práce. V našem případě je pro práci uvnitř haly na hlukově 
exponovaných pracovištích použita korekce pro skupinu VI. tj. ± 0 dB(A), pro ostatní pracoviště V., tj. 
–5 dB(A). Pro kancelářské práce se uplatňuje korekce – 25 dB(A), pro práce rutinní povahy potom – 15 
dB(A). Konečné zařazení patří do kompetence příslušných orgánů HS.  

 
Závěr 
 

Poškození zdravotního stavu vlivem hluku je možné konstatovat, že po realizaci výstavby 
nedojde k významnému ovlivnění negativnímu vlivu na zdravotní stav obyvatel.  
 
Cituji závěr posouzení hlukové situace ze studie MUDr. Wantochové: 
„Z provedeného odhadu vlivu Dostavba výrobního závodu ESSA Czech spol. s r. o. Úvaly na 
obyvatelstvo z hlediska zdravotních rizik lze konstatovat tyto závěry: 
 
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že po kompletní realizaci dostavby závodu se 
může vyskytnout u některých osob pocit mírného až silného obtěžování, event. zhoršení 
komunikace řečí. 
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Může dojít k postižení zdraví hlukem – pravděpodobnost postižení v žádném případě 
nepřesáhne 3,3%. 
 
Je však nutno vzít v úvahu fakt, že výrazně dominantním zdrojem hluku v posuzované 
lokalitě je silniční doprava na komunikaci II/101 a podíl provozu v závodě ESSA Czech na 
celkové hlukové situaci je minimální.“ 
 
Rovněž lze citovat závěr ze studie ing. Růžičkové: 
„Na základě výsledků Hlukové studie: ESSA Czech spol. s r.o. Úvaly zpracované Mgr. 
Radomírem Smetanou a Karlem Wagnerem firma EkoMod, Nová 332, 460 10 Liberec 10, 
kde bylo pro hluk Dostavba výrobního závodu ESSA Úvaly zjištěno, že v jednotlivých 
etapách plánované výstavby, je třeba dodržet navržená protihluková opatření, která jsou 
uvedena v návrhu jednotlivých etap, aby nedocházelo k překračování nejvyšších přípustných 
ekvivalentních hladin hluku. Pro objektivní potvrzení resp. zpřesnění výstupů z akustické 
studie a možného případného přijmutí dalších opatření tak, aby nedocházelo k překračování 
limitů, doporučujeme v průběhu stavebních prací provést kontrolní měření hluku v 
jednotlivých etapách výstavby. 
 
Závěrem lze na základě výsledků hlukové studie konstatovat, že po realizaci poslední etapy 
rozšíření závodu nebude jeho provozem docházet k překračování nejvyšších přípustných 
ekvivalentních hladin akustického tlaku v denní ani noční době a je pravděpodobné, že provoz 
závodu nebude mít negativní dopad na zdravotní stav obyvatelstva v jeho okolí.   
 
Některými citlivými skupinami obyvatel však může být zaznamenána změna akustické 
situace, která by však neměla vést k ovlivnění zdravotního stavu a z hlediska hodnocení 
zdravotních rizik lze tedy konstatovat, že zvýšení zdravotního rizika obyvatel chráněných 
objektů zájmového území je, za dodržení všech doporučených protihlukových opatření 
uvedených v akustické studii, akceptovatelné.“  
 
Z uvedeného hodnocení vyplývá, že dostavbou závodu nedojde, oproti stávajícímu stavu 
k významné změně v hlukové (a imisní) situaci okolí závodu, nebude mít vliv.  
 
Podzemní vody 
 

Provozováním technologie dle provozního řádu nedojde ke kontaminaci podzemních vod. 
V okolí se nenacházejí studny využívané k pitným účelům pro obyvatelstvo, podzemní vody 
nebudou dotčeny.  
 
Povrchové vody 
 

Pro povrchové vody platí totéž co pro vody podzemní. Nedojde k ovlivnění kvality 
povrchových vod pojednávanými výrobními celky.  
 
1.1.2 Faktor pohody 
Předmětné pozemky jsou umístěny na ploše, která je dle schváleného územního plánu města 
Úvaly zařazena svým funkčním využitím jako území nerušící výroby a služeb, tzn. že 
nepříznivé vlivy nesmí překročit přípustnou míru. Z tohoto důvodu se zpracovatel Oznámení 
blíže věnoval tomuto problému. Poblíž stávajícího areálu při jeho jižní straně jsou stavěny 
nové rodinné domky, kde bylo nutné posoudit, zdali nebude narušován faktor pohody jejich  
obyvatel.  
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Z hlediska obyvatel nejbližších obytných domků může být provoz vnímán rušivě především z 
hlediska hluku při výstavbě nebo provozu, důležitým hlediskem jsou také pohledové vjemy 
obyvatel na poměrně architektonicky strohý výrobní objekt. Z hlediska lokálního pohledu od 
jižní hranice areálu může působit umístění stávající haly na vyvýšeném terénu jako určitá 
dominanta pro nově vystavěné rodinné domky. V současné době může být rušivě pohledově 
vnímána i stávající umělá protihluková zábrana kolem stávajícího šrotiště na jižní straně 
areálu. Nové pohledy po dostavbě uvádí příloha č. 4. Opět ale zdůrazňuji, že se bude jednat 
vždy o subjektivní pocity. Z hlediska celku se nám jeví dostavba jako přijatelná, neboť dojde 
k vhodnému kompromisu snížení hlukové zátěže a přiblížení haly k zástavbě RD (a to již po 
druhé etapě). Za úvahu rozhodně stojí i zvýšení navrhovaného zemního valu o 1 – 2 m a jeho 
ozelenění. Z pohledových snímků vyplývá, že po dostavbě areálu a ozelenění celého 
navrhovaného valu dojde k výraznému zakrytí pohledu na nové objekty (v náhledech je 
ozelenění valu řídké, aby bylo vidět haly). 
 
Stávající i plánovaná nová dostavba byla proto podrobně posuzována z hlediska estetického 
(pohledového) a z hlediska hluku. Pro posouzení byla zpracována hluková studie, jejíž 
výsledky jsou shrnuty v kap D.I.3 této dokumentace. V záměru nové dostavby bylo navrženo 
několik zásadních technických a organizačních opatření pro eliminaci rušivých vlivů. Jedná se 
především o zrušení stávající umělé protihlukové zábrany a vybudování zemního valu, který 
bude lépe plnit zejména estetickou a částečně i protihlukovou funkci. Hlavní protihlukovou 
funkci v tomto směru přinese zřízení dopravně manipulačního koridoru a přemístění nakládky 
šrotu do haly č. 2 (ve 3. etapě do haly č. 3), které přinese podstatné zlepšení stavu po 
dokončení 2. etapy (odstínění šrotového hospodářství další halou, která výrazně tlumí hluk). 
Zemní val bude v rámci nových sadových úprav osázen a tím bude rozšířen pás izolační 
zeleně na jižní straně areálu. Dále v rámci nového záměru budou realizována další opatření, 
která budou eliminovat případné rušivé vlivy (již zmíněné přemístění nakládky šrotu z jižní 
strany do haly, odstínění největšího zdroje hluku pro nejbližší obytnou zástavbu na jižní 
straně, tj. haly s lisy, novou halou, kde bude sklad a svařovna aj.). Lze konstatovat, že 
dostupnými opatřeními lze dosáhnout u nového záměru toho, že se bude jednat o výrobu 
nerušící okolí a dokonce bude plánovanou dostavbou zlepšen i stávající stav na jižní straně 
areálu.  
 
1.1.3 Sociálně ekonomické důsledky 
Rozšíření provozu (dostavba závodu) ESSA spol. s r. o. pomůže zvýšit i zaměstnanost v dané 
oblasti – vytvoří se celkem 174 nových pracovních míst (tj. nárůst oproti stávajícímu stavu o 
195,5 %), z toho po realizaci 1. etapy dostavby 83 nových pracovních míst, 2. etapy dalších 
36 nových pracovních míst a ve 3. etapě 55 nových pracovních míst (v rámci posuzování je 
tato skutečnost zohledněna).  
 
Kumulativní a synergické negativní vlivy na obyvatelstvo nejsou předpokládány. 
 
Závěr hodnocení vlivů na zdravotní stav obyvatel 
Z uvedeného lze konstatovat, že rozšíření výroby neovlivní negativně zdravotní stav obyvatel 
a významně nenaruší pohodu obyvatel obce, dojde naopak k pozitivnímu ovlivnění 
zaměstnanosti ve městě a okolí. Toto tvrzení vychází ze závěrů obou studií vlivu na zdraví 
obyvatel, kde ing. Růžičková uvádí: 
 
„Na základě vyhodnocení výstupů rozptylové a akustické studie lze i přes všechny uvedené 
nejistoty konstatovat: 
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- změny imisního zatížení lze považovat za akceptovatelné a sledované látky 
nepředstavují pro dotčenou populaci zvýšené zdravotní riziko 

- za předpokladu dodržení navržených protihlukových opatření je zvýšení zdravotního 
rizika hluku obyvatel zájmového území během výstavby akceptovatelné vzhledem k 
dodržení hygienických limitů pro chráněné venkovní a vnitřní prostory staveb a 
omezené době výstavby 

- po dostavbě výrobního závodu ESSA Úvaly, při dodržení všech navržených 
organizačních a ochranných opatřeních, by nemělo provozem výrobního závodu 
docházet k překračování nejvyšších přípustných ekvivalentních hladin akustického 
tlaku v denní ani noční době a lze tedy předpokládat, že jeho provozem nebude 
docházet k takovým změnám v akustické situaci v posuzované lokalitě, které by měly 
negativní dopad na zdravotní stav obyvatel v okolí. Je možné konstatovat, že realizací 
záměru nedojde ke zvýšení zdravotního rizika obyvatel zájmového území. 

 
Zároveň je nutno poznamenat, že na akustické situaci zájmového území se podílí a do 
budoucna bude podílet automobilová doprava po silnici II/101, která je dominantním zdrojem 
hluku v dané lokalitě a s výrobním závodem ESSA Úvaly nesouvisí.“ 
 
Hodnocení MUDr. Wantochové je rozděleno na hodnocení imisní a hlukové zátěže – viz 
výše. 
 
Z uvedeného vyplývá, že 
 

- hladina hlučnosti v okolí dopravních tras v obci nebude významně ovlivněna dopravou 
surovin a výrobků do a ze  závodu  

- zvýšení výroby neovlivní významně kvalitu ovzduší v obci 
- nedojde k významnému zvýšení hladiny hluku v obci vlivem rozšíření provozu  
- při dodržování technologické kázně nedojde k negativním vlivům na životního prost-
ředí 

- pozitivně bude ovlivněna zaměstnanost (vytvoří se 174 nových pracovních míst). 
 
Nelze očekávat významný negativní vliv nové stavby na životní prostředí, je však možné, že 
část obyvatel bude dostavbu vnímat negativně, zejména z hlediska subjektivního vnímání 
hluku a velikosti areálu.  
 
2. VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA 
Ovzduší v okolí nové výstavby je významně ovlivňováno blízkostí poměrně silně zatížené 
komunikace II/101. Vliv průmyslových zdrojů není významný, město Úvaly nepatří mezi 
oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší.  
 
Množství a koncentrace emisí 
Množství vznikajících emisí je uvedeno v části výstupy. Vlivem dostavby závodu dojde ke 
zvýšení množství emisí ze spalování zemního plynu ve vytápěcích jednotkách a z dopravy do 
a ze závodu. Počet NA vzroste na 35 za den, u OA na 240.  
 
Z hlediska emisí jsou nejvýznamnější emise NO2 a benzenu. Přírůstky imisních hodnot těchto 
škodlivin v ročním průměru činí po dostavbě 3. etapy závodu ze všech zdrojů u NO2 max. 
0,0759 µg.r-1 oproti současným 0,0128 µg.r-1, u benzenu pak 0,0123 µg.r-1 oproti současným 
0,00214 µg.r-1 (uvedeny vždy max. hodnoty bez ohledu na referenční bod). Podrobnější údaje 
jsou Rozptylové studii v příloze této dokumentace.  
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Současný provoz závodu nepůsobí nadměrné imisní zatížení lokality, nebude ho působit ani 
po rozšíření závodu do konečného stavu ve 3 etapách dostavby.  
 
Klima nebude stavbou ovlivněno. 
Souhrnně lze vliv zvýšení výroby na ovzduší a klima hodnotit z hlediska celého katast-
rálního území jako nevýznamný. (Prakticky nedojde oproti současnému stavu k žádné 
změně). 
 
3. VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI, DALŠÍ FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ CHARAK-

TERISTIKY 
Hluk 
 

Nové provozy budou zdrojem hluku. Jak je uvedeno ve výstupech (část B.III.4), bude zdrojem 
hluku vlastní technologie a doprava.  
 
Vypočtené hodnoty hladiny hluku z jednotlivých zdrojů jsou uvedeny v části B.II.4, 
podrobněji pak v Hlukové studii, která je součástí této dokumentace. 
 
3.1 Hluková situace v denní době 
Porovnání hluku v referenčních bodech je provedeno pro jednotlivé etapy výstavby vždy 
k současnému stavu. 
 
Tabulka č. 21 

Porovnání hluku z areálu v jednotlivých etapách výstavby 
Denní doba 

 

Hladina hluku LAeq [dB] 
 

Ref. Stávající stav 1. etapa 2. etapa 3. etapa 
bod 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 54,9 37,8 55,0 55,0 37,5 55,1 55,0 37,9 55,1 55,3 38,1 55,4
2 56,0 35,4 56,0 55,9 37,1 56,0 56,0 36,7 56,1 56,3 37,2 56,4
3 56,0 36,9 56,1 56,0 34,7 56,0 56,1 33,3 56,1 56,4 35,2 56,4
4 45,3 37,9 46,0 45,1 34,4 45,5 45,3 35,5 45,7 45,3 36,6 45,9
5 39,3 36,8 41,2 39,2 33,7 40,3 38,7 34,6 40,1 38,2 35,4 40,0
6 34,5 36,4 38,6 34,3 33,7 37,0 33,9 33,4 36,7 33,5 35,6 37,7
7 40,1 37,6 42,0 40,2 32,2 40,8 39,8 33,1 40,6 39,4 34,4 40,4

Limit 70,0 50,0 -* 70,0 50,0 -* 70,0 50,0 -* 70,0 50,0 -* 
 Pozn.:  1 - Hladina hluku z dopravy celkem (včetně dopravy generované závodem) na veřejných komunikacích 

 2 - Hladina hluku z průmyslového areálu celkem 
 3 - Hladina hluku celkem (doprava + průmyslový areál) 
 * - nestanoveno  
 
Hodnocení 
 

Současný stav 
 

Dominantním zdrojem hluku v dané lokalitě je v denní době doprava, především automobi-
lová po silnici II/101 (viz tab. č. 21 a HS). Nikde v posuzované obytné zástavbě (v 
referenčních bodech) není překročena limitní hodnota hluku pro starou zátěž 70 dB, ani 
základní limitní hodnota pro hluk z dopravy po hlavních komunikacích 60 dB. 
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Nárůst hluku vyvolaný generovanou dopravou do závodu ESSA zvyšuje hluk z dopravy 
maximálně o 0,1 dB v denní době, což je hodnota neprůkazná a odpovídá běžnému dennímu i 
sezónnímu kolísání dopravy. Ani v součtu dopravy po veřejných komunikacích s dopravou do 
závodu ESSA nedochází nikde k překročení hladiny akustického tlaku nejen 70 dB pro starou 
zátěž, ale ani 60 dB (podrobnosti viz Hluková studie). 
 
Hluk z areálu závodu (vnitrozávodová doprava, osobní doprava zaměstnanců, průmyslové 
zdroje) nepřekračuje s dostatečnou rezervou limitní hodnotu 50 dB (40,0 nebo 37,7 dB 
v denní době). 
 
Celková zátěž okolní obytné zástavby hlukem se pohybuje v nejexponovanějších bodech 
(referenční body) pod hladinou 56,5 dB, na této hodnotě se podílí hlavním příspěvkem 
doprava po veřejných komunikacích (hluk z areálu, včetně vnitrozávodové dopravy, je spíše 
na úrovni pozadí). 
 
