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P ehled zkratek

BPEJ bonitovaná p dn -ekologická jednotka
GS eská geologická služba
OV istírna odpadních vod

EIA posouzení vliv na životní prost edí ( )
EVL evropsky významná lokalita
HPP hrubá podlahová plocha
CHOPAV chrán ná oblast p irozené akumulace vod
k.ú. katastrální území
MŽP Ministerstvo životního prost edí
n.m. nad mo em
NEL nepolární extrahovatelné látky
N nebezpe ný odpad
NP nadzemní podlaží
NRBK nadregionální biokoridor
NV Na ízení vlády
LBC lokální biocentrum
LBK lokální biokoridor
O ostatní odpad
OZKO oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
PP p írodní památka
PR p írodní rezervace
PUPFL pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa
s.r.o. spole nost s ru ením omezeným
TKO tuhý komunální odpad
ÚSES územní systém ekologické stability
ZPF zem d lský p dní fond
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Úvod
Oznámení zám ru (dále jen oznámení)

Výrobní a prodejní areál spole nosti

Beton Brož s.r.o.,

Vojkovice u Kralup nad Vltavou

je vypracováno ve smyslu § 6 zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí, ve zn ní
zákona . 93/2004 Sb., zákona . 163/2006 Sb. a zákona . 186/2006 Sb. Slouží jako základní podklad pro
provedení zjiš ovacího ízení podle § 7 zákona.

Oznámení je zpracováno v rozsahu p ílohy . 3 zákona.

Oznamovatelem zám ru je firma BETON BROŽ s.r.o., D dina 484, 683 54 Otnice.

Zpracování oznámení prob hlo v íjnu 2014. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
oznamovatelem, díl í dopl ující informace vyžádané zpracovatelem oznámení p i vlastním zpracování
a údaje získané b hem vlastních pr zkum lokality.
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ÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma

BETON BROŽ s.r.o.

A.2. I

269 43 565

A.3. Sídlo
BETON BROŽ s.r.o.

D dina 484
683 54 Otnice

A.4. Oprávn ný zástupce oznamovatele

Ing. Jožka Kmoní ek

investi ní a správní editel

Purky ova 2504/88

61200 Brno
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ÁST B
(ÚDAJE O ZÁM RU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a za azení zám ru

Výrobní a prodejní areál spole nosti

Beton Brož s.r.o.,

Vojkovice u Kralup nad Vltavou

Za azení dle p ílohy . 1 zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí, ve zn ní zákona
. 93/2004 Sb., zákona . 163/2006 Sb. a zákona . 186/2006 Sb., je následující:

kategorie: II
bod: 6,2
název: Výroba stavebních hmot a výrobk neuvedených v kategorii I ani v p edchozím

bod s kapacitou nad 25 000 t/rok; za ízení na výrobu azbestu a výrobk
obsahujících azbest (zám ry neuvedené v kategorii I).

sloupec: B

Dle § 4 uvedeného zákona pat í pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud
se tak stanoví ve zjiš ovacím ízení.

P íslušným ú adem je Krajský ú ad St edo eského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) zám ru

P edm tem zám ru je výstavba 2 nových výrobních linek MASA

• Linka Masa I - p edpokládaný reálný výkon linky 193.100 t/rok (I. etapa)

• Linka Masa II - p edpokládaný reálný výkon linky 193.100 t/rok (II. etapa)

Zám r bude realizován ve dvou etapách, t.j. realizace I. linky a ásti skladových ploch a následn stavba
linky II a dobudování skladových ploch.

Celková plocha areálu: 12,9456 ha

Zastav ná plocha – správní budova: 439,2 m

Zastav ná plocha – výrobní hala: 5300 m
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Parkování osobních automobil  (36 míst): 1 690 m

Parkování nákladních vozidel (12 míst): 2 000 m

Showpark: 2 592 m

Správní budova: 439 m

Skladovací plochy: 64 200 m

Plochy komunikací: 31 400 m

Výrobní hala: 5 300 m

Plochy zelen : 18 000 m

Zasakovací nádrž: 3 800 m

V areálu bude dále z ízena neve ejná erpací stanice pro výdej motorové nafty BENCALOR s nádrží o
objemu cca 6000 l.

B.I.3. Umíst ní zám ru

Zám r je umíst n následovn :

kraj: St edo eský
okres:  M lník
obec: Vojkovice u Kralup nad Vltavou
katastrální území: Vojkovice u Kralup nad Vltavou [707163]

Prostor a okolí zám ru v katastrálním území Vojkovice u Kralup nad Vltavou jsou pro ú ely zpracování
tohoto oznámení nazývány tzv. dot eným územím.

Poloha zám ru je z ejmá z následujících obrázk :

Obr.: Umíst ní zám ru (bez m ítka)

B.I.4. Charakter zám ru a možnost kumulace s jinými zám ry

Charakterem zám ru je výstavba nového výrobního areálu budovaného ve 2 etapách.
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Areál zám ru je navržen v prostoru d íve využitého k t žb št rkopísku, bez p ímého kontaktu s obytnou
zástavbou. V okolí zám ru jsou rozsáhlá ložiska št rkopísku, n která z nich jsou postupn  p ipravována k
t žb  (probíhají administrativní p ípravy).

Z hlediska možné kumulace vliv  p ipadají v úvahu vlivy vyvolané provozem linek v areálu a
automobilovou dopravou surovin a výrobk  p edevším s dopravou po stávajících komunikacích. Blízký zdroj
výrobních surovin zárove umožní snížit dopravní nároky na dovoz t chto surovin.

Vlivy technologického hluku z areálu bude snižovat krycí efekt zástavby (a skladovaných výrobk ) v areálu
a relativn zna ná vzdálenost od hlukov chrán ných prostor.

B.I.5. Zd vodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní

Firma BETON BROŽ je významný výrobce betonového zboží v rámci celé R a rozhodl se vybudovat nový
výrobní závod, který by zásoboval tento region.

Pro tento ú el se rozhodl využít areál, který se nachází v blízkosti zdroje výrobních surovin a je v
dostate ném odstupu od obytné zástavby.

Rozhodnutí vyplývá z rostoucích požadavk zákazníku na zvyšování množství i sortimentu výrobk .

Umíst ní zám ru je vázáno na dostupné objekty a pozemky a není navrženo ve více variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického ešení zám ru

V následujícím popisu je v nována pozornost p edevším t m ástem zám ru týkajících se p edm tu
posuzování vliv na životní prost edí, ostatní ásti stavby jsou popsány stru nou formou.

P edm tem zám ru je stavba nového výrobn -prodejního areálu spole nosti Beton Brož s r.o. ur eného k
výrob , skladování a prodeji betonových prvk . Sou ástí areálu budou dv výrobní haly postavené ve dvou
etapách o celkové ploše 5300 m .

V první etap vznikne v areálu p ibližn 20-ti nových pracovních míst, v další fázi se p edpokládá nár st
p ibližn o dalších 20 pracovních míst. Výrobní haly budou navazovat na skladovací plochy o celkové
vým e 6,4 ha, kde budou výrobky uskladn ny a p ipraveny k prodeji. Dále bude v areálu umíst n objekt
pro skladování barviv do betonu a podniková erpací stanice PHM pro výdej motorové nafty.

