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Úvod			

Oznámení záměru výstavby skladové haly a sociálně-administrativní budovy Plastoplan Nupaky je zpracováno podle zákona č. 100/2001 Sb. (příloha č. 3). Záměr vychází z “Dokumentace k územnímu řízení”, kterou zpracoval ing.Turek a kol.

Předmětem záměru je výstavba areálu o celkové výměře cca 1,8 ha v industriální zóně Nupaky, východně od Prahy, blízko dálnice D1. V blízkosti budoucího skladového areálu již stojí areály Schöller – Nestlé a JUB.  Stavba je projektována do dvou etap. V první bude postavena polovina haly a sociálně-administrativní budova, ve druhé etapě potom bude hala dostavena. Sociálně administrativní budova má základní půdorysný projektovaný rozměr 12,5 x 20,0 m, hala bude mít půdorysný rozměr cca 75 x 37,5 m. Celková zastavěná plocha tak dosáhne 5.875 m2.

Podle zákona 100/2001 Sb., přílohy 1 spadá záměr do kategorie II, bodu 10.6 – Průmyslové zóny a obchodní zóny včetně nákupních  středisek o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; areály parkovišť nebo garáží se zastavěnou plochou nad 1 000 m2. jedná se tedy o záměr podléhající zjišťovacímu řízení v kompetenci krajského úřadu Středočeského kraje. 


A.	úDAJE O OZNAMOVATELI
A.1
Obchodní jméno:
Plastoplan s.r.o.
A.2
IČO:
45808856
A.3
Sídlo:
Tusarova 45, Praha
A.4
Oprávněný zástupce:
JUDr. Jiří Vichteraj

bydliště:
Michnova 1623/5, Praha

telefon:
220305301

B.	Údaje o záměru

B.I.	Základní údaje

B.I.1.	Název záměru

Záměr je uváděn pod názvem Plastoplan Nupaky.

B.I.2.	Kapacita (rozsah) záměru

Předmětem záměru je stavba skladové haly a sociálně-administrativní budovy. Celý pozemek, na kterém bude záměr vybudován se nachází v průmyslové zóně Nupaky, v blízkosti dálnice D1. Celkový rozsah staveniště je 18.000 m2. Celková zastavěná plocha bude 5.875 m2, zpevněná plocha parkovišť a obslužných komunikací bude cca 2.500 m2.

Nová hala bude vystavěna ve dvou etapách. Uváděn je konečný stav. Hala bude sloužit ke skladování termoplastických směsí CYCOLAC® a LEXAN® ve formě granulátu, jako suroviny pro další výrobu CD, termoplastových dílů pro osobní automobily, makralonových střešních desek atd. Granulát je při normálním skladování netečný. Hlavními polymery jsou v případě CYCOLACu  Akrylnitril-Butadien-Styrol (CAS 9003-56-9), u LEXANu se jedná o polykarbonát (PC) s hlavním polymerem poly (bisfenol-A-karbonát) CAS 24936-68-3. Podle Směrnice 79/831 vydané Radou Evropského společenství ze dne 18.9.1979 (“Klasifikace a označování nebezpečných látek”) se nepovažují za nebezpečné (viz příloha F 5). Tyto látky nejsou uváděny ani na seznamech nebezpečných látek dle nařízení vlády č. 25/1999 Sb (v platném znění – tj, ze dne 31.7.2001 pod č. 258/2001 Sb.), či vyhlášky MŽP č. 10/2002 Sb.
 
Uvedené směsi budou skladovány ve velkoobjemových pytlích na paletách ve třech řadách nad sebou a budou dále rozváženy dalším zpracovatelům. Hala a administrativní budova tedy budou sloužit jako logistické centrum pro zásobování. Maximální denní obrat bude cca 25 t materiálu (1 kamion 25 t přiváží surovinu, odvoz zajišťují nákladní vozy o kapacitě 1 x 15 t, 3 x 3,5 t, 1 x 1 t). Roční obrat skladované suroviny je předpokládán v konečné výši cca 5.000 t.

V jednosměnném provozu bude v areálu záměru pracovat 20 lidí, v hale 5 a zbytek administrativních sil bude v administrativní budově.

Podle zákona 100/2001 Sb., příl. 1 spadá záměr do kategorie II, bodu 10.6 – Průmyslové zóny a obchodní zóny včetně nákupních  středisek o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; areály parkovišť nebo garáží se zastavěnou plochou nad 1 000 m2. jedná se tedy o záměr podléhající zjišťovacímu řízení v kompetenci krajského úřadu Středočeského kraje.



B.I.3.	Lokalizace záměru

Staveniště se nachází v industriální zóně na východ od Prahy v katastru obce Nupaky, jz od centra obce. Pozemky o celkové výměře 3.600 m2 se nachází v mírně svažitém terénu směrem k jihovýchodnímu rohu staveniště, max. převýšení 3 – 4 m dle konfigurace terénu. Východní strana je ukončena terénním valem vysokým 2 – 3 m, který pohledově i hlukově odděluje stávající zástavbu (kolonii) rodinných domků. Jižní část tohoto valu je zvýšena betonovou stěnou. Celá stavba je cca 100 m od dálnice D1.

Dopravně je staveniště napojeno na místní obslužnou komunikaci (která není dobudovaná v celém rozsahu), vjezd do areálu je řešen v jeho jihozápadní části, kde budou též napojeny veškeré inženýrské sítě na stávající rozvody, tj. voda, plyn, oddělená kanalizace a přívod NN elektro.

Z hlediska zastavovacího plánu je navrhovaná stavba jako samostatně stojící objekt  mimo ochranné pásmo dálnice D1 a neovlivňuje nijak stávající zástavbu. 

Administrativní začlenění stavby a majetkoprávní poměry na lokalitě udává následující tabulka:

Admin. jednotka
název
kraj
Středočeský
katastrální území (ÚTJ)
Nupaky

parcela
výměra  (m2)
majitel (uživatel)

81/51
2.644
Plastoplan s.r.o.

81/198
10.956
Plastoplan s.r.o.

celkem
13.600





B I.4.	Charakter záměru a možné kumulace s jinými záměry

Předmětem oznámení je projekt výstavby nové skladové haly a sociálně-administrativní budovy. Tato hala bude sloužit jako logistické centrum ke skladování termoplastických směsí pro výrobu CD, termoplastových dílů pro osobní automobily, makralonových střešních desek atd. Uvedené směsi nejsou zdraví škodlivé a nejsou na seznamech nebezpečných látek. Celková zastavěná plocha bude 5.875 m2, zpevněná plocha parkovišť a obslužných komunikací bude cca 2.500 m2. Z hlediska zastavovacího plánu je navrhovaná stavba samostatně stojícím objektem  mimo ochranné pásmo dálnice D1 a neovlivňuje nijak stávající zástavbu. Při jižní hraně pozemku se nachází areál firmy Schöller – Nestlé ( parcela č. 81/55).

Záměr bude napojen na nově vybudované inženýrské sítě (provedené v rámci výstavby průmyslové zóny Nupaky).

Podle záměru investora se bude nejprve realizovat 1. etapa výstavby v roce 2004, tj. administrativní budova a polovina skladové haly. Druhá etapa výstavby (druhá polovina haly) bude následovat s tím, že veškeré inženýrské sítě a přípojky včetně komunikačního řešení a parkoviště budou připraveny již v rámci 1. etapy výstavby.

Záměr je situován v průmyslové zóně Nupaky a nekumuluje se záměry jinými.