Hluk z provozu závodu ESSA zvyšuje celkovou úroveň hlukové zátěže obytné zástavby 
v okolí závodu v místech, kde je dominantním zdrojem hluku doprava (zástavba v Ebenové 
ulici a ul. K hájovně) maximálně o 0,1 dB (odpovídá sezónnímu kolísání dopravy). 
V místech, kde je hluk z dopravy a z provozu závodu srovnatelný (obytná zástavba jižně od 
areálu), je nárůst vyšší (až 4 dB). Limitní hodnota pro kombinovaný hluk (průmysl + doprava 
není stanovena, celkový hluk v těchto místech (jižně od areálu) však v součtu nedosahuje 
úrovně 50 dB.  
 
V současné době neovlivňuje hluk ze závodu ESSA a z dopravy generované závodem 
ESSA akustickou situaci v okolí natolik, aby jeho vinou došlo k překročení nejvyšších 
přípustných ekvivalentních hladin akustického tlaku v denní době.  
 
1. etapa výstavby 
 

Dominantním zdrojem hluku v lokalitě bude v denní době automobilová doprava po silnici 
II/101 (viz tab. č. 21 a HS). Nikde v posuzované obytné zástavbě není překročena limitní 
hodnota hluku pro starou zátěž 70 dB ani základní limitní hodnota pro hluk z dopravy po 
hlavních komunikacích 60 dB. Ve srovnání s rokem 2004 nedojde k významným změnám, 
zlepšení stavu vozového parku je kompenzováno růstem dopravy.  
 
Celkový hluk z areálu závodu (vnitrozávodová doprava, osobní doprava zaměstnanců, 
průmyslové zdroje) ve většině posuzovaných bodů mírně poklesne v důsledku odstranění 
nejzávažnějších zdrojů hluk (šrotovna, vrata lisovny, zakrytí jižní stěny lisovny novou halou) 
a nepřekročí s dostatečnou rezervou limitní hodnotu 50 dB (nepřekračuje ani 40 dB). 
 
Celková zátěž okolní obytné zástavby se významně nezmění, pokles je možno zaznamenat na 
jižní straně areálu, stejné hodnoty zůstanou na západní straně, kde je dominantní hluk 
z dopravy na veřejné komunikaci II/101.  
 
Hluk z provozu závodu ESSA nezvýší celkovou úroveň hlukové zátěže obytné zástavby 
v okolí závodu. V porovnání se současným stavem bude místech, kde je dominantním 
zdrojem hluku doprava (zástavba v Ebenové ulici a ulici K hájovně) hluk stejný (růst o 0,1 dB 
v referenčním bodě je neprůkazný, leží v toleranci měření i výpočtu), nebo se sníží (na jižní 
straně). Výsledné hladiny hluku z areálu závodu se budou pohybovat ve všech referenčních 
bodech pod 38 dB. 
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Po realizaci 1. etapy rozšíření závodu neovlivní hluk ze závodu ESSA a z dopravy 
generované závodem ESSA akustickou situaci v okolí natolik, aby jeho vinou došlo 
k překročení nejvyšších přípustných ekvivalentních hladin akustického tlaku v denní 
době. Na místech, kde je významný hluk z areálu závodu dojde oproti stávajícímu stavu 
k mírnému poklesu hodnot. 
 
2. etapa výstavby 
 

Dominantním zdrojem hluku v lokalitě bude v denní době automobilová doprava po silnici 
II/101 (viz tab. č. 21 a HS). Nikde v posuzované obytné zástavbě nebude překročena limitní 
hodnota hluku z dopravy pro starou zátěž 70 dB ani základní limitní hodnota pro hluk 
z dopravy po hlavních komunikacích 60 dB. Ve srovnání se současným stavem se hlukové 
imise z dopravy téměř nezmění. Zvýšená intenzita dopravy je kompenzována zlepšující se 
kvalitou vozového parku a nárůst v referenčním bodě 3 je neprůkazný. 
 
Hluk z areálu závodu (vnitrozávodová doprava, osobní doprava zaměstnanců, průmyslové 
zdroje) se, oproti stávajícímu stavu významně nezmění. Dojde ke zvýšení hluku v jednom 
referenčním bodě o max. 1,3 dB, což je hodnota nízká, nevýznamná, neprůkazná a leží 
v toleranci přesnosti výpočtu. Hladina akustického tlaku z provozu závodu v žádném 
z referenčních bodů s rezervou nepřekročí hodnotu 38 dB. 
 
Celková zátěž okolní obytné zástavby se ve srovnání se stávajícím stavem se sníží na J straně 
areálu (o 0,5 – 1,6 dB), na Z straně, kde je dominantním zdrojem hluk z veřejné dopravy se 
celkový hluk nezmění (výkyvy o 0,1 dB jsou neprůkazné a nevýznamné, odpovídají dennímu 
kolísání intenzity dopravy).  
 
Po realizaci 2. etapy rozšíření závodu se celková hladina hluku v lokalitě oproti 
stávajícímu stavu nezmění. V některých bodech dojde k nevýznamnému poklesu celkové 
hladiny hluku (body 4 - 7). Nedojde k překročení nejvyšších přípustných ekvivalentních 
hladin akustického tlaku v denní době. 
 
3. etapa výstavby 
 

Dominantním zdrojem hluku v lokalitě bude v denní době automobilová doprava po silnici 
II/101 (viz tab. č. 13, 21 a HS). Nikde v posuzované obytné zástavbě nebude překročena 
limitní hodnota hluku pro starou zátěž 70 dB, ani základní limitní hodnota pro hluk z dopravy 
po hlavních komunikacích 60 dB. Ve srovnání se současným stavem se hlukové imise 
z dopravy mírně zvýší. 
 
Hluk z areálu závodu (vnitrozávodová doprava, osobní doprava zaměstnanců, průmyslové 
zdroje) se oproti stávajícímu stavu u dvou referenčních bodů na Z straně nevýznamně zvýší 
(způsobeno větší intenzitou dopravy zaměstnanců) u ostatních dojde k poklesu (na J a JZ 
straně areálu).  
 
Celková zátěž okolní obytné zástavby se ve srovnání se stávajícím stavem mírně vzroste na 
Z straně areálu, což je ovlivněno zejména růstem intenzity dopravy na silnici II/101, naopak 
na J straně areálu dojde k poklesu (o 0,1 – 1,6 dB v závislosti na vzdálenosti od silnice 
II/101).   Hladina akustického tlaku se bude pohybovat v nejexponovanějších místech pod 
57 dB. Zvýšení je způsobeno běžným nárůstem dopravy na veřejných komunikacích (nikoliv 
závodem. 
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Po realizaci poslední etapy rozšíření závodu se hluk v lokalitě mírně významně nezmění, 
respektive dojde na J straně k mírnému zlepšení. Závod ani dostavbou 3 etapy neovlivní 
akustickou situaci v okolí natolik, aby jeho vinou došlo k překročení nejvyšších 
přípustných ekvivalentních hladin akustického tlaku v denní době. 
 
3.2 Hluková situace v noční době 
Porovnání hluku v referenčních bodech je provedeno pro jednotlivé etapy výstavby vždy 
k současnému stavu. 
 
Tabulka č. 22 

Porovnání hluku z areálu v jednotlivých etapách výstavby 
Noční doba 

 

Hladina hluku LAeq [dB] 
 

Ref. Stávající stav 1. etapa 2. etapa 3. etapa 
bod 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 45,9 37,5 46,5 46,3 36,4 46,7 47,1 36,9 47,5 47,3 37,1 47,7 
2 46,5 33,4 46,7 46,7 35,4 47,0 47,2 36,7 47,6 47,2 37,4 47,6 
3 46,5 36,7 46,9 46,6 34,7 46,9 47,1 36,6 47,5 47,1 37,0 47,5 
4 35,8 37,8 39,9 35,8 35,5 38,2 36,4 36,0 39,2 36,3 36,9 39,6 
5 30,1 36,7 37,6 30,3 33,7 35,4 30,3 34,8 36,1 29,8 35,5 36,6 
6 25,8 36,1 35,5 26,5 33,0 33,8 26,5 33,8 34,5 26,4 33,5 34,3 
7 32,0 37,5 38,6 33,2 32,2 35,7 33,2 33,3 36,3 33,1 33,6 36,4 

Limit 60,0 40,0 -* 60,0 40,0 -* 60,0 40,0 -* 60,0 40,0 -* 
Pozn.:  1 - Hladina hluku z dopravy celkem (včetně dopravy generované závodem) 
 2 - Hladina hluku z průmyslového areálu celkem 

3 - Hladina hluku celkem (doprava + průmyslový areál) 
* - nestanoveno  
 

V uvedeném hodnocení (tab. č. 22) je hluk z dopravy v denní době za 8 nejhlučnějších 
souvislých hodin, v noční době za 1 nejhlučnější hodinu (tj. při ranním nebo večerním 
střídáním směn). Z tohoto hlediska je nutné i k následujícímu přistupovat. 
 
Hodnocení 
 

Současný stav 
 

Dominantním zdrojem hluku v lokalitě je i v noční době doprava, především automobilová po 
silnici II/101 (viz tab. č. 22 a HS). Nikde v posuzované obytné zástavbě není překročena 
limitní hodnota hluku pro starou zátěž 60 dB, ani základní limitní hodnota pro hluk z dopravy 
po hlavních komunikacích 50 dB. 
 
Hluk z areálu závodu (vnitrozávodová doprava, osobní doprava zaměstnanců, průmyslové 
zdroje) nepřekračuje limitní hodnotu 40 dB (dosahuje max. 37,8 dB v bodě č. 4). Vypočítané 
hodnoty leží opět v pásmu nejistoty použité výpočetní metody a výsledné hodnoty tedy 
nepotvrzují překročení limitní hodnoty (stejně jako je neprokázalo měření). 
 
Celková zátěž okolní obytné zástavby se pohybuje v nejexponovanějších bodech pod 50 dB, 
na této hodnotě se podílí hlavním příspěvkem doprava po veřejných komunikacích. 
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Hluk z provozu závodu ESSA zvyšuje dle výpočtu celkovou úroveň hlukové zátěže obytné 
zástavby v okolí závodu v místech, kde je dominantním zdrojem hluku doprava (zástavba 
v Ebenové ulici a ulici K hájovně) maximálně o 1,1 dB. V místech, kde je hluk z dopravy a 
z provozu závodu srovnatelný nebo je v noční době hluk ze závodu vyšší (obytná zástavba 
jižně od areálu), je toto zvýšení výraznější (až téměř 10 dB), ovšem při výsledných hodnotách 
hluku do 40 dB. 
V současné době neovlivňuje hluk ze závodu ESSA a z generované dopravy akustickou 
situaci v okolí natolik, aby jeho vinou došlo k překročení nejvyšších přípustných 
ekvivalentních hladin akustického tlaku v noční době. U obytných objektů (v 
referenčních bodech) hluk ze závodu (sloupek 2 v tab. č. 20) nedosahuje limitní hodnoty 
40 dB.  
 
1. etapa výstavby 
 

Dominantním zdrojem hluku v lokalitě zůstane v noční době automobilová doprava po silnici 
II/101 (viz tab. č. 22 a HS). Nikde v posuzované obytné zástavbě nedojde k překročení limitní 
hodnoty hluku pro starou zátěž 60 dB, ani základní limitní hodnoty pro hluk z dopravy po 
hlavních komunikacích 50 dB. 
 
Hluk z provozu závodu ESSA (technologie, doprava) nikde v posuzovaných bodech 
nepřekročí s dostatečnou rezervou hodnotu 40 dB. V porovnání se stávajícím stavem dojde 
téměř ve všech bodech k významnému poklesu zatížení (výjimkou je bod 2, kde dojde 
k mírnému růstu). 
 
Celková zátěž okolní obytné zástavby se pohybuje v nejexponovanějších bodech do 47 dB, na 
této hodnotě se podílí hlavním příspěvkem doprava po veřejných komunikacích. Uvedené 
nárůsty v bodech 1 a 2 jsou neprůkazné (leží v rozmezí přesnosti výpočtu). Na místech, kde je 
vliv dopravy na veřejných komunikacích nižší (J strana areálu) dojde oproti stávajícímu stavu 
k poklesu celkového hluku.  
 
Znovu upozorňuji, že uvedené hodnoty platí pro nejhlučnější hodinu, tj. dobu střídání směn 
(2200 až 2220 a 540 až 600hod.). V ostatní dobu bude celkový hluk nižší. 
 
Po realizaci 1. etapy neovlivní hluk ze závodu ESSA akustickou situaci v okolí natolik, 
aby jeho vinou došlo k překročení nejvyšších přípustných ekvivalentních hladin 
akustického tlaku v noční době. Vlastní hluk z provozu závodu bude s dostatečnou 
rezervou pod limitními hodnotami (40 dB), skutečná hladina hluku bude nejvyšší 
v referenčním bodě č. 1 –36,4 dB.  
 
2. etapa výstavby 
 

Dominantním zdrojem hluku v lokalitě zůstane v noční době automobilová doprava po silnici 
II/101 (viz tab. č. 22 a HS). Nikde v posuzované obytné zástavbě (referenčních bodech) 
nedojde k překročení limitní hodnoty hluku z dopravy pro starou zátěž 60 dB, ani základní 
limitní hodnoty pro hluk z dopravy po hlavních komunikacích 50 dB. 
 
Hluk z provozu závodu ESSA nikde v posuzovaných bodech nepřekročí s dostatečnou 
rezervou hodnotu 40 dB. Oproti stávajícímu stavu dojde k mírnému poklesu hodnot ve 
všech referenčních bodech s výjimkou bodu 2, kde dojde k mírnému růstu (o 3,3 dB).   
 
Celková zátěž okolní obytné zástavby se pohybuje v nejexponovanějších bodech pod 50 dB 
(výpočtem pod 48 dB), na této hodnotě se podílí hlavním příspěvkem doprava po veřejných 
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komunikacích. Ve srovnání se stávajícím stavem dojde v místech, kde je dominantním 
zdrojem hluku doprava po veřejných komunikacích (Z strana areálu závodu) k mírnému 
nárůstu hluku (až o 1,1 dB, což je hodnota neprůkazná a leží v toleranci přesnosti výpočtu), 
naopak v místech, kde je dominantním zdrojem hluk ze závodu (J strana areálu) dojde 
k poklesu.   
 
Po realizaci 2. etapy neovlivní hluk ze závodu ESSA akustickou situaci v okolí natolik, 
aby jeho vinou došlo k překročení nejvyšších přípustných ekvivalentních hladin 
akustického tlaku v noční době. Přístavbou hal dojde, vzhledem ke stávajícímu stavu, na 
J straně k poklesu celkového hluku, na Z straně k nevýznamnému růstu. 
 
3. etapa výstavby 
 

Dominantním zdrojem hluku v lokalitě zůstane v noční době automobilová doprava po silnici 
II/101 (viz tab. č. 22 a HS). Nikde v posuzované obytné zástavbě nedojde k překročení limitní 
hodnoty hluku z dopravy pro starou zátěž 60 dB, ani základní limitní hodnoty pro hluk 
z dopravy po hlavních komunikacích 50 dB. 
 
Celková hladina hluku z provozu závodu ESSA (z dopravy v areálu a z technologie) nikde 
v posuzovaných bodech nepřekročí hodnotu 38 dB. Oproti stávajícímu stavu dojde ve většině 
referenčních bodů k poklesu hluku ze závodu, na Z straně dojde v jednom bodě k mírnému 
nárůstu (až o 4 dB).  
 
Celková zátěž okolní obytné zástavby se pohybuje v nejexponovanějších bodech pod 48 dB. 
Oproti současnému stavu dojde v místech, kde je dominantním hluk z dopravy na veřejných 
komunikacích k mírnému nárůstu hluku (až o 1,2 dB, což je hodnota neprůkazná, leží 
v toleranci přesnosti výpočtu). Na J straně dojde oproti současnému stavu k poklesu 
celkového hluku ve všech referenčních bodech.  
 
Nutno podotknout, že přístavbou nových hal dochází postupně (tak jak jsou haly 
přistavovány) na J straně areálu i k útlumu hluku z dopravy na komunikaci II/101.  
 
Po realizaci poslední etapy rozšíření závodu neovlivní hluk ze závodu ESSA akustickou 
situaci v okolí natolik, aby jeho vinou došlo k překročení nejvyšších přípustných 
ekvivalentních hladin akustického tlaku v noční době. Vlastní hluk z provozu závodu 
bude hluboko pod limitními hodnotami (40 dB pro hluk z areálu). 
 
Závěr 
Na základě provedených modelových výpočtů lze konstatovat, že v průběhu dostavby i po 
jejím dokončení dodrží firma zákonné hlukové limity v denní i v noční době a nedojde 
k významnému narušení hlukové situace v okolí. Postupnou dostavbou, přemístěním 
hlučných činností (nakládání se šrotem, přemístění dopravního koridoru do haly, atd.) dojde 
k dodržení limitů pro hluk. Oproti stávajícímu stavu se situace nezmění.  
 
