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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
A.I.  Obchodní firma 
Sklad průmyslových hnojiv, areál Kutná Hora 

 
 

A.II.  IČO 
45148210 
 
 
A.III.  Sídlo 
ZZN Polabí a.s. 
K vinici 1304 
280 66  Kolín V 
 

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce 
oznamovatele 
ZZN Polabí a.s. 
Ing.Brychta Martin 
vedoucí technické divize 
ZZN Polabí,a.s. 
K Vinici 1304,280 66 Kolín V. 
tel.: 321 770 110 
       606 722 926 
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B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU   

B.I.  Základní  údaje 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 
Název záměru:   
Sklad průmyslových hnojiv, areál Kutná Hora 
Zařazení záměru: 
Dle přílohy č. l k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů jde o záměr kategorie II, záměry vyžadující zjišťovací řízení 
bod 10.4 - Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických 
přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých 
senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, 
nebezpečných pro životní prostředí řízených zákonem 356/2003 Sb., o chemických 
látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů) a pesticidů v 
množství nad 1t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství 
nad 100t. 
Záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle zákona, příslušným úřadem je Krajský úřad 
Středočeského kraje. 
 

B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru 
V současnosti sklad slouží jako sklad obilí. Nově bude sklad  určen pro skladování 
nové komodity, a to dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým a hořečnatým, 
který je distribuován pod obchodním názvem LOVOFERT LAD 27. Roční skladovací 
kapacita skladu je uvažována 950 tun.  

B.I.3.  Umístění záměru 
kraj:   Středočeský 
obec:    Kutná Hora 
katastrální území:  Perštejnec 

B.I.4.  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Současný skladovací halový objekt ve tvaru „L“ se nachází u jižní hranice pozemku 
areálu v blízkosti administrativní budovy a vjezdu. Je situován na pozemku p.č.p. 
110/12. 
V době vypracování předkládaného oznámení nebyly v daném území uvažovány 
žádné další jiné aktivity.  

B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 
Stavba je realizována za účelem  zásobování části středočeského regionu 
průmyslovými hnojivy. K tomuto účelu bude využito stávajícího objektu, který je 
v současné době využíván jako sklad obilí. 
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B.I.6.  Popis technického a technologického řešení záměru 
Současný skladovací halový objekt ve tvaru „L“ se nachází u jižní hranice pozemku 
areálu v blízkosti administrativní budovy a vjezdu. Je situován na pozemku p.č.p. 
110/12. 
V současnosti sklad slouží jako sklad obilí při zhruba stejné skladové kapacitě. 
Stavba ,, Sklad průmyslových hnojiv “ je realizována za účelem zajištění skladování 
nové komodity (ledek) namísto původního účelu pro skladování obilí. Zastavěná 
plocha objektu – 634 m2, využitelný prostor 616 m2. Obestavěný prostor — 4.820 m3. 
Plocha využitá pro skladování – 430 m2. 
Skladování do výšky 2,5 m – cca 1000 m3, tj. 950 t ledku. 
Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Stavba je realizována jako žb. skelet v systému střešní panel, průvlak, sloup. Střecha 
je sedlová s malým spádem kJZ a SV štítu. Hala je opláštěná žb. panely. S ohledem 
na charakter stavby (skladování) nebyly zohledněny žádné zvláštní architektonické 
požadavky. Barevné řešení - světle šedá barva betonových konstrukcí v kombinaci s 
červenohnědými nátěry oken a modrými vraty zůstane zachováno. 

Technické řešení 

V rámci nového provozu budou zrušena vrata u stávající rampy. Vzniklý otvor bude 
vyplněn novou žb. konstrukcí. Předpokládá se dozdění ze ztraceného bednění tl. 150 
mm s navázáním výztuže na stávající obnažené konstrukce - blíže viz žb. konstrukce. 
Vjezd a výjezd do prostoru skladování je navržen dvěma stávajícími vraty, z nichž 
vjezdová v JZ štítu budou zvětšena s ohledem na technologické potřeby na šířku 4800 
mm. Jsou navržena vrata dvoukřídlá otevíravá. Jedno z křídel vrat je nutno opatřit 
dveřmi o š. 800 mm pro zajištění únikové cesty. 
Do konstrukce podlahy byla při realizace stavby v r. 1986 vložena izolace Bitagit 40, a 
to jako izolace proti zemní vlhkosti i jako ochranná izolace proti pronikání případných 
škodlivin do podloží. 
S ohledem na charakter skladované komodity (ledek) bude provedena nová štěrková 
izolace ve formě litého asfaltu v tl. 30 mm. Před aplikací bude řádně očištěn stávající 
povrch, případná velká poškození budou opravena. V rozích v návaznosti na stěnu 
budou vytvořeny fabiony o výšce 100 mm, aby byl zajištěn bezproblémový přechod na 
ochranné nátěry svislých stěn. 
Ochranné nátěry budou aplikovány na vnitřních stěnách objektu do výše 3,0 m 
(skladovací výše 2,5 m). Je navržen netoxický nátěr Epoxy DHT. Tento nátěr bude 
aplikován na suché, očištěné, jemně drsné betonové plochy, zbavené prachu a 
mastnost. Nátěr bude aplikován 2x na základní penetraci Izolak. 
Po stránce stavební je objekt navržen tak, aby se dal zajistit bezpečný a plynulý 
provoz. Všeobecně se jedná o pracoviště s dočasným provozem, využívané převážně 
v období aplikace hnojiv na polích. Provoz bude zajištěn pouze dočasnou obsluhou 
dopravních a nakládacích zařízen, a to pouze nárazově. Pracovníci budou vybaveni 
ochrannými pomůckami. Hygienické a sociální zařízení mají pracovníci v sousední 
sociální a adm. budově. 
Výkresová dokumentace k uvažovanému záměru je doložena v Příloze č.2 
předkládaného oznámení.  



Sklad průmyslových  hnojiv, areál Kutná Hora 
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění  

 

 8 

B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Zahájení stavby:         2012 
Dokončení stavby:          2012   
 

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků 
Středočeský  kraj, Kutná Hora 
 

B.I.9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10  odst. 4 a správních úřadů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat 
Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů záměru na 
životní prostředí bude vydání stavebního povolení  na uvedený záměr. Vydání 
stavebního povolení je v kompetenci příslušného stavebního úřadu. 
Vyjádření o souladu stavby s ÚPD jakož i vyjádření KÚ Středočeského kraje dle §45i 
zák. č. 114/92 Sb. v platném znění je doloženo v Příloze č.1 předkládaného 
oznámení.  
Širší vztahy v zájmovém území jsou uvedeny v následujícím mapovém  podkladu: 
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situace záměru 
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B.II. Údaje o vstupech  
 
B.II.1.  Půda 
Dle předaných projektových podkladů bude záměr realizován ve stávající skladové 
hale. Se záměrem tedy nejsou spojeny žádné dočasné nebo trvalé zábory ZPF 
respektive PUPFL.  Pozemek p.č. 110/12 je veden v kategorii zastavěná plocha a 
nádvoří. 
Se záměrem tak nejsou spojeny žádné nároky na dočasný nebo trvalý zábor ZPF a 
PUPFL. 
Záměr  není realizován v ochranném pásmu lesa. 

 
Chráněná území a ochranná pásma 
Zvláště chráněná území 

Poloha záměru nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií 
dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.  
Záměr není v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c 
zákona č. 218/2004 Sb., které byly zahrnuty do národního seznamu těchto lokalit 
podle § 45a zákona ve smyslu nařízení vlády č. 132/2005 Sb. nebo vymezených 
ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona. 
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek, 
případně chráněném území podle horního zákona.  
Ochranná pásma  

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. 
v platném znění nejsou polohou záměru dotčena, záměr se nenachází ani v 
ochranném pásmu lesních porostů dle §14 zákona č. 289/1995 Sb. v platném znění 
(obojí 50 m „ze zákona“). 
Záměr nezasahuje do žádné CHOPAV. 
 
Obecně chráněné přírodní prvky 

Záměr se nenachází v přímém územním kontaktu s obecně chráněnými přírodními 
prvky charakteru VKP. Zájmové území záměru není registrovaným VKP podle § 6 
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, ani s žádným takovým prvkem není v 
kontaktu. 

Ostatní ochranná pásma 

Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. V dalším 
textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí: 

 ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.  
     u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami 

vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na 
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 
 1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace  7 m  
 1 kV až 35 kV - vodiče s izolací  2 m  
 1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení  1 m  
 35 kV až 110 kV  12 m  
 110 kV až 220 kV  15 m  
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 220 kV až 400 kV  20 m  
 nad 400 kV   30 m  
 závěsné kabelové vedení 110 kV  2 m  
 zařízení vlastní TELECOM, sítě držitele licence   1 m  

u podzemního vedení: 
 do 110 kV   1 m od krajního kabelu oboustranně 
 nad 110 kV   3 m od krajního kabelu oboustranně 

u elektrických stanic  
 u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od oplocení nebo od vnějšího 

líce obvodového zdiva, 
 u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň 

nízkého napětí - 7 m, 
 u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na 

úroveň nízkého napětí - 2 m, 
 u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění 
 u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na 

oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice. 

 Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.  
 u nízkotlakých  a středotlakých  plynovodů a  plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném 

území obce - 1 m na obě strany od půdorysu, 
 u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu 
 u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu. 

 Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb. 
 u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení 
 u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu 

 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem 274/01 
Sb. 

ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační 
stoky na každou stranu 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m, 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m 

 Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná 
území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 
m a ve vzdálenosti:  
 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo od osy 

větvě jejich křižovatek  
 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací 

I. třídy 
 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace II. 

třídy 

 
B.II.2. Voda 
Výstavba 

Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka je odvozena z přílohy 12 
vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve výši 120 l/den. Dle sdělení projektanta se 
předpokládá vlastní doba výstavby záměru v délce cca 2 měsíců s průměrným počtem 
cca 10 pracovníků výstavby. 
Poč. pracovníků       10 
Denní spotřeba vody (m3)         1,2 
Měsíční spotřeba vody (m3)       25 
Doba výstavby (měsíce)         2 
Spotřeba vody během výstavby [m3]       50 
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Vodu pro etapu výstavby je možné odebírat z veřejné vodovodní sítě v rámci stávající 
přípojky vodovodu. V případě, že dodavatelé stavby nebudou využívat stávající 
sociální zázemí firmy, bude pitná voda na staveniště dovážena v PET lahvích a na 
staveništi budou používána chemická WC. Spotřeba vody pro vlastní proces výstavby 
bude stanovena v prováděcích projektech na základě požadavků hlavního dodavatele 
stavby. Z hlediska množství se však bude jednat o zcela nevýznamný odběr.     
Provoz 

Záměr negeneruje žádné nové nároky na vodu. Sklad průmyslových hnojiv bude 
obsluhován stávajícími zaměstnanci. 
Zdroje podzemní nebo povrchové vody nejsou a nebudou v závodě využívány. 
 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Výstavba 

Pro výstavbu hodnoceného záměru se nepředpokládá použití významnějších  
stavebních surovin, materiálů a výrobků, protože se jedná o využití stávajícího objektu 
tak, jak je popsáno v příslušné pasáži předkládaného oznámení. 
Provoz  
Suroviny a výrobky 

Objekt bude sloužit pro skladování průmyslového hnojiva pod obchodním názvem 
LOVOFERT LAD 27. Projektová kapacita udává maximální roční skladované množství 
v objemu 950 tun. 
Bezpečnostní list průmyslového hnojiva je doložen v Příloze č.3 předkládaného 
oznámení. 
 
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Zásobování 

Roční obrat lze stanovit jen odhadem, investor uvažuje s maximální roční kapacitou 
950 tun. 
Návozy budou realizovány kamiony po 30 tunách.  V průběhu měsíců leden až březen 
se předpokládá návoz 300 tun, v květnu až červnu taktéž 300 tun a v měsících 
listopad až prosinec 350 tun. 
Z uvedených podkladů vyplývá, že celkové návozy v uvažovaném objemu 950 tun 
budou vyvolávat celkově nových 64 pohybů TNA na veřejném komunikačním systému. 
V sezónním návozu to bude maximálně znamenat denní navýšení pohybů TNA o  2 
TNA denně. 
 
Odvoz zákazníky 

Distribuce  hnojiva bude pak orientovaná všemi směry do okolí. Nejčastěji využívané 
vozy pro odvoz  na jaře a na podzim jsou nákladní automobily o nosnosti 10 tun, což 
bude celkově znamenat nových 190 pohybů nákladních automobilů. 
V sezónním odvozu  to bude maximálně znamenat denní navýšení pohybů TNA o  2 
TNA denně. 
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Pro  nejbližší komunikační systém jsou dostupné následující údaje o intenzitě dopravy 
na veřejném komunikačním systému: 
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Sčítání dopravy 2010 (sč.úsek: 1-3396 )... význam zkratek  

Roční průměr denních intenzit dopravy  LN  SN  SNP  TN  TNP  NSN  A  AK  TR  TRP  TV  O  M  SV  
RPDI - všechny dny  voz/den  104  63  10  24  12  42  9  0  7  13  284  1 937  28  2 249  
 
 LN  SN  SNP  TN  TNP  NSN  A  AK  TR  TRP  TV  O  M  SV  
RPDI - pracovní den (Po-Pá)  voz/den  129  78  13  30  15  54  11  0  9  16  355  2 054  25  2 434  
RPDI - volné dny (mimo svátky)  voz/den  41  25  3  9  3  12  5  0  3  5  106  1 645  36  1 787  
 
Hodinová intenzita dopravy   TV   SV  
Padesátirázová intenzita dopravy  voz/h   35   274  
Špičková hodinová intenzita dopravy  voz/h   35   244  
 
Těžká nákladní vozidla - TNV   TNV  
Hodnota TNV  voz/den   240  
 
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty   OA  NA  NS  Celkem  
Roční průměr intenzit, den (06-18)  voz/den   1 565  188  51  1 804  
Roční průměr intenzit, večer (18-22)  voz/den   267  12  6  285  
Roční průměr intenzit, noc (22-06)  voz/den   133  20  7  160  
 
Emise   OA  LNA  TNA  NS  BUS  Celkem  
Roční špičková hodinová intenzita dopravy  voz/h   281  15  15  9  1  321  
 
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy   alfa  beta  gama  PS  
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy  -   0.00  1.23  0.00  -  
 
Intenzita cyklistické dopravy   C  
Cyklistická doprava  cyklo/den   4  
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Sčítání dopravy 2010 (sč.úsek: 1-3397 )... význam zkratek  

Roční průměr denních intenzit dopravy  LN  SN  SNP  TN  TNP  NSN  A  AK  TR  TRP  TV  O  M  SV  
RPDI - všechny dny  voz/den  211  77  10  35  13  39  23  0  1  5  414  3 007  42  3 463  
 
 LN  SN  SNP  TN  TNP  NSN  A  AK  TR  TRP  TV  O  M  SV  
RPDI - pracovní den (Po-Pá)  voz/den  262  96  13  43  17  50  27  0  1  6  515  3 188  37  3 740  
RPDI - volné dny (mimo svátky)  voz/den  83  30  3  14  4  11  13  0  0  2  160  2 554  54  2 768  
 
Hodinová intenzita dopravy   TV   SV  
Padesátirázová intenzita dopravy  voz/h   51   422  
Špičková hodinová intenzita dopravy  voz/h   53   391  
 
Těžká nákladní vozidla - TNV   TNV  
Hodnota TNV  voz/den   283  
 
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty   OA  NA  NS  Celkem  
Roční průměr intenzit, den (06-18)  voz/den   2 430  301  50  2 781  
Roční průměr intenzit, večer (18-22)  voz/den   415  19  6  440  
Roční průměr intenzit, noc (22-06)  voz/den   204  31  7  242  
 
Emise   OA  LNA  TNA  NS  BUS  Celkem  
Roční špičková hodinová intenzita dopravy  voz/h   436  30  17  9  3  495  
 
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy   alfa  beta  gama  PS  
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy  -   0.00  1.25  0.00  -  
 
Intenzita cyklistické dopravy   C  
Cyklistická doprava  cyklo/den   9  

 
Jak je patrné z vyvolané dopravy související s posuzovaným záměrem a z údajů aktuálního sčítání o dopravě, nově generovaná 
doprava se nemůže v žádném případě podílet na změně akustické situace v zájmovém území. 



Sklad průmyslových  hnojiv, areál Kutná Hora 
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění  

 

 18 

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

Bodové zdroje znečišťování ovzduší v etapě výstavby nevzniknou. Liniové zdroje 
znečišťování ovzduší mohou být představovány provozem nákladní techniky při 
dovozu stavebního materiálu a zejména technologického zařízení. Vzhledem k tomu, 
že realizace záměru bude vyžadovat pouze minimální stavební úpravy v rámci 
rekonstrukce stávajícího skladu sloužícího k uskladnění obilí, nebude se jednat o 
významné zvýšení provozu na okolních komunikacích. Stavba nevyžaduje zábor ZPF, 
doprava s odvozem ornice a skryté zeminy je nulová.     
Prakticky veškerá stavební činnost bude situována do stávající haly. Nebudou 
prováděny žádné venkovní zemní práce, nedochází k výstavbě nových objektů, 
komunikací nebo zpevněných ploch. Plošné zdroje znečišťování ovzduší ve fázi 
výstavby rovněž nevzniknou.  
Stávající stav 

Bodové zdroje 
Veškerá manipulace s granulovaným materiálem bude probíhat uvnitř skladové haly. 
Emise do ovzduší se tedy nepředpokládají. 
Liniové a plošné zdroje 
Použité emisní faktory 
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži  související s dopravou bylo pracováno s  
emisními faktory, které jsou komentovány v následující části rozptylové studie. 
V souladu s novými legislativními opatřeními MŽP ČR vydalo jednotné emisní faktory 
pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně 
porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel 
na kvalitu ovzduší. Proto byly emisní faktory určeny pomocí programu MEFA v.06. Pro 
výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v.06 
(Mobilní Emisní FAktory, verze 2006). Tento uživatelsky jednoduchý program 
umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (g/km) pro všechny základní 
kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i 
alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní 
vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí 
motorových vozidel. Program MEFA  umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké 
spektrum znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky 
rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky, aldehydy). 
Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují hlavní prekurzory 
tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny). Jedná se o následující 
sloučeniny:  