B.I.5.	Zdůvodnění potřeby záměru a přehled zvažovaných variant

Záměr vytvoří nové pracovní příležitosti (cca 25 pracovních míst) v místech, která jsou určena pro komerční účely (průmyslová zóna) . Charakter výstavby odpovídá celkovému rázu průmyslové zóny. 

Záměr nebyl zpracován ve variantách a je v souladu se schváleným územním plánem (viz kap. H).


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

B.I.6.1.	Stavební řešení

Nová skladová hala je navržena jako jednolodní železobetonová hala s lehkým opláštěním, s vloženými středními sloupy na rozpon 37,0 m v příčném směru, tj. pro 1. a 2. etapu výstavby. V podélném směru je použit modulový systém á 5,90 m, tj. žlb. rámy kotvené do základových patek na pilotách. Rozměr haly v podélném směru je cca 76,0 m. při jižní straně haly jsou řešeny zpevněné plochy na úrovni – 1,10 m pro nákladové můstky a HAFFA vrata s gumovými límci. Výškové uspořádání haly je dáno max. skladovací výškou skladovaného materiálu cca 7,0m, tj. výška haly na hřebeni je 11,10 m, výška atiky 11,70 m. V prostoru sl.ř. 3/12-14 je řešen sociální vestavek pro zázemí skladníků a řidičů, na úrovni cca + 4,00 m je umístěna teplovodní kotelna pro vytápění haly. Mezi 1. a 2. etapou výstavby skladové haly bude navržena protipožární stěna.

Sociálně – administrativní budova má základní půdorysný rozměr 12,5x20,0 m, jedná se o dvoupodlažní nadzemní zděný objekt o výškách podlaží: 1.NP +/- 0,00 m, 2. NP +3,17 m a střecha je na úrovni + 6,23 m resp. atika + 6,73 m. založení objektu se předpokládá na tuhých základových pasech.

V budově je umístěno veškeré potřebné sociálně – administrativní zázemí pro THP pracovníky a vedení závodu vč. teplovodní kotelny, ovládací tablo EPS, ostraha závodu, server, technická místnost, archiv, apod. Spojovací schodiště je betonové, monolitické.

Obvodový plášť haly je navržen ze sendvičových panelů Kingspan tl. 80 mm na předsazené ocelové paždíky vč. svislých pásů plastových oken s determálním zasklením . Střecha haly je navržena jako samonosná pomocí vysokoprofilových trapézových plechů v daném modulovém systému vč. tepelné izolace tl. 140 mm a vodotěsné PVC folie vč. bodových světlíků.

Administrativní budova má obvodový plášť ze zdiva Porotherm tl. 240 m vč. zateplení polystyrenem tl. 100 mm a krycí stěrkou. Stropy jsou navrženy jako filigránové monolitické desky tl. 180 m vč. střešní konstrukce, kde bude použita tepelná izolace tl. 160 mm a vodotěsné folie PVC. Vnitřní stěny a příčky budou z vápenocementových bloků tl. 175 mm  s omítkou  resp. sádrokartonové příčky.

Z architektonického hlediska se jedná o poměrně nízkou zástavbu s průmyslovým designem,která koresponduje s okolní zástavbou .

B.I.6.2.	Technologie

Hala bude sloužit pouze jako sklad termoplastického materiálu, odkud bude rozvážena dalším odběratelům. Granulát bude skladován ve velkoobjemových pytlích na paletách. V hale nebude probíhat žádná výroba ani úprava skladovaného materiálu. 

B.I.7.	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavebních prací (1. etapa)
3/2004
Ukončení stavebních prací (1.etapa)
9/2004
Zahájení stavebních prací (2. etapa)
3/2006
Ukončení stavebních prací (2.etapa)
9/2006

B.I.8.	Výčet dotčených územně samosprávních celků
Krajský úřad: 	Středočeský kraj, Zborovská 11/81 Praha 5
Obec: 				Nupaky, Obecní úřad.


B.II.	Údaje o vstupech
B.II.1.	Půda

Pozemek, na němž je plánována výstavba je v současnosti veden jako orná půda (ZPF).  

V následující tabulce je přehled BPEJ:

Parcela č.
BPEJ
Výměra (m2)
81/51
21100
2.644
81/198
21100
10.956

Podle vyhlášky Mze č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhl. č. 327/1998 se jedná o hnědozemě  modální  včetně  slabě oglejených na sprašových a soliflukčních hlínách (prachovicích),  středně  těžké  s těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými vlhkostními poměry. Expozice je všesměrná; půda je  bezskeletovitá s příměsí, s celkovým obsahem skeletu do 10 %.

Na lokalitě nebyl proveden samostatný pedologický průzkum. Orientačně bylo dvěma sondami zjištěno, že lze počítat s průměrnou mocností ornice 0,3 m, což odpovídá i výsledkům z IG průzkumu (vrty). Celková kubatura skryté ornice bude tedy činit cca 2.600 m3. Ornici bude nutné použít v souladu se zákonem č. 231/1999 (v platném znění) k rekultivačním a podobným úpravám. Investor musí požádat o vynětí ze ZPF.
 
B.II.2.	Voda

Do areálu firmy Plastoplan spol. s r.o. je přiveden vodovodní řad, ze kterého jsou provedeny vodovodní přípojky do skladovací haly a a administrativní budovy. 

Zásobování vodou vychází z počtu zaměstnanců a potřeby požární vody v nádrži.

20 prac. x 0,100 ………………………… 2,00 m3 den-1
5 pracov. x 0,050 ……………………….  0,25 m3 den-1
celkem                                                        2,25 m3 den-1 = 0,026 l s-1 

Max.hodinové množství
MaxQh = 1 + 0,12 = 1,12 m3 hod-1 = 0,31 l s-1

Roční množství 	Qspl,roč = 2,25 x 50 x 5 = 560 m3 rok-1

Požární voda bude zajištěna z požární nádrže  o objemu 100 m3.




B.II.3.	Elektrická energie

Areál nové skladové haly bude napájen elektrickou energií ze stávající trafostanice Schöller, odkud bude veden nový vývod nízkého napětí kabelovým vedením k novému elektro pilíři umístěnému v blízkosti vjezdu do areálu nové skladové haly Plastoplan. Přívod z trafostanice pro halu Plastoplan bude řešen v předstihu ještě před výstavbou nové skladové haly aby bylo možno elektrickou energii využít i pro napájení elektrických spotřebičů během výstavby. Přívod bude vybudován jako samostatná investice.

Předpokládaný instalovaný příkon elektrické energie:

Administrativní budova:

§	vnitřní osvětlení:
8,00 kW
§	spotřebiče v kuchyňce a nápojové automaty:
9,00 kW
§	výpočetní a kancelářská technika:
5,00 kW
§	ostatní:
6,00 kW
Skladovací hala:

§	vnitřní osvětlení:
47,00 kW
§	motorové spotřebiče:
24,00 kW
§	teplovzdušné vytápění a ventilace:
15,00 kW
§	el. ohřev TUV:
4,00 kW
§	venkovní osvětlení + reklama:
6,00 kW
§	ostatní:
12,00 kW

Celkem instalovaný příkon:
-----------------------
136,00 kW

Předpokládaný koeficient současnosti (odhad):			 	= 0,5
Koeficient současnosti je závislý na denní či noční době a na dalších faktorech souvisejících s provozem areálu skladové haly.
Předpokládané výpočtové zatížení (současný příkon) servisu:	Pp 	= 68,00 kW
Předpokládaná maximální roční spotřeba elektrické energie:	Ar  	= 173 000 kWh/rok
Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie vychází z těchto předpokladů:
	1 směnný provoz skladové haly bez sobot a nedělí

délka jedné směny bude 8,5 hod.
během nočních hodin bude v provozu venkovní a reklamní osvětlení

Požadovaný příkon bude zajištěn správcem průmyslové zóny ze stávající trafostanice Schöller. V novém pilíři, v němž bude ukončen přívodní kabel od trafostanice, bude kromě pojistkové skříně RP osazen i elektroměrový rozváděč RE s nepřímým měřením. Hlavní jistič před elektroměrem (cca 160 A) bude současně i hlavním vypínačem celého areálu skladové haly.