Záření a elektromagnetické vlnění 
 

V uvedené výrobě nebudou používány radioaktivní látky, nedojde k ovlivnění prostředí 
radioaktivním zářením.  
 
Instalovaný elektrický příkon nedosahuje takové výše, ani nejsou používána taková napětí, 
která by vyvolala nepřípustnou hladinu elektromagnetického pole.  
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Z tohoto důvodu nedojde k ovlivnění životního prostředí radioaktivním ani elektromagnetic-
kým zářením – neposuzuje se.  
 
Biologické vlivy 
 

Z předchozího popisu vyplývá, že stávající ekosystém katastrálního území Úvaly je jako celek 
slabě stabilní, jeho nízká stabilita je způsobena především vysokým podílem devastací (v 
souvislosti se zástavbou), a vysokého podílu orné půdy. Nová výstavba bude probíhat uvnitř 
areálu a sama o sobě nepředstavuje zvýšení devastací, výstavba závodu již byla v minulosti 
realizována, nyní bude v rámci hranic areálu závodu přestavěn (dostavěn). Nedojde tedy 
k žádnému vlivu na ekologickou stabilitu katastru obce. 
 
Biologické vlivy se u zařízení tohoto typu za normálních podmínek provozu nepředpokládají. 
Nepředpokládají se ani při haváriích. 
 
Estetické vlivy 
 

Posuzování z hlediska estetických vlivů je značně subjektivní a individuální. Vlastní výrobní 
závod je již realizován. Dojde k rozšíření stávající haly, což může u některých obyvatel 
vyvolat negativní pocity, jde však vždy o vjemy subjektivní, těžko hodnotitelné.  
 
Nutno poznamenat, že stavba se nachází na okraji města, kde se obvykle staví průmyslové 
areály s rozlehlými halami. 
 
Uvedená hala jistě tvoří kontrast s rodinnými domy, které zde stojí, na druhou stranu i řada 
rodinných domů (nemyslím řadovou výstavbu) vytváří určitou „stěnu“. Hala je navržena a 
realizována ve světlé barvě, což snižuje dojem velikosti.  
 
Z předložených náhledů vyplývá, že po dostavbě 1 etapy nebudou z místa č. 1 vidět další 
etapy (z úrovně asi 1,7 m nad zemí). Dostavba administrativní budovy plochu vhodně dělí, 
její barevné řešení je z estetického hlediska vhodně navrženo.  
 
Z bodu č. 2 se projeví celá velká plocha dostavby. Jak však dokládají přiložené fotografie 
(fotomontáž) lze vhodnou úpravou zeleně kolem silnice i v areálu ESSA dosáhnout 
částečného zakrytí a pohledového rozčlenění stavby tak, aby dojem velikosti byl 
minimalizován. Při ozelenění západní strany  areálu je nutné vzít ohled na stávající inženýrské 
sítě vedené v tomto prostoru a s ohledem k nim citlivě plánovat zeleň. Rovněž je vhodné 
věnovat pozornost ozelenění stávajícímu pásu kolem silnice (zahuštění stávající zeleně) před 
RD.  
 
Z bodu č. 3 je hala, včetně dostavby vidět, z hlediska ploch nejvíce. Je však rovněž patrné, že 
výsadbou stromů do keřového patra podél silnice i v areálu ESSA je možné dosáhnout 
vhodného pohledového odclonění. 
 
Z bodu č. 4 (úroveň asi 1,7 m nad terénem) je patrné, že po osázení (zahuštěná výsadba) 
stromů a keřového patra na navrženém valu (případně i jeho zvýšením o 1 – 2 m), lze 
dosáhnout téměř úplného odclonění haly i její dostavby. Pohled do zeleně je z estetického 
hlediska vhodný. 
 
Z bodu č. 5 se nová stavba jeví jako nejméně zastíněná. Doporučuje se v dalším stupni PD 
projekčně řešit možnost protažení valu mimo retenční nádrž (severně od ní) podle řešení 
naznačeného v příloze 2a. Po osázení východní strany areálu a svahu k retenční nádrži dojde 
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k výraznému zastínění celého objektu zelení. V úvahu je nutno vzít i tu skutečnost, že plocha 
vedle areálu ESSA (V směrem) je rovněž určena ÚP pro nebytovou zástavbu, v tom případě 
dojde patrně i k zakrytí pohledu na areál jinými stavbami.  
 
Z uvedeného vyplývá, že toto hodnocení je velice subjektivní a těžko lze vyslovit soud o tom, 
co je a co není přijatelné. Po zvážení všech ukazatelů, jimiž se obvykle toto hledisko hodnotí 
jsem došel k závěru, že uvedená dostavba je v daném území i z tohoto hlediska 
akceptovatelná při realizaci kvalitních sadových úprav areálu a tím částečnému nebo i 
úplnému pohledovému zakrytí hal. Zeleň zde bude plnit funkci především estetickou a tomu 
je třeba sadové úpravy podřídit. Z estetického hlediska navrhujeme při ozelenění valu dát 
přednost rychle rostoucím jehličnanům a stále zeleným keřům, v ostatních částech s výrazným 
podílem jehličnanů, aby dojem byl co nejlepší i v zimním období.  
 
Ozelenění celého areálu bude řešeno v dalším stupni PD a projekt sadových úprav bude 
projednán s odborem ŽP MěÚ Úvaly. Znovu však podotýkám, že se jedná o hledisko 
subjektivní. 
 
4. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 
Je posuzováno jako možnost zhoršení kvality podzemní a povrchové vody. Provoz je umístěn 
v průmyslové zóně.  
 
Povrchové vody nebudou přímo provozem ohroženy. Odpadní splaškové vody jsou a budou 
čištěny v biologické ČOV města. Srážkové vody jsou vypouštěny přes retenční nádrž do 
vodoteče (Výmola). V budoucnu by mohlo vlivem zvýšené výměry zpevněných ploch dojít 
k ovlivnění odtokových poměrů v území. Proto je navržen v areálu zasakovací příkop (drén) 
který má zpomalit odtok z území. V návrhu opatření je též uvedena jiná konstrukce 
zpevněných ploch parkovišť.  
 
Nebezpečné látky jsou skladovány v provoze v transportních obalech v záchytných jímkách.  
 
Podzemní vody nebudou novým záměrem dotčeny.  
 
Záměr neovlivní chemismus podzemních ani povrchových vod ani jejich režim. Nedotkne se 
žádných pramenných oblastí. 
 
Souhrnně lze konstatovat, že při dodržování technologických postupů, provozního řádu a 
realizaci navržených opatření nebude docházet ke kontaminaci podzemních ani povrchových 
vod. 
 
5. VLIVY NA PŮDU 
Vliv na rozsah a způsob užívání půdy 
Budoucí dostavba je umístěna na ploše stávajícího areálu ve vlastnictví provozovatele a 
předmětné pozemky určené pro dostavbu byly Rozhodnutím č.j. 1951/99/00/Prok. ze dne 
07. 06. 2000 trvale odňaty ze zemědělského půdního fondu za účelem výstavby výrobního 
závodu ESSA CZECH Úvaly (výrobní hala a budovy, parkoviště a odstavné plochy, zpevněné 
plochy, komunikace, zeleň). Viz též příloha č. 5. 
 
Dle návrhu územního plánu města je toto území určeno pro nerušící výrobu a služby. 
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Zábor půdy 
Pro realizaci navrhovaného záměru nebude nutné vyjmutí půdy ze zemědělského půdního 
fondu. Požadavky dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR č.j. 
OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 
334/1993 Sb. o ochraně půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. se neuplatňují. 
Nutná odnětí již byla provedena. 
 
Povrchové úpravy 
Plánovaná dostavba objektů a inženýrských sítí bude vyžadovat zemní práce spojené se 
zakládáním stavby. Přebytečná hlušina bude použita pro stavbu zemního valu. Kulturní vrstva 
půdy bude skryta a půda bude využita pro rekultivační práce a sadové úpravy.  
 
Znečištění půdy 
K potencionálnímu znečistění půdy (resp. hlušiny) během provozu může dojít následkem 
náhodných úkapů ropných látek z motorových vozidel na parkovišti a komunikacích. Pro tyto 
účely bude v areálu zásoba sorpčních materiálů (vapex, apod.).  
  
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 
Vlivem "zakrytí" ploch stavbami, zpevněnými povrchy a zatravněním a ozeleněním 
zbývajících ploch bude eroze půdy vlivem deště a větru znemožněna. Realizací valu podél 
jižního okraje zájmové plochy dojde k vytvoření terénní vlny, která pohledově odcloní 
realizovanou stavbu, nejedná se však o jev významný, dojde k dosypání stávajícího terénu, 
posunutí terénního zlomu jižním směrem a vytvoření převýšení asi 3 m. 
 
Závěr 
V místě staveniště se vyskytuje v povrchových vrstvách menší množství zeminy využitelné 
k ohumusování rekultivovaných ploch. Tato zemina bude před započetím stavby separátně 
skryta, deponována a v plném rozsahu využita pro ozelenění obvodu areálu.  
 
6. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE 
Dle současných znalostí nemůže stavba ovlivnit horninové prostředí lokality. Nejsou známy 
nerostné zdroje, které by mohly být zamýšlenou stavbou ohroženy nebo ovlivněny. 
 
Změny hydrogeologických charakteristik 
Není předpoklad, že by stavba měla vliv na změnu hydrogeologických charakteristik dané 
lokality.  
 
Vliv na chráněné části přírody 
Stavba není v přímém kontaktu s žádnou chráněnou částí přírody a vzhledem ke svému 
charakteru nemá na blízká ani vzdálená chráněná území výrazný negativní vliv.  
 
Vlivy v důsledku ukládání odpadů 
Vzhledem k charakteru odpadů, předpokládanému množství a způsobu jejich zneškodňování 
oprávněnými firmami, nevzniknou problémy s jejich odstraňováním. 
 
7. VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY 
Fauna a flóra 
Je posuzováno jako možnost poškození a vyhubení rostlinných a živočišných druhů. 
V zájmovém území dostavby nebyly zjištěny žádné rostlinné či živočišné druhy, na které by 
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se vztahovala ochrana dle § 48 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody. Rovněž se v tomto 
území nevyskytuje žádný památný strom (§46 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody). 
 
V areálu byly již v době výstavby původních objektů v roce 2000 realizovány na základě 
projektu sadovnické úpravy.  
 
Základním požadavkem na fungování zeleně po obvodu areálu bylo pohledové zlepšení 
architektonicky strohého výrobního objektu.  
 
Na jižním okraji pozemku pak zeleň má plnit i funkci pohledové clony a určitého 
(nevýznamného) protihlukového prvku. 
 
Z požadavku na plnění protihlukové funkce vycházela i půdorysně prostorová struktura tohoto 
pásu, který je nyní tvořen dvěma prakticky souvislými vícepatrovými pásy tak, aby byl 
světelně zajištěn vývoj porostních plášťů, které však nejsou účinným prvkem zachycujícím 
hluk. 
 
Výběr dřevin vycházel z Rajonizace společenstev okrasných rostlin a z Biogeografické 
diferenciace geobotanické mapy ČR, přičemž výběr obsahoval odolné introdukované druhy 
pouze v keřovém patru. Složení výsadeb bylo dále ovlivněno funkcí, kterou měla navržená 
zeleň zastávat. 
 
Z výše uvedených principů a požadavků budou vycházet i úpravy zeleně související s novou 
dostavbou. Vlastní nové rozšíření objektů bude umístěno na stávající travnaté plochy v centru 
areálu.   
 
Z důvodů pohledových a protihlukových je v záměru vybudování zemního valu na jižní straně 
areálu. V průběhu zemních prací při budování tohoto valu bude nutné zasáhnout do mladých 
dřevin, které tvoří současný pás zeleně. Druhy těchto dřevin jsou vyjmenovány v kap. C II. 
Část těchto dřevin při hranici areálu bude ponechána na místě, u většiny těchto stromů se 
počítá s jejich přesazením a využitím při nových sadových úpravách, kdy zemní val a jeho 
okolí bude příslušně ozeleněno. 
 
Obvodové ozelenění zůstane z převážné části zachováno ve stávajícím stavu. V místech kde 
dojde k jeho dotčení, bude po ukončení zemních prací povrch opět zatravněn a doplněny 
skupiny dřevin. Poměr dřevin a zatravnění zůstane stávající, tj. cca 50 % plochy bude 
zatravněno a 50 % bude osázeno skupinami dřevin.  
 
Zemní val bude ze strany k rodinným domkům osázen skupinami dřevin, tak aby tvořily 
etážový porost. Dřevinami bude osazeno cca 80 % plochy jižní strany valu. Podél oplocení 
bude pro možnost oprav plotu ponechán travnatý pás činící cca 20 % výměry jižní strany 
valu. Severní (tj. dovnitř areálu situovaná strana valu) bude osázena shodně jako obvodové 
ozelenění. Poměr dřevin a zatravnění bude cca 50/50 %. 
 
Poškození ekosystémů 
Realizací stavby nedojde k poškození významných biotopů v jeho okolí. Výstavbou nebude 
zasažen žádný evidovaný ekosystém, který má z hlediska ekologické stability krajiny nějakou 
hodnotu.  
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V současném areálu se téměř nevyskytují žádní savci (možný, ale nepotvrzený je výskyt 
hlodavců) a chudá je rovněž aviafauna. V nově upravených plochách zeleně je pravděpodobné 
usídlení některých běžných pěvců a drobných savců.  
 
Celkově lze konstatovat, že z hlediska ochrany přírody - flóry, fauny a celých ekosystémů, 
nebude mít navrhovaná stavba podstatný negativní vliv na své okolí. Shrnutí vlivů je 
provedeno v tabulce č. 23. 
 
8. VLIVY NA KRAJINU 
Zákon č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny v §12 stanoví, že „Krajinný ráz, kterým je 
zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je ochráněn 
před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména 
umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování 
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, 
harmonické měřítko a vztahy v krajině.“ 
 
Tabulka č. 23 

Vliv výstavby a provozu stavby na ekosystémy, jejich složky a funkce 
 

Vliv Druh ovlivnění Odhad významnosti vlivu 
Emise z dopravy při vý-
stavbě 

přímé, krátkodobé nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná 

Prach a hluk při výstav-
bě 

přímé, krátkodobé nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná 

Emise z dopravy v době 
provozu 

přímé,  
 

nepříznivý vliv malý, navýšení dopravy vzhledem 
k současnému stavu je malé 

Emise z kotelny přímé minimální nepříznivý vliv (ekologické palivo) 
Vliv na jakost povrcho-
vé vody 

přímé nepříznivý vliv minimální, zmírňující opatření jsou 
dostupná (lapoly …) 

Půda v areálu přímé minimální nepříznivý vliv, svrchní horizont bude 
v plném rozsahu využit  

Vliv na flóru a faunu 
v době výstavby 

přímé stávající dřeviny na jižní části pozemku budou zčásti 
přesazeny, zčásti zachovány (zemní val), budou 
provedeny nové sadové úpravy včetně dosadby 
dřevin 

Vliv na flóru a faunu 
v době provozu 

nepřímé minimální nepříznivý vliv imisí v bezprostředním 
okolí  

 
Krajinný ráz se odvíjí v prvé řadě od trvalých ekologických podmínek a ekosystémových 
režimů krajiny. V těchto rámcích je krajinný ráz dotvářen (krajiny přírodní) až vytvářen 
(krajiny antropicky přeměněné) lidskou činností a životem lidí v nich. Krajinný ráz je tedy 
v našich středoevropských podmínkách výsledkem lidské činnosti v určitých přírodních 
podmínkách. 
 
Krajinný ráz je vytvářen souborem typických přírodních a člověkem vytvářených znaků, které 
jsou lidmi vnímány a určitý prostor pro ně identifikují. Typické znaky krajinného rázu tedy 
vytváří obraz dané krajiny. 
 