Anorganické sloučeniny Organické sloučeniny 
oxidy dusíku (NOx) 
oxid dusičitý (NO2) 
oxid siřičitý (SO2) 
oxid uhelnatý (CO) 
tuhé znečišťující látky (PM, PM10) 

 

suma uhlovodíků (CxHy) 
methan 
propan 
1,3-butadien 
styren 
benzen 
toluen 
formaldehyd 
acetaldehy 

Program MEFA v. 06 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00 
autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité 
výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí 
o této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a 
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ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla 
využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která 
představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové 
republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím 
dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních 
testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže 
postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o 
nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností 
vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku 
v České republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických látek, 
které nejsou v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat potřebné 
podklady pro vypracování matematických závislostí modelujících výsledné hodnoty 
emisních faktorů v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového vozidla a druhu 
použitého paliva. Na některé z prezentovaných emisních faktorů pro organické 
sloučeniny (např. styren, 1,3-butadien) je proto nutné nahlížet jako na kvalifikované 
odhady. Matematické vztahy pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla budou 
průběžně zpřesňovány v návaznosti na vývoj stavu poznání v této problematice a 
následně bude upravován i program pro jejich výpočet.  
Problematika sekundární emise 
Hodnota sekundární emise dopravy vyjadřuje množství částic, které jsou vlivem 
pohybu automobilů zvednuty z povrchu vozovky a rozptýleny v přízemní vrstvě 
atmosféry. Sekundární prašnost je obecně závislá na mnoha parametrech  a její 
hodnota je zatížena velkou mírou nejistoty. Hlavní parametry ovlivňující sekundární 
prašnost jsou intenzita depozice, typ povrchu vozovky a jeho narušení, typ vozidla, 
počet náprav, aktuální rozptylové podmínky. Všechny komunikace uvažované ve 
vytvořeném regionálním modulu mají asfaltový povrch s běžnou mírou opotřebení. 
Hodnota sekundární  emise PM10 byla přebrána ze studie vykonané pro centrální část 
Brna v roce 2005. Hodnota sekundární emise PM10 byla ve shodě s US EPA 
stanovena 0,0662 g/vozokilometr. Hodnota sekundární emise není závislá na sklonu 
vozovky a byla považována za konstantu pro všechny komunikace zahrnuté v modelu. 
Zdroj:  Prašnost z dopravy a její vlivy na imisní zatížení ovzduší suspendovanými částicemi 
           Výroční zpráva za rok 2005, kód projektu 1F54H/098/520,  
           Centrum dopravního výzkumu, odp. řešitel Ing. Vladimír Adamec, CSc. 
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Ve výpočtu použité emisní faktory jsou sumarizovány v následujících tabulkách: 
pozn.: SP = sekundární prašnost 

Emisní faktory – etapa provozu. rok 2012 
ROK 2012, plynulost st.3 

Emisní faktor (g/km) Typ vozidla Emisní 
úroveň 

Rychlost 
(km/h): NOx Benzen PM10 + SP CO 

TNA EURO 4 50 1,7658 0,0088 0,10478 3,2333 

Jak vyplývá z údajů nároků o dopravě, související s posuzovaným záměrem, 
posuzovaný záměr generuje na jaře a na podzim celkově 254  pohybů TNA 
souvisejících s dovozem průmyslového hnojiva do skladu a jeho distribuci. Na straně 
bezpečnosti je uvažováno, že v jednom jarním a jednom podzimním měsíci bude 
realizováno celkem 36 pohybů TNA za měsíc při návozu hnojiva a v sezónním odvozu  
to bude maximálně znamenat denní navýšení pohybů TNA taktéž  o  2 TNA denně. 
Celkem je tak uvažováno se 4 pohyby TNA za den na straně bezpečnosti uváděné 
bilance. 
 . 
Plošné zdroje  

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje  nákladních automobilů byl pro volnoběh 
použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného 
předpokladu při uvažovaných pohybech automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze 
sumarizovat následující hmotnostní toky znečišťujících látek při použití zvolených 
emisních faktorů: 
 
Tab.: Hmotnostní toky emisí z plošných zdrojů  
 NOx Benzen 
 g . s-1 kg.den-1 t. rok-1 g . s-1 kg.den-1 t. rok-1 
Plošný zdroj 0.0001226 0.0035316 0.0004238 6.111E-07 0.0000176 2.112E-06 

 PM10 + SP  CO 
 g . s-1 kg.den-1 t. rok-1 g . s-1 kg.den-1 t. rok-1 

Plošný zdroj 1.188E-05 0.000342 4.104E-05 0.0002245 0.0064666 0.000776 

 
Liniové zdroje  

Na straně bezpečnosti výpočtu je návoz hnojiva jakož i jeho distribuce uvažována 
v jednom jarním a jednom podzimním měsíci. Je v rozhodující míře předpokládána 
doprava mezi navrhovaným skladem  a Kutnou Horou po silnici č.126. 
 
Tab.: Hmotnostní toky emisí z liniových zdrojů   

  NOx Benzen 
komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 
Smetanova 5.886E-07 0.0070632 0.0008476 2.933E-09 0.0000352 4.224E-06 

 
  PM10 + SP  CO  

komunikace g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 
Smetanova 5.7E-08 0.000684 8.208E-05 1.078E-06 0.0129332 0.001552 
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B.III.2.  Odpadní vody 
Výstavba 
Splaškové vody 

Odpadní vody v etapě výstavby odpovídají stanoveným nárokům na pitnou vodu 
v etapě výstavby, tj. max. 50 m3 za celou dobu výstavby. 
Jedná se o splaškové vody, které budou v etapě výstavby odváděny stávající 
splaškovou kanalizací do městského kanalizačního sběrače. Nutnou podmínkou pro 
tuto produkci splaškových vod je využívání sociálního zázemí firmy  pracovníky 
výstavby. Pokud nedojde mezi investorem a dodavatelem stavby k dohodě o pronájmu 
sociálního zázemí, budou používána pouze chemická WC a produkce splaškových 
vod do městského kanalizačního sběrače bude nulová. Technologické odpadní vody 
v průběhu výstavby nevznikají. Odvod srážkových vod v období výstavby se nezmění.    
Srážkové vody 

Srážkové vody v etapě výstavby nevznikají. 

Provoz 
Splaškové vody 

Se záměrem nesouvisí vznik nových splaškových vod. Sklad průmyslového hnojiva 
bude obsluhován stávajícími pracovníky. 
Srážkové vody 

Se záměrem nesouvisí vznik nových srážkových vod. Sklad průmyslového hnojiva 
bude realizován ve stávajícím objektu bez nárůstu nových zpevněných ploch, které by 
generovaly nové srážkové vody. 
 
B.III.3.  Odpady 
Výstavba 

Vzhledem k malému rozsahu stavebních prací se nepředpokládá vznik významnějších 
množství odpadů ve fázi výstavby.   
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z 
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou 
specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí smlouvy mezi investorem a 
hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby je 
zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně 
odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného 
využití nebo odstranění a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění 
a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Při nakládání s odpady bude 
upřednostňováno jejich materiálové nebo jiné využití.     
Předpokládaná produkce jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v 
následující tabulce: 

Číslo 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 
150102 Plastové obaly O 
150104 Kovové obaly O 
150105 Kompozitní obaly O 
150202 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami  N 
170101 Beton O 
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Číslo 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 

170102 Cihly O 
170107 Směsi nebo oddělené části betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 O 
170203 Plasty O 
170402 Hliník O 
170404 Zinek  O 
170405  Železo a ocel O 
170407 Směsné kovy O 
170411 Kabely neuvedené pod 170410 O 
200301 Směsný komunální odpad O 

Provoz 

Ve skladu průmyslového hnojiva budou vznikat především odpady při běžném provozu 
skladu. Ostatní odpady souvisí s údržbou skladu. Množství odpadů bude běžné, bude 
odpovídat charakteru činnosti. 
Při provozu se předpokládá vznik následujících druhů odpadů: 

Název druhu odpadu Kategorie Katalogové číslo 
 

Papírový anebo lepenkový obal O 15 01 01 
Plastový obal O 15 01 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod 15 02 02 N 15 02 03 
Papír a lepenka O 20 01 01 
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 20 01 21 
Plasty O 20 01 39 
Směsný komunální odpad O 20 03 01 

 
 
B.III.4.  Ostatní výstupy 
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, 
způsoby jejich omezení) 

Hluk 
Výstavba  

Etapa výstavby v podstatě nebude zdrojem hluku, protože téměř veškeré stavební 
práce související s instalací technologie budou probíhat uvnitř stávajícího objektu. 
Z uvedeného hlediska proto není nutné věnovat etapě výstavby pozornost. 
Provoz 
Stacionární zdroje hluku 

Dle projektových podkladů bude jediným sezónním zdrojem hluku provoz nakladače 
ve skladu hnojiv. 