Osvětlení bude provedeno dle platných ČSN a platných hygienických předpisů. Osvětlení v administrativní budově a ve skladové hale bude zářivkovými svítidly, venkovní osvětlení bude výbojkovými svítidly. 


B.II.4.	Plyn

Projektem je  řešeno  vytápění  a  příprava  teplé  užitkové  vody  pro  potřeby skladové haly a administrativní budovy. Z  hlediska  vytápění  budou  oba  objekty  na  sobě  zcela  nezávislé.

Vytápění  haly

Pro  vytápění  prostoru  haly  bude  zřízena  samostatná  kotelna,  ve  které  budou v  konečném  stavu  osazeny  dva  plynové  teplovodní  atmosférické  kotle  o  celkovém  maximálním  výkonu  374 kW.  Kotle  budou  provozovány  ve  výkonové  kaskádě,  řízené  automatickou  regulací.

Zabezpečovací  zařízení  bude  navrženo  dle  ČSN 06 0830.  Pojištění  kotlů  bude  řešeno  pojistným  ventilem  umístěným  na  výstupní  potrubí  kotle.  Na  systém  bude  napojena  tlaková  expanzní  nádoba.

Komín  a  kouřovod  budou  navrženy  v  souladu  s  ČSN 73 4201.  Pro  odvod  spalin  od  kotlů  bude  zřízen  třísložkový  montovaný  komín.   Provedení  komínu  a  kouřovodu
bude  provedeno  dle  ČSN 73 4210.

Prostor  kotelny  bude  řádně  větrán  a  ke  kotlům  bude  přivedeno  dostatečné  množství  spalovacího  vzduchu.

Pro  vytápění  prostoru  haly  budou  pod  stropem  umístěny  teplovodní  VZT  jednotky,  které  budou  na  zdroj  vytápění  napojeny  ocelovým  potrubím  vedeným z  prostoru  kotelny   na  konzolách  podél  stěn.

Pro  vytápění  soc.  zázemí  haly  bude  na  stěně  osazen  závěsný  plynový  kotel o  výkonu  12 kW  s  integrovaným  ohřevem  TUV.  Kotel  bude  v  provedení  s  uzavřenou  spalovací  komorou.  Součástí  kotle  budou  veškeré  regulační  a  zabezpečovací  prvky. Kotel  bude  napojen  rozvodným  potrubím  na  systém  otopných  těles.

Vytápění  administrativní  budovy

Administrativní  budova  bude  vytápěna  závěsným  kondenzačním  plynovým  kotlem  o  výkonu  29 kW.  Pro  ohřev  TUV  bude  pod  kotlem  osazen  zásobník.  Kotel  bude  v  provedení  s  uzavřenou  spalovací  komorou.  Součástí  kotle  budou  veškeré  regulační  a  zabezpečovací  prvky. Kotel  bude  napojen  na  systém  podlahového  vytápění.

Přípojka plynu do areálu bude napojena na STL plynový řad vně staveniště (DN 40, tlak 300 kPa) na hranici pozemku vedle hl. vjezdu do areálu vč. umístění HUP a redukční stanice STL/NTL. Plynoměr bude použit Metrix G65 a regulační řada Francel – baterie I. Spotřeba zemního plynu pro zásobování plynových spotřebičů uvnitř areálu se předpokládá cca 54 m3/hod.

B.II.5.	Ostatní surovinové zdroje
V období výstavby předpokládáme použití běžných stavebních hmot a materiálů bez nároků na specielní výrobu, těžbu nebo dovoz.

Také provoz skladovací haly nebude vyžadovat zvláštní nároky na surovinové zdroje. Předpokládá se pohyb skladovaného termoplastického materiálu v objemu 5.000 t/rok./



B.II.6.	Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Dopravně je území záměru napojeno na místní obslužnou komunikaci, vjezd do areálu je řešen v jihozápadní části. V rámci nového areálu se skladovou halou a administrativní budovou budou provedeny nové vnitroareálové komunikace a zpevněné plochy pro obsluhu a  potřeby nových objektů.

Vzniknou tedy nové komunikace, parkoviště a zpevněné komunikačně – manipulační plochy. Nové vnitroareálové komunikace budou napojeny na stávající asfaltovou silnici vjezdem o šířce 12 m a dále bude následovat zpevněná plocha o rozměrech 27,00 x 75,00 m s  nájezdovými rampami na úrovni -1,10 m. Podél haly bude obslužná komunikace š = 7,00 m. Administrativní budova bude mít 8 + 19 parkovacích stání.

V současné době je příjezd k průmyslové zóně na sz. okraji Nupak. Podle územního plánu (viz příloha F3) bude dobudováno komunikační napojení k silnici III/00312 Nupaky – Čestlice  i k dálnici D1.


Telefonické připojení areálu:

Areál skladové haly bude vybaven telefonní ústřednou. Předpokládá se 8 vstupních státních linek. Ústředna bude obsluhovat cca 40 pobočkových telefonních stanic. 




B.III.		Údaje o výstupech
B.III.1.	Ovzduší

Zdroje znečištění z provozu areálu lze charakterizovat takto:
a)bodové zdroje (vytápění)
b) plošné zdroje (emise z parkoviště a pojezdu v areálu)
c) hlavní liniové zdroje (vyvolaná doprava na komunikacích).

V dalším textu jsou tyto zdroje blíže specifikovány, viz též příloha F5 (rozptylová studie). Zde jsou uvedeny v tabulkové formě hlavní výstupy.

Emise z vytápění   
zdroj
emise NOx
emise CO

[g/s]
[kg/r]
[g/s]
[kg/r]
P
0,0335
230
0,0168
115

Emise z  parkoviště a pojezdu v areálu     
ROK
emise NOx
emise CO
emise benzen

[g/s]
[kg/r]
[g/s]
[kg/r]
[g/s]
[kg/r]
2004
0,00149
9,5
0,00655
42
0,00008
0,5

Intenzity vyvolané dopravy na hodnocených  komunikacích  [voz/24h]  
úsek č.
Název komunikace
Úsek
CELK.
OA
LN
TN
1
účelová
areál – III/00312
120
112
4
4
2
III /00312
účelová  - Čestlice
120
112
4
4


Imisní příspěvky areálu Plastoplán včetně vyvolané dopravy ani v součtu s pozadím nepovedou k překračování imisních limitů.

B.III.2.	Odpadní vody

Kanalizace je projekčně členěna na 2 podobjekty a to na  kanalizaci dešťovou a kanalizaci splaškovou. Kapacitní údaje jsou uvažovány pro celý rozsah výstavby.