Na jižní stran areálu jsou navrženy 2 vjezdy. Vjezd . 1 bude ur en pro nákladní automobily zákazník ,
zajiš ující odvoz výrobk a p ímo navazuje na parkovací stání. Vjezd . 2 je ur en pro vjezd zásobovacích
nákladních vozidel, které do areálu budou p ivážet suroviny. Vpravo od vjezdu bude parkovišt pro
nákladní vozidla odb ratel s kapacitou 12 vozidel. Oba vjezdy p ímo navazují na vrátnici a vjezdovou
závoru.

P i jižní stran areálu je dále umíst no parkování pro osobní automobily zákazník a zam stnanc (s
kapacitou 36 stání), showpark pro vystavení vzorových výrobk a správní budova, jejíž sou ástí jsou
vjezdová a výjezdová vrátnice, expedi ní místa a kancelá e a zázemí zam stnanc .

Výrobní areál bude umíst n v blízkosti silnice II/101, na kterou je napojen prost ednictvím silnice
III/24212. Silnice II/101 dále umož uje napojení na dálnici D8.

Vlastní výrobní objekt bude umíst n v západní ásti areálu. Bude tvo en míchacím centrem a skladovými
sily na suroviny, ze dvou stran budou k centru p iléhat výrobní linky Masa I (z jihu) a Masa II (ze severu)

Jedná se o novostavbu haly s linkou na výrobu betonových prvk . Ú elem stavby je osadit moderní
technologii k zajišt ní výroby betonových prvk a betonového zboží v rozsahu výrobního sortimentu do
nov vybudovaných hal s míchacím centrem a zrací komorou. Rozm ry každé haly budou 70x34m, v. 14m.
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Hlavní nosná konstrukce haly bude tvo ena ocelovými rámy z p íhradových nosník a sloup tvo ených
dvojicí tenkost nných profil tvaru „C“. Oplášt ní haly bude provedeno fasádními panely KINGSPAN.

V první ásti haly, ve které budou umíst ny technologie, je st echa sedlová se sklonem 12%. St echa nad
násypkami bude pultová se sklonem 6,1%. Založení je navrženo na betonových velkoplošných patkách na
pilotech.

Každá z nov  budovaných výrobních hal bude obsahovat tyto provozní soubory:

Mísicí centrum na výrobu betonové sm si pro následné zpracování ve výrobní lince vibrolisovaného zboží je
navrženo se dv mi mícha kami o objemu 2 m3 a 0,5m3 betonové sm si na jednu zám s.

Mícha ky jsou osazeny na ocelové konstrukci míchací plošiny ve dvou výškových úrovních +5,800 a
+6,300 od úrovn stávající podlahy v hale.

Doprava kameniva je do mícha ky zajiš ována nevážními skipovými dopravníky. Jednotlivé frakce z 8-mi
frak ního zásobníku kameniva jsou pln ny nejprve do váhy kameniva se segmentovým uzáv rem, která po
navážení pojíždí nad jeden nebo druhý skipový vozík.

Cement a popílek je dávkován uzav enými šnekovými dopravníky ze ty sil p es váhy cementu do
jednotlivých mícha ek. Vážení cementu a popílku probíhá pro každou váhu samostatn .

Jako zám sová voda je používána voda dávkována pr tokom ry p ímo do mícha ek.

Pro výrobu betonové sm si budou používány plastifikátory a barvy v typových plastových nádobách,
uskladn ných v oplášt ném prostoru pod mísícím centrem. Plastifikátory a barvy jsou dopravovány
erpadly a potrubím do vah plastifikátor a z nich dávkovány do mícha ky.

Nad mícha kami bude umíst no za ízení pro bezprašné odvzdušn ní mícha ek a zachycení prachových
ástic p i dávkování cementu a kameniva tzv. odtahový filtr.

Betonová sm s je p ímo z mícha ek transportována pásovými dopravníky do vibrolisu, který je sou ástí
výrobní linky vibrolisovaného zboží.

Míchací proces probíhá automaticky, je ízen dálkov z velínu, jde tedy o místo bez obsluhy.

Celé mísicí jádro je oplášt no a zatepleno skládaným fasádním a st ešním plášt m, který omezí p ípadnou
prašnost provozu.

Velkokapacitní zásobník kameniva je pln n pomocí dlouhého krytého pásového dopravníku z podzemního
p ejímacího zásobníku, který je pln n p ímo z nákladních vozidel.

Cement je do cementových sil dopravován autocisternami a p efoukáván kompresorem.

V prostoru výrobní haly je soubor strojního za ízení, který slouží k pln automatizované výrob betonových
výrobk  pomocí vibrolisu a automatickému ukládání na expedi ní palety.

Základní technické parametry:

Výrobní podložka kovová

Rozm r podložky 1400 x 1100 x 14 mm

Rozm r výrobní plochy max. 1350 x 1050 mm

Maximální výška výrobk 500 mm

Kapacita regálového skladu 5720 výrobních podložek

Expedi ní paleta EURO 1200 x 800 x 144 mm
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Z mísícího centra je pomocí pásových dopravník dopraven beton do zásobník vibrolisu. Na jedné stran
je hrubší betonová sm s pro základ výrobku a na druhé jemn jší sm s pro horní vrstvu výrobku.

Do vibrolisu je pomocí dopravníku posunuta kovová výrobní podložka a na ni se p itla í forma. Do formy se
nadávkuje postupn základní a na ni horní vrstva betonu. Pomocí vibrací a tlaku je beton ve form
zhutn n. Po zvednutí formy dopravník dopraví podložku s erstvými výrobky do stohovací v že, kde se
vytvo í stoh 22 podložek. Po vytvo ení stohu p ijede vozík p esuvny, který odveze stoh do regálového
skladu k vyzrání výrobk . Regálový sklad se postupn zapl uje betonovými výrobky. Po vyzrání
betonových výrobk (min. 24 hod.) jsou jednotlivé stohy odváženy pomocí vozíku p esuvny k procesu
paletizace.

Vozík nejprve uloží stoh podložek s vyzrálými výrobky do mezizásobníku, který po vyprázdn ní rozebírací
v že tento stoh odveze do v že. Zde jsou postupn jednotlivé výrobní podložky s výrobky pokládány na
dopravník. Po dopravníku jsou podložky s výrobky dopravovány do ásti strojního za ízení, které zajistí
uložení výrobk na paletu a jejich zajišt ní na palet .

Tento proces probíhá automaticky podle zvoleného programu a je rozdílný podle druh výrobk .

Paletiza ní ást umož uje skládání vrstev na sebe bez proklad nebo s proložením rašloviny mezi
jednotlivé vrstvy. U obrubník se mezi vrstvy vkládají d ev né prokladky.

Po et jednotlivých vrstev na palet je dán pro každý typ výrobku.

Zboží na palet je možné zajistit plastovými páskami a to horizontáln i vertikáln . Je možné i ovinutí
smrš ovací fólií a p ekrytí horní krycí fólií.

Hotová paleta je pomocí p evážecího dopravníku vyvezena mimo výrobní halu na akumula ní dopravníky
odkud vysokozdvižný vozík odváží palety do skladovacích prostor.

Prázdná výrobní podložka po odebrání betonových výrobk je o išt na rota ními kartá i, následn oto ena
a stohována do stohu po osmi podložkách.

Stoh 8 podložek je uložen do skladu podložek nebo je automaticky p esunut do prostoru vibrolisu, kde se
rozebírá a jednotliv pokládá na vstupní dopravník vibrolisu.