Typ stroje, název Akustický výkon 
LW v dB(A) 

Hladina akustického tlaku ve 
vzdálenosti 1 [m] 
 

Doba používání 
stroje 
Hod/den 

Nakladač UNC 151 (1 kus) - LpA10 = 83 dB 6 

Plošné a liniové zdroje hluku 

Roční obrat lze stanovit jen odhadem, investor uvažuje s maximální roční kapacitou 
950 tun. 
Návozy budou realizovány kamiony po 30 tunách.  V průběhu měsíců leden až březen 
se předpokládá návoz 300 tun, v květnu až červnu taktéž 300 tun a v měsících 
listopad až prosinec 350 tun. 
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Z uvedených podkladů vyplývá, že celkové návozy v uvažovaném objemu 950 tun 
bude vyvolávat celkově nových 64 pohybů TNA na veřejném komunikačním systému. 
V sezónním návozu to bude maximálně znamenat denní navýšení pohybů TNA o  2 
TNA denně. 
Vibrace 
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací. 
Záření 
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.  
Při realizaci ani v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů 
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory 
obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků 
elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu nařízení vlády 1/2008 Sb. o ochraně 
zdraví před neionizujícím zářením. Napájení je ze standardní elektrické přípojky 6 kV. 
Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých 
frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující 
hodnoty stanovené uvedeným nařízením vlády 1/2008 Sb.  
Jiné výstupy 
Nejsou známy jiné výstupy záměru. 
 
B.III.5.  Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
Za rizika vzniku havarijních stavů lze označit: 
 požár  
 havarijní únik látek škodlivých vodám  

V rámci projektu pro stavební řízení bude vypracována podrobná požární zpráva, ve 
které bude velikost požárního rizika vyhodnocena a budou navržena odpovídající 
protipožární opatření tak, aby objekty splňovaly požadavky stávajících norem a 
předpisů.  Vzhledem k charakteru záměru a situování jednotlivých objektů nelze 
předpokládat, že by případný požár ovlivnil významně a dlouhodobě objekty nejbližší 
obytné zástavby. V rámci další projektové přípravy lze doporučit následující opatření: 
 před uvedením stavby do zkušebního provozu bude předložen ke schválení požární řád, který 

bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě požáru  

Havarijní únik látek škodlivých vodám 

Vzhledem k  pohybu automobilů souvisejících s posuzovaným záměrem je riziko 
kontaminace podzemních respektive povrchových vod minimální, zůstává zachován 
stávající stav z hlediska odvádění srážkových vod, protože hala existuje, zpevněné 
plochy kolem taktéž. 
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C. ÚDAJE  O  STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ   
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 

Předkládaný záměr je situován do území, které je územním plánem určeno k aktivitě 
obdobného charakteru. Z uvedených skutečností je patrné, že záměr není 
v bezprostředním  kontaktu s územním systémem ekologické stability krajiny ani nijak 
neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park.  
Z hlediska stávající únosnosti prostředí se nejedná o  významně nadlimitně ovlivněnou 
lokalitu.  
Poloha záměru nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií 
dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.  
Záměr není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a 
– c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit 
podle § 45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích oblastí 
podle § 45e tohoto zákona. 
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek, 
případně chráněném území podle horního zákona.  
Nejsou dokladovány přírodní zdroje nerostných surovin přímo v zájmovém území 
záměru.  
Předkládaný záměr nezasahuje do žádné historické a kulturní památky, na lokalitu 
nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště 
významné události, místo spojené s významnou osobou. 
V oblasti zastavované průmyslové zóny se žádné kulturní, archeologické ani technické 
památky nevyskytují. Není zde ani žádný hmotný majetek, který by byl při rozvoji zóny 
zasažen či znehodnocen. 
Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou známy žádné informace vedoucí 
k předpokladu jejich existence.  
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí 
v dotčeném území 
C.2.1.Ovzduší 
Klimatické charakteristiky 
Z klimatologického hlediska leží dotčené území v klimatické oblasti teplé T2. Pro 
klimatickou oblast T2 je charakteristické teplé a suché léto, poměrně krátký přechod 
z mírně teplého jara do léta, rovněž jako v případě přechodu léta do teplého až mírně 
teplého podzimu. Zima je obvykle suchá, krátká, s velmi krátkým obdobím trvání 
souvislé sněhové pokrývky. Převládající směr větrů je, na rozdíl od většiny oblastí 
v České kotlině, V-Z a Z-V. Dále klimatickou oblast charakterizují tyto průměrné údaje 
(teplota v ºC): 

Počet letních dnů       50 - 60 
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C  160 - 170 
Počet mrazových dnů     100 - 110  
Počet ledových dnů         30 - 40 
Průměrná teplota v lednu         -2 -  -3 
Průměrná teplota v červenci         18 - 19 
Průměrná teplota v dubnu             8 - 9 
Průměrná teplota v říjnu             7 - 9 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více  90 - 100 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou   40 - 50 
Počet dnů zamračených    120 - 140 
Počet dnů jasných     40 - 50 

Tab.: Vybrané údaje o klimatu 
Roční průběh srážek (dle meteorologické stanice v Kutné Hoře)  

měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII roč.úhrn 
mm 35 29 31 48 60 65 75 65 47 44 35 36 570 

Rozložení teploty v jednotlivých měsících (dle meteorologické stanice Čáslav) 
měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII průměr 

°C -1,7 0,7 3,2 7,3 13,1 15,9 17,7 16,8 13,3 8,3 3,5 -0,2 8,1 

Znečištění ovzduší 
Aktuální imisní pozadí zájmového území není nezbytné uvažovat, protože se záměrem 
nejsou spojeny žádné zdroje emisí, které by mohly ovlivnit imisní pozadí zájmového 
území. 
 

C.2.2. Voda           
Povrchové vody 
Zájmové území leží v  hlavním povodí Labe od Doubravy po Cidlinu (č.h.p. 1-04-01). 
Území je zobrazeno v jihozápadní části topografické a vodohospodářské mapy 
měřítka 1:50 000  13-32 Kolín na listu topografické  mapy v měřítku 1:10 000 číslo 13-
32-22. 
Záměr není v bezprostředním kontaktu s žádným vodním tokem, jak je patrné z výřezu 
vodohospodářské mapy: 
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Podzemní vody 
Horniny kutnohorského krystalinika, proterozoika a paleozoika jsou málo puklinově 
propustné. Význačnější drenážní účinek mají polohy křemenců, případně vápenců. 
Studny postačují pouze pro místní zásobování a jsou zpravidla zahloubeny převážně 
do zvětralinového pláště. 
Kromě zvětralin krystalinika a křídových hornin se v okolí Kutné Hory nacházejí velké 
akumulace spraší a sprašových hlín vytvářející špatně propustný kryt nad podložními 
horninami. Terasové sedimenty se vyskytují mezi Kutnou Horou a Čáslaví, kde 
vydatnost jednotlivých studní nepřesahuje 1l/s. Propustnost terasových sedimentů 
kolísá v závislosti na mocnosti a obsahu jílovitých částic. Zjištěné hodnoty se pohybují 
mezi Kutnou Horou a Čáslaví filtrace k = n.10-4 – n.10-5 m/s, transmisivity T=n.10-4 -n. 
Výřez z hydrogeologické mapy je uveden na následující stránce: 
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C.2.3. Půda  
Se záměrem není spojen žádný trvalý nebo dočasný záměr ZPF respektive PUPFL. 
Není proto nutné se popisem této složky životního prostředí podrobněji zabývat 
v popisné části oznámení. 