Dešťová  kanalizace

Dešťová kanalizace odvádí dešťovou vodu ze střech a komunikací a je tvořena stokou J-A, která je napojena na stávající stoku J v šachtě Š 36 v místě příjezdní komunikace před areálem, hloubka ve stávající šachtě změřena 2,08 m. Parkoviště za objektem administrativní budovy je řešeno tak, že odpadní vody jsou z plochy cca 17 x 30 m svedeny přes UV 02 a ÚV 03 do šachty ŠK 01, která je připojena na gravitační shlukovací odlučovač a po přečištění přes ŠK 02 na dešťovou kanalizaci.

Kontaminovaná kanalizace

F parkoviště + přilehlé vozovky = 510 m2
Qn = F x ψ x 150 = 0,510 x 1,0 x 150 = 7,7 l s-1
-bude navržen odlučovač pro průtok Qn = 10 ls-1 s hodnotou výstupu 
NL = 50,0 mgl-1 
NEL = 3,0 mgl-1
-pro směšovací rovnici a imisní limit využijeme dále toho, že předčištěním kontaminované vody před připojením na recipient – dešťovou kanalizace jsou připojeny na areálovou dešťovou kanalizaci.

Dešťová kanalizace

Střechy    .. . . . . . … …. … .     5 928 m2 x 0,9 …………..   5 335,5
Komunikace  . . . .. . . . . . . .       2 561 m2 x 0,8 ………….   2 048,8
Zeleň . . . . . . . . . . . . . . . . ..       6 459 m2 x 0,1 ………….      645,9
Celkem                                      15 048 m2                            8 029,9
Průměrný odtokový koeficient ………………  = 0,534
Qndešt = 0,803 x 130 = 104,4 l s-1
Pro Hs = 560 mm je roční množství dešťových vod
Qroč,dešt = 8030 x 0,56 = 4 500 m3 rok-1
Qkont = 7,7 ls-1
Qdešť = 104,4 – 7,7 = 96,7 ls-1
NEL = (7,7 x 3 + 96,7 x 0,05) : 104,4 = 0,24 mgl-1

Návrh limitů vypouštění pro odlučovač
Qn  = 8,0 ls-1          Qroč = 300 m3 rok-1
NEL = 3 mg l-1
NL   = 50 mgl-1

Roční látkové  množství 
NL = 50 mgl-1 = 0,015 trok-1
NEL = 3 mgl-1 = 0,001 trok-1

Popis řešení dešťové kanalizace

Dešťová kanalizace je tvořena stokou J – A a stokou J - A1, která je v šachtě ŠD 02 na stoku J – A připojena

Stoka J-A 
Jedná se o stoku dešťové kanalizace, která je napojena na stávající šachtu Š 36 a stoka je vedena do areálu, je tvořena 3 typovými šachtami a potrubím DN 250 mm v délce 40,2 m , zbývající délka do 91,6 je potom v profilu DN 300, přičemž poslední úsek je ve sklonu dna cca 1,35%, zbývající úseky cca 0,65 % , stoka J-A je navržena v plastu, profily dle hydrotechnické situace od DN 250, 300 mm, přičemž 250 je PVC KG (hladké), 300 korugo, Kanalizace je založena ve výkopu s podsypem a drenážní vrstvou.

Stoka J-A1 
Jedná se o stoku dešťové kanalizace, která je napojena na šachtu ŠD 02  a stoka je vedena přes halu s tím, že jsou na ní připojeny dešťové svody ze střech. Stoka J-A1 je navržena v plastu, profily dle hydrotechnické situace  DN 250 mm, PVC KG (hladké), délka stoky 44,2 m zakončena šachtou ŠD 04. Kanalizace je založena ve výkopu s podsypem a drenážní vrstvou.

Uliční vpusti
V areálu je nově navrženo 7 ks uličních vpustí, 2 x ACO dren . Vpusti jsou řešeny jako betonové z dílců na kterých jsou osazeny litinové vozovkové mříže v rámu, vlastní vpust je tvořena vyrovnávacím podkladním prstencem, vysokou tvarovkou plnou, dále odtoková skruž bez sifonu a dnová část. Pod vozovkovou mříží bude osazen koš na bahno. ACO dreny jsou podrobně řešeny v části komunikacích

Gravitační odlučovač
Odlučovač je tvořen 1 podzemní kruhovou nádrží s osazenou technologií odlučování ropných látek a nerozpuštěných látek. Nádrž bude osazena ve výkopové jámě na štěrkopískovém podsypu, bude řešen vstupní komínec do nádrže s tím, že vstupní otvor bude uzavřen těžkým litinovým poklopem. Krátký úsek kanalizace kontaminované je v rozsahu šachet ŠK 01 až ŠK 02, přičemž ŠK 02 je řešena jako měrná s možností měření průtoku a odběru vzorků


Splašková kanalizace

V areálu by mělo pracovat 20 administrativních pracovníků a 5 pracovníků v hale jedné směny.

Množství odpadních vod
Průměrné denní množství
20 prac. x 0,100 ………………………… 2,00 m3 den-1
5 pracov. x 0,050 ……………………….  0,25 m3 den-1
celkem                                                        2,25 m3 den-1 = 0,026 l s-1 

Max.hodinové množství:			MaxQh = 1 + 0,12 = 1,12 m3 hod-1 = 0,31 l s-1
Roční množství:				Qspl,roč = 2,25 x 50 x 5 = 560 m3 rok-1

Látková bilance
2,25 : 0,15 = 15 EO
CHSK = 15 x 0,120 = 1,80 kg den-1
BSK 5 = 15 x 0,060 = 0,90 kg den-1
NL =    15 x 0,055 = 0,825 kg den-1





Popis řešení splaškové  kanalizace

Kanalizace je tvořena stokou A VIA, na kterou je v šachtě ŠS 02 připojena krátká stoka AVI-A1

Stoka AVI-A 
Jedná se o stoku splaškové kanalizace, která je napojena na stávající šachtu Š 20 (změřená hloubka 2,72 m), stoka je vedena do areálu, je tvořena 2 typovými šachtami a potrubím DN 200 mm v délce 61,65 m , přičemž dno kanalizace je  ve sklonu dna cca 2,0 % , stoka AVI-A je navržena v plastu, profily dle návrhu DN 200 mm, PVC KG (hladké). Kanalizace je založena ve výkopu s podsypem a drenážní vrstvou.

Stoka AVI-A1 
Jedná se o krátkou stoku splaškové kanalizace v délce 10,60 m, která je napojena na stávající šachtu ŠS 02, je tvořena 2 typovými šachtami a potrubím DN 200 mm , přičemž dno kanalizace je  ve sklonu dna cca 2,0 % , stoka AVI-A1 je navržena v plastu, profily dle návrhu DN 200 mm, PVC KG (hladké). Kanalizace je založena ve výkopu s podsypem a drenážní vrstvou.