Výrobní prostory nového objektu nebudou vytáp ny, administrativní budova bude vytáp na teplovodním
topením s oh evem topné vody dv ma elektrokotly.

Skladování betonových výrobk bude provád no na volné ploše východn a severn od výrobního objektu.
Na t chto plochách bude probíhat také nakládka a expedice.

V první etap vznikne v areálu p ibližn 20-ti nových pracovních míst, v další fázi se p edpokládá nár st
p ibližn o dalších 20 pracovních míst.

Provoz je navržen na dobu neur itou, ukon ení stávající innosti v areálu provozovatel neuvažuje.

Pokud by v budoucnu k ukon ení provozu zám ru došlo bude areál uvoln n pro p ípadné další využití. P i
ádném dodržování provozního ádu a za stávajícího technického zabezpe ení by nem lo docházet k

rizikovým únik m nebezpe ných látek do p dy a následn horninového prost edí - není tedy o ekávána
kontaminace území.

Využitelné technologické za ízení, výrobky a vybavení bude p evezeno do jiné lokality k dalšímu použití,
veškeré zbylé odpady z innosti budou odvezeny na skládku, pop . jinak ádn zlikvidovány.
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B.I.7. P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru a jeho dokon ení

P edpokládaný termín zahájení: v pr b hu roku 2015

P edpokládaný termín dokon ení: v pr b hu roku 2016

B.I.8. Vý et dot ených územn samosprávných celk

Dot eny jsou následující územn samosprávné celky:

kraj: St edo eský St edo eský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: 257 280 111

obec: Vojkovice u Kralup nad Vltavou Vojkovice 137
277 44 Vojkovice
tel.: 315 792 508

B.I.9. Vý et navazujících rozhodnutí a správních ú ad

stavební povolení:   M stský ú ad Veltrusy - -
stavební ú ad

Palackého 9
277 46 Veltrusy
tel.: 315 781 177
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. P da

Zám r je navržen na parcelách následující vým ry a druhu:
. parcely druh pozemku vým ra

264/20 ostatní plocha 28113

264/1 ostatní plocha 21882

264/33 ostatní plocha 1269

264/22 ostatní plocha 8061

264/23 ostatní plocha 3295

264/24 ostatní plocha 13586
264/21 ostatní plocha 19314

264/7 ostatní plocha 2553

264/36 ostatní plocha 1326

261/1 ostatní plocha 16064

261/7 ostatní plocha 934

261/8 ostatní plocha 9008

261/5 ostatní plocha 631

358/7 ostatní plocha 171

261/13 ostatní plocha 262

261/14 ostatní plocha 264

358/9 ostatní plocha 391

261/9 ostatní plocha 935

358/8 ostatní plocha 183

261/10 ostatní plocha 734

261/12 ostatní plocha 542

st. 147/1 objekt ob anské vybavenosti 1

st. 147/2 objekt ob anské vybavenosti 10

358/6 ostatní plocha 99

celkem 129 628

katastrální území: Vojkovice u Kralup nad Vltavou [784524]
ZPF (BPEJ): parcely nejsou sou ástí ZPF,
PUPFL: parcely nejsou sou ástí PUPFL
v pr b hu výstavby do asný zábor není vyžadován

B.II.2. Voda

Pitná voda: spot eba: cca 1,73 m3 denn , tedy 432 m3 za rok
zdroj: vlastní studna na pozemku

v pr b hu výstavby: spot eba vody nespecifikována (b žná)

Technologická voda: výrobní linka   p edpokládaná ro ní spot eba 6640 m3

zdroj: vlastní studna
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Kamenivo: celková ro ní spot eba 2x165 900 t/rok
zdroj:   t žebny v okolí

Cement: celková ro ní spot eba 2x27 000 t/rok
zdroj: cementárna

P ísady: celková ro ní spot eba 2x160 t/rok
zdroj: externí dodavatel

Barviva: celková ro ní spot eba 2x1 t/rok
zdroj: externí dodavatel

Elektrická energie: instalovaný p íkon cca 530 kW
zdroj: rozvodná sí
v pr b hu výstavby: odb r nespecifikován (b žný)

Zemní plyn: bez nárok

Teplo z rozvodu CZT: zám r nemá nároky na odb r tepla

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

Výrobní areál bude umíst n v blízkosti silnice II/101, na kterou je napojen prost ednictvím silnice
III/24212. S ohledem na dodavatelsko odb ratelské vazby a stávající silni ní sí  p edpokládáme p evahu
dopravy jižním sm rem (tedy sm r Veltrusy) s napojením na dálnici D8. Ve stejném sm ru se nachází také
p edpokládaný zdroj kameniva:

S ohledem na navrženou kapacitu zám ru (2x193 100 t/rok) je uvažováno s celkovým pohybem 96
nákladních vozidel za den (a stejný po et odjezd vozidel). Doprava ve výrobním závod je organizována
tak, aby byly maximáln využívány vozidla proto jsou kamiony expedující zboží využívány i pro dovoz
surovin. Pr m rná nosnost vozidel iní 28 t.

V rámci manipulace s výrobky a surovinami bylo uvažováno se 12 vysokozdvižnými vozíky (o nosnosti 4.5
t) pohybujícími se v areálu, jednak v prostoru nakládky vozidel a jednak p i manipulaci mezi výstupem z
výrobní linky a skladovou plochou. P i pr m rné denní expedici 1545 tun bylo uvažováno s celkem 344
pojezdy t chto vozík  (tedy cca 29 pojezd na jeden vozík).
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B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší

Zdrojem emisí budou výduchy z odprášení sil pro skladování cementu, prostoru mísícího za ízení a dále
sklady kameniva. Tyto technologické uzly budou zdrojem tuhých zne iš ujících látek.

P i celkové projektované ro ní výrobní kapacit 386 200 tun výrobk za rok bude následující emise TZL:
emisní faktor omezení emisí spot eba emise za rok

vykládka kameniva 3.5 60% 127 446 178

vykládka písku 1.1 60% 193 100 85
p íjem cementu a popílku 360 99% 65 654 236

pln ní sil kameniva 2.6 80% 320 546 167

pln ní mícha ek 272 99.5% 386 200 525

celkem (kg/rok) 1192
(g/t) (%) (t/rok) (kg/rok)

Zdrojem emisí budou spalovací motory vozidel a mechanism pohybujících se v areálu st ediska. B žný
provoz bude zdrojem následujícího objemu emisí:

prach
g/ den

SO2

g/den
NOx

g/ den
CO

g/ den
CxHy
g/ den

30.7 0.6 571.6 279.0 58.4

Automobilová doprava vyvolaná zám rem bude zdrojem následujícího objemu emisí:
prach

g/km.den
SO2

g/km.den
NOx

g/km.den
CO

g/km.den
CxHy

g/km.den

57.0 1.2 1065.2 528.2 110.4

V pr b hu výstavby lze krátkodob (p edevším v po áte ní fázi výstavby) o ekávat emise tuhých
zne iš ujících látek a emisí ze spalovacích motor mechanism pohybujících v areálu. Objem emisí bude
nízký, z hlediska doby trvání a potenciálních vliv mimo areál se nejedná o významný vliv.

B.III.2. Odpadní voda

Splaškové vody: produkce: cca 1,73 m3 denn , tedy 432 m3 za rok, vody
budou shromaž ovány v jímce a vyváženy.