C.2.4. Geofaktory životního prostředí 
Základem geologické stavby území Středočeské  pahorkatiny  jsou  hlubinné     žulové    
vyvřeliny středočeského plutonu, převážně hercynského stáří. Na vyvřelých horninách 
mnoha petrografických typů spočívají ostrovy přeměněných usazených i vyvřelých  
hornin proterozoika a starších prvohor, představující zbytky někdejšího plutonu. 
V jižních a východních částech (i v oblasti  kutnohorska) se uplatňují horniny 
moldanubického krystalinika. 
Železné    hory  jsou  geologicky  budovány  především  horninami Moldanubika ,  na  
severu horninami kutnohorsko-svrateckého krystalinika.Charakteristickým povrchovým 
typem je erozně denudační reliéf se zbytky starých  zarovnaných  povrchů  a  s  
výraznými  vlivy  různě odolných hornin. 
Z hlediska regionálního geomorfologického členění reliéfu (Zeměpisný lexikon ČSR 
1987). Náleží širší zájmové území do Česko-moravské soustavy, oblast 
Českomoravská vrchovina, celku Hornosázavská pahorkatina, podcelku Kutnohorská 
plošina. Terén v širším okolí má charakter ploché pahorkatiny. Jedná se o zvlněný 
povrch paleogenního zarovnaného terénu na krystalinických horninách se zakleslými 
zbytky křídových hornin.Trasa přeložky začíná v těsné blízkosti žst. Kutná Hora – 
hlavní nádraží na jeho jihovýchodním okraji u přemostění přes říčku Vrchlici. 
Pravotočivým obloukem přes pole pak znovu přechází přes Vrchlici a před zastávkou 
Kutná Hora – Sedlec se opět napojuje na stávající trať. Terén je rovinný o nadmořské 
výšce 210-220 m n.m. 
Z geologického hlediska je předkvartérní podloží v zájmovém území budováno 
sedimentárními horninami svrchní křídy, které jsou překryty kvartérními uloženinami 
fluviálního původu a navážkami. Horniny svrchní křídy náleží do bělohorského 
souvrství a tvoří předkvartérní podloží v celém úseku trasy. Z litologického hlediska 
jsou zde zastoupeny slínovce, obvykle spongilitické a vápnité jílovce. Tyto horniny 
v žádné části zájmového území nevystupují na povrch a nemají jako půdotvorný 
substrát žádný vliv. Z kvartérních sedimentů se zde vyskytují především fluviální 
sedimenty Vrchlice, v blízkosti železniční trati pak i navážky. 
Předkvartérní podklad zkoumaného území je podle Geologické mapy ČR v měř. 
1:50000, list 13-32 Kolín budován sedimentárními horninami svrchní křídy, které náleží 
do bělohorského souvrství. Z litologického hlediska jsou zde zastoupeny slínovce, 
většinou spongilitické, místy pak vápnité jílovce. Tyto horniny v zájmovém území nikde 
nevystupují na povrch, ani nebyly provedenými  vrty potvrzeny. 
 
C.2.5. Fauna a flora 
Základní charakteristiky staveniště 
Flora a flora 
Podle  biogeografického členění České republiky (Culek, 1995, ed.) patří zájmové 
území do Českobrodského bioregionu – 1.5. při hranici s bioregionem č. 1.7 
Polabským. 
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Zájmové území leží na rozhraní fytogeografické oblasti termofytika a mezofytika 
(Skalický in Hejný et Slavík, 1988). 
Začlenění zájmového území do fytogeografických jednotek: 
 oblast termofytikum mezofytikum 
 obvod České termofytikum Českomoravské mezofytikum 
 okres Střední Polabí Kutnohorská pahorkatina 
 podokres Poděbradské Polabí  
Kutnohorská plošina – jedná se o mezofytikum s jednotvárnou krajinou, převažují 
rostliny mezofytní nad termofyty, vegetační stupeň spíše kopcovitý než pahorkatinový, 
reliéf krajiny většinou plochý, půdotvorný substrát živný místy chudý, krajina je 
zemědělsky využívaná i lesnatá. 
Poděbradské Polabí – termofytikum s rozmanitou květenou termofyt a mezofyt, 
vegetační stupeň planární až kolinní, klima relativně kontinentální, území relativně 
srážkově nedostatkové, reliéf krajiny spíše plochý než svažitý, podkladem jsou půdy 
jílovitopísčité, živné, krajina je zemědělsky využívaná. Zájmové území se prakticky 
celé nachází v rámci této fytogeografické  jednotce, jak je doloženo v samostatné 
příloze Biologického průzkumu. 
V řešeném území je jako jednotka potenciální přirozené vegetace popsána černýšová 
dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum).  
Zoogeografické členění 

Podle zoogeografického členění Mařana se řešené území nachází v obvodu 
středočeských nížin a pahorkatin. Zelený (1972) zařazuje řešené území do 
faunistického okresu 12 - Středočeská pahorkatina. 
Zájmové území záměru je  prosté prvků dřevin rostoucích mimo les.  

C.2.6. Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky a krajinný 
ráz 
Územní systém ekologické stability 

Posuzovaný záměr není v bezprostředním kontaktu s žádným existujícím nebo 
navrženým prvkem ÚSES. Regionální úroveň ÚSES je mimo zájmové území záměru. 
Z výše uvedených důvodů není nezbytné provádět podrobnější popis územních 
systémů ekologické stability.  

Zvláště chráněná území a území přírodních parků 

Záměr se nachází mimo ZCHÚ přírody, ZCHÚ nejsou polohou oznamovaného záměru 
dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně. V zájmovém území 
ani v jeho blízkosti se nenacházejí žádné chráněné části přírody ve smyslu zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zájmová lokalita není ani součástí chráněné 
krajinné oblasti CHKO.  

Významné krajinné prvky 

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčeny, poněvadž jde o prostory na 
odpřírodněných agrocenózách či  antropogenně částečně až výrazně pozměněných 
stanovištích.  
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Území nevykazuje parametry na registraci VKP  podle § 6 zákona č.114/1992 Sb., 
v platném znění. 

Lokality NATURA 2000 

Zájmové území není  v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 
45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto 
lokalit podle § 45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích 
oblastí podle § 45e tohoto zákona, jak je patrné z Přílohy č.1  předkládaného 
oznámení. 

 

 
SV od území se nacházejí následující EVL. 

 

 
 
 
 
 



Sklad průmyslových  hnojiv, areál Kutná Hora 
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění  

 

 35 

Krajinný ráz 

Záměr nebude představovat z hlediska svého charakteru ovlivnění krajinného rázu, 
protože se jedná o instalaci technologie do již existujícího objektu výrobní haly. 
 

C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání 
Charakter krajiny 

Sklad průmyslových hnojiv bude realizován po úpravách ve stávající hale, která je 
dosud využívána jako sklad obilí. Hala je umístěna na pozemku p.č.p. 110/12v k.ú. 
Perštejnec, a to zcela mimo souvislou obytnou zástavbu. 

Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky 

Zájmové území se nachází mimo zvláště chráněná území z hlediska Zákona č. 114/92 
Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění  a ani v jeho blízkosti  se tato zvláště 
chráněná území nenacházejí. 

Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství 

Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin, 
nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek 
nerostných surovin nebo mimo tuto Bilanci: 

Ochranná pásma 

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona číslo 114/1992 
Sb. v platném znění nejsou polohou záměru dotčena, záměr se nenachází ani v 
ochranném pásmu lesních porostů dle §14 zákona číslo 289/1995 Sb. v platném znění 
(obojí 50 m „ze zákona“). Technická ochranná pásma nejsou předmětem tohoto 
posouzení. Ochranná pásma případných inženýrských sítí budou specifikována 
v dokumentaci pro územní řízení. 
 
Architektonické a jiné historické památky 

V místě uvažované výstavby se nenachází žádné  architektonické ani historické 
památky, výskyt  archeologických nalezišť není znám. V případě zjištění  výskytu 
archeologických památek bude nezbytné umožnit  záchranný archeologický výzkum 
(zpracování dokumentace). 

Jiné charakteristiky životního prostředí 

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány. 

Vztah k územně plánovací dokumentaci 

Stavba není v rozporu s územním plánem (viz Příloha č.1 předkládaného oznámení).  
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D. ÚDAJE  O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ  
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a 
významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a 
vratnosti) 
D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo 
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky 

Výstavba  
Vzhledem k tomu, že rozsah stavebních prací je poměrně malý a uvažovaný záměr je 
ve stávajícím areálu, lze očekávat, že etapa výstavby nebude představovat významné 
narušení faktorů pohody.  
Případnou sekundární prašnost v etapě výstavby lze technicky eliminovat.  
Provoz 
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví 
mohou projevit následovně: 

 pracovní prostředí 
 znečištění ovzduší 
 hluková zátěž 
 znečištění vody a půdy 
 havarijní stavy 
Pracovní prostředí 

Obsluha zařízení bude sezónní, cca 6 měsíců v roce (jaro a podzim) a bude 
zajišťována stávajícími pracovníky. Pracovníci budou vybaveni příslušnými osobními 
ochrannými prostředky a budou využívat stávající sociální zařízení. 
Nově bude sklad  určen pro skladování nové komodity, a to dusičnanu amonného 
s uhličitanem vápenatým a hořečnatým, který je distribuován pod obchodním názvem 
LOVOFERT LAD 27. 
Chemická charakteristika hnojiva je následující: 77,6% NH4NO3, 21,1% CACO3 + 
MgCO3, 0,3% Ca(NO3) a Mg(CO3)2, 0,6% CaSO4, 0,1% kaolín, 0,1% organické látky. 
Výrobek obsahuje nebezpečnou látku: 
Dusičnan amonný: 
 Obsah v %: max. 78,5 
 Číslo CAS: 6484-52-2 
 Výstražný symbol nebezpečí: oxidující 
 R věty: 8 – Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár 
Hnojivo se bude skladovat volně ložené. Musí být chráněno před přímým slunečním 
zářením a sálavým teplem, jinak dochází k destrukci granulí a ztvrdnutí hnojiva. Podle 
ČSN 46 5750 „Zásady skladování tuhých průmyslových hnojiv“ je ledek amonný 
s hořčíkem zařazen do třídy B. Teplota vzplanutí je 4100