B.III.3.	Odpady 

Odpady vzniklé realizací záměru lze zásadně rozdělit do dvou hlavních skupin:

a)	odpady vzniklé při výstavbě;
b)	odpady vzniklé provozem.

a)	Odpady vzniklé při výstavbě

Přehled předpokládaných odpadů ukazuje následující tabulka i s jejich kategorizací:
č. odpadu
Název odpadu
kategorie
03 01 05
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy           
O
08 01 11
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
N
08 01 12
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
O
08 04 09
Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
N
08 04 10
Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem  08 04 09
O
12 01 01
Piliny a třísky železných kovů
O
12 01 03
Piliny a třísky neželezných kovů
O
12 01 0
Plastové hobliny a třísky
O
12 01 13
Odpady ze svařování
O
12 01 21
Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20
O
15 01 01
Papírové a lepenkové obaly
O
15 01 02
Plastové obaly
O
15 01 03
Dřevěné obaly
O
15 01 04
Kovové obaly
O
15 01 07
Skleněné obaly
O
17 01 01
Beton
O
č. odpadu
Název odpadu
kategorie
17 02 01
Dřevo
O
17 02 02
Sklo
O
17 02 03
Plasty
O
17 03 01
Asfaltové směsi s obsahem dehtu
N
17 03 02
Asfaltové směsi neobsahující dehet
O
17 04 05
Železo a ocel
O
17 04 07
Směsné kovy
O
17 04 11
Kabely neuvedené pod 17 04 10
O
17 05 04
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
O
20 03 01
Směsný komunální odpad
O

Odpad, který bude produkován v rámci stavby bude na místě tříděn a odvážen k likvidaci stavební firmou.
b)	Odpady vzniklé po uvedení do provozu nového objektu  (předpoklad konečný stav)
č. odpadu
Název odpadu
kategorie
množství
t/rok
07 02 13
Plastový odpad
O
0.100
08 03 18
Odpadní tiskařský toner neuvedený pod č. 080317
O
0,001
15 01 01
Papírové a lepenkové obaly
O
0.500
15 01 02
Plastové obaly
O
2.000
15 01 06
Směsné obaly
O
0.050
20 01 01
Papír a lepenka
O
0.100
20 01 21
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
N
0,005
20 03 01
Směsný komunální odpad
O
1,800

Odpady budou tříděny v areálu závodu a likvidovány v souladu se zákonem. Plastoplan s.r.o. povede odpadové hospodářství, kde budou uvedeni všichni odběratelé odpadu.


B.III.4.	Hluk  a vibrace

Z hlediska hluku je nejvýznamnějším zdrojem dálnice D1, které je vzdálena cca 100 m od areálu záměru. Rodinné domky v obci Nupaky, které jsou umístěny v bezprostřední blízkosti areálu, jsou částečně chráněny valem o dosavadní výšce cca 2 - 3 m, který je na jižní straně zvýšen ještě betonovou stěnou. Nejvýznamnějším zdrojem hluku při provozu záměru je pojezd nákladních a osobních aut.  Automobilová doprava je vedena po nově vybudované obslužné komunikaci, která je zatím napojena na místní komunikaci na Z. okraji nové výstavby. Tuto komunikaci bude třeba dobudovat v souladu s územním plánem (viz příloha F2), aby doprava byla svedena zcela mimo obytné zóny. Hluk z vyvolané dopravy bude minimální. Předpokládaný maximální pojezd nákladních automobilů bude na úrovni 5 nákladních vozů (1 x 25 t, 1 x 15 t, 3 x 3,5 t) a jedné dodávky (např. Ford Transit). Osobní doprava bude na úrovni do 20 aut/den. Vzhledem k převažujícímu hluku z dálnice D1, které dosud není odstíněna protihlukovou stěnou, bude tedy hluková zátěž nového provozu minimální. Protože hluková zátěž nebude prakticky žádným způsobem zatěžovat obytnou zástavbu, investor nepožadoval vypracování hlukové studie.

Z hlediska vibrací je zřejmé, že omezený pojezd nákladních aut nebude nijak ovlivňovat stavební objekty ani obyvatelstvo. Důvodem je především to, že technologie záměru není zdrojem vibrací a navíc areál záměru je situován v místech s poměrně mocným zvětralinovým pláštěm, který  přirozeně veškeré vibrace tlumí.

Při výstavbě bude vznikat hluk z provozu použitých stavebních mechanismů; udává se v rozmezí mezi 80–95 dB(A) ve vzdálenosti do 10 metrů, hluk nákladních vozidel 70–90 dB(A) ve vzdálenosti 10 m. 

Také vibrace mohou prakticky vznikat pouze při stavebních pracích (pojezdy těžkých stavebních mechanismů, zhutňování komunikací). Jejich vliv bude jen krátkodobý a bude omezen pouze na denní dobu. Ovlivnění okolních staveb není předpokládáno.


B.III.5.	Prašnost

Prašnost bude prakticky zvýšena jen při stavebních pracích (prach zvířený stavebními mechanismy a nákladními automobily). Vliv nebude významný, stavební firma bude případně využívat zkrápění, aby snížila negativní dopady.


B.III.6.	Záření

Radioaktivní záření není předpokládáno, oblast záměru patří mezi lokality se středním až vyšším stupněm radonového rizika, což je dáno geologickou stavbou podloží. Při stavbě je tedy nutné přijmout patřičná opatření proti průniku radonu z podloží. 

Během etapy výstavby i během provozu je nutno chránit pracovníky před nepříznivým vlivem záření při svařování apod. Mimo staveniště resp. mimo skladovací halu se tento vliv neprojeví.	


B.III.7.	Riziko havárií

Riziko havárií při výstavbě a provozu záměru je minimální. Nelze vyloučit havárie, které jsou vždy spojeny s podobnými budovami (výbuch plynu, požár, teroristický útok). Jejich rizika budou eliminována provozními opatřeními.

Požárně nebezpečný prostor nebude přesahovat pozemek vlastníka. Příjezd požárních vozidel do vzdálenosti menší než 20 m od vchodů bude zajištěn po komunikaci, která splňuje požadavky ČSN. Z požárních úseků je možné pro evakuaci použít nechráněné únikové cesty pro únik na rovině. 

PHP budou umístěny na přístupných a dobře viditelných místech tak, aby nebránily úniku osob.




C.	Stav životního prostředí v zájmovém Území 

C.I.	Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Území záměru bylo již dříve vyčleněno jako průmyslová zóna. Nenacházejí se zde ani prvky ÚSES, ani žádná zvláště chráněná území, přírodní rezervace, památky, parky či jiné významné krajinné prvky. 

Při jižní hranici areálu firmy Plastoplan s.r.o. je centrum Schöller – Nestlé, naproti (přes místní, nově vybudovanou  komunikaci)  je provozovna JUB. Nejbližší obytné domy jsou cca 50 m od východní hranice haly a jsou odděleny od průmyslové zóny nízkým (cca 2 - 3 m vysokým) valem.

Nová výstavba je plánována na orné půdě o průměrné mocnosti cca 0,3 m. Investor žádá o vynětí ze ZPF. Pozemek byl ještě v roce 2003 obděláván. Na lokalitě byl proveden orientační popis stavu flory a fauny (viz kapitola C.II.4.).

Geomorfologicky je oblast záměru součástí Úvalské plošiny (VA-2A-c). 

Celý širší zájmový prostor je mírně ukloněný do mělkého otevřeného údolí bezejmenné vodoteče (levobřežní přítok Pitkovického potoka Č. h. p. 1-12-01-019. Voda je charakterizovaná jako mimopstruhová s čistotou II. tř. Průměrné průtok u ústí je 0,09 m3.s-1.  

Z klimatického hlediska je zájmové území v oblasti mírně teplé, mírně suché, s převážně mírnou zimou. Průměrná roční teplota vzduchu je 8,5oC a roční úhrn srážek 550 - 600 mm. Průměrná maximální mocnost sněhové pokrývky činí 0,15 m.