Technologické vody: produkce: technologické odpadní vody nejsou produkovány

Srážkové vody: produkce: celková ro ní produkce 247,6 m3, vody budou
odvád ny do vsakovací jímky umíst né v
severozápadním cípu areálu

Výstavba: nespecifikováno (množství zanedbatelné)
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B.III.3. Odpady

P edpokládaný p ehled odpad vznikajících p i výstavb , viz následující tabulka:
Kód odpadu kategorie název

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

17 01 02 O Cihly

17 01 03 O Tašky a keramické výrobky

17 02 D evo sklo a plasty
17 02 01 O D evo

17 02 03 O Plasty

17 03 Asfaltové sm si dehet a výrobky z dehtu
17 03 01* N Asfaltové sm si obsahující dehet

17 03 02 O Asfaltové sm si neuvedené pod íslem 17 03 01

17 04 Kovy (v etn jejich slitin)
17 04 05 O Železo a ocel
17 05 Zemina (v etn vyt žené zeminy z kontam. míst), kamení a vyt žená

hlušina
17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod íslem 17 05 03

17 06 Izola ní materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
17 06 04 O Izola ní materiály neuvedené pod ísly 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05* N Stavební materiály obsahující azbest (eternit)

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

17 08 odpady ze zahrad a park (v etn  biologického odpadu)
20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad

Množství jednotlivých odpad v této fázi projektové p ípravy není podrobn ji specifikováno.

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

Odpady, které budou vznikat v pr b hu stavby, budou p echodn shromaž ovány v odpovídajících
shromaž ovacích prost edcích nebo na ur ených místech (zabezpe ených plochách), odd len podle
kategorií a druh . Shromaž ovací prost edky resp. místa shromaž ování odpad budou ádn ozna ena
názvy, íselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpad .

Shromážd né odpady budou pr b žn , po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství,
odváženy oprávn nou osobou, mimo areál staveništ k dalšímu využití resp. ke zneškodn ní. Tento postup
bude zajišt n smluvn se všemi souvisejícími náležitostmi (zp sob a frekvence odvozu odpad ). Vlastní
manipulace s odpady vznikajícími p i výstavb bude zajišt na technicky tak, aby byly minimalizovány
p ípadné negativní dopady na životní prost edí (zamezení prášení, technické zabezpe ení vozidel
p epravujících odpady atd.).

Za odpady vzniklé p i stavebních pracích odpovídá dodavatel stavebních prací. Likvida ní protokoly a vážní
lístky ze za ízení na zneškod ování odpad  budou dokladovány p i kolaudaci stavby.

P edpokládaný p ehled odpad vznikajících p i provozu je uveden v následující tabulce:
Kód odpadu kategorie název

15 01 01 O papírové obaly

15 01 02 O plastové obaly

15 01 99 O odpad blíže neur ený (obal)

17 01 01 O beton

17 02 01 O d evo

17 02 03 O plasty
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15 02 02 N absorp ní inidla, filtra ní materiály, .....zne išt né nebezpe nými látkami

13 02 05 N nechlorované motorové, p evodové a minerální oleje

16 06 01 N olov né akumulátory

20 01 21 N zá ivky a jiný odpad obsahující rtu

Odpady budou shromaž ovány ve vyhrazeném prostoru p i severním okraji areálu a následn budou
p edávány k likvidaci oprávn ným osobám.

Provozovatel již v sou asné dob (ve svých provozovnách) dbá na minimalizaci vzniku odpad  p edevším
používáním vratných i opakovan použitelných obal na suroviny a recyklací zmetkových výrobk .

Uvedený vý et je jen orienta ní. Problematika odpadového hospodá ství za provozu zám ru je spolehliv
ešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona . 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou

t íd ny a shromaž ovány dle jednotlivých druh a kategorií a zabezpe eny p ed nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškod ovány budou oprávn nou osobou.

B.III.4. Ostatní

Zdrojem dopravního hluku bude vyvolaná nákladní doprava na ve ejných komunikacích o intenzit 96
nákladních vozidel za den (a stejný po et odjezd vozidel). Návoz i odvoz bude provád n pouze v denní
dob a v pracovních dnech.

Zdrojem hlukové zát že bude p edevším výrobní technologie, která se skládá z dopravník kameniva
r zných frakcí a cementu, dále ze skipového dopravníku, mícha ky a dopravníku sm si k vibrolisu. Tyto
budou umíst ny v samostatné ásti objektu. Dalšími zdroji hluku jsou vysokozdvižné vozíky zajiš ující
dopravu uvnit objektu, apod.

Vlastní vibrolis vykazuje dle vyjád ení výrobce hlukovou hladinu maximáln 110 dB. Z toho d vodu bude
umíst n v protihlukové komo e zajiš ující dostate ný útlum hluku. Vlastní komora bude bezobslužná.
Obsluha bude uvnit výrobní haly pracovat jako dohled, a to v uzav eném velínu vedle linky s útlumem
orienta n  podle výrobce do 54 dB.

V tšina technologických za ízení bude umíst na uvnit objektu a jejich hluková emise tedy bude tlumena
obvodovým plášt m budovy, p ípadn dalšími opat eními s ohledem na dodržení limit pro pracovní
prost edí uvnit haly.

Odvoz paletovaných výrobk bude probíhat vysokozdvižným vozíkem v asovém intervalu cca 0,5 h. Celý
provoz je navržen s plnou automatizací. Obsluha linky bude náležit vybavena a pou ena o použití
ochranných prost edk .

Prostor, kde lze o ekávat zvýšenou hladinu akustického tlaku, bude omezen p evážn na vlastní areál.
Areál je umíst n ve velké vzdálenosti (více jak 500 m) od nejbližší obytné zástavby, objekty a skladované
zboží áste n tvo í clonu.

Vibrace nejsou produkovány ve významné mí e, vibrolisy jsou konstruovány tak, aby se vibrace neší ily do
okolí za ízení

ionizující zá ení: zdroje nejsou používány

elektromagnetické zá ení: významné zdroje nejsou používány
(pouze b žná komunika ní za ízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory: nejsou používány
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B.III.5. Rizika vzniku havárií

Výstavba ani provoz zám ru nep edstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stav s nep íznivými environmentálními d sledky. Je srovnatelný s obdobnými b žn provozovanými
za ízeními.

- Zám r bude ešen v souladu s platnými p edpisy v oblasti požární ochrany, ve významn jší mí e
nejsou používány ho lavé materiály.

- Manipulace s látkami které by mohly zne istit vody bude provád na na zabezpe ených plochách

- Riziko dopravních nehod nep evýší b žn akceptované riziko, pojezdové rychlosti uvnit objektu
budou nízké
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ÁST C 
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ

V DOT ENÉM ÚZEMÍ)

C.I.
VÝ ET NEJZÁVAŽN JŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK

DOT ENÉHO ÚZEMÍ

Oznamovaný zám r investi ní innosti bude realizován na území obce Vojkovice u Kralup nad Vltavou,
katastrálním území Vojkovice u Kralup nad Vltavou. V sou asné dob není prostor budoucího areálu
využíván. Posuzovanou lokalitu lze hodnotit jako území áste n narušené antropogenními vlivy ( innosti
spojené s t žbou).