Na určení krajinného rázu se v prostoru posuzovaného záměru podílejí zejména následující 
hlavní složky (dle dr. Macháčka): 
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Krajinná složka  Projev Význam, poznámky 
Rozsáhlé plochy orné půdy negativní Velký až určující 
Lesní porosty pozitivní Nízký – západně od areálu za RD  
Výrazné přírodní elevace pozitivní  Nulový – zde chybí  
Trvalé travní porosty pozitivní Malý  
Doprovodné kulisy a linie dřevin pozitivní Střední  
Vodní toky pozitivní Nulový (absentují v nejbližším okolí, 

pohledově skryty - Výmola) 
Vodní plochy pozitivní Nulový (absentují) 
Zástavba nejbližších sídelních útvarů neutrální Střední (relativně homogenická většinově 

nízkopodlažní venkovská zástavba) 
Výškové objekty (bodové a prostorové 
dominanty) 

negativní Střední (průmyslový areál) 

Historické dominanty v sídlech pozitivní Malý 
Komunikace negativní Velký (II/101) 
Vedení VN, VVN negativní Malý 

 
Určení typu krajinného rázu a jeho prostorové vymezení 
Zájmová lokalita se nachází v severovýchodní okrajové části města Úvaly. Z hlediska širších 
panoramatických pohledů města a okolí se jedná o krajinu, kde se střídají velké bezlesé 
plochy s většími lesními celky jako je např. Vidrholec.  
 
Díky konfiguraci terénu utvářeného tokem Výmoly a jejích přítoků v jižní části sídla – potoků 
od Dobročovic, Škvorce a Přišimas se v dálkových pohledech uplatňují vyvýšeniny, zejména 
masiv Klánovického lesa, Škvorecké obory a zalesněné stráně podél Výmoly. Na město se 
otvírají pěkné pohledy z jihu a jihovýchodu, z návrší Radlické čtvrti a na cestě od Přišimas. 
Nízkopodlažní úroveň zástavby včetně sídliště na Homolce působí z těchto pohledů příznivě a 
není ničím narušena. V panoramatu se neuplatňuje žádná výrazná dominanta s výjimkou 
retranslační věže v poloze Na kostelíku. 
Z hlediska širších pohledových expozic je zřejmé, že řešené území s vnitřní, historickou částí 
Úval pohledově nesouvisí, ale je součástí novodobé, či dokonce soudobé zástavby.  
 
Z hlediska lokálního je areál umístěn na zhruba čtvercovém pozemku o velikosti cca 
49 tis. m2, který se mírně svažuje od severní hranice k jižní hranici cca o 5,5 m, což odpovídá 
sklonu 2,6 %. Směrem severním se nachází za hranicí areálu zemědělské plochy. Směrem 
západním vede komunikace II/101 spojující město Úvaly s obcí Jirny a za touto komunikací 
se nachází obytná zástavba rodinných domků. Za východní hranicí areálu navazuje plocha 
zemědělské půdy a dále se nachází farma Hodov. Při jižní hranici areálu jsou plochy nové 
výstavby rodinných domků, za kterými se zvedají plochy lesní zeleně.  
 
Ve stávajícím areálu ESSA CZECH s. r. o.nenacházejí žádné významné biotopy.  
 
Popis a vyhodnocení krajinotvorných způsobů využívání území 
 

Zemědělství a lesnictví 
Areál se nachází na okraji města Úvaly a severně pokračují již zemědělské plochy. Lze však 
konstatovat, že pokračující výstavba v okolí zájmové lokality již setřela původní zásadní vlivy 
zemědělství a lesnictví na formování krajiny zájmového území. 
 
Sídelní funkce 
Druhá polovina minulého století využila relativně příznivé podmínky pro zástavbu v okolí, 
která změnila původní ráz zdejšího prostředí včetně širšího okolí. Areál záměru je umístěn na 
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plochách určených územním plánem pro výstavbu. V současné době lze charakterizovat 
předmětné plochy z hlediska urbanistické struktury jako rozvolněné s nízkou zástavbou. 
 
Doprava 
Vedle výstavby nových obytných souborů ovlivňuje určitým způsobem zájmové území i 
doprava. Poblíž západní hranice areálu ESSA CZECH s. r.o. vede silnice II/101 z Úval do 
obce Jirny. 
 
Charakteristika dané lokality a začlenění záměru jako jeho další charakteristiky 
Lze konstatovat, že celkový architektonický výraz nové dostavby včetně použitých konstrukcí 
a materiálů odpovídá charakteru stávající stavby a navazuje na stávající dispozici objektu. 
Architektonické řešení objektu je popsáno v kapitole B dokumentace. Lze konstatovat, že 
z hlediska architektonického svým měřítkem a tvarem navazuje na charakter okolí, tj.není 
v zásadním kontrastu a nenarušuje jeho ráz. Vzhledem k tomu, že je areál umístěn do 
urbanizované lokality, můžeme širší vliv na prostorové vztahy okolní krajinu hodnotit jako 
málo významný až nevýznamný.  
 
Z hlediska lokálního pohledu, zejména od jižní hranice areálu může však působit umístění 
stávající haly na vyvýšeném terénu jako určitá dominanta pro nově vystavěné rodinné domky. 
V současné době může být rušivě pohledově vnímána i stávající umělá protihluková zábrana 
na jižní straně areálu. Realizací valu a jeho vhodným ozeleněním se dá doschnout přijatelného 
pohledového oddělení areálu od zástavby. 
 
Stanovení přípustnosti záměru 
Z hlediska krajiny a krajinného rázu je nutné vycházet ze skutečnosti, že  na místě předmětné 
výstavby je již provozována povolená stavba víceúčelové haly a že posuzovaný záměr je 
rozšířením původní zástavby. Je proto třeba posuzovat záměr v této souvislosti – posuzovat 
vazbu a návaznost na současnou stavbu a to zdali se rozšířením výstavby zlepší nebo zhorší 
stávající stav.  
 
Důležitým vstupem stanovení přípustnosti záměru je i to, jak může být daný prostor vnímán a 
identifikován okolním obyvatelstvem. Jedná se především o obyvatele nové výstavby 
rodinných domků při jižní hranici areálu, které byly postaveny později, než vlastní současná 
stavba haly. 
 
Z hlediska širšího hodnocení vlivu rozšíření výstavby stávající haly na krajinný ráz dle 
definice §12 zákona č. 114/1992 Sb. lze konstatovat, že záměr dostavby závodu je přípustný. 
Architektonicky citlivě navazuje rozšíření na stávající výstavbu. Negativní ovlivnění krajin-
ného rázu, jeho kulturní a historické charakteristiky je zanedbatelné, dostavba harmonizuje se 
stávající stavbou i s konfigurací a uspořádáním vzhledem k širšímu krajinnému celku. Záměr 
nenarušuje přírodní složky (tj. nenarušuje významné krajinné prvky a zvláště chráněná území) 
a respektuje historický vývoj dané urbanizované krajiny a uspořádání složek a prvků širšího 
krajinného prostoru. 
 
Z hlediska lokálního vnímání daného prostoru obyvatelstvem je třeba poznamenat, jak již 
bylo uvedeno, že z pohledu některých obyvatel nově postavených rodinných domků při jižní 
hranici areálu může být stávající stavba a výroba vnímána negativně a rušivě, i když původní 
stavba areálu zde předcházela výstavbě rodinných domků. V novém záměru dostavby je proto 
přikládán zvláštní důraz na snížení případného negativního vjemu současné stavby a zlepšení 
současného stavu dostupnými opatřeními. Jedná se především o opatření ke snížení hluku 
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z výroby a zlepšení estetického pohledu z jižní strany i západní strany. Jedná se především o 
záměr výměny stávající umělé protihlukové zábrany ze dřeva a kovu za nový zemní 
ozeleněný val na jižní straně areálu a ozelenění západní strany areálu. Rovněž je důležité 
ozelenění všech ostatních volných ploch v areálu a to nejenom zatravněním, ale i stromy a 
keři, což zvýší estetickou hodnotu areálu. Toto opatření je navrhováno v rámci dostavby tak, 
aby se radikálně zlepšila pohledová stránka (viz náhledy, u nichž není vždy zeleň dotvořena 
do plné projektované výše, zakryla by z daného bodu pohled na halu). Zemní val spolu s 
provedenými příslušnými sadovými úpravami a ozeleněním zlepší estetické vnímání prostoru 
a ozelenění bude působit jako určitý kladný přírodní prvek. V porovnání se současným 
stavem je proto možné považovat záměr dostavby a s ní spojených jmenovaných opatření 
z hlediska lokálního pohledového posouzení jako přípustný. 
 
Vzhledem k rozsahu stavby, jejímu umístění (na okraji města) a vlivu na životní prostředí, 
nelze očekávat žádný významný vliv na krajinu ani krajinný ráz (zejména po realizaci 
sadových úprav).  
 
9. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY 
Nová dostavba nebude mít žádný vliv na budovy či architektonické památky. Současný stav 
antropogenního využití zájmového území zůstane zachován. V lokalitě v současné době 
antropologická činnost probíhá (stávající výroba), dojde k intenzifikaci stávající výrobní 
struktury v území.  
 
Není předpoklad, že by byly výstavbou zasaženy architektonické a archeologické památky 
nebo další jiné lidské výtvory. 
 
Při provádění především zemních – výkopových prací dodavatelskou firmou musí náhodné 
archeologické nálezy být oznámeny Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo 
nejbližšímu muzeu s tím, že v případě nálezu budou práce okamžitě zastaveny a to do doby 
prohlídky místa organizací oprávněnou archeologické průzkumy provádět. 
 
 
 

II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A 
MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ 

Tyto vlivy lze hodnotit z různých hledisek. Pro danou lokalitu a navrhovanou činnost jsou 
důležité následující ukazatele.  
 
Vliv na dopravu 
Při výstavbě dojde k dočasnému zvýšení dopravního ruchu v důsledku pojezdu nákladních 
vozidel a staveništních mechanismů. Dobrou organizací prací lze tuto zátěž minimalizovat. 
 
Po zvýšení výroby na plnou kapacitu se předpokládá zvýšení denního provozu na 35 NA. 
Hlavní dopravní trasy z areálu ESSA budou vedeny na křižovatku se silnicí č. II/101 a dále 
severním nebo jižním směrem podle polohy dodavatelů vstupních surovin a odběratelů 
výrobků (hlavní odběratelé budou Auto Škoda Mladá Boleslav, nová výroba automobilů 
Toyota Peugeot Kolín a zahraniční automobilky převážně v Německu). 
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Do budoucna se počítá s tím, že hlavní dopravní trasy a napojení areálu ESSA CZECH s.r.o. 
bude na plánovaný obchvat města Úvaly, který povede severovýchodně od areálu. 
 
Vliv navazujících souvisejících staveb a činností 
Po ukončení výstavby a zahájení provozu se nepočítá s následnými dostavbami a úpravami 
v zájmové lokalitě. Budou pouze dokončovány sadové úpravy, které budou mít příznivý vliv 
na estetický vzhled celé stavby a na  životní prostředí okolí.  
 
Rozvoj navazující infrastruktury 
Realizací stavby nebude ovlivněn. 
 
Vliv na estetické kvality území 
Plánovaná dostavba bude navržena co nejjednodušeji tak, aby architektonicky, barevně, 
výškově i tvarově navazovala na současné objekty v areálu. Jedná se o typický produkt 
současné architektury, vycházející především z ekonomických ukazatelů a účelnosti. 
Základem je stavba ve tvaru kvádru. Pohledy na výslednou stavbu v jednotlivých etapách 
výstavby jsou součástí přílohy. Vzhled architektonicky strohého výrobního objektu zmírní 
citlivě realizované sadové úpravy v areálu. Z hlediska posouzení vlivu nové výstavby na 
estetické kvality území lze konstatovat následující 

a) vybraná lokalita pro výstavbu a její okolí patří k územím s průměrnou hodnotou 
krajinného rázu a nevyžaduje tudíž zvláštní přístupy k ochraně krajinného rázu nad 
rámec běžných zvyklostí - lokalita je proto pro plánovanou stavbu vhodná 

b) navrhovaná stavba je řešena po stránce technické i estetické na standardní evropské 
úrovni pro objekty tohoto typu 

c) posouzení krajinného rázu z hlediska širších pohledů a lokální pohledové faktory jsou 
podrobně popsány výše. Lze konstatovat, že vzhledem k některým opatřením 
spojeným s novou dostavbou dojde ke zlepšení stávajícího stavu. Důležitý, z hlediska 
krajinného rázu je ovšem i faktor ozelenění areálu. 

 
Vliv na rekreační využití krajiny 
Plocha stavby není využívána k rekreačním účelům a nepředpokládá se žádný vliv na 
rekreační využití krajiny. 
 
Biologické vlivy 
Stavba nebude mít žádné vedlejší biologické vlivy na prostředí. 
 
Možnost přeshraničních vlivů 
Vzhledem k poloze zájmové lokality a rozsahu záměru se přeshraniční vliv z hlediska dopadu 
na stav životního prostředí nepředpokládá (s výjimkou exportu výrobků, což lze klasifikovat 
pozitivně). 
 
Celkové hodnocení 
Vliv záměru na dostavbu areálu ESSA s. r. o. na životní prostředí je málo významný až 
nevýznamný. Hodnocení je provedeno pro základní ukazatele.  
 
Způsob hodnocení : Celková váha všech ukazatelů je rovna 100. 
 
Body v jednotlivých okruzích jsou přidělovány dle hodnoty znečištění, respektive vlivu na 
životní prostředí dle příslušné tabulky. Minimální počet bodů pro daný ukazatel je 1, 
maximální pak 8. 
 



________ESSA Czech spol. s r. o.______________________________Hodnocení vlivů na životní prostředí_________ 

0207 – 05  Strana 100
Stran 121 

Hodnocení   0 – 20 bodů  málo významný vliv (až nevýznamný) 
  21 – 30 bodů  malý až významný vliv 
  31 – 40 bodů  velmi významný vliv 
  nad 41 bodů  vysoký vliv vyžadující rozsáhlé kompenzace až  

neprovedení stavby. 
 

Zvolená metoda je obdobná jako v případě hodnocení kvality životního prostředí. O tom, jaké 
body budou přiděleny, rozhodují pokud možno objektivní ukazatelé (vztah k limitním 
hodnotám). Byla zvolena stupnice podle Doc. RNDr. J. Anděla, CSc. (např. Regionální 
výzkum krajiny, Sborník geografických prací PF UJEP Ústí n. L., 2001).  
 
Posuzovaný záměr má malý až nevýznamný vliv na životní prostředí, je příznivě ovlivněn 
zejména vysokým počtem nových pracovních míst a negativně ovlivněn hlukem. Samozřejmě 
je možné i jiné hodnocení tak, jak je uvedeno např. u porovnání variant, kde jsou použity jiné 
metody. 
 
Tabulka č. 24 

Komplexní hodnocení vlivu záměru na životní prostředí 
 

Vliv na ŽP 
Ukazatel 

Váha  Body Celkem
Poznámka 

Vlivy na obyvatelstvo celkem 20,0  5,0  
 - emise  1,0   
 - pitná voda  1,0   
 - hluk  2,0  Nejsou překračovány limity 

 - sociálně ekonomické vlivy  1,0   
     

Vlivy na ovzduší a klima celkem 12,0  3,0  
 - emise uhlovodíků (benzen)  1,0   
 - emise TZL  1,0   
 - emise NO2  1,0   
     

Vlivy na hlukovou situaci v okolí celkem 7,0  3,0 Nejsou překračovány limity 
     

Vlivy na vodu celkem 12,0  2,0  
 - znečištění povrchových vod  1,0   
 - znečištění podzemních vod  1,0   
     

Vlivy na půdu celkem 31,0  3,0  
 - devastace  1,0   
 - horninové prostředí  1,0   
 - přírodní zdroje  1,0   
     

Vlivy na ekosystémy a faunu celkem 15,0  3,0  
 - vliv na faunu  1,0   
 - vliv na flóru  1,0   
 - vliv na ekosystémy  1,0   
     

Vliv na kulturní památky a hmotný majetek 3,0 1,0 1,0  
     

Celkem 100,0  20,0  
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III. CHARAKTERISTIKA ENVIROMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH 
HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH 

I při vysoké kvalitě provedení stavby a technologie musíme připustit, že provoz s sebou nese 
určitá rizika, která nelze zcela vyloučit. Jedná se zejména o 
 

- dopravní havárie 
- havárii technologie (lisu) 
- únik produktů RL ve výrobní hale nebo na volném prostranství 
- požár 
- živelná pohroma nebo havárie mimořádného rozsahu (teroristický útok, apod.). 

 
Podle principu maximální bezpečnosti musíme připustit, že může dojít k selhání zabezpečo-
vacího systému  

- v daleké budoucnosti 
- alespoň jedenkrát za dobu provozu technologie. 

 
Tyto možné provozní stavy je nutné řešit v provozním řádu závodu. Tento provozní řád musí 
obsahovat jednoznačné instrukce o postupu v případě možných poruch. 
 