Z regionálně geologického hlediska území patří k barrandienskému svrchnímu proterozoiku. Je zde budováno velmi slabě regionálně  metamorfovanou, výhradně sedimentární, formací štěchovické skupiny. Jedná se o komplex rytmicky se střídajících poloh prachovců a břidlic, které výrazně převažují nad drobami. Horniny této jednotky vznikaly v mořském prostředí zčásti klidnou pelagickou sedimentací, z větší části však uplatněním turbiditních proudů a podmořských skluzů. Nejčastěji bývají středně rozpukané. Rozpad se zpravidla děje podle kombinace systémů vrstevnatosti, kliváže a puklin na drobné polyedry, destičky nebo i roubíky. 









C.II.	Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Celková realizace záměru zásadně negativně neovlivní životní prostředí v lokalitě. Nejvýznačnější složkou, která by mohla být postižena, je ovzduší.

C.II.1. 	Ovzduší

V posuzovaném území při nadmořské výšce  325 m.n.m. a lze očekávat dobré ventilační poměry s průměrnou rychlostí větru ve výšce 10 m nad terénem 3,4 m/s.  Terén v okolí areálu je mírně zvlněný s poklesem směrem S (k obci Čestlice). 

Z hlediska rozptylových podmínek se tedy jedná o místo s dobrými rozptylovými podmínkami. Místo se nachází jihovýchodně od Prahy ve vzdálenosti cca 15 km od centra Prahy a není již tak významně ovlivňováno přenosem znečištění ovzduší z pražské aglomerace. Kvalita ovzduší je zde ovlivněna velkým dopravním  zdrojem, tj. provozem na dálnici D1 a provozem obchodní zóny Čestlice. V menší míře je ovlivňována  provozem na silnicí III/00312. 

V okolí areálu (před jeho realizací) lze očekávat tyto průměrné roční koncentrace znečišťujících látek:

Škodlivina
Kr   g/m3 
Limit  g/m3 
NOx
24
80 )  30***)
NO2
20
40 **)
SO2
10
50**)
prach PM 10
25
40 **)
benzen
0,9
5**)
CO
550
---

*) 	limit dle opatření FVŽP – nyní již neplatný  
**) 	nové limity – bez meze tolerance. Nařízení vlády č. 350, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší Imisní limity
***) 	vliv na ekosystémy

C.II.2.		Voda

Území záměru je odvodňováno bezejmenným levobřežním přítokem Pitkovického potoka.
Základní charakteristiky Pitkovického potoka jsou v následující tabulce:

 hydrologické číslo povodí
1-12-01-019
plocha povodí
31,4 km2
prům. roční průtok u ústí
0,09 m3.s-1
délka toku
14,6 km
třída
II
Odkanalizování celého areálu je vyřešeno v rámci záměru a to dešťovou a splaškovou kanalizací, která bude napojena na stávající řady. Dešťová voda, která by mohla být kontaminována, bude přečištěna na shlukovacím odlučovači se sorbčním filtrem a následně připojena na dešťovou kanalizaci.

C.II.3.		Hydrogeologie a horninové prostředí

Na plošinách se místy vyskytují relikty fosilního zvětrání. Jsou vyvinuty na skalním podkladu a představují relikty původně rozsáhlé a mocné zvětrávací kůry. Zvětralinové úseky jsou zpravidla vázány na blízkost drcených nebo tektonických pásem (vesměs směru SZ - JV, tj. ve směru příčném na základní stavební plán proterozoika oblasti). Fosilní zvětraliny bývají rudohnědě či cihlově červeně zabarveny nebo jsou bělavé či pestře skvrnité. Hornina nabyla povahy značně písčitých jílů, jsou však zachovány základní znaky struktury horniny. Mocnost fosilních zvětralin bývá značně proměnlivá, lokálně dosahuje až 20 - 30 m.

Kvartérní pokryv budují zejména soliflukční a eolickodeluviální hlinité a jílovité sedimenty, v bazálních polohách deluviální jílovité sedimenty s příměsí úlomků podložních hornin. Lokálně se mohou vyskytovat drobné vložky jílovitých písků. V širším zájmovém území dosahuje mocnost kvartérního pokryvu okolo 6 - 10 m, v prostoru staveniště pak dosahuje okolo 9 - 10 m (Střeska a Fulka, 2003).

Podzemní voda ve zkoumaném prostoru je vázaná na polohy zemin kvartérního pokryvu. Jedná se o přípovrchovou zvodeň s průlinovou propustností. Pohyb podzemní vody je vzhledem k litologickému (jílovitému) složení zemin omezený. O tom svědčí i to, že v průběhu IG průzkumu byla hladina podzemní vody naražena v hloubkách značně převyšujících úroveň následně ustálené hladiny, případně nebyla hladina vůbec naražena (zjištěna byla pouze vysoká vlhkost zeminy). Postupně se hladina ustálila v hloubce 2 - 4 m pod terénem (tj. v úrovni 325,5 až 323,0 m n. m.).

Lze soudit, že v době zvýšených srážek dojde k mírnému zvednutí této úrovně. Vydatnost zvodně řádově nepřesahuje první setiny l.s-1, koeficient filtrace se řádově pohybuje okolo 2.10-8 až 5.10-8 m.s-1.

Spád hladiny podzemní vody je víceméně konformní s terénem. Místní erozivní bázi tvoří koryto blízké bezejmenné vodoteče (levobřežní přítok Pitkovického potoka) v mělkém otevřeném údolí na JV od sledované lokality.

Podzemní voda je prostá, slabě zásaditá (pH 7,06 - 7,30), tvrdá (Ca 125,5 - 147,5 mg/l, Mg 20,9 - 25,9 mg/l). Voda obsahovala 1,1 - 10,6 mg/l agresivního CO2 (Heyerova zkouška). Obsahy SO4 jsou kolem 210 mg/l. Potom podle ustanovení ČSN EN 206-1 vykazuje podzemní voda agresivitu stupně XA1 (slabá síranová agresivita).



C.II.4.	Ekosystémy

C.II.4.1.	Flóra.

Zájmové území pro výstavbu záměru leží výhradně na zemědělské půdě, intenzivně využívané jako půda orná. V období průzkumu odpovídal aktuální stav přírody a krajiny plochám po sklizni obilí (ekologická stabilita velmi nízká).

Na plochách se v obilí nacházejí vesměs jen porosty segetálních, případně ruderálních druhů rostlin. Z nich dominuje pýr plazivý (Elytrigia repens), který je subhalofilním druhem, a merlík bílý (Chenopodium album), typický terofyt. Dalším terofytem na orné půdě je také lebeda rozkladitá (Atriplex patula), která však náleží také mezi obligátní halofyty. Z druhů pěstovaných se zde místy vyskytuje také brukev řepka olejka (Brassica napus ssp. napus). Časté jsou zde anemochory, tj. druhy šířící se větrem, např. pcháč obecný (Cirsium vulgare), mléč drsný (Sonchus asper) a  smetánka sekce Ruderální (Taraxacum sect. Ruderalia), z nichž poslední dva jsou zároveň subhalofyty. Na zhutněných plochách od pojezdu zemědělských strojů rostou obvykle jitrocel větší (Plantago major ssp. major) a rdesno ptačí agg. (Polygonum aviculare agg.). Dále se zde vtroušeně vyskytují také teplomilné druhy, které charakterizují propustné písčité půdy, např. mrkev obecná (Daucus carota), hadinec obecný (Echium vulgare) a divizna sp. (Verbascum sp.). Ojediněle byl na plochách zjištěn invazní plevel pěťour brvitý (Galinsoga ciliata).