 C.  
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Výrobek není dle zákona č. 356/2003 Sb. klasifikován jako nebezpečný. Prach 
granulovaného hnojiva v závislosti na koncentraci dráždí pokožku, dýchací cesty a 
může způsobovat i záněty spojivek. Dráždivý účinek se zvyšuje vlivem vlhkosti nebo 
dochází-li k pocení.  
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Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: ochranný oděv, ochranné brýle, 
ochranné rukavice, zajištění  větrání, při práci s hnojivem nejízt, nepít, nekouřit, v 
případě nadlimitních koncentrací prachu použít  respirátor proti prachu. 
Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: vyčistit co nejrychleji 
kontaminovaný prostor, zabránit kontaminaci podzemních a povrchových vod. 
Výrobek se dopravuje krytými dopravními prostředky nebo otevřenými dopravními 
prostředky zakrytými plachtou, které musí být čisté a suché, odděleně od potravin a 
krmiv.  
Po stránce stavební je objekt navržen tak, aby se dal zajistit bezpečný a plynulý 
provoz. 
Do konstrukce podlahy byla při realizace stavby v r. 1986 vložena izolace Bitagit 40, a 
to jako izolace proti zemní vlhkosti i jako ochranná izolace proti pronikání případných 
škodlivin do podloží. 
S ohledem na charakter skladované komodity (ledek) bude provedena nová štěrková 
izolace ve formě litého asfaltu v tl. 30 mm. Před aplikací bude řádně očištěn stávající 
povrch, případná velká poškození budou opravena. V rozích v návaznosti na stěnu 
budou vytvořeny fabiony o výšce 100 mm, aby byl zajištěn bezproblémový přechod na 
ochranné nátěry svislých stěn. 
Ochranné nátěry budou aplikovány na vnitřních stěnách objektu do výše 3,0 m 
(skladovací výše 2,5 m). Je navržen netoxický nátěr Epoxy DHT. Tento nátěr bude 
aplikován na suché, očištěné, jemně drsné betonové plochy, zbavené prachu a 
mastnost. Nátěr bude aplikován 2x na základní penetraci Izolak. 
Po stránce stavební je objekt navržen tak, aby se dal zajistit bezpečný a plynulý 
provoz. Všeobecně se jedná o pracoviště s dočasným provozem, využívané převážně 
v období aplikace hnojiv na polích. Provoz bude zajištěn pouze dočasnou obsluhou 
dopravních a nakládacích zařízen, a to pouze nárazově. Pracovníci budou vybaveni 
ochrannými pomůckami. Hygienické a sociální zařízení mají pracovníci v sousední 
sociální a adm. budově. 
Pro další projektovou přípravu záměru jsou formulována následující doporučení: 
 při manipulaci s granulovaným hnojivem budou pracovníci používat ochranný oděv, brýle a 

rukavice; bude zajištěno přirozené větrání skladu; k dispozici bude pro případ potřeby 
respirátor proti prachu  

Znečištění ovzduší 

Veškerá manipulace s granulovaným materiálem bude probíhat uvnitř skladové haly. 
Emise do ovzduší se tedy nepředpokládají. 
Emise z liniových zdrojů znečišťování ovzduší lze označit za malé a málo významné, 
jak je patrné z příslušné kapitoly předkládaného oznámení.   

Hluková zátěž 

Jediným zdrojem hluku souvisejícím s posuzovaným záměrem bude nakladač, který 
bude zajišťovat vykládku a nakládku hnojiva. Vzhledem k situování záměru zcela 
mimo obytnou zástavbu není nezbytné provoz uvažovaného nakladače vyhodnocovat 
s využitím hlukové studie. 
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Z hlediska liniových zdrojů hluku je v příslušné kapitole oznámení uvedeno, že návozy 
budou realizovány kamiony po 30 tunách.  V průběhu měsíců leden až březen se 
předpokládá návoz 300 tun, v květnu až červnu taktéž 300 tun a v měsících listopad 
až prosinec 350 tun. 
Z uvedených podkladů vyplývá, že celkové návozy v uvažovaném objemu 950 tun 
budou vyvolávat celkově nových 64 pohybů TNA na veřejném komunikačním systému. 
V sezónním návozu to bude maximálně znamenat denní navýšení pohybů TNA o  2 
TNA denně. 
Distribuce  hnojiva bude pak orientovaná všemi směry do okolí. Nejčastěji využívané 
vozy pro odvoz  na jaře a na podzim jsou nákladní automobily o nosnosti 10 tun, což 
bude celkově znamenat nových 190 pohybů nákladních automobilů. 
Dále je potřebné uvést, že v  současnosti sklad slouží jako sklad obilí při zhruba stejné 
skladové kapacitě – z toho lze vyvodit , že změnou užívání skladu bude nárůst 
dopravy minimální. Není tedy nezbytné v rámci předkládaného oznámení 
vyhodnocovat změnu v hlukové zátěži podél příjezdové komunikace s využitím 
hlukové studie, protože nelze očekávat prokazatelnou změnu v porovnání se 
stávajícím a výhledovým stavem. 

Znečištění vody a půdy 

Tento vliv, jak je patrné z příslušných částí oznámení, se nemůže významněji projevit 
z hlediska vlivů na zdraví obyvatelstva. Provozem skladu nejsou produkovány žádné 
odpadní vody.  

Havarijní stavy 

V rámci projektu pro stavební řízení bude vypracována podrobná požární zpráva, ve 
které bude velikost požárního rizika vyhodnocena a budou navržena odpovídající 
protipožární opatření tak, aby objekty splňovaly požadavky stávajících norem a 
předpisů.  Vzhledem k charakteru záměru a situování jednotlivých objektů nelze 
předpokládat, že by případný požár ovlivnil významně a dlouhodobě objekty nejbližší 
obytné zástavby. V rámci další projektové přípravy lze doporučit následující opatření: 
 před uvedením stavby do zkušebního provozu bude předložen ke schválení požární řád, který 

bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě požáru  

Vzhledem k  pohybu automobilů souvisejících s posuzovaným záměrem je riziko 
kontaminace podzemních respektive povrchových vod minimální, zůstává zachován 
stávající stav z hlediska odvádění srážkových vod, protože hala existuje, zpevněné 
plochy kolem taktéž. 

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví 

Vzhledem k situování záměru, vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na 
imisní a akustickou situaci a vzhledem k rozsahu oznámení dle přílohy č.3 zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění není v rámci tohoto záměru 
nezbytné provádět vyhodnocení zdravotních rizik souvisejících se záměrem. 
Celkově lze záměr z hlediska vlivů na veřejné zdraví za malý a málo významný. 
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D.1.2. Vlivy na ovzduší 
Z hlediska etapy výstavby se jedná se o emise z dopravy stavebních materiálů a 
technologií a emise prachu ze stavebních prací. Jde o zvýšení přechodné, omezené 
velmi krátkou dobou výstavby, která bude maximálně zkrácena vhodnou organizací 
celé realizace. Působení těchto vlivů potrvá maximálně několik dnů během hrubých 
stavebních prací.  
Vzhledem k vysoké účinnosti možných opatření, vzdálenosti a rozsahu záměru se 
jedná o vliv nevýznamný. Emise spojené provozem dopravních prostředků při 
výstavbě lze považovat za nevýznamné. 
Pro minimalizaci negativních vlivů v etapě výstavby jsou formulována následující 
doporučení: 
 dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu 

zemních prací 

 zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou 
minimalizovány 

 celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu 

 v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno 
skrápění příslušných stavebních ploch 

Samotný provoz skladů není zdrojem měřitelných emisí. 
Pro etapu provozu je formulováno následující doporučení: 
 hnojivo bude do skladu dopravováno krytými dopravními prostředky nebo otevřenými 

dopravními prostředky zakrytými plachtou, které musí být čisté a suché 

Vlivy na ovzduší tak lze označit za malé a málo významné. 
 
D.1.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Vliv na charakter odvodnění oblasti a změnu hydrologických charakteristik 

Bilance srážkových vod ani způsob jejich odvodu se nezmění. V rámci hodnoceného 
záměru nedochází k výstavbě nových objektů, zpevněných ploch ani parkovišť. Vliv 
nenastává. 
Vlivy na jakost vod 
Výstavba 

Etapa výstavby může představovat potenciální riziko ovlivnění povrchových a 
podzemních vod, a to zejména úniky ropných látek ze stavebních mechanismů, 
nezabezpečeným skladováním látek nebezpečných vodám. Pro etapu výstavby 
související s posuzovaným záměrem jsou formulována následující doporučení: 
 před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ havarijního 

úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou prokazatelně 
seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie  bude nezbytné postupovat podle 
pokynů zpracovaných v tomto plánu 

 všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů 
ropných látek 

 zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC 
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Provoz 
Srážkové  vody 
Realizací uvažovaného záměru nedojde ke změně oproti stávajícímu stavu. Vliv 
nenastává. 
Splaškové vody 

Oproti současnému stavu nedojde k nárůstu pracovních sil. Vliv nenastává. 

Technologické odpadní vody 

Technologické odpadní vody v etapě provozu nevznikají. 
Z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod jsou navržena následující 
doporučení: 
 provozovatel předloží v rámci přípravných prací souvisejících s navrhovaným záměrem 

aktualizovaný „Plán opatření pro případ havárie“, který bude zpracován v souladu se 
zákonem o vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb. 