Dot ené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany p írody a krajiny. To prakticky
znamená následující:

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

• V dot eném území se nenachází žádné zvlášt chrán né území Dot ené území neleží v národním parku
nebo chrán né krajinné oblasti, v dot eném území nejsou vyhlášeny žádné národní p írodní rezervace,
p írodní rezervace, národní p írodní památky nebo p írodní památky.

• Dot ené území není sou ástí p írodního parku.
• Dot ené území není sou ástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani pta í oblasti.

Posuzovaný zám r nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.

Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani ob asný povrchový tok a nenachází se na n m ani žádná
vodní plocha, pramen i mok ad.

V dot eném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona . 254/2001 Sb.
o vodách, ve zn ní pozd jších p edpis . Dot ené území se nenachází v chrán né oblasti p irozené
akumulace vod (CHOPAV).

Dle údaj HMÚ v území dot eném zám rem nebyly v (v pr m ru za posledních 5 let) p ekro eny hodnoty
imisních limit vybraných zne iš ujících látek.

Dot ené pozemky nejsou sou ástí ZPF ani PUPFL.

V dot eném území nebyly zjišt ny extrémní pom ry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného zám ru.
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C.II.
STRU NÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ V DOT ENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a ve ejné zdraví

V obci Vojkovice u Kralup nad Vltavou žije dle údaj na webových stránkách obce 811 (1. 1. 2010).
Navrhovaný zám r je relativn vzdálen od obytné zástavby. P ípadnými negativními vlivy by mohli být
dot eni spíše obyvatelé obytných dom v blízkosti p íjezdových tras, tedy v obcích Zlosy a Vojkovice.
Nejbližší obytný objekt je ve vzdálenosti více jak 500 m od hranice areálu. P esný po et dot ených
obyvatel nebyl pro ú ely vyhodnocení zjiš ován, ádov se jedná o n kolik osob. Údaje o zdravotním stavu
obyvatel nebyly pro ú ely zpracování oznámení zjiš ovány.

C.II.2. Ovzduší a klima

Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ESRAF ve Veltrusech, vzdálené od lokality zám ru cca
3,1 km severovýchodním sm rem (tato stanice však nem í prašné ástice). Pro popis imisní zát že PM10
je tedy využívána imisní stanice SBRLM v Brandýse nad Labem (cca 25 km jihovýchodním sm rem).

V roce 2013 byla pr m rná ro ní koncentrace NO2 na této stanici 22,0 µg.m-3. Což iní cca 55%
imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nep esahují hranici platného imisního limitu.

Maximální hodinové koncentrace NO2 dosahovaly hodnoty do 114,2 µg.m-3 což iní cca 57% imisního
limitu (200 µg.m-3) Imisní limit této škodliviny je tedy dodržován.

Dále p i popisu stávající úrovn imisní zát že NO2 vycházíme z údaj o p tileté pr m rné imisní zát ži
hodnoceného území za roky 2008-2012 publikované na stránkách HMÚ:
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Z výše uvedených obrázk vyplývá, že stávající imisní zát ž v prostoru hodnoceného zám ru dosahuje u
pr m rné ro ní koncentrace NO2 jsou v prostoru zám ru do 23,1 µg.m-3. Imisní limit je 40 µg.m-3.
Tedy stávající hodnoty nep esahují hranici platného imisního limitu.

V roce 2013 byla pr m rná ro ní koncentrace PM10 na stanici v Brandýse 25,0 µg.m-3, což iní cca
63% imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nep esahují hranici platného imisního limitu.

Maximální denní koncentraci PM10 v roce 2013 na této stanici nam ena nad hodnotou imisního limitu
pro maximální denní koncentrace (50 µg.m-3), etnost dosažení byla podlimitní (28 p ípad za rok).

Dále p i popisu stávající úrovn imisní zát že PM10 vycházíme z údaj o p tileté pr m rné imisní zát ži
hodnoceného území za roky 2008-2012 publikované na stránkách HMÚ:

pr m rné ro ní koncentrace PM10 36. nejvyšší 24hodinové koncentrace PM10

Z výše uvedených obrázk vyplývá, že stávající imisní zát ž v prostoru hodnoceného zám ru dosahuje u
pr m rné ro ní koncentrace PM10 jsou v prostoru zám ru do 28,1 µg.m-3. Imisní limit je 40 µg.m-3.
Tedy stávající hodnoty nep esahují hranici platného imisního limitu. Nejvyšší pr m rná denní
koncentrace (po ode tení 35 nejvyšších hodnot za rok) zde dosahuje do 51,7 µg.m-3. Tedy stávající
hodnoty p esahují hranici platného imisního limitu.

V roce 2013 byla pr m rná ro ní koncentrace benzenu na této stanici 1 µg.m-3. Což iní 20%
imisního limitu (5 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nep esahují hranici platného imisního limitu.

Dále p i popisu stávající úrovn imisní zát že benzenu vycházíme z údaj o p tileté pr m rné imisní
zát ži hodnoceného území za roky 2008-2012 publikované na stránkách HMÚ:
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Z výše uvedených obrázk vyplývá, že stávající imisní zát ž v prostoru hodnoceného zám ru dosahuje u
pr m rné ro ní koncentrace benzenu jsou v prostoru zám ru do 1,4 µg.m-3. Imisní limit je 5 µg.m-3.
Tedy stávající hodnoty nep esahují hranici platného imisního limitu.

V roce 2013 byla pr m rná ro ní koncentrace BaP na této stanici 1,8 µg.m-3. Což je nad hranicí
imisního limitu (1 ng.m-3).

Dále p i popisu stávající úrovn imisní zát že BaP vycházíme z údaj o p tileté pr m rné imisní zát ži
hodnoceného území za roky 20087-2012 publikované na stránkách HMÚ:

Z výše uvedených obrázk vyplývá, že stávající imisní zát ž v prostoru hodnoceného zám ru dosahuje u
pr m rné ro ní koncentrace BaP jsou v prostoru zám ru do 0,94 ng.m-3. Imisní limit je 1 ng.m-3. Tedy
stávající hodnoty nep esahují hranici platného imisního limitu.

Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T 2, tedy v teplé oblasti s následující
charakteristikou:

T 2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké p echodné období s teplým až mírn teplým jarem i
podzimem, krátkou, mírn teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním
sn hové pokrývky.

Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
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íslo oblasti
T 2

Po et letních dn
50 až 60

Po et dn s pr m rnou teplotou 10° a více
160 až 170

Po et mrazových dn
100 až 110

Po et ledových dn
30 až 40

Pr m rná teplota v lednu
-2 až -3

Pr m rná teplota v ervenci
18 až 19

Pr m rná teplota v dubnu
8 až 9

Pr m rná teplota v íjnu
7 až 9

Pr m rný po et dn se srážkami 1mm a více
90 až 100

Srážkový úhrn ve vegeta ním období
350 až 400

Srážkový úhrn v zimním období
200 až 300

Po et dn se sn hovou pokrývkou
40 až 50

Po et dn zamra ených
120 až 140

Po et dn jasných
40 až 50

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky

Zám r se nachází mezi obcemi Zlosy a Vojkovice v prostoru mimo obytnou zástavbu. Vzdálenost hranice
zám ru od nejbližšího venkovního chrán ného prostoru resp. venkovního chrán ného prostoru staveb je
více jak 500 m od hranice areálu zám ru.

Stávající hluková situace v prostoru zám ru je dána zejména silni ní dopravou a áste n ovlivn na
poza ovým hlukem venkovské zástavby, p írodním pozadím, p ípadn zem d lskou inností na
obd lávaných plochách.