V okrajovém lemu pole podél nové asfaltové komunikace dominuje psineček obrovský (Agrostis gigantea), heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum; terofyt a subhalofyt), rdesno ptačí agg. (Polygonum aviculare agg.; zhutněné substráty) a místy také locika kompasová (Lactuca serriola). Vtroušené jsou laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus), podběl obecný (Tussilago farfara),hadinec obecný (Echium vulgare), lopuch plstnatý (Arctium tomentosum), merlík bílý (Chenopodium album) a lebeda rozkladitá (Atriplex patula). Tyto druhy ukazují na substráty mírně zasolené, propustné a narušované dřívější stavební činností, což dokládají raná stadia sukcese sekundární vegetace, především merlíkové spol. (Chenopodietum albi-viridis) a turano-locikové spol. (Erigeronto-Lactucetum serriolae).

Podle indikačních vlastností rostlin lze půdní substráty na zájmovém území obecně považovat za mírně zasolené, resp. mírně znečištěné látkami iontové stavby, tj. pravděpodobně mírně přehnojené.

Na zájmovém území nebyly botanickým průzkumem zjištěné žádné zvláště chráněné ani ohrožené druhy rostlin.

C.II.4.2.	Fauna

Při provádění geobotanického průzkumu byla na zájmovém území věnována pozornost také výskytům některých živočichů vázaných na agroekosystémy. Na dotčených plochách byly zjištěny pouze projevy životní činnosti hlodavců. Významnější ornitocenózy vázané na zemědělské plochy zde aktuálně pozorovány nebyly, např. přítomnost ohrožené koroptve polní (Perdix perdix).

D.	Vlivy záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí

D.1.	Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
Jediným podstatným vlivem, který by při provozu záměru mohl negativně působit na obyvatelstvo a životní prostředí je kvalita ovzduší. 
D. 1.1.	Vliv na kvalitu ovzduší

Hodnocení vychází z výpočtů znečištění ovzduší stávajícími i nově vzniklými zdroji metodikami v příloze F5. Je provedeno pro zásadní škodliviny z dopravy a  vytápění zemním plynem. Hodnocení je provedeno pro kriteriální oxid dusičitý NO2 (vzniká postupně z oxidů dusíku NOx), oxid uhelnatý   a benzen. V následující tabulce je uveden přehled uvažovaných zdrojů:

zdroj 
Název
Úsek
1
účelová
areál – III/00312
2
III /00312
účelová  - Čestlice 
P
parkoviště
A
pojezd v areálu  
V
vytápění areálu 

Referenční body
Referenční body byly zvoleny tak, aby vystihly místa v okolí areálu s největším  znečištěním, v místech vyžadujících hygienickou ochranu. Jsou to body na blízké nové zástavbě a zástavbě blízké komunikacím přitíženým vyvolanou dopravou. V daném případě na řadový rodinných domech severovýchodně  od areálu a na starší zástavbě RD  (jihozápadní okraj souvislé zástavby obce Nupaky). Příspěvky od vyvolané dopravy i jsou nejvyšší v přízemní vrstvě, od vytápění kotelny  v ose vlečky. Proto byly body voleny na horních hranách budov, výsledné hodnoty jsou však uvedeny pro nejvyšší koncentrace na fasádě objektu dosažené. Zvolené referenční body jsou vyznačeny v přiloženém výkresu situace  v příloze P1 a uvedeny v následující tabulce: 
Bod č.
Název bodu 
x m
y m
z m n.m.
1
RD Nupaky nová výstavba
230
260
332
2
RD Nupaky nová výstavba
260
200
332
3
RD Nupaky nová výstavba
280
145
332
4
RD Nupaky záp. okraj
480
450
327
5
RD Nupaky záp. okraj
550
490
326
6
RD Nupaky střed obce
750
450
324
V tabulce značí:
RD … rodinný dům
x ...vodorovná vzd. r bodu od počátku směrem V
 y ...vodorovná vzd. r. bodu od počátku směrem S
 z ...výška bodu  m n.m.
Počátek systému byl položen do středu křížení polní cesty  s dálnicí D1
Výsledky

Z hlediska znečištění ovzduší z dopravy je rozhodující kriteriální oxid dusičitý NO2, u kterého  poměr mezi imisemi v ovzduší  a imisními limity je nejvyšší číslo. Protože však vzniká až následnou přeměnou z oxidů dusíku (zejména NO)  byly provedeny výpočty odvozením z koncentrací  NOx s přihlédnutím k postupům uvedeným v metodickém pokynu uveřejněném ve věstníku MŽP ročník XIII, částka 4 z dubna 2003. Ty jsou již zařazeny do použité verze programu SYMOS 97, verze 2003.	Byly vypočteny příspěvky jednotlivých zdrojů k celkovému znečištění. V následujících tabulkách jsou uvedeny krátkodobé (půlhodinové a  hodinové) imisní  příspěvky NOx a NO2, roční koncentrace NOx, NO2  a benzenu s provozem areálu a roční příspěvky areálu (včetně vyvolané dopravy).  

Max. krátkodobé (půlhodinové a hodinové ) imisní  příspěvky provozu  areálu NOx a NO2  a max. krátkodobá celková koncentrace NO2  g/m3  
Bod č.
Název bodu
NOx ΔKmax0,5h
NO2 ΔKmax1h
NO2 Kmax1h
1
RD Nupaky nová výstavba
4,2
0,4
107,6
2
RD Nupaky nová výstavba
4,8
0,5
107,9
3
RD Nupaky nová výstavba
4,9
0,5
108,2
4
RD Nupaky záp. okraj
2,9
0,3
106,7
5
RD Nupaky záp. okraj
2,5
0,3
106,4
6
RD Nupaky střed obce
1,9
0,2
106,3
LIMIT
nest.
200
200

Průměrné roční koncentrace Kr NO2, a benzenu pro stav s areálem a příspěvek areálu  k průměrné roční koncentraci  g/m3  
Bod č.
Název bodu
Kr    NO2
Δ Kr NO2
Kr benzen
Δ Kr benzen
1
RD Nupaky nová výstavba
21,7
0,013
2,0
0,002
2
RD Nupaky nová výstavba
21,8
0,016
2,0
0,003
3
RD Nupaky nová výstavba
21,9
0,016
2,0
0,003
4
RD Nupaky záp. okraj
21,2
0,010
1,9
0,002
5
RD Nupaky záp. okraj
21,1
0,010
1,9
0,002
6
RD Nupaky střed obce
21,0
0,006
1,9
0,001
LIMIT
40

5


Shrnutí výsledků
	Veškeré výpočty byly prováděny takovými metodikami, že vypočtené hodnoty jsou horním odhadem hodnot skutečných.

Provoz areálu Plastoplan Nupaky  je navrhován do  území, ve kterém nejsou  překračovány  imisní limity krátkodobých i průměrných ročních koncentrací  znečišťujících látek v hodnocení dle platných  imisních  limitů s rezervou a to i přes existenci blízké dálnice D1. 
Imisní příspěvky areálu v chráněných místech (obytná zástavba) jsou malé. To je způsobeno tím, že vyvolaná doprava provozem areálu je relativně malá, a spalovací zdroj (vytápění) je také emisně malý (výkonem je u spodní hranice středních zdrojů). 
Imisní příspěvky areálu Plastoplan včetně vyvolané dopravy ani v součtu s pozadím nepovedou k překračování imisních limitů.