Při řádném provedení stavby a dodržení technologie je možnost havárie minimalizována, dá 
se říci, že i vyloučena. 
 
Dopravní havárie 
 

K havárii dopravních prostředků v areálu závodu nebo na příjezdové komunikaci může dojít 
 

- vlivem hrubé nedbalosti. Havárie tohoto druhu je zapříčiněna selháním obsluhy  
- vlivem skrytých vad (tato vada se projeví neočekávaným porušením funkce dopravního 

prostředku)  
 

Pravděpodobnost vzniku této havarijní situace je nutno hodnotit jako velmi málo reálnou, až 
nereálnou, protože vznik havárie je podmíněn kauzální existencí min. 2 nestandardních dějů. 
Přihlédneme-li k povolené rychlosti vozidel v areálu, jsou důsledky takové havárie pro zdraví 
a ohrožení majetku malé.  
 

Vzhledem k tomu, že takové havárie bývají spojeny s únikem RL, jsou důsledky naprosto 
zřejmé, došlo by ke kontaminaci podloží a následně podzemních vod i povrchových vod. Tato 
havárie by byla ihned vizuálně patrná, záchranné práce by začaly ihned bez zbytečné 
prodlevy.  
 
Havárie v technologii 
 

Jedná se o havárii lisu spojenou s jeho destrukcí nebo poruchou stability. Důsledkem takové 
havárie je značné poškození zařízení závodu, která může být spojená i s ohrožením obsluhy. 
K takovéto havárii za normálního stavu nemůže dojít – k vyvolání je zapotřebí nestandardních 
jevů – zemětřesení, teroristický útok, apod.  
 
Únik RL v hale nebo na volném prostranství 
 

Jedná se o únik RL ve výrobní hale (olejů). Vzhledem k používaným množstvím (používají se 
mechanické lisy) těchto látek uvnitř hal je takováto havárie nevýznamná. V halách jsou 
nepropustné podlahy a k dispozici je dostatek sorpčních materiálů k odstranění následků. 
V případě havárie na volném prostranství (únik z vozidel při havárii) by byly použity sorpční 
materiály, v případě zasažení zemin by byly tyto odtěženy.   
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Požár 
K požáru může dojít jak v technologii, tak i ve skladech či administrativní budově. Vznik 
takovéto havárie je velmi málo pravděpodobný. Závod je vybaven dostatečným množstvím 
hasebních prostředků. Vlastní hasičský sbor nemá. Nejedná se o provoz se zpracováním 
hořlavých nebo výbušných látek.  
 
Živelná pohroma 
 

K havárii tohoto druhu může dojít při zemětřesení (v dané oblasti nepravděpodobné), pádu 
letadla nebo při teroristickém útoku. Havárie tohoto druhu by mohla být spojena s 
kontaminací podloží, což je však problém druhotný.  

 
 
 

IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍ-
ŽENÍ, POPŘ. KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Fáze přípravy 
 

• před podáním žádosti o stavební povolení investor požádá KÚ Středočeského kraje, 
referát životního prostředí o udělení souhlasu vodohospodářského orgánu ke stavbě ve 
smyslu zákona č. 254/2001 Sb. a předloží veškeré požadované doklady včetně 
podrobných hydrotechnických výpočtů ohledně odvodu srážkových a splaškových vod 
z areálu. Současně požádá o povolení zvýšení množství vypouštění OV do městské 
kanalizace (správce kanalizace)  

• v PD bude jasně definován způsob odvádění srážkových vod ze zpevněných ploch 
v areálu (mimo městskou kanalizaci) do vodoteče, voda, která může kontaminovaná 
(parkoviště) přes plnoprůtokové lapoly do retenční nádrže a po kontrole do vodoteče 

• PD bude obsahovat souhlas správce toku pro řízené vypouštění srážkových vod z retenční 
nádrže do vodoteče. OV musí plnit platné předpisy a požadavky správce toku na kvalitu 
vod 

• výdechy větracích a klimatizačních jednotek umístěné na střeše nebo na obvodových 
zdech objektů budou mít výdechové otvory orientovány směrem od nejbližší obytné 
zástavby - směr SV (zapracovat do PD)  

• v dalším stupni PD bude zvážena a posouzena i možnost rekuperace tepla z větracího 
systému (zejména v topném období). 

• v dalších stupních PD budou upřesněna místa pro shromažďování jednotlivých druhů 
odpadů vznikajících při výstavbě a tato místa budou zajištěna v souladu s příslušnými 
předpisy 

• PD pro 3. etapu výstavby bude zahrnovat i protihlukovou stěnu u parkovišť na J straně 
areálu o výšce min. 2 m 

• vzhledem k nepříznivým odtokovým poměrům a nutnosti vybudovat zasakovací příkop 
pro odvádění srážkových vod doporučujeme zvážit výstavbu zpevněných ploch pro 
parkoviště bez asfaltobenového krytu, pouze se zatravňovacími tvárnicemi. Toto opatření 
umožní zasakování srážkové vody na ploše, na níž spadne. Moderní OA, pro něž jsou tyto 
plochy určeny, mají dokonalý těsnící systém a nehrozí kontaminace úkapy maziv a paliv 
(využívá se např. v průmyslové zóně Liberec – jih) 

Všechny možné havarijní stavy budou řešeny v provozním řádu a požárním plánu. V nich 
bude jasný předpis, jak v případě takové situace postupovat. 
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• součástí dalšího stupně PD bude návrh světlíků o zvukové neprůzvučnosti min. 28 dB 
• v PD budou stávající vrata z lisovny zrušena a zazděna (s výjimkou propojení hal) 
• PD bude řešit zakrytování nově instalovaných velkých lisů tak, aby se omezilo šíření 

hluku v hale 
• součástí dalšího stupně projektové dokumentace bude i projekt sadových úprav v okolí 

stavby, pokud to plošné poměry umožní. K úpravám budou používány jen kvalitní druhy 
dřevin, vhodné do této lokality. Dřeviny budou vysazovány zapěstované s kořenovými 
baly  

• návrh ozelenění celého areálu a příslušné sadové úpravy dle předloženého projektu bude 
projednán s příslušnými orgány státní správy. Návrh bude respektovat požadavek co 
největší míry využití stávajících dřevin (tj. i případné přesazení mladých stromů) a 
zachování stávající druhové skladby dřevin areálu (viz kap. C. II.). Upřednostnit stále 
zelené dřeviny, zejména na J a Z straně areálu 

• podle schváleného územního plánu města Úvaly je uvažovaná dostavba na pozemcích, 
které jsou svým funkčním využitím určeny jako území nerušící výroby a služeb. To 
znamená, že slouží převážně pro umístění zařízení výroby a služeb podstatně 
neobtěžujících svoje okolí nad přípustnou míru. Při rozšiřování stávajícího závodu je 
nutné využít všech dostupných technických prostředků a opatření, a tato opatření musí být 
zapracována v projektu pro stavební povolení. Součástí projektu bude i vyhodnocení 
přínosů navržených protihlukových opatření. 

 
Fáze realizace 
 

• pro fázi výstavby bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku 
látek škodlivých vodám (viz zák. č. 254/2001 Sb.), který bude schválený předložen před 
zahájením stavby. S jeho obsahem budou seznámeni všichni pracovníci dodavatelské 
firmy. V případě havárie jsou povinni postupovat dle tohoto plánu 

• dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu s platnými předpisy v oblasti 
odpadového hospodářství. O vznikajících odpadech povede v průběhu stavby řádnou 
evidenci odpadů. Výkopová zemina musí být přednostně nabídnuta k využití, v případě, 
že využita nebude, pak předloží doklad o jejím zneškodnění 

• inženýrské sítě, které budou výstavbou dotčeny, budou v předstihu přeloženy  
• v areálu smí být ke zpětným zásypům a vyrovnávání terénu použito pouze zemin, které 

splňují kritérium A nebo B (viz Metodický pokyn MŽP z 15. 9. 1996, Věstník MŽP, 
část 3) 

• pokud budou zeminy z výkopů používány k zásypům a navážkám, je nutné při kolaudaci 
doložit atest o jejich nezávadnosti  

• zásoby sypkých materiálů a ostatních prašných materiálů na volných plochách budou 
v období výstavby minimalizovány z důvodů omezení prašnosti 

• v případě nepříznivých klimatických podmínek (sucho, větrno) v době provádění zemních 
prací budou odkryté prašné stavební plochy skrápěny  

• zamezit zbytečným přejezdům stavebních mechanismů, důsledně dbát na vypínání motorů 
mechanismů v době přestávek 

• během výstavby je nutno omezit negativní vlivy způsobené pojezdy stavební techniky a 
provozem staveniště. Zabezpečit dobrý stav stavební techniky, mechanismy odstavovat 
na zpevněnou plochu.  

• zamezit zbytečným přejezdům techniky, důsledně dbát na vypínání strojů v době 
přestávek v práci 
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• organizačními opatřeními bude zajištěno, že na jižní straně prostoru při výstavbě valu 
nebudou současně v činnosti více než 2 těžké mechanismy 

• dodavatel zakrytování lisů bude garantovat projektovanou účinnost opatření 
• stavební činnost bude optimalizována tak, aby výstavba valu byla co nejkratší a zajistila 

co nejdříve využití clonícího efektu 
• v případě potřeby bude na jižní straně areálu po dobu výstavby valu instalována mobilní 

protihluková stěna 
• v případě potřeby bude ve 2. etapě tato stěna instalována u západní hranice pozemku, 

totéž platí i pro 3. etapu 
• využitelnou vrstvu půdy ze stavebních ploch sejmout a využít pro sadové úpravy. 
• plocha zeleně bude v souladu s projektem realizována tak, aby zvyšovala ekologickou 

stabilitu území a plnila funkci estetickou  
• obvodové ozelenění zůstane z převážné části zachováno ve stávajícím stavu. V místech 

kde dojde k jeho dotčení, bude po ukončení zemních prací povrch opět zatravněn a 
doplněny skupiny dřevin. Poměr dřevin a zatravnění zůstane stávající, tj. cca 50 % plochy 
bude zatravněno a 50 % bude osázeno skupinami dřevin  

• jako součást zemních prací bude již v 1. etapě dostavby realizován zemní val včetně 
ohumusování a výsadeb 

• zemní val bude ze strany k rodinným domkům osázen skupinami dřevin, tak aby výsadby 
vytvořily etážový porost. Dřevinami bude osazeno cca 80 % plochy jižní strany valu. 
Podél oplocení bude pro možnost oprav plotu ponechán travnatý pás činící cca 20 % 
výměry jižní strany valu. Severní (tj. dovnitř areálu situovaná strana valu) bude osázena 
shodně jako obvodové ozelenění. Poměr dřevin a zatravnění bude cca 50 : 50 

• k ozelenění budou užity druhy dřevin uvedené v textu  
• k zatravnění bude užita parková travní směs 
• všechny mechanismy pohybující se na staveništi musí být v řádném technickém stavu, 

požaduje se zejména kontrola z hlediska možných úkapů RL a hluku 
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku na čištění vozovek v průběhu zemních 

prací 
• v první etapě výstavby při realizaci zemního valu je nutno organizovat práci tak, aby byl 

minimalizován souběh práce hlučných mechanismů na valu max. na 2 (místo možných až 
4, s kterými počítá HS jako s nepříznivým případem). Toto opatření sníží hlučnost u 
obytné zástavby na jižní straně areálu až o 3 dB 

• v době výstavby bude na stavbě udržována zásoba min. 5 kg sorpčních materiálů pro 
případ úniku ropných látek z mechanismů. V takovém případě budou kontaminované 
zeminy ihned odtěženy a zneškodněny mimo stavbu odpovídajícím způsobem 

• při kolaudaci stavby bude předložen schválený provozní řád rozšířené kanalizace, lapače 
tuků a záchytných a havarijních jímek. Tento provozní řád bude obsahovat i předpis pro 
odběr vzorků vody z lapače tuků (ke zjišťování jeho účinnosti) a v případě naplnění i 
havarijních jímek  

• při kolaudaci předloží investor evidenci odpadů vznikajících při provozu v nových 
provozních souborech, dle právní úpravy platné v době kolaudace stavby (nyní § 16, odst. 
1) zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb.) 

• při kolaudaci stavby budou investorem předloženy doklady o zneškodnění nebo využití 
odpadů vzniklých realizací stavby 

• bude provedena zkouška těsnosti nové kanalizace (ČSN 75 6909), protokoly budou 
předloženy při kolaudaci stavby. Rovněž budou předloženy doklady o zkoušce těsnosti 
všech jímek 
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• před uvedením stavby do zkušebního provozu bude aktualizován a doplněn provozní řád, 
který bude obsahovat i požární řád a plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti 
vod. Uvedené předpisy budou předloženy ke schválení před kolaudací stavby 

• po ukončení každé etapy výstavby bude provedeno autorizované měření hluku na hranici 
pozemku závodu a v nejbližší zástavbě. Pokud by měření prokázala, že hluk v chráněném 
prostoru a v chráněném prostoru okolních obytných domů překračuje limitní hodnoty, 
budou navržena dodatečná protihluková opatření 

• měření hladiny hluku bude provedeno při výstavbě valu a na základě jeho výsledků budou 
případně přijata příslušná opatření (přenosná protihluková stěna, snížení počtu současně 
pracujících mechanismů, apod.) s přihlédnutím k vlivům na délku výstavby. 

 
Fáze provozu 
 

• při plném provozu bude provedeno kontrolní měření hlučnosti na hranici závodu, předem 
bude změřena hodnota pozadí (rozsah bude upřesněn po dohodě s hygienikem) 

• bude provedeno kontrolní měření hladiny hluku v pracovním prostředí 
• zařízení bude udržováno v řádném technickém stavu a tím bude předcházeno zvýšení 

hlučnosti 
• manipulaci s odpady v dopravně manipulačním prostoru nelze realizovat při trvale 

otevřených vjezdových a výjezdových vratech dopravního koridoru – zakotvit do 
provozního řádu 

• filtry vzduchotechniky budou pravidelně udržovány 
• pravidelně čistit vtokový systém a tukový filtr u výdejny jídel 
• vést řádnou evidenci vznikajících odpadů v souladu s vyhl. MŽP ČR č. 383/2001 Sb. a 

nakládat s nimi dle příslušných předpisů 
• zneškodnění odpadů bude zajištěno smluvně pouze se subjekty, mající oprávnění k této 

činnosti. 
• v etapě provozu bude pro případ dopravní nehody spojené s únikem RL v areálu 

k dispozici zásoba sorpčních materiálů min. 5 kg 
• při nakládání s chemickými látkami a přípravky budou plněny veškeré povinnosti 

vyplývající provozovateli ze zákona č. 157/98 Sb. a předpisů souvisejících 
• všichni pracovníci areálu budou seznámeni s provozním a požárním řádem. V případě 

havárie nebo požáru postupovat dle těchto předpisů 
• důsledně dodržovat bezpečnostní a protipožární opatření daná provozním řádem 
• v případě jakékoliv havárie nebo mimořádné události neprodleně informovat orgány státní 

správy  
• všechny mechanismy a zařízení budou udržovány v řádném technickém stavu. (V případě 

zvýšení hladiny hluku některého zařízení ihned zjednat nápravu 
• provozovatel zajistí nejméně 3 letou intenzivní péči o nově vysazené porosty a následnou 

péči v rozsahu běžné údržby zeleně (i smluvně). 
 
Navržená opatření jsou plně technicky i ekonomicky realizovatelná, z větší části jsou 
zapracována již ve stávajících provozních předpisech nebo budou uvedena v dalším stupni 
PD. Jejich realizace zajistí, že veškeré vlivy plynoucí ze zvýšení výroby na životní prostředí 
budou minimalizovány na únosnou mez.  
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V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝ-
CHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ 

Při zpracování předkládané dokumentace byly použity následující podklady 
 

[1]   Kolektiv:   Dostavba výrobního závodu. Studie. Intecon spol. s r. o., Ústí n. L. 
 

[2]   Sklenář, J.,  
 Očadlík, T.: Zpráva o výsledcích geologickoprůzkumných prací. Artezia – Smetana, 

Praha, 1999 
 

[3]   Kolektiv: Úvaly – ESSA Czech – dynamika. Zpráva o měření seizmických 
účinků mechanických lisů umístěných v areálu firmy ESSA Czech s. r. 
o. v Úvalech. SeDyn Praha, 2002 

 

[4]   Kolář, K.: Dostavba výrobního závodu ESSA Czech spol. s r. o. Úvaly. Oznámení 
záměru. Liberec, 2002 

[5]   Kolektiv Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území ČR. Souhrnný 
roční tabelární přehled 2003. Internetová stránka ČHMÚ.  