Vliv dopravního hluku je podrobn ji modelován hlukovou studií (viz p íloha):

stávající stav - denní doba stávající stav - no ní doba
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Hluková situace v prostoru nejbližších obytných objekt byla podrobn ji vyhodnocována v p iložené
hlukové studii:

Za stávajícího stavu je pro venkovní prostor sledovaného území mezi obcemi Vojkovice a Zlosy za
rozhodující zdroj považován hluk z b žné dopravy na silnici II/101. Hlukové ovlivn ní chrán ného
venkovního prostoru u vybraných staveb, u kterých byly umíst ny výpo tové body, je pak závislé na poloze
a vzdálenosti stavby od trasy silnice II/101.

Vyšší hodnoty 62,2 dB a 62,8 dB než je hygienický limit LAeq,16h = 60 dB pro tuto t ídu silnice jsou zjišt ny u
staveb na jižním okraji obce Vojkovice (výpo tové body . 1 a 2).

.p. stavby Druh stavby Hygienický limit hluku Výsledky výpo t

1 Vojkovice .p.10 Objekt k bydlení 60 dB 62,2 dB

2 Vojkovice .p.124 a 20 Objekty k bydlení 60 dB 62,8 dB

3 Zlosy .p.54 Objekt k bydlení 60 dB 36,6 dB

4 Zlosy .p.190 Rodinný d m 60 dB 58,1 dB

5 Zlosy .p.173 Rodinný d m 60 dB 55,9 dB

P i stejných podmínkách jsou vyšší hodnoty 54,1 dB, 54,7 dB a 50,1 dB než je hygienický limit LAeq,8h = 50
dB pro tuto t ídu silnice zjišt ny u staveb na jižním okraji obce Vojkovice (výpo tové body . 1 a 2) a u
stavby na severním okraji obce Zlosy  (výpo tový bod . 4).

.p. stavby Druh stavby Hygienický limit hluku Výsledky výpo t

1 Vojkovice .p.10 Objekt k bydlení 50 dB 54,1 dB

2 Vojkovice .p.124 a 20 Objekty k bydlení 50 dB 54,7 dB

3 Zlosy .p.54 Objekt k bydlení 50 dB 27,9 dB

4 Zlosy .p.190 Rodinný d m 50 dB 50,1 dB

5 Zlosy .p.173 Rodinný d m 50 dB 47,8 dB

C.II.4. Povrchová a podzemní voda

Zájmové území náleží do povodí Kozárovického potoka (hydrologické po adí . 1-12-02-096).

Vlastním prostorem zám ru neprotéká žádný vodní tok, prostor navrhované stavby neleží v záplavovém
území.

Zájmové území se nenachází v žádné chrán né krajinné oblasti (CHKO) ani v chrán né oblasti p irozené
akumulace vod (CHOPAV).
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Lokalita je sou ástí hydrogeologického rajonu . 1172 Kvarter Labe po Vltavu.

Terasové uloženiny jsou jako celek výborn pr linov propustné, takže se v nich nad relativn
nepropustnými slínovci vytvá í souvislá zvode podzemní vody, která odtéká po relativn nepropustných
slínovcích sm rem k Vltav . Dotace vody do zvodn je v celé ploše zajiš ována atmosférickými srážkami,
pop ípad i dnovou infiltrací z Vltavy. Volná hladina m lké podzemní vody kolísá jednak v souvislosti s
atmosférickými srážkami, jednak i v souvislosti s hladinou Vltavy (p i povodních). Pr linov propustné
št rkopísky mají výbornou propustnost, charakterizovanou koeficientem filtrace v rozmezí 10-4 m.s-1 až 10-3

m.s-1.

První zvode je snadno kontaminovatelná z úrovn terénu (obd láváním polí, ernými skládkami,
dopravními prost edky apod.). Dle (rešeršních) chemických rozbor se jedná o vodu m kkou až st edn
tvrdou, slab kyselé až slab zásadité reakce. Voda má uhli itanovou a místy i sulfatickou agresivitu.

Druhá zvode je vyvinuta v cenomanském souvrství, je odd lena od m lké zvodn  mocnou izola ní vrstvou
turonských slínovc . Hladina spodní vody v cenomanu je vždy artésky napjatá.

C.II.5. P da

Realizace zám ru bude probíhat na pozemcích, které nejsou sou ástí zem d lsko p dního fondu (ZPF). Dle
geologické mapy (viz níže) je prakticky celá plocha areálu je p ekryta antropogenními uloženinami po
p edchozí t žb .

C.II.6. Horninové prost edí a p írodní zdroje

Podle geomorfologického len ní R (Demek 1987) náleží zájmové území provincii eská Vyso ina,
subprovincii eská tabule, oblast St edo eská tabule, St edolabská tabule. Terén je v oblasti rovinný,
nadmo ská výška zájmového území (160 – 190 m n. m.) sm rem k jihu mírn stoupá. P vodní charakter
terénu je v okolí významn narušen antropogenními prvky spojenými s t žbou št rkopísk .

Celé území tvo í prakticky rovinatý terén s nadmo skou výškou pohybující se v rozmezí 170 - 175 m n.m.

Z regionáln geologického hlediska leží zájmová oblast v eské k ídové pánvi. Ta je zde tvo ena
svrchnok ídovými sedimenty nasedajícími na sedimenty permokarbonu.

P vodní kvartérní pokryv v antropogenní inností neovlivn ném území p edstavují v zájmové oblasti
zejména fluviální št rky a písky í ních teras. Na fluviálních uloženinách v dosahu tok bývají uloženy
povod ové hlíny holocénu.
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V okolí zám ru, p edevším severn od n j se nacházejí ložiska št rkopísk :

Tato ložiska do prostoru zám ru nezasahují.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy

Podle biogeografického len ní R (Culek a kol., 1995) se zájmové území nachází v Polabském bioregionu
. 1.7.

Dle charakteru p edstavuje zájmové území prostor s nep vodním geologickým podkladem (antropogenní
uloženiny ve vyt ženém prostoru; viz geologická mapa - str. 25). Území p edstavuje rozsáhlou, ladem
ponechanou enklávu, kde intenzivn probíhají sukcesní procesy. Plošn  p evažují travnatá lada a na nich
hojn nálety d evin. Jihovýchodní (vymezený místní zpevn nou komunikací) a západní obvod zájmového
území jsou vícemén souvisle pokryty d evinnými, pov tšinou nízkými náletovými porosty, v západní ásti
již vytvá ejícími kompaktní zárost charakteru nízkého lesa. Z d evin p evažuje borovice lesní (

), dále jsou zastoupeny b íza b lokorá ( ), topol osika ( ), topol
( ), vzácn ji i dub letní ( ). Podél východní ásti zpevn né jižní
komunikace se souvisle vyskytují porosty nep vodního trnovníku akátu ( ).

Dle vrstvy mapování biotop (AOPK R) se v dot eném území ani p ilehlém okolí nevyskytují p írodní, i
p írod blízké biotopy. Prostor navrhovaného zám ru nejvíce odpovídá charakteristice antropogenn
podmín ných biotop tvo ících zde mozaiku biotop typu X12 (nálety pionýrských d evin), X8 (k oviny s
ruderálními a nep vodními druhy) s vnosem ruderálních zástupc (trnovník akát). Volné travnaté plochy
pak tvo í travobylinná lada blížící se charakteru biotopu X7 (ruderální bylinná vegetace mimo sídla) s
výrazným podílem travin.