Při respektování výše uvedených doporučení lze tento vliv na vodu  z hlediska velikosti 
označit za malý, z hlediska významnosti za málo významný. 
 
D.1.4. Vlivy na půdu 
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy 

Záměr nevyžaduje dočasný ani trvalý zábor ZPF, protože se jedná o  umístění 
technologie v již existujícím objektu.Vliv nenastává. 

Znečištění půdy 

Vliv nenastává, záměr je realizován již v existujícím objektu. 

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

Vliv nenastává, záměr je realizován již v existujícím objektu. 

Vlivy na chráněné části přírody 

Vliv nenastává, záměr je realizován již v existujícím objektu. 

Vlivy v důsledku ukládání odpadů 

Z hlediska odpadů bude v rámci výstavby a provozu pouze prováděno jejich 
shromažďování tj. dočasné uložení na místech k tomu určených a zabezpečených po 
dobu nezbytně nutnou. 
Výstavba 

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude 
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i 
použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří 
investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně 
vyhovujícího způsobu využití nebo odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby 
odpovídá dodavatel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o 
provedení prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze 
objektivně určit. Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v 
dalších stupních projektové dokumentace respektovány následující podmínky: 
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 v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování 
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech 
uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru tyto budou ukládány pouze ve 
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a 
odpadovém hospodářství 

 v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, 
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění 

 dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude 
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití 

 v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění 

Provoz  

Předpokládané druhy a množství jednotlivých odpadů z etapy provozu jsou souhrnně 
uvedeny v předcházející části předkládaného oznámení. Nakládání s odpady v etapě 
provozu bude shodné jako ve stávajícím stavu. Nelze předpokládat významnější 
změnu ve struktuře vznikajících odpadů v porovnání se stávajícím stavem, protože se 
jedná pouze o rozšíření části výrobních kapacit bez změny technologie výroby. Vliv lze 
z hlediska velikosti označit za malý, z hlediska významnosti za málo významný.  

 
D.1.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. 
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový. 

 
D.1.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy 
Vlivy na floru 

Vliv nenastává, záměr je realizován již v existujícím objektu. 

Vlivy na prvky dřevin  rostoucí mimo les  

Vliv nenastává, záměr je realizován již v existujícím objektu. 

Vlivy na faunu 
Vliv nenastává, záměr je realizován již v existujícím objektu. 

Vlivy na lesní porosty 

Vliv nenastává, záměr je realizován již v existujícím objektu. 
 
Vlivy na další významné krajinné prvky 
Vlivy na vodní toky a údolní nivy 

Vliv nenastává, záměr je realizován již v existujícím objektu. 
Vlivy na jezera, rybníky a vodní plochy 

Vliv nenastává, záměr je realizován již v existujícím objektu. 
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Vlivy na prvky ÚSES 

Vliv nenastává, záměr je realizován již v existujícím objektu. 
Vlivy na další ekosystémy 

Vliv nenastává, záměr je realizován již v existujícím objektu. 

D.1.7. Vlivy na krajinu 
Vliv nenastává, záměr je realizován již v existujícím objektu. 

D.1.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Vliv nenastává, záměr je realizován již v existujícím objektu. 
 

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

Předkládaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech 
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se 
jedná o aktivitu navrhovanou v zóně určené územním plánem  pro obdobné záměry. 
Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů 
záměru na životní prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly 
D.I. předloženého oznámení je patrné, že nejsou očekávány vlivy, které by mohly 
významněji ovlivnit stávající stav jednotlivých  hodnocených složek životního prostředí. 
 
 

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 
přesahujících státní hranice 
Při realizaci záměru  nelze  nepředpokládat vlivy přesahující státní hranice. 
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D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů       
V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, která je účelné 
zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, případně  při realizaci stavby: 
 provozovatel předloží v rámci přípravných prací souvisejících s navrhovaným záměrem 

aktualizovaný „Plán opatření pro případ havárie“, který bude zpracován v souladu se 
zákonem o vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb. 

 v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování 
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech 
uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru tyto budou ukládány pouze ve 
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a 
odpadovém hospodářství 

 v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, 
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění 

 před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ havarijního 
úniku látek škodlivých vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou prokazatelně 
seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie  bude nezbytné postupovat podle 
pokynů zpracovaných v tomto plánu 

 dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především 
v průběhu zemních prací 

 zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou 
minimalizovány 

 celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu 

 v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno 
skrápění příslušných stavebních ploch 

 všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů 
ropných látek 

 zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC 

 dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude 
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití 

 v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění 

 při manipulaci s granulovaným hnojivem budou pracovníci používat ochranný oděv, brýle a 
rukavice; bude zajištěno přirozené větrání skladu; k dispozici bude pro případ potřeby 
respirátor proti prachu  

 hnojivo bude do skladu dopravováno krytými dopravními prostředky nebo otevřenými 
dopravními prostředky zakrytými plachtou, které musí být čisté a suché 

 před uvedením stavby do zkušebního provozu bude předložen ke schválení požární řád, 
který bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě požáru  
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D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
předpokladů při hodnocení vlivů  
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady: 
 literární údaje (viz seznam literatury) 
 terénní průzkumy 
 osobní jednání 
Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro 
navrhování a posuzování průmyslových  výrob - stavební akustika, problematika hluku 
z mobilních  zdrojů byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet  hladin hluku 
z dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu  HLUK+, verze 9.19.  
Seznam použité literatury a podkladů 
 Brejtr L.: Sklad průmyslových hnojiv, areál Kutná Hora, projekt pro stavební 

povolení, 2012 
 Bajer T.: Úprava objektu na sklad průmyslových hnojiv, areál ZZN Pečky, oznámení 

EIA. 2008 
 Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové dopravy 

používané v ČHMÚ a praktické  příklady výpočtu imisní zátěže, Sb. předn.: "Metody 
stanovení emisní a imisní zátěže z mobilních zdrojů znečištění ovzduší, FINISH 
s.r.o., Pardubice, 1995 

 Liberko M., Polášek J.: HLUK +, verze 4.14., ENVICONSULT, JpSoft, Praha, 1997 
 Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha 
 Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, 

Praha 
 Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der  Tschechoslowakei. - Studia 

Geographica,Brno,16:1-74  
 Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí  ovlivňující zdraví, Univerzita 

Karlova, Praha, 1996 
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D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se 
vyskytly při zpracování oznámení 
Zpracovatelskému týmu oznámení nejsou známy žádné nedostatky ve znalostech a 
neurčitostech při vypracování oznámení. 
Za nezbytné je však třeba požadovat realizování souboru doporučení, která vzešla ze 
zpracování oznámení, jejichž respektováním lze negativní vlivy na životní prostředí 
minimalizovat.  
 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  
Předložený záměr je navržen jednovariantně.  To znamená, že je posouzena velikost 
a významnost vlivů té aktivity, která je oznamovatelem  uvažována a jíž je podřizováno 
projektové řešení záměru a která vyplývá z původní dlouhodobé koncepce rozvoje 
závodu.  

 
 