[6]   Czudek T.:  Geomorfologické členění ČSR. Studia geographica, ČSAV, Brno, 1972 
 

[7]   Kolektiv:   Podnebí ČSSR. Tabulky. HMÚ Praha, 1960 
 

[8]   Quitt E.: Klimatické oblasti Československa. Studia geographica, ČSAV, Brno, 
1970 

 

[9]   FVŽP: Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR. FVŽP Praha, 
1992 

 

[10]   Míchal I.:  Ekologická stabilita. MŽP ČR, 1992 
 

[11]   Mikyška R.: Geobotanická mapa ČSSR 1. České země. Academia, 1968 
 

[12] Říha J.:  Hodnocení vlivu investic na životní prostředí. Vícekriteriální analýza a  
EIA. Academia Praha 1995 

 

[13] Anděl J., Balej M.: K hodnocení a vývoji ekologické zátěže území. Regionální výzkum 
krajiny. Sborník geografických prací. UJEP Ústí n. L., 2001 

 
 

[14] Legislativa: Zákony, vyhlášky a nařízení vlády platná v době zpracování, zejména 
zák. ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
zák. ČNR č. 100/01 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
zák. ČNR č.   17/92 Sb., o životním prostředí 
zák.ČNR č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
vyhl. MŽP shrnuté ve Sbírce zákonů,  částka 127 z 24. 8. 2002, kterou se 
stanoví emisní limity a další podmínky provozování stacion. zdrojů 
znečišťování ovzduší 
vyhl. MŽP č. 381/01 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další 
seznamy odpadů 
vyhl. MŽP č. 383/01 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
zák. ČNR č. 138/73 Sb., o vodách 
zák. PČR č. 185/00 Sb., o odpadech, včetně předpisů souvisejících 
zák. ČNR č. 50/76 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (ve znění 
předpisů pozdějších) 
nař. vl. ČR č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, ve znění předpisů pozdějších 
vyhl. MZdr č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování 
prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů 
a náležitosti hlášení práce s azbestem a biologickými činiteli.  

 

[13] Sdělení a podkladové materiály - investora a projektanta 
 



________ESSA Czech spol. s r. o.______________________________Hodnocení vlivů na životní prostředí_________ 

0207 – 05  Strana 107
Stran 121 

Předkládané hodnocení vlivu záměru „Dostavba výrobního závodu“ ESSA Czech spol. s r. o. 
v Úvalech na životní prostředí bylo zpracováno na základě 
 

 - konzultací s odborníky 
 - hodnotové ekologické analýzy 
 - systémové analýzy 
 - multikriteriální analýzy. 
 
Metodika prognózování se opírá o analytické hodnocení stávajícího stavu, na jehož základě je 
provedeno prognózování z vývojových řad s extrapolací dat, zkušenosti zpracovatelů s 
hodnocením vlivu činností, technologií a průmyslových podniků na životní prostředí, dříve 
zpracovaných studií, projektů a EIA. 
 
 

VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČI-
TOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁVÁNÍ DOKUMENTA-
CE 

Kvalita dokumentace je zásadním způsobem závislá na kvalitě a hodnověrnosti použitých 
podkladů a sdělení jak stávajícího, tak i výhledového stavu.  
 
Nedostatky ve znalostech a neurčitosti odpovídají stavu přípravy investice. V průběhu další 
přípravy mohou být měněny některé parametry technologie tak, jak budou upřesňovány 
požadavky investora a na základě výsledků výběru nejvhodnějšího dodavatele. Vzhledem 
k tomu, že toto výběrové řízení proběhne až v další fázi přípravy, byly k hodnocení použity ty 
výstupy, které byly z hlediska vlivu na životní prostředí v nabídkách nejvyšší. Hodnocen je 
tedy nejnepříznivější stav. Skutečnost v zatížení prostředí bude po realizaci nižší, než uvádí 
oznámení, neboť jednotlivé nabídky budou upřesňovány dle požadavků investora.  
 
Mezi neurčitosti a nedostatky ve znalostech lze řadit neexistenci některých konkrétních údajů, 
které se nesledují (např. údaje o znečištění ovzduší katastru Úvaly, meteorologických údajů 
pro dané území, atd.), nebo je nelze exaktně stanovit. 
 
V dané lokalitě nebyla nikdy zpracována epidemiologická studie zdravotního stavu obyva-
telstva, nejsou známy s přijatelnou přesností hodnoty imisního pozadí na zdravotní stav, 
odhady účinků stavby jsou tedy založeny na expertních odhadech a literárních údajích.   
 
 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
Uvedená stavba není navržena ve variantách. Je to dáno především tím, že stavba bude 
realizována ve stávajícím areálu ESSA Czech s. r. o. Mírné možné úpravy technologie 
v průběhu realizace nejsou variantami ve smyslu územním ani technologickém, jedná se 
pouze o úpravy respektive výběr vhodnějších komponent. Základní technologické schéma 
(technologický postup výroby) se nezmění.  
 
V našem případě jsou porovnávány následující varianty 
 

- varianta 1 (navržená) charakterizovaná výstavbou „Dostavby závodu ESSA Czech 
s. r. o. Úvaly“, je totožná s alternativou prezentovanou investorem 

 

- varianta 2 (nulová) je charakterizována stávajícím stavem. 
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Varianta no-action nebyla posuzována, neboť výstavba bez uvedení do provozu nebude 
realizována (byla by totožná se stávajícím stavem). 
 
Jak již bylo uvedeno, výstavbou původního závodu byl již do zájmového prostoru vnesen 
nový prvek, nelze jednoznačně říci, že byl negativní, v době výstavby kolem nebyla tak hustá 
zástavba RD.  
 
Výsledné porovnání realizace s nulovou variantou nelze provést exaktně. V této části jsou 
porovnány obě varianty z hlediska vlivu na životní prostředí jako celek (zahrnuty jsou i vlivy 
sociálně ekonomické). 
 
Pro porovnání obou variant lze použít např. následující metody 

- multikriteriálního porovnání 
- hodnocení ekologických přínosů atd. 

 
V uvedeném případě jsme použily metodu multikriteriálního hodnocení a pro porovnání i 
metodu TUKP. 
 
Multikriteriální hodnocení 
 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řešení problému výstavby poměrně jednoduché stavby i 
ověřené technologie, která zcela evidentně nepřinese výrazné zhoršení stávajícího stavu, byla 
zvolena jednoduchá metoda multikriteriálního porovnání variant.  
 
Pro další porovnávání ekologických rizik vzniklých novým záměrem byla užita modifikovaná 
metoda multifaktoriálního váženého porovnání variant vyvinutá ve Výzkumném ústavu 
výstavby a architektury (viz Píšková, Přádná: "Multifaktoriální porovnání variant" - Praha 
1992, Anděl: "Aktualizace stanovení postižených oblastí" - Praha 1993, Koníček: 
"Vyhodnocení ekologických předpokladů vybraných prvků území" - Praha 1992 a další práce) 
– jedná se o obdobnou metodu jako u hodnocení ekologické zátěže stavbou.  
 
Tato metoda multifaktoriálního porovnání variant využívá hodnotovou ekologickou analýzu, 
která je charakterizována účelově sestaveným souborem systémově zaměřených metod 
analýzy a tvůrčího řešení problému, který je charakterizován vyhodnocováním komplexních 
funkcí a impaktu posuzovaného objektu a zjišťováním nutných nákladů. Dílčí ukazatele 
vytvoří katalog kritérií (znaků), u nichž se hodnoty stanoví analyticky nebo expertním 
odhadem (různorodost vlastností však běžně neumožňuje převedení na společné hodnotové 
měřítko, proto je třeba použít formalizovaný postup). 
 
K zvoleným kritériím, byl přiřazen váhový parametr (rozptylový parametr). Na tento parametr 
byly převedeny i případné existující stupnice (např. postižení lesů se zavedenou stupnicí 
A,B,C,D bylo převedeno do číselného vyjádření váhovým parametrem). Všechny stupnice 
byly konstruovány jako vzestupné, tj. čím vyšší číslo, tím vyšší poškození nebo nároky (u 
zdrojů), proto jsou některé stupnice oproti zavedeným inverzní (například u KES). Při 
porovnání více variant umožňuje použitý převod počítačové zpracování, které v daném 
případě nebylo nutné. 
 
Hodnocení tohoto typu je vždy subjektivní a relativní - nepracujeme s konkrétními daty, ale s 
relativními hodnotami (bodový systém), což sebou nese i jistá rizika přesnosti rozhodování. 
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Z porovnání byla vypuštěna některá kritéria sociálního charakteru (např. nezaměstnanost, 
kriminalita, aj.), takže souhrn je snížen z kompletních 100 bodů dokladujících území po všech 
stránkách zcela zdevastované (výjimečné katastry dosahují reálně až 75 bodů), na pouhých 88 
sledovaných bodů. Z porovnání vyplývá, že životní prostředí řešeného území je již do jisté 
míry ekologicky zatíženo bez ohledu na umístění stavby – viz tab. č.25). 
 
V uvedené tabulce znamená vyšší číslo vyšší negativní vliv na uvedenou složku životního 
prostředí. Pro každý ukazatel je zvolena jiná škála (jiný rozsah) dle velikosti vlivu a stupně 
stávajícího poškození dané složky. Číslo 1 značí že není žádný vliv v případě, že dochází ke 
zhoršování realizací nebo je jako základní zvoleno číslo vyšší než 1 v případě, že realizací 
dojde ke zlepšení stávajícího stavu. Vždy se vychází z hodnocení oproti stávajícímu stavu. Je 
nutno si uvědomit, že ne vždy se nové technologie dle tohoto záměru projeví zvýšením vlivů, 
může např. dojít i ke snížení (ve srovnání se současným vlivem závodu na okolí). 
 
Tabulka č. 25 

Porovnání ekologických rizik obou variant 
 

Kritérium Parametr Varianta 1 
(realizace) 

Varianta 2 
(stávající stav) 

Ovzduší 1 - 10 2 2 
Voda 1 - 6 2 2 
Půda 1 - 5 1 1 
KES 1 - 6 1 1 
Hluk, vibrace 1 - 5 3,5 4 
Zápach 1 - 5 1 1 
Ohrožení lesů 1 - 5 1 1 
Devastace 1 - 5 1 1 
Rekultivace 1 - 3 1 1 
Odpady 1 - 5 1 1 
Pohoda 1 - 5 2,5 2,5 
Záření 1 - 3 1 1 
Zdroje 1 - 3 1 1 
Infrastruktura 1 - 3 1 1 
Fauna, flóra 1 - 4 1 1 
Reliéf 1 - 3 2 2 
ÚSES 1 - 3 1 1 
Architektura 1 - 3 1 1 
Rekreace 1 - 3 1 1 
Ekologická zátěž 1 - 3 1,5 1,5 
    

SOUHRN max.  88 27,5 28,0 
 

Upozornění : Metoda nezvažuje přínosy, nýbrž pouze sumarizuje rizika 
 
Rozdíl mezi oběma variantami není téměř žádný (půlbodový tj. 1,8 %) ve prospěch varianty 
1. Obě varianty si jsou tedy téměř rovnocenné a lze konstatovat, že v souhrnu nedojde 
k významně změně při dostavbě závodu. Je to způsobeno tím, že i přes zvýšení výroby 
nedojde vlivem instalace nové moderní technologie k významnému zvýšení vlivů závodu na 
okolí jako celku. Oprávněně lze očekávat snížení hladiny hluku na jižní straně vlivem 
dostavby dalších hal, dojde k odclonění lisovny poměrně velkou hmotou se značným 
útlumem. Nutno ovšem poznamenat, že ve prospěch varianty 1, tj. ve prospěch realizace 
záměru, významně hovoří i jiné než ekologické argumenty. Jedná se zejména o možnost 
vytvoření nových pracovních míst (téměř 3 násobek stávajícího stavu), rozšíření 
podnikatelských aktivit a tím snížení rizik ekonomického neúspěchu. Použitá metoda 
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multikriteriálního hodnocení hodnotí pouze ekologická rizika a ne přínosy. Nejsou tedy pro 
obě varianty vyhodnoceny přínosy realizace zvýšení výroby.  
 
Souhrnem lze konstatovat, že rozdíl ekologických rizik z nové výstavby je nevelký, až 
zanedbatelný. Nejsou vůbec posouzeny ekonomické aspekty. Zejména není posuzována 
efektivita využití území (pozemku), efekty z vyšší výroby, zvýšení zaměstnanosti, atd.  
 
Pozn.: Hodnocení ekologických přínosů lze provést např. metodou negativních ekologických vazeb (NEV), nebo metodou 

přírůstků účinků (viz např. Nesvadba, Velek - Tuhé odpady, SNTL Praha, 1983), metody systémové analýzy, atd. 
Pro porovnání jsme použili metodu TUKP pro čtyři ukazatele, pro něž byly stanoveny funkce užitku. Nastíněná 
metoda vychází z [8]. 

 

Postup - pro jednotlivé etapy řešení se 
- specifikují odlišné varianty řešení Vi (V1 – realizace, V2 – stávající stav) 
- zvolí se soubor vhodných kritérií Py, která budou sloužit ke kvantitativnímu posouzení parametrických 

důsledků vlivu variant 
- pro každé kritérium Py se stanoví nezbytný soubor kardinálních ukazatelů Pj 
- definují se dílčí jednorozměrné funkce užitku Uj pro každé Pj jako kvalitativní multiplikátor Uj = fj (Pj) 
- specifikuje se soustava vah významnosti wj, aby pro celý soubor Vi platilo wj = konst., ∑wj = 1 
- v rámci souboru všech variant se stanoví hodnoty ukazatelů Pj a stanoví se očekávaná matice vlivu 
- sestaví se vícerozměrná funkce užitku Ui = fi(Pi) pro každý člen souboru i = 1,2,…,m (TUKPi) 
- stanoví se hodnoty celkové funkce užitku U = wj.Uj = TUKP. 

 

Konečným cílem postupu je výběr preferované varianty (optimální), která má nejvyšší hodnotu očekávané (střední) 
hodnoty užitku, tj. max. TUKP a stanoví se pořadí variant. 

 

Posuzovány byly 2 varianty, realizace stavby a nulová varianta výstavby. Jako kritéria byly zvoleny následující 
ukazatele 
- zatížení prostředí hlukem (pro NPH = 50 dB(A) pro okolní sídelní útvary, NPH = 85 dB(A) pro výrobní halu. 

Transformační funkce byla uvedena jako U1. Pro NPH = 50 dB(A) je hodnota U = 1 – není připuštěna vyšší 
hodnota pro obytné soubory 

- zatížení prostředí emisemi. Transformační funkce U2 je definována pro maximální koncentraci (uhlovodíky). 
Nejhorší kategorie pro 0,05 NPK – P = 20 µgm-3 → U2 = 0 

- efektivnost investice. Kritérium vyjadřuje preferenci z hlediska podnikatele (investora), který realizuje stavbu a 
současně řeší i využití pozemků dotčených činností, které se v zájmovém prostoru může v uvedených 
lokalitách projevit i pozitivně (jako v našem případě). Funkce užitku U3 používá verbálně numerickou stupnici  
- <0;1> nulová varianta, výroba nebude zvýšena 
- (1;2> výroba bude zvýšena pouze v omezeném rozsahu 
- (2;3> výroba bude zvýšena dle harmonogramu v plném rozsahu 

- pracovní příležitost. Ukazatel P je jednak mírou industrializace v katastru (oblasti) a má i další význam, neboť 
umožní udržet (zajistit) plánovaný počet pracovních míst na poměrně dlouhou dobu. 

 

Transformační funkce U4 je vzestupná konkávní parabola. Stupnice je opět verbálně numerická 
- <0;1> žádný nárůst pracovních příležitostí v oblasti 
- (1;2> nevýznamný nárůst pracovních příležitostí v oblasti 
- (2;3> významný nárůst pracovních příležitostí v oblasti 

Ve výpočtu je označení variant shodné jako v předešlém případě, tj. V1 varianta preferovaná investorem, 
V2 varianta nulová. 
U ukazatele P3 a P4 se výpočet provede vždy pro zvýrazněné hodnoty ve stupnici. 