Flóra i fauna dot eného území i jeho okolí je ovlivn na charakterem území a využíváním jednotlivých
ploch. Na volných plochách v areálu lze o ekávat výskyt druh  b žných pro daný typ prost edí - b žní
zástupci hmyzu, hmyzožravci a drobní hlodavci, zálety ptactva.

V prostoru budoucího areálu není registrován výskyt žádného zvlášt chrán ného druhu rostlin nebo
živo ich  (podle zákona . 114/1992 Sb.).



Výrobní a prodejní areál spole nosti Beton Brož s.r.o., Vojkovice u Kralup nad Vltavou
OZNÁMENÍ ZÁM RU

STRANA 27 z 42

Ve smyslu platné legislativy nesm jí být funk ní ásti územního systému ekologické stability (ÚSES)
poškozovány, nefunk ní ásti musí být postupn dotvo eny jako sou ást provád cích projekt a plán .
Navrhované stavby musí pln respektovat podmínky ochrany prvk stávajícího ÚSES. Za p ímo dot ené
prvky se pokládají ty, u kterých dojde ke kontaktu nebo ke k ížení s navrženou výstavbou. Za
potencionáln dot ené prvky ÚSES se pokládají ty, u kterých sice nedojde ke kontaktu s navrženou
výstavbou, ale nacházejí se v její relativní blízkosti.

Posuzovaný zám r bude realizován na pozemcích na kterých se žádné prvky ÚSES nenacházejí, a to ani na
lokální, ani na regionální úrovni.

Posuzovaná lokalita neleží v žádném zvlášt chrán ném území, v národním parku nebo chrán né krajinné
oblasti. Není sou ástí p írodního parku. V posuzovaném území nejsou vyhlášeny žádné národní p írodní
rezervace, p írodní rezervace, národní p írodní památky nebo p írodní památky.

Dot ené území není sou ástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani pta í oblasti.

Realizací zám ru není dot en žádny významný krajinný prvek.

C.II.8. Krajina

Zájmová lokalita se nachází v prostoru dot eném inností lov ka. Zám r je navržen do prostoru
poznamenaném d ív jší t žbou, kde probíhá sukcese - prostor postupn zar stá náletovými d evinami:

Areál p ímo nenavazuje na stávající obytnou zástavbu, v jeho okolí je n kolik pr myslových areál . P i
východním okraji zájmového území prochází elektrovod, jihovýchodn od zájmového území se nachází
areál fotovoltaické elektrárny.

Území je vícemén ploché a leží p i okraji nevýrazné terasy eky Vltavy, vypln né písky a št rkopísky.
Krajinná mozaika je hrubá, p evažuje orná p da. V okolí Vojkovic se hojn  p stuje chmel. V širším
kontextu je zdejší krajinu možno charakterizovat jako zem d lsky intenzivn obd lávanou, pov tšinou
polní krajinu, oživenou st edn velkými lesními celky (v tšinou bory) a postupn zar stajícími enklávami s
vodními plochami po t žb písku a št rkopísku, která v širším okolí stále probíhá.

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky

Výstavba zám ru je situována do dosud nezastav ného území. Na ploše dot ené zám rem se nenachází
žádné objekty ani se zde nenachází žádná kulturní památka.

V prostoru areálu oznamovaného zám ru se nenachází žádná architektonická ani historická památka.
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Zám r neleží v prostoru známého archeologického nálezu, nicmén vzhledem k tomu, že se jedná o území
kde nelze vylou it možnost archeologického nálezu je t eba v souladu se zákonem p ípadné plánované
zásahy do terénu v p edstihu ohlásit Archeologickému ústavu.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura

Dopravn  bude navržený zám r obsluhován stávajícím vjezdem ze silnice III t ídy . 24212, která navazuje
na silnici II. t ídy . 101 mezi obcemi Vojkovice a Zlosy . S ítání SD z roku 2010 uvádí údaje pouze pro
silnici II/101, kde byla celková intenzita dopravy 2341 vozidel (472 nákladních a 1839 osobních vozidel):

Zp sob dopravního napojení je s ohledem na rozsah zám ru dostate ný.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prost edí

Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být zám rem dot eny.
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ÁST D
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁM RU NA VE EJNÉ ZDRAVÍ

A NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ)

D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIV A ODHAD

JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a ve ejné zdraví

Posuzovaný zám r bude p sobit na okolní obyvatelstvo p edevším vyvolanou automobilovou dopravou a
áste n i provozem zdroj hluku v areálu. Hlavními potenciálními problémy budou proto zne iš ování

ovzduší a hluk. Další faktory jsou z hlediska vlivu na obyvatelstvo nevýznamné.

Hluková zát ž bude zp sobována mobilními a stacionárními zdroji.

Stacionární zdroje tvo í technologické vybavení výrobních linek, p ípadn sila a zásobníky na vstupní
suroviny.

V tšina technologických za ízení bude umíst na uvnit objektu a jejich hluková emise tedy bude tlumena
obvodovým plášt m budovy, p ípadn dalšími opat eními s ohledem na dodržení limit pro pracovní
prost edí uvnit haly. Zásobníky vstupních surovin budou umíst ny p i jižní st n haly, manipula ní plocha
pro návoz surovin bude áste n kryta stávající zástavbou v areálu.

P edpokládané výsledné hlukové p sobení zám rem vyvolané automobilové dopravy a tzv. stacionárních
zdroj hluku zám ru na chrán né venkovní prostory vybraných ostatních nejbližších staveb byl proveden v
hlukové studii zpracované fy. Enving (viz p íloha .3). Z výsledk této studie vyplývá, že v denní dob
bude vliv stacionárních zdroj hluku následující:

.p. stavby Druh stavby Po I. etap zám ru Po II. etap zám ru Rozdíl - p ísp vek

1 10 Objekt k bydlení 29,4 dB 31,2 dB +1,8 dB

2 124 a 20 Objekty k bydlení 31,7 dB 33,4 dB +1,7 dB

3 54 Objekt k bydlení 35,3 dB 36,4 dB +1,1 dB

4 190 Rodinný d m 32,1 dB 33,6 dB +1,5 dB

5 173 Rodinný d m 34,8 dB 36,3 dB +1,5 dB

Ve výše uvedených výpo tových bodech tedy dojde k nár stu v rozsahu +1,1 dB až +1,8 dB, nicmén
výsledné hodnoty jsou významn nižší než je sou asn platná hodnota hygienického limitu hluku pro tento
druh zdroj hluku LAeq,8h = 50 dB.

V no ní dob iní vypo tená hodnota:
.p. stavby Druh stavby Po I. etap zám ru Po II. etap zám ru Rozdíl - p ísp vek

1 10 Objekt k bydlení 27,4 dB 29,3 dB +1,9 dB
2 124 a 20 Objekty k bydlení 30,3 dB 32,1 dB +1,8 dB
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3 54 Objekt k bydlení 31,3 dB 32,4 dB +1,1 dB
4 190 Rodinný d m 29,2 dB 31,0 dB +1,8 dB
5 173 Rodinný d m 32,3 dB 34,1 dB +1,8 dB

Ve výše uvedených výpo tových bodech tedy dojde k nár stu v rozsahu +1,1 dB až +1,8 dB, nicmén
výsledné hodnoty jsou významn nižší než je sou asn platná hodnota hygienického limitu hluku pro tento
druh zdroj hluku LAeq,1h = 40 dB.