F. ZÁVĚR 

V rámci předkládaného oznámení byl posuzovaný záměr posouzen ze všech 
podstatných hledisek. Pro případ realizace navrhovaného záměru jsou v příslušné 
kapitole formulována příslušná doporučení pro eliminaci respektive snížení 
negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí, za kterých lze považovat 
záměr z hlediska vlivů na životní prostředí za možný.  
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU     
Předmětem předkládaného oznámení je záměr „Sklad průmyslových hnojiv, areál 
Kutná Hora “. 
Dle přílohy č. l k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů jde o záměr kategorie II, záměry vyžadující zjišťovací řízení 
bod 10.4 - Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických 
přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, 
senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, 
nebezpečných pro životní prostředí a pesticidů v množství nad 1 t kapalných hnojiv, 
farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t. 
Záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle zákona, příslušným úřadem je Krajský úřad 
Středočeského kraje. 
Současný skladovací halový objekt ve tvaru „L“ se nachází u jižní hranice pozemku 
areálu v blízkosti administrativní budovy a vjezdu. Je situován na pozemku p.č.110/12. 
V současnosti sklad slouží jako sklad obilí při zhruba stejné skladové kapacitě. 
Stavba ,, Sklad průmyslových hnojiv “ je realizována za účelem zajištění skladování 
nové komodity (ledek) namísto původního účelu pro skladování obilí. Zastavěná 
plocha objektu – 634 m2, využitelný prostor 616 m2. Obestavěný prostor — 4.820 m3. 
Plocha využitá pro skladování – 430 m2. 
Skladování do výšky 2,5 m – cca 1000 m3, tj. 950 t ledku. 
Stavba je realizována jako žb. skelet v systému střešní panel, průvlak, sloup. Střecha 
je sedlová s malým spádem kJZ a SV štítu. Hala je opláštěná žb. panely. S ohledem 
na charakter stavby (skladování) nebyly zohledněny žádné zvláštní architektonické 
požadavky. Barevné řešení - světle šedá barva betonových konstrukcí v kombinaci s 
červenohnědými nátěry oken a modrými vraty zůstane zachováno. 
V rámci nového provozu budou zrušena vrata u stávající rampy. Vzniklý otvor bude 
vyplněn novou žb. konstrukcí. Předpokládá se dozdění ze ztraceného bednění tl. 150 
mm s navázáním výztuže na stávající obnažené konstrukce - blíže viz žb. konstrukce. 
Vjezd a výjezd do prostoru skladování je navržen dvěma stávajícími vraty, z nichž 
vjezdová v JZ štítu budou zvětšena s ohledem na technologické potřeby na šířku 4800 
mm. Jsou navržena vrata dvoukřídlá otevíravá. Jedno z křídel vrat je nutno opatřit 
dveřmi o š. 800 mm pro zajištění únikové cesty 
Do konstrukce podlahy byla při realizace stavby v r. 1986 vložena izolace Bitagit 40, a 
to jako izolace proti zemní vlhkosti i jako ochranná izolace proti pronikání případných 
škodlivin do podloží. 
S ohledem na charakter skladované komodity (ledek) bude provedena nová štěrková 
izolace ve formě litého asfaltu v tl. 30 mm. Před aplikací bude řádně očištěn stávající 
povrch, případná velká poškození budou opravena. V rozích v návaznosti na stěnu 
budou vytvořeny fabiony o výšce 100 mm, aby byl zajištěn bezproblémový přechod na 
ochranné nátěry svislých stěn. 
Ochranné nátěry budou aplikovány na vnitřních stěnách objektu do výše 3,0 m 
(skladovací výše 2,5 m). Je navržen netoxický nátěr Epoxy DHT. Tento nátěr bude 
aplikován na suché, očištěné, jemně drsné betonové plochy, zbavené prachu a 
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mastnot. Nátěr bude aplikován 2x na základní penetraci Izolak. 
Po stránce stavební je objekt navržen tak, aby se dal zajistit bezpečný a plynulý 
provoz. Všeobecně se jedná o pracoviště s dočasným provozem, využívané převážně 
v období aplikace hnojiv na polích. Provoz bude zajištěn pouze dočasnou obsluhou 
dopravních a nakládacích zařízení, a to pouze nárazově. Pracovníci budou vybaveni 
ochrannými pomůckami. Hygienické a sociální zařízení mají pracovníci v sousední 
sociální a adm. budově. 
Výkresová dokumentace k uvažovanému záměru je doložena v Příloze č.2 
předkládaného oznámení.  
Obsluha zařízení bude sezónní, cca 6 měsíců v roce (jaro a podzim) a bude 
zajišťována stávajícími pracovníky. Pracovníci budou vybaveni příslušnými osobními 
ochrannými prostředky a budou využívat stávající sociální zařízení. 
Nově bude sklad  určen pro skladování nové komodity, a to dusičnanu amonného 
s uhličitanem vápenatým a hořečnatým, který je distribuován pod obchodním názvem 
LOVOFERT LAD 27. 
Chemická charakteristika hnojiva je následující: 77,6% NH4NO3, 21,1% CACO3 + 
MgCO3, 0,3% Ca(NO3) a Mg(CO3)2, 0,6% CaSO4, 0,1% kaolín, 0,1% organické látky. 
Výrobek obsahuje nebezpečnou látku: 
Dusičnan amonný: 
 Obsah v %: max. 78,5 
 Číslo CAS: 6484-52-2 
 Výstražný symbol nebezpečí: oxidující 
 R věty: 8 – Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár 
Hnojivo se bude skladovat volně ložené. Musí být chráněno před přímým slunečním 
zářením a sálavým teplem, jinak dochází k destrukci granulí a ztvrdnutí hnojiva. Podle 
ČSN 46 5750 „Zásady skladování tuhých průmyslových hnojiv“ je ledek amonný 
s hořčíkem zařazen do třídy B. Teplota vzplanutí je 4100

 C.  
Výrobek není dle zákona č. 356/2003 Sb. klasifikován jako nebezpečný. Prach 
granulovaného hnojiva v závislosti na koncentraci dráždí pokožku, dýchací cesty a 
může způsobovat i záněty spojivek. Dráždivý účinek se zvyšuje vlivem vlhkosti nebo 
dochází-li k pocení.  
Bezpečnostní list hnojiva je doložen v Příloze č.3. předkládaného oznámení. 
Po stránce stavební je objekt navržen tak, aby se dal zajistit bezpečný a plynulý 
provoz. 
Do konstrukce podlahy byla při realizace stavby v r. 1986 vložena izolace Bitagit 40, a 
to jako izolace proti zemní vlhkosti i jako ochranná izolace proti pronikání případných 
škodlivin do podloží. 
S ohledem na charakter skladované komodity (ledek) bude provedena nová štěrková 
izolace ve formě litého asfaltu v tl. 30 mm. Před aplikací bude řádně očištěn stávající 
povrch, případná velká poškození budou opravena. V rozích v návaznosti na stěnu 
budou vytvořeny fabiony o výšce 100 mm, aby byl zajištěn bezproblémový přechod na 
ochranné nátěry svislých stěn. 
Ochranné nátěry budou aplikovány na vnitřních stěnách objektu do výše 3,0 m 
(skladovací výše 2,5 m). Je navržen netoxický nátěr Epoxy DHT. Tento nátěr bude 
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aplikován na suché, očištěné, jemně drsné betonové plochy, zbavené prachu a 
mastnost. Nátěr bude aplikován 2x na základní penetraci Izolak. 
Po stránce stavební je objekt navržen tak, aby se dal zajistit bezpečný a plynulý 
provoz. Všeobecně se jedná o pracoviště s dočasným provozem, využívané převážně 
v období aplikace hnojiv na polích. Provoz bude zajištěn pouze dočasnou obsluhou 
dopravních a nakládacích zařízen, a to pouze nárazově. Pracovníci budou vybaveni 
ochrannými pomůckami. Hygienické a sociální zařízení mají pracovníci v sousední 
sociální a adm. budově. 
Veškerá manipulace s granulovaným materiálem bude probíhat uvnitř skladové haly. 
Emise do ovzduší se tedy nepředpokládají. 
Emise z liniových zdrojů znečišťování ovzduší lze označit za malé a málo významné, 
jak je patrné z příslušné kapitoly předkládaného oznámení.   
Jediným zdrojem hluku souvisejícím s posuzovaným záměrem bude nakladač, který 
bude zajišťovat vykládku a nakládku hnojiva. Vzhledem k situování záměru zcela 
mimo obytnou zástavbu není nezbytné provoz uvažovaného nakladače vyhodnocovat 
s využitím hlukové studie. 
Z hlediska liniových zdrojů hluku je v příslušné kapitole oznámení uvedeno, že návozy 
budou realizovány kamiony po 30 tunách.  V průběhu měsíců leden až březen se 
předpokládá návoz 300 tun, v květnu až červnu taktéž 300 tun a v měsících listopad 
až prosinec 350 tun. 
Z uvedených podkladů vyplývá, že celkové návozy v uvažovaném objemu 950 tun 
budou vyvolávat celkově nových 64 pohybů TNA na veřejném komunikačním systému. 
V sezónním návozu to bude maximálně znamenat denní navýšení pohybů TNA o  2 
TNA denně. 
Distribuce hnojiv bude pak orientovaná všemi směry do okolí. Nejčastěji využívané 
vozy pro odvoz  na jaře a na podzim jsou nákladní automobily o nosnosti 10 tun, což 
bude celkově znamenat nových 190 pohybů nákladních automobilů. 
Dále je potřebné uvést, že v  současnosti sklad slouží jako sklad obilí při zhruba stejné 
skladové kapacitě – z toho lze vyvodit , že změnou užívání skladu bude nárůst 
dopravy minimální. Není tedy nezbytné v rámci předkládaného oznámení 
vyhodnocovat změnu v hlukové zátěži podél příjezdové komunikace s využitím 
hlukové studie, protože nelze očekávat prokazatelnou změnu v porovnání se 
stávajícím a výhledovým stavem. 
Samotný provoz skladů není zdrojem měřitelných emisí. 
Vlivy na ovzduší tak lze označit za malé a málo významné. 
Bilance srážkových vod ani způsob jejich odvodu se nezmění. V rámci hodnoceného 
záměru nedochází k výstavbě nových objektů, zpevněných ploch ani parkovišť. 
Etapa výstavby může představovat potenciální riziko ovlivnění povrchových a 
podzemních vod, a to zejména úniky ropných látek ze stavebních mechanismů, 
nezabezpečeným skladováním látek nebezpečných vodám. Pro etapu výstavby 
související s posuzovaným záměrem jsou formulována v oznámení odpovídající.  
Realizací uvažovaného záměru nedojde ke změně oproti stávajícímu stavu z hlediska 
produkce splaškových, respektive srážkových vod. Vliv nenastává. 
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Záměr nevyžaduje dočasný ani trvalý zábor ZPF, protože se jedná o  umístění 
technologie v již existujícím objektu.Vliv nenastává. 
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. 
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový. 

Z hlediska vlivů na faunu, floru a ekosystémy, jakož i vlivů na prvky dřevin rostoucích 
mimo les vliv nenastává.  Záměr je realizován v existujícím objektu. 
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