Předložený rozbor dokládá, že provoz navrhovaného areálu Plastoplán Nupaky  ani v součtu s pozadím nezpůsobí překračování imisních limitů znečišťujících látek  ve svém okolí. Jeho imisní příspěvky budou velmi malé a kvalitu ovzduší v okolí prakticky neovlivní.

D.1.2.	Vlivy na ostatní složky ŽP

Celý areál záměru bude dostatečně odkanalizován, takže nedojde k ohrožení kvality povrchových ani podzemních vod.

Významné ovlivnění dalších složek se nepředpokládá, horninové prostředí bude ovlivněno pouze mechanicky během stavebních prací. Významné ovlivnění ekosystémů také není předpokládáno.


D.2. 	Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Z charakteru posuzovaného objektu a z údajů v předchozích kapitolách vyplývá, že případné vlivy záměru budou omezeny pouze na lokalitu stavby (dotčené pozemky) a její těsné okolí. 


D.3.	Možné vlivy, přesahující státní hranice

Rozsah záměru neumožňuje uvažovat o vlivech, které by přesáhly státní hranici ČR.


D.4.	Opatření k prevenci, snížení a eliminaci nepříznivých vlivů

D.4.1.	Opatření ke snížení vlivu na kvalitu ovzduší

Při provozování záměru je nutné dbát na technologickou kázeň provozů a zabezpečit pravidelné revizní prohlídky technologických zařízení, aby bylo zabráněno případným haváriím.


D.4.2.	Opatření ke snížení vlivu na ostatní složky životního prostředí

Stavební práce pod úrovní podzemních vod (výkopy, piloty apod.) nevykazují zvýšené riziko ohrožení režimu podzemních vod.

Dešťové vody ze střech nových objektů, zpevněných ploch a komunikací budou odváděny dešťovou kanalizací.
Dešťové vody z plochy parkoviště budou svedeny do odlučovače ropných produktů a následně do dešťové kanalizace.

Splaškové vody z provozu sociálních zařízení u hal č. 1 a č. 2 budou odváděny splaškovou kanalizací. 

D.4.3.	Opatření k ochraně kulturních vrstev půdy

V celém prostoru staveniště bude provedena skrývka ornice a podorničí, které budou deponovány na volné ploše v severozápadním rohu staveniště. Kulturní vrstvy půdy budou následně využity v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb (v platném znění) a vyhláškou MŽP č. 13/1994.

D.4.4.	Zeleň

Konečný povrch po terénních úpravách bude upraven podorničím a ornicí a oset travní směsí. V současné době na pozemcích dotčených novou stavbou není zeleň, kterou by bylo nutné nějak chránit. V rámci vyšších stupňů projektové dokumentace bude provedena i studie ozelenění areálu.

 
D.4.5.	Hluk a vibrace

Pro odstínění hluku, který pochází především z dálnice D1, je západní okraj obce Nupaky chráněn protihlukovým hliněným valem o výšce 2 – 3 m. Val je v severní části osázen stromy a keři, v jižní části je nastaven protihlukovou betonovou stěnou.

Hlučnost ve venkovním prostředí areálu Plastoplan s. r.o. nebude ovlivněna a to včetně dopadu na sousední firmy. Ke zklidnění prostředí významně napomůže dobudování komunikace obsluhující průmyslovou zónu. Doprava, která v současné době  částečně směřuje kolem hotelu je převážně omezena na osobní vozidla. Hlavním zdrojem hluku na lokalitě stále zůstává dálnice D1.

Pro stavbu i zásobování bude použito místní komunikaci na severním okraji obce Nupaky. Dobudování komunikace, která napojuje průmyslovou zónu na silnici Nupaky – Čestlice a na dálnici D1 je nutným předpokladem pro další rozvoj průmyslové zóny. Dobudováním zmíněné silnice dojde ke snížení hlukové zátěže a snížení vibrací. Jak je zmíněno již výše, přenos vibrací nelze předpokládat na vzdálenosti větší než 50 m díky charakteru podloží lokality. 





D.4.6.	Havárie

V rámci výstavby nových objektů bude instalována EPS (elektropožární signalizace) pro zajištění včasného zásahu.

Dále bude provedeno označení příslušnými bezpečnostními tabulkami. 

Bude dodržována technologická kázeň a pravidelné prohlídky technologických zařízení v souladu s příslušnými předpisy.


D.5.	Nedostatky ve znalostech a neurčitosti při hodnocení vlivů

Záměr výstavby skladové haly  a administrativní budovy je posuzován ve stádiu projektové dokumentace pro územní řízení. Známý způsob využití objektu dovoluje celkem přesně stanovit vlivy stavby a jejího provozu na životní prostředí. 

Produkce odpadů bude přesně definována v odpadovém hospodářství původce. Vzhledem k charakteru záměru (skladový areál a administrativa) není nepředpokládán velký rozsah odpadů, zvláště pak ne nebezpečných.

E. 	Porovnání variant řešení záměru

Projekt záměru nebyl zpracován ve variantách, proto ani nejsou posuzovány. Areál záměru je v průmyslové zóně, kde je další výstavba obdobného objektu předpokládána. Jedinou možnou variantou by tedy byla varianta nulová, která nemá v podstatě nemá výhody (estetický ráz oblasti je již narušen volným pohledem na dálnici D1, na lokalitě není vzrostlá zeleň, která by mohla odstínit vliv zmíněné dálnice).




F. 	Doplňující údaje

Mapová a jiná dokumentace:

Seznam příloh, které jsou součástí posudku:

F1	Situace záměru 1 : 1.000

F2	Širší vztahy – situace lokality 1 : 10.000

F 3	Výřez z územního plánu

F 4	Výřez z katastrální mapy

F5	Rozptylová studie

F 6	Listy bezpečnostních údajů



G.		Shrnutí netechnického charakteru a závěr


Oznamovaným záměrem je výstavba logistického centra firmy Plastoplan s.r.o., který se sestává ze skladové haly a administrativně sociální budovy. Výstavba haly bude probíhat ve dvou etapách, hned v první bude postavena i administrativní část, komunikace a parkoviště. Vzhledem k plošnému rozsahu záměru (zastavěná plocha 5.875 m2) je záměr posuzován podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

V hale záměru nebude probíhat žádná výroba, hala bude sloužit jako mezisklad termoplastických směsí, které budou dále rozváženy ke zpracovatelům. Tyto směsi nejsou evidovány v EU ani u nás na seznamech nebezpečných látek.

Nová výstavba je plánována na pozemku, který je veden jako orná půda. Investor žádá o vynětí ze ZPF. 

Díky plynovému vytápění provozní haly a administrativní budovy by mohlo být negativně ovlivněno ovzduší. Proto byla zpracována Rozptylová studie, která kromě vytápění řeší i vliv vyvolané dopravy. Celkový výsledek je, že provoz areálu Plastoplan s.r.o., včetně vyvolané dopravy, ani v součtu s pozadím nezpůsobí překračování imisních limitů škodlivin ve svém okolí. Jeho vliv na kvalitu ovzduší v chráněném okolí bude velmi malý. Tato příznivá skutečnost je dána tím, že emise znečišťujících látek z provozu areálu nebudou velké a areál je umístěn v dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby.                                                                                          

Areál závodu bude napojen na kanalizaci.

Na lokalitě, kde je plánována výstavba byla provedena analýza vegetačního krytu a byla popsána i vyskytující se fauna. Nebyly nalezeny žádné druhy chráněných rostlin či živočichů. 

Výstavba a provoz záměru tedy neohrozí životní prostředí ani zdraví obyvatelstva.
















H.	Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
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