 

Transformační funkce : 
Index kritéria Název kritéria Transformační funkce Obor platnosti 

j Py Uj  
1 Hluková zátěž U1 = 1,9-[4,5-(P1/50-1,9)2]0,5 <0;40> 
2 Emise U2 = 1-P2

0,37 <0;1> 

3 Efektivnost U3 = P3/3 <0;3> 
4 Zaměstnanost U4 = (P4/3)1,25 <0;3> 
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Po výpočtu a transformaci dostaneme 
Číslo 

ukazatele 
Transformační 

funkce 
Hodnota transformační 

funkce varianty 
Váha 

ukazatele 
Funkce užitku 

J Ui V1 V2 wj Wj.V1 Wj.V2 

1 U1 0,086 0,087 0,357 0,031 0,031 
2 U2 0,504 0,000 0,216 0,109 0,000 
3 U3 1,000 0,267 0,104 0,104 0,027 
4 U4 1,000 0,191 0,323 0,323 0,062 

TUKP 0,567 0,120 
Pořadí varianty 1 2 

 
Provedené porovnání ukázalo přednosti navrhovaného zvýšení výroby. Přínosy jsou zvlášť 
zřetelné v ekonomických ukazatelích, vliv emisí a hluku je málo významný. 
 
Závěrem hodnocení je možno konstatovat, že realizace dostavby závodu ESSA Czech s. r. o. 
Úvaly je z ekologického hlediska únosná (akceptovatelná).  
 
 

F. ZÁVĚR 
Za předpokladu dodržení popsané technologie i navržených opatření nebude mít realizace 
„Dostavby závodu ESSA Czech s. r. o. Úvaly“ v předmětné lokalitě významný vliv na životní 
prostředí.  
 
Při hodnocení přípustnosti stavby musíme uvážit i tu skutečnost, že se jedná o investici 
organizace z jiného státu, která byla řádně povolena a v současné době investor žádá o 
rozšíření. Vzhledem k velikosti pozemku, který investor od města zakoupil, bylo již tehdy 
zřejmé, že k rozšíření výroby dojde. Jde tedy o to, aby nedošlo ke znehodnocení investice a 
současně aby nedošlo ke zhoršení okolního prostředí. Za tím účelem je v dokumentaci stavby, 
v dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí i v Hlukové studii řada podmínek, při 
jejichž dodržení je stavba v daném území akceptovatelná. Realizací záměru nedojde v okolí 
stavby k překročení limitních hodnot pro hluk ani imise. 
 
Po posouzení vlivů stavby na životní prostředí konstatujeme, že realizace „dostavby závodu 
ESSA Czech s. r. o. Úvaly“ je v daném území při dodržení uvedených podmínek 
z ekologického hlediska akceptovatelná.  
 
Doporučujeme realizovat výše uvedenou stavbu při dodržení všech stanovených podmínek a 
opatření k realizaci.   
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉ-
HO CHARAKTERU 

Stávající výrobní závod ESSA Czech s. r. o. v Úvalech vyrábí lisované díly pro automobilový 
průmysl. Nyní plánuje závod rozšířit, aby mohl plnit zvýšené požadavky odběratelů. 
 
Závod ESSA Czech s. r. o. zakoupil na severovýchodním okraji pozemek Úval o výměře 
48 409 m2 k výrobním účelům. V r. 2000 realizoval na uvedeném pozemku výrobní halu 
s administrativní částí o celkové zastavěné ploše 6 240 m2 (z toho výrobní hala 5 600 m2).  
 
Výrobní hala slouží jako lisovna za studena a svařovna s montáží lisovaných dílů. Je 
vybavena mechanickými lisy (lisy 150 – 1 000 t). Lisovány jsou díly pro automobilový 
průmysl (např. výztuhy karosérií, nárazníky, apod.), některé z těchto dílů jsou dále 
kompletovány svařováním. Lakování je prováděno u subdodavatelů. V současné době je 
dosažitelná produkce 53,8 t výlisků za den, dosahovaná činí asi 65 %, tj. asi 35 t denně. 
 
Vlivy závodu na životní prostředí jsou v jednotlivých etapách posuzovány při maximálně 
možném využití instalované technologie a při nepřetržitém provozu. 
 
Z hlediska vlivu na životní prostředí je závod předmětem kritiky obyvatel okolní zástavby, 
zejména z hlediska vlivu na hlukovou situaci. Nutno konstatovat, že tyto stížnosti nejsou 
zcela opodstatněné. Jak prokazují modelová řešení ve zpracovaných Hlukových studiích i 
přímá měření hladin hluku, závod nepřekračuje stanovené limity hladiny hluku na okraji 
bytové zástavby ve dne ani v noci. 
 
Podle provedených výpočtů má rozhodující vliv na hladinu hluku doprava na silnici II/101. 
Lze pochopit, že občané dávají vzrůst hladiny hluku do souvislosti s novou výstavbou, neboť 
subjektivně pociťují zvýšení hladin hluku až po výstavbě závodu. Zcela ale ve svých 
stížnostech pomíjejí fakt, že od roku 2000 do r. 2004 vzrostla intenzita dopravy no silnici 
II/101 u OA o více než 12 %, u NA o více než 10 %, celkově o více než 11 %. Jedná se o 
nárůst na veřejné komunikaci. Lze očekávat, že do r. 2007 vzroste doprava oproti r. 2000 o 
více než 20 %. 
 
Hluková studie počítá hladinu hluku v 7 referenčních bodech, které byly vybrány u obytné 
zástavby na J a Z straně areálu. 
 
Referenční body: 

1. RD novostavba Borová ul.  5. RD Slavíčkova ul. čp. 1548 
2. RD Ebenová ul. čp. 1481   6. RD novostavba Slavíčkova ul. 
3. RD Jirenská ul. čp. 1025   7. bod na hranici areálu ESSA 
4. RD novostavba Slavíčkova ul. 
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Obr. 8 Referenční body (body výpočtu) pro posouzení hluku ve venkovním prostředí 

 
Tabulka č. 26 

Porovnání hluku z areálu v jednotlivých etapách výstavby 
Denní doba 

 

Hladina hluku LAeq [dB] 
 

Ref. Stávající stav 1. etapa 2. etapa 3. etapa 
bod 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 54,9 37,8 55,0 55,0 37,5 55,1 55,0 37,9 55,1 55,3 38,1 55,4
2 56,0 35,4 56,0 55,9 37,1 56,0 56,0 36,7 56,1 56,3 37,2 56,4
3 56,0 36,9 56,1 56,0 34,7 56,0 56,1 33,3 56,1 56,4 35,2 56,4
4 45,3 37,9 46,0 45,1 34,4 45,5 45,3 35,5 45,7 45,3 36,6 45,9
5 39,3 36,8 41,2 39,2 33,7 40,3 38,7 34,6 40,1 38,2 35,4 40,0
6 34,5 36,4 38,6 34,3 33,7 37,0 33,9 33,4 36,7 33,5 35,6 37,7
7 40,1 37,6 42,0 40,2 32,2 40,8 39,8 33,1 40,6 39,4 34,4 40,4

Limit 70,0 50,0 -* 70,0 50,0 -* 70,0 50,0 -* 70,0 50,0 -* 
 Pozn.:  1 - Hladina hluku z dopravy celkem (včetně dopravy generované závodem) na veřejných komunikacích 

 2 - Hladina hluku z průmyslového areálu celkem 
 3 - Hladina hluku celkem (doprava + průmyslový areál) 
 * - nestanoveno  
 
Stávající stav 
Podle modelového řešení dosahuje hladina hluku (LAeq) z areálu závodu v denní době 
maximální hodnoty u bodu č. 4 hodnoty 37,9 dB. U ostatních bodů se pohybuje od 33,4 do 
37,5 dB (hluboko pod stanoveným limitem, který je 50 dB) – viz též tab. č. 19 a HS. 
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Tabulka č. 27 
Porovnání hluku z areálu v jednotlivých etapách výstavby 

Noční doba 
 

Hladina hluku LAeq [dB] 
 

Ref. Stávající stav 1. etapa 2. etapa 3. etapa 
bod 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 45,9 37,5 46,5 46,3 36,4 46,7 47,1 36,9 47,5 47,3 37,1 47,7 
2 46,5 33,4 46,7 46,7 35,4 47,0 47,2 36,7 47,6 47,2 37,4 47,6 
3 46,5 36,7 46,9 46,6 34,7 46,9 47,1 36,6 47,5 47,1 37,0 47,5 
4 35,8 37,8 39,9 35,8 35,5 38,2 36,4 36,0 39,2 36,3 36,9 39,6 
5 30,1 36,7 37,6 30,3 33,7 35,4 30,3 34,8 36,1 29,8 35,5 36,6 
6 25,8 36,1 35,5 26,5 33,0 33,8 26,5 33,8 34,5 26,4 33,5 34,3 
7 32,0 37,5 38,6 33,2 32,2 35,7 33,2 33,3 36,3 33,1 33,6 36,4 

Limit 60,0 40,0 -* 60,0 40,0 -* 60,0 40,0 -* 60,0 40,0 -* 
 Pozn.:  1 - Hladina hluku z dopravy celkem (včetně dopravy generované závodem) 

 2 - Hladina hluku z průmyslového areálu celkem 
 3 - Hladina hluku celkem (doprava + průmyslový areál) 

* - nestanoveno  
 
Stejný výpočet pro noční dobu, kdy je doprava v areálu nižší, ukazuje nejvyšší hladinu hluku 
rovněž u bodu 4 a to 37,8 dB. V ostatních bodech se hladina hluku pohybuje od 33,4 do 
37,5 dB (hluboko pod stanoveným limitem, který je 40 dB) – viz též tab. č. 20 a HS. 
 
Na celkovou hladinu hluku má mnohem vyšší vliv doprava na silnici č. II/101. Hladina hluku 
z dopravy na silnici II/101 a ul. K Hodovu se v jednotlivých referenčních bodech pohybuje 
v denní době od 34,5 dB (bod č. 6) do 56,0 dB (bod č. 2 a 3), v noční době od 25,8 dB (bod č. 
6) do 46,5 dB (bod č. 2 a 3). 
 
Na celkovém hluku se rozhodující měrou podílí doprava na veřejných komunikacích (včetně 
železnice). 
 
Tyto výsledky potvrzují i provedená měření, např. měření Zdravotního ústavu, pracoviště 
Praha dne 13. 05. 2004, kdy v době mezi 2200 – 2300 byla naměřena max. hodnota 38,3 dB. 
 
Pro úplnost dodávám, že porovnávání naměřených hodnot z různých časových období je 
problematické, hodnoty se mohou lišit vlivem odlišných vnějších podmínek (tlak, teplota, 
vlhkost, směr a síla větru, atd.). 
 
Emise z dopravy do závodu a ze spalování zemního plynu pro vytápění areálu jsou 
nevýznamné. Pokud jde o vliv na krajinný ráz, je hodnocení ovlivněno vždy především 
subjektivními vlivy. Velké halové stavby nejsou na okraji měst obvykle vnímány negativně, 
zde jsou však i k architektonickému vzhledu připomínky. Tyto však mohou vyplývat 
z celkových postojů části obyvatel okolních RD. Obdobnou architekturu by měly i velké 
sklady nebo prodejní obchody (supermarket, apod.). Jedná se o typickou moderní průmyslo-
vou architekturu. 
 
Vlastník závodu se rozhodl pokračovat ve výstavbě, respektive rozšiřování závodu na volné 
plochy v areálu, které jsou jeho vlastnictvím. Na předmětnou stavbu bylo zpracováno v r. 
2002 Oznámení, k němuž byla vznesena řada připomínek jak ze strany státních orgánů (MěÚ 
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Úvaly), tak i jednotlivých občanů a občanských sdružení (viz příloha). Na tyto připomínky 
bylo ze strany investora i zpracovatele dokumentace reagováno. Především se investor, oproti 
původnímu řešení, rozhodl pro zásadní úpravy, které v souhrnu mají snížit vliv zejména na 
hlukovou situaci (bylo nalezeno nové řešení nejvíce kritizovaných opatření, především byl 
přeložen dopravní a skladovací koridor do haly, šrotiště je přemístěno do haly na V stranu, 
do nově přistavovaných hal na J straně jsou vždy přesouvány nejméně hlučné provozy, atd.). 
Výstavba je rozvržena do tří etap. Součástí každé etapy je přístavba jedné haly. Přístavba 
každé haly striktně respektuje hlukové hledisko (dopravní koridor je přemístěn do haly již 
v první etapě výstavby, použita bude vzduchotechnika s nižší hladinou hluku, atd.). 
 
1. etapa rozšíření závodu 
V 1 etapě bude postavena hala 2, která bude obdobných parametrů jako stávající hala, tzn., že 
je výškově rozdělena na dvě části. První část, v budoucnu určena pro rozšíření výroby (ve 3. 
etapě), má v přední části (blíže k silnici II/101) výšku asi 17 m (jako stávající hala), v zadní 
části asi 10 m (opět jako stávající hala). Hala má půdorysné rozměry 150 x 32,8 m (4 920 m2). 
Nová hala hlukově odstíní jižní stranu areálu. Současně bude nastavěna i administrativní část 
o 1 patro. Nastavěné patro odstíní (hlukově) část, zástavbou dosud nezakryté části západní 
čelní stěny stávající haly.  
 
Do této haly bude v první etapě výstavby přesunuta nakládka šrotu (k jižní stěně, dále od 
II/101, u severní stěny jsou v hale č. 1 kompresory). Změní se i systém nakládání kontejnerů 
železným šrotem. Odstřižky plechu budou ještě v dopravním kanále paketovány (lisovány do 
balíků), což přispěje ke snížení hladiny hluku při nakládce do kontejneru (změní se spektrum 
vyzařovaného hluku). Do haly bude přesunuta doprava (vytvořen dopravní koridor). 
V podstatě to znamená, že nakládka a vykládka bude probíhat v uzavřeném prostoru. Vrata ze 
stávající haly na S straně budou zrušena. Na J stranu nebudou z nové haly žádná vrata (pouze 
únikové dveře. Vrata na V a Z straně budou otevírána jen při vjezdu a výjezdu vozidel do 
koridoru. Hala v této etapě bude sloužit i ke skladování materiálu (suroviny i výrobky). 
Současně budou doplněny lisy do haly č. 1, kde dojde k organizačním změnám.  
 
V této etapě dojde k  nárůstu výroby (asi o 157 %), zaměstnanost se zvýší o 83 pracovníku 
(na 172 osob), tj. o 93,2 %. Dojde i k nárůstu počtu vozidel přijíždějících do areálu (za den o 
15,7 NA a o 75 OA zaměstnanců a návštěv) 
 
Podle modelového řešení (etapa 1) dosahuje hladina hluku (LAeq) z areálu závodu v denní 
době nejvyšší hodnoty u bodu č. 1 hodnoty 37,5 dB. U ostatních bodů se pohybuje od 32,2 do 
37,1 dB - hluboko pod stanoveným limitem, který je 50 dB – viz též tab. č. 19, 24 a HS. 
 
Stejný výpočet pro noční dobu, kdy je doprava v  areálu nižší, ukazuje nejvyšší hladinu hluku 
rovněž u bodu 1 a to 36,4 dB. V ostatních bodech se hladina hluku pohybuje od 32,2 do 
35,5 dB - hluboko pod stanoveným limitem, který je 40 dB – viz též tab. č. 19 a HS. 
Vzhledem k tomu, že se v noci jedná o hluk v nejhlučnější hodině považuji za nutné 
zdůraznit, že mimo dobu příjezdu a odjezdu zaměstnanců na směnu, se bude hluk z areálu 
pohybovat mezi 35,7 dB (v referenčním bodě 1) a 30,9 dB (bod. 3). Hluk z provozu bude tedy 
nižší než je uvedeno v tabulce 24 o 0,7 dB (bod 1 – nevýznamné) až 3,8 dB (bod 3) - viz též 
HS a tab. 20, 25. 
 
I v tomto případě je pro celkovou hladinu akustického tlaku v jednotlivých referenčních 
bodech rozhodující vliv hluku z veřejné dopravy (silnice, železnice). Hluk z dopravy 
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v žádném z posuzovaných bodů nepřekročí stanovené limitní hodnoty (pro den 70 dB, pro 
noc 60 dB).  
 
Z porovnání hladiny hluku u stávajícího stavu a po výstavbě 1. etapy je patrný pokles hladiny 
hluku ze závodu. 
 
Součástí stavby bude i výstavba valu v jižní části areálu. Hlavní funkcí tohoto valu, který 
bude celý ozeleněn, je částečné pohledové zakrytí výrobních hal. Val bude převýšen oproti 
terénu, na němž jsou postaveny haly asi o 5 m. 
 
Při výstavbě je dle zákona povolena nejvyšší hladina hluku LAeq 61,3 dB pro 10 hod. 
pracovní dobu. Při výstavbě valu (v jižní části areálu) je velmi pravděpodobné, že tato hladina 
bude překročena. Je tedy nutné přijmout taková organizační opatření (současné nasazení max. 
2 těžkých strojů, vypínání strojů v přestávkách, práce pouze v denní době, atd.), která tyto 
vlivy zmírní.  
 
2. etapa rozšíření závodu 
V této etapě bude postavena hala č. 3. Tato hala o půdorysných rozměrech 150 x 25 m 
(3 750 m2) bude mít výšku pod vazník 7,5 m (celkem asi 10 m jako stávající hala a hala č. 2 
v zadní části). V hale nebudou žádná vrata.  
 
Do této haly budou přemístěny málo hlučné provozy z haly č. 1 (svařovna, kompletace) a 
rozšíří se sklady. Ve struktuře dopravy v závodě nedojde k významnějším úpravám. Dopravní 
a manipulační koridor, včetně nakládky šrotu, zůstanou v hale č. 2.  
 
V této etapě nedojde k významnému růstu výroby (asi o 7,8 %), zaměstnanost se zvýší o 36 
pracovníků (na 208 osob), tj. o 20,9 %. Dojde i k nevýraznému nárůstu počtu vozidel 
přijíždějících do areálu. 
 
Podle modelového řešení dosahuje hladina hluku (LAeq) z areálu závodu v denní době u bodu 
č. 1 hodnoty 37,9 dB. U ostatních bodů se pohybuje od 33,1 do 36,7 dB - hluboko pod 
stanoveným limitem, který je 50 dB. 
 
Stejný výpočet pro noční dobu, kdy je doprava v areálu nižší, ukazuje nejvyšší hladinu hluku 
rovněž u bodu 1 a to 36,9 dB. V ostatních bodech se hladina hluku pohybuje od 33,3 do 
36,7 dB - hluboko pod stanoveným limitem, který je 40 dB. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
hluk v nejhlučnější hodině považuji za nutné zdůraznit, že mimo dobu příjezdu a odjezdu 
zaměstnanců na směnu se bude hluk z areálu pohybovat mezi 35,7 dB (v referenčním bodě 1) 
a 30,9 dB (bod. 3). Hluk z vlastního provozu (bez dopravy zaměstnanců v areálu) bude tedy 
v noci nižší než je uvedeno v tabulce 24 o 0,2 dB (bod 5 – nevýznamné) až 3,8 dB (bod 3). U 
bodu 1 bude hluk nižší o 1,2 dB.  
 
I v tomto případě je pro celkový hluk v jednotlivých referenčních bodech rozhodující vliv 
hluku z veřejné dopravy (silnice, železnice). 
 
Hladina stavebního hluku (limit při 10 hod. trvání stavby denně je 61,3 dB) je nižší, nebo na 
stejné úrovni jako u etapy 1, val je dokončen v 1. etapě). V okolní zástavbě nebude hodnota 
61,3 dB překročena, je však vhodné minimalizovat souběh práce hlučných mechanizmů. 
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3. etapa rozšíření závodu 
V této etapě bude realizována hala č. 4 o půdorysných rozměrech 150 x 30 m (tj. 4 500 m2). 
Hala bude mít stejnou konstrukci a výšku jako hala č. 3. Do haly č. 4 bude přemístěna z haly 
č. 3 svařovna. Tím se hala č. 3 uvolní pro dopravně manipulační koridor. Nakládka šrotu bude 
přemístěna z haly č. 2 do haly č. 3 (k severní stěně východní části haly). Vrata na Z a V straně 
haly č. 2 budou zazděna. Po stránce hlukové neprůzvučnosti bude mít hala č. 4 stejné 
parametry jako předchozí haly.  
 
V hale č. 2, která se uvolní, bude instalována linka mechanických lisů (celkově v závodě třetí) 
a instalován další portálový jeřáb (40 t). Touto úpravou vzroste výroba závodu o dalších 
41,85 %. Zaměstnanost se zvýší o 55 pracovníků (tj. na 263 zaměstnanců, tj. o 26,4 %). Dojde 
i k  nárůstu počtu vozidel přijíždějících do areálu (za den o 9,1 NA, celkem na 35 NA.d-1, u 
OA o 50 OA zaměstnanců a návštěv, tj. na 240 OA.d-1). 
 
Podle modelového řešení dosahuje hladina hluku (LAeq) z areálu závodu v denní době u bodu 
č. 1 hodnoty 38,1 dB. U ostatních bodů se pohybuje od 34,4 do 37,2 dB - hluboko pod 
stanoveným limitem, který je 50 dB (tab. 24 a HS). 
 
Stejný výpočet pro noční dobu, kdy je doprava v areálu nižší, ukazuje nejvyšší hladinu hluku 
u bodu 2 a to 37,4 dB. V ostatních bodech se hladina hluku pohybuje od 33,5 do 37,1 dB - 
pod stanoveným limitem, který je 40 dB). Vzhledem k tomu, že se jedná o hluk v nejhlučnější 
hodině považuji za nutné zdůraznit, že mimo dobu příjezdu a odjezdu zaměstnanců na směnu 
se bude hluk z areálu pohybovat mezi 35,7 dB (v referenčním bodě 1) a 31 dB (bod. 3). Hluk 
z provozu bude tedy nižší než je uvedeno v tabulce 24 o 0,1 dB (bod 6 – nevýznamné) až 6,0 
dB (bod 3). U bodu 1 bude hluk v noční době (mimo kritickou dobu střídání směn) nižší o 
1,4 dB (tab. 25 a HS). 
 
I v tomto případě je pro celkový hluk v jednotlivých referenčních bodech rozhodující vliv 
hluku z veřejné dopravy (silnice, železnice).  
 
Hladina stavebního hluku (limit při 10 hod. trvání stavby denně je 61,3 dB). V okolní 
zástavbě nebude tato hodnota překročena, je však vhodné minimalizovat souběh práce 
hlučných mechanizmů. 
 
K uvedeným údajům poznamenáváme, že HS byla spočítána pro nejnepříznivější stavy, tj. 
minimální neprůzvučnosti stěn, střech a světlíků. Skutečnost by měla být lepší. Dále pro 
porovnání poznamenáváme, že hladina hluku produkovaná závodem je nižší, než je hluk např. 
z automatické myčky nebo pračky při běžném praní (uvedeno jen pro srovnání hladin). 
 
Pokud jde o vliv na krajinný ráz, je zřejmé, že každá výstavba (a tedy i RD) přinese jeho 
změnu. Navrhovaný zemní val částečně odstíní výrobní komplex od zástavby na jihu. Dá se 
předpokládat, že po určité době (až dorostou vysazené stromy) bude toto pohledové odstínění 
velmi dobré. Rovněž výsadba stromů na Z straně areálu přinese (po určité době, zahuštění a 
vzrůst výsadby) vhodné pohledové odstínění. Z hlediska architektonického se jedná o 
moderní průmyslovou zástavbu s velmi malým vlivem na okolí.  
 
Z hlediska hluku má přístavba hal významný vliv na snižování hluku (odstínění lisovny 
přístavbou dalších hal, přemístění nakládky šrotu do haly, přemístění dopravního koridoru do 
haly, včetně manipulace s materiálem a výrobky, při nové výstavbě použití vzduchotechniky 
s nižší hladinou hluku, atd.).  
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Z celkového hodnocení vyplývá, že dostavba závodu je z hlediska sledovaných ukazatelů 
v daném území přípustná, nedojde k neúnosnému zatížení území. Toto konstatování vychází 
z toho, že 

• hluk z areálu závodu dle výpočtu v žádném referenčním bodě a v žádné etapě výstavby 
nepřekročí limitní hodnoty, naopak novou výstavbou bude klesat hluk na J straně areálu, 
na Z straně, kde je dominantní hluk z dopravy na II/101 se významně nezmění 

• rozhodující vliv na hladinu hluku v okolí zájmového území má doprava, zejména silniční 
doprava na silnici II/101. Snížení celkové hladiny hluku v tomto území přinese 
vybudování obchvatu silnice II/101  

• zvýšení emisí z výrobního závodu a dopravy související s rozvojem závodu je nevýzna-
mné  

• dojde dlouhodobě ke zvýšení zaměstnanosti v regionu (celkem o 174 pracovníků) 
• nedojde k záboru zemědělské půdy, potřebné zábory již byly realizovány 
• nedojde k narušení  ekologické stability území vlivem dostavby závodu, v zájmovém 

prostoru se nevyskytují chráněné druhy rostlin ani živočichů 
• realizace záměru neovlivní významně povrchové ani podzemní vody v okolí 
• stavba neleží v CHOPAV, ani v zóně ochrany zdrojů pitné vody 
• lze očekávat kladné sociálně ekonomické změny vlivem zvýšení výroby (udržení a 

zvýšení zaměstnanosti) 
• nový záměr se nijak negativně nedotkne stávající infrastruktury v katastru 
• kulturní, historické ani architektonické prvky nebudou dotčeny 
• krajinný ráz odpovídá změnám předpokládaným územním plánem, který uvažuje se 

změnou využívání krajiny v daném prostoru. Pohledový rámec je dán nízkopodlažní 
zástavbou 

• vypočítané hodnoty hluku jsou pod platnými limity  
• rizika havárii způsobená závodem budou i po rozšíření na nižší nebo stejné úrovni jako 

nyní.  
 
Jsme si vědomi, že nová výstavba může být přijímána se smíšenými pocity, některé ukazatele 
(faktor pohody, vliv na krajinný ráz) jsou závislé i na subjektivních pocitech každého 
jednotlivce, nicméně u objektivních hledisek jsme nenalezli žádné argumenty pro odmítnutí 
stavby. 
 
K  zlepšení hlukové situace u obytné zástavby přispěje vybudování obchvatu. V tom případě 
investor počítá s přemístěním vjezdu do areálu na SV stranu (včetně vrátnice, váhy atd.). 
 
Investor kupoval pozemek a realizoval stavbu s tím, že po získání dostatečné klientely areál 
rozšíří (za tím účelem si koupil tak velký pozemek). Investor svojí aktivitou nepřekračuje 
přípustné limity stanovené pro hluk. Za této situace je myslím nejvhodnějším řešením hledat 
kompromisní řešení, tzn. uložit investorovi takové reálné podmínky, které povedou 
k dodržování daných limitů a sníží zatížení okolí na minimum. 
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H. PŘÍLOHY 
K dokumentaci jsou přiloženy následující přílohy 
 

č. 1  Celková situace závodu – 1. etapa 
č. 1a Zákres do katastrální mapy 
č. 2  Celková situace závodu – 2. etapa 
č. 2a Zákres do katastrální mapy 
č. 3  Celková situace závodu – 3. etapa 
č. 4  Pohledy na dostavbu (1 – 5) 
č. 5  Rozhodnutí o odnětí ze ZPF čj. 1951/99/00/Prok. ze dne 07. 06. 2000  
č. 6 Posouzení míry škodlivosti seizmických účinků od chodu stávajících a 

projektovaných lisů v ESSA Czech spol. s r. o. Úvaly na RD Ebenova č. p. 
1481 

č. 7  Lokalizace prvků ÚSES 
č. 8  Širší vztahy 
č. 9  Vyjádření Stavebního úřadu Úvaly 
 

Vyjádření k Oznámení 
č. S1 Město Úvaly – zjišťovací řízení dle zák. č. 100/2001 Sb. k záměru dostavby 

závodu ESSA CZECH s. r. o. Úvaly, ze dne 06. 09. 2002  
č. S2 Město Úvaly – vyjádření města Úvaly k dostavbě závodu ESSA Czech spol. 

s r. o. na pozemcích parc. č. 3235/2, 3235/60, 3235/62 k. ú. Úvaly, ze dne 15. 
07. 2002 

č. S3 Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – 
závěry zjišťovacího řízení 

č. S4 dr. Zdeněk Šolc, nesouhlasné stanovisko s dostavbou ESSA Czech, spol. s r. o. 
Úvaly, ze dne 9. 09. 2002 

č. S5 občanské sdružení Nové Úvaly – nesouhlasné stanovisko s dostavbou 
výrobního závodu ESSA Czech dle §6, odst. 4, zák. č. 100/2001 Sb., ze dne 
30. 08. 2002 

č. S6 S.O.S. Arnošte – vyjádření k Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení dle zák. 
č. 100/2001 Sb. k záměru dostavby závodu ESSA Czech spol. s r. o. Úvaly, ze 
dne 03. 09. 2002 

č. S7 vyjádření k rozšíření lisovny ESSA Czech Group – podepsáni J. a V. 
Bradáčovi, J. M. a P. Pavlíčkovi, M. Vydrová, ze dne 04. 09. 2002 

č. S8 R. a J. Ryšavých – nesouhlasné vyjádření k dostavbě závodu ESSA Czech, ze 
dne 30. 08. 2002 

č. S9 P. Gregorová – stanovisko k rozšíření lisovny společnosti ESSA v Úvalech, ze 
dne 06. 09. 2002 

č. S10 P. a D. Procházkovi – Stanovisko ke zjišťovacímu řízení k záměru rozšíření 
lisovny ESSA, ze dne (není datum) 

č. S11 Ing. P. a S. Foglarovi – vyjádření ke zjišťovacímu řízení o rozšíření lisovny 
firmy ESSA Czech, ze dne 09. 09. 2002 

č. S12 V. a P. Karáskovi – vyjádření k rozšíření lisovny ESSA, ze dne 10. 09. 2002 
č. S13 Z. Dvořáková – Rozšíření lisovny ESSA Czech s. r. o., ze dne 06. 09. 2002 
č. S14 Manželé Konečných – vyjádření k plánované dostavbě závodu ESSA Czech 

spol. s r. o. na pozemcích …, ze dne 09. 09. 2002 
č. S15 M. Procházka – vyjádření k rozšíření areálu, ze dne 09. 09. 2002 
č. S16 MŽP – dostavba výrobního závodu ESSA Czech s. r. o. Úvaly, ze dne 03. 09. 

2002 
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č. S17  Středočeský kraj – vyjádření Stč. Kraje k záměru na dostavbu závodu ESSA 
Czech spol. s r. o. Úvaly, ze dne 25. 09. 2002 

č. S18 Okresní úřad Praha - východ, Okresní hygienik – dostavba výrobního závodu 
ESSA Czech s. r. o. Úvaly – zjišťovací řízení, ze dne 02. 09. 2002 

č. S19 MZdr – posuzování vlivů na živ. prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. – 
zahájení zjišťovacího řízení záměru kategorie II, ze dne 21. 08. 2002 

č. S20 OÚ Praha – východ, referát životního prostředí – komplexní vyjádření 
k oznámení záměru na dostavbu výrobního závodu ESSA Czech s. r. o. Úvaly, 
ze dne 19. 09. 2002. 

 
Vyjádření k Dokumentaci 
č. SD1 Krajský úřad Středočeského kraje – vrácení dokumentace k dopracování ze 

dne 10. 01. 2005 
č. SD2 Středočeský kraj, ze dne 25. 10. 2005 
č. SD3 Město Úvaly, ze dne 10. 12. 2004 
č. SD4 KHS Středočeského kraje, ze dne 29. 11. 2004 
č. SD5 MěÚ Brandýs n. L., ze dne 08. 12. 2004 
č. SD6 MěÚ Úvaly, ze dne 10. 12. 2004 
č. SD7 OS ZO ČSOP Úvaly, ze dne 08. 12. 2004 
č. SD8 Arnika Praha, ze dne 06. 12. 2004 
č. SD9 OS Nové Úvaly, ze dne 03. 12. 2004 
č. SD10 Přehled vyjádření (od KÚ ze dne 10. 01. 2004) 

 
Samostatné přílohy: 
 

A. Hluková studie 
B. Rozptylová studie 
C. Odborný posudek dle zákona č. 86/2002 Sb. (ovzduší) 
D. Hodnocení zdravotních rizik 

 
Dokumentace obsahuje tyto obrázky 
 

Obr. 1 Umístění závodu  
Obr. 2 Pohled na zástavbu na jižní straně areálu 
Obr. 3 Jihozápadní pohled na areál ESSA  
Obr. 4 Pohled do stávající výrobní haly 
Obr. 5 Zasklení světlíků – stávající stav 
Obr. 6 Referenční body - hluk 
Obr. 7  Souhrnné hodnocení kvality ovzduší 2001 
Obr. 8 Referenční body – hluk 
 

 
Datum   : Ústí n. L. 2005-06-05 
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