Z vyhodnocení dopravního hluku vyplývá, že v denní dob bude p ísp vkové hlukovému p sobení
následující:

.p. stavby Druh stavby Stávající stav Po I.aII. etap zám ru Rozdíl - p ísp vek

1 10 Objekt k bydlení 62,2 dB 63,0 dB +0,8 dB

2 124 a 20 Objekty k bydlení 62,8 dB 63,6 dB +0,8 dB

3 54 Objekt k bydlení 36,6 dB 36,8 dB +0,2 dB

4 190 Rodinný d m 58,1 dB 58,9 dB +0,8 dB

5 173 Rodinný d m 55,9 dB 56,7 dB +0,8 dB

Zjišt ný rozdíl – p ísp vkové p sobení z provozu nákladní obslužné dopravy zám ru po realizaci I. a II.
etapy bude mít hodnoty v rozsahu +0,2 až +0,8 dB (výpo tový bod . 3 je mimo významn jší dosah hluku
z dopravy).

V no ní dob nebude nákladní obslužná doprava zám ru provozována, hluková zát ž z stane na stejné
úrovni jako za stávajícího stavu.

Jako zdroj zne išt ní ovzduší se uplatní p edevším emise TZL z technologických zdroj , nár st nákladní
automobilové dopravy využívané pro dovoz surovin a expedici výrobk a také emise ze spalovacích motor
manipula ních prost edk v areálu. Z jejich referen ních škodlivin jsou v podkladové rozptylové studii
vyhodnoceny imise oxidu dusi itého (NO2), benzenu, benzo(a)pyrenu a tuhých zne iš ujících látek (PM10).
Vyhodnocení imisní zát že bylo provedeno jednak plošn pro sí výpo tových bod s pravidelnou rozte i
50 m a také pro vybrané výpo tové body situované do prostoru oken nejbližších obytných objekt :

NO2 PM10 benzen BaP
ro ní

pr m r
hodinové
maximum

ro ní
pr m r

24hodinové
maximum

ro ní
pr m r

ro ní
pr m r

.p. 10 0.114 0.9 0.102 5.8 0.005 0.004

.p. 124 a 20 0.102 1.1 0.088 5.0 0.005 0.004

.p. 54 0.060 1.2 0.069 9.8 0.002 0.002

.p. 190 0.092 1.0 0.078 6.7 0.005 0.004

limit 40.000 200.0 40.000 50.0 5.000 1.000

etnost dosažení denních koncentrací PM10 nad hodnotou 5 µg.m-3 (tedy 10% limitu) je od 0,2 do 0,9
p ípadu za rok. Tedy bude dosažena mén než 1x ro n .

S ohledem na p edpokládanou úrove stávající imisní zát že (viz kap. 5) tedy v sou tu se stávající imisní
zát ží neo ekáváme dosažení i p ekro ení hodnot imisního limitu v prostoru s obytnou zástavbou.

Odhad stávající imisní zát že v hodnoceném území je uveden v následující tabulce:
NO2 PM10 benzen BaP

ro ní
pr m r

hodinové
maximum

ro ní
pr m r

24hodinové
maximum

ro ní
pr m r

ro ní
pr m r

23,1 120 28,1 51,7 1,4 0,94
40,000 200,0 40,000 50,000 40,000 50,000

Z výsledk rozptylové studie (viz p íloha . 2) tedy vyplývá, že imisní p ísp vky vyvolané provozem
technologických zdroj a nár stu dopravy podstatn ji nem ní stávající situaci z hlediska zdravotních ú ink
uvažovaných škodlivin a mohou být proto považovány za p ijatelné.

Zám r vytvá í až 40 nových pracovních míst.
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Zám r v mí e p ekra ující p íslušné limity neovliv uje žádné obyvatele.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

Provoz hodnoceného zám ru pravd podobn vyvolá nár st emisí škodlivin produkovaných technologií a
spalovacími motory vozidel a manipula ní techniky obsluhujících areál.

Pro vyhodnocení imisních dopad zmín ného nár stu byl, v rámci zpracování tohoto oznámení, zpracován
výpo et dle metodiky SYMOS a vyhodnocoval nár st imisní zát že NO2, benzenu, benzo(a)pyrenu a PM10 v
okolí zám ru.

Z uvedeného výpo tu vychází imisní p ísp vek NO2 u maximálních hodinových koncentrací do 3 µg.m-3,
tedy 1,5% imisního limitu (200 µg.m-3). U pr m rných ro ních koncentrací do 1 µg.m-3, tedy 2% imisního
limitu (40 µg.m-3). Bude se tedy jednat o velmi nízký nár st který nevyvolá podstatn jší zm nu stávající
imisní zát že.

Maxima imisních p ísp vk vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních p ísp vk je z ejmé z
následujících obrázk :

p ísp vek maximální hodinové koncentrace (µg.m-3) p ísp vek pr m rné ro ní koncentrace (µg.m-3)

Z uvedeného výpo tu vychází imisní p ísp vek PM10 u maximálních denních koncentrací do 50 µg.m-3, tedy
do hodnoty imisního limitu (50 µg.m-3), tyto koncentrace jsou však dosahovány výhradn ve vlastním
areálu a s velmi krátkou dobou trvání. Stávající etnost dosažení limitní hodnoty v dot eném území se tedy
prakticky nezm ní. U pr m rných ro ních koncentrací vychází p ísp vek v areálu do 4 µg.m-3 tedy 10%
imisního limitu (40 µg.m-3), mimo areál jsou dosahovány hodnoty 1 µg.m-3 a nižší. Bude se tedy jednat o
velmi nízký nár st v jehož d sledku, s ohledem na stávající imisní zát ž, nedojde k dosažení i p ekro ení
imisního limitu.

Maxima imisních p ísp vk vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních p ísp vk je z ejmé z
následujících obrázk :
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p ísp vek maximální 24hodinové koncentrace (µg.m-3) p ísp vek pr m rné ro ní koncentrace (µg.m-3)

S ohledem na pom rn nízkou produkci škodlivin a výše presentované výsledky výpo tu neo ekáváme
významn jší ovlivn ní kvality ovzduší.

Z uvedeného výpo tu vychází imisní p ísp vek BaP u pr m rných ro ních koncentrací v areálu do
0,015 ng.m-3 tedy 1,5% imisního limitu (1 ng.m-3), mimo areál pak 0,01 ng.m-3 a mén . Bude se tedy
jednat o velmi nízký nár st v jehož d sledku, s ohledem na stávající imisní zát ž, nedojde k dosažení i
p ekro ení imisního limitu.

Maxima imisních p ísp vk vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních p ísp vk je z ejmé z
následujících obrázk :

p ísp vek pr m rné ro ní koncentrace (µg.m-3)

S ohledem na pom rn nízkou produkci škodlivin a výše presentované výsledky výpo tu neo ekáváme
významn jší ovlivn ní kvality ovzduší.
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Z uvedeného výpo tu vychází imisní p ísp vek benzenu u pr m rných ro ních koncentrací v areálu do
0,03 µg.m-3 tedy 0,6% imisního limitu (5 µg.m-3). Bude se tedy jednat o velmi nízký nár st v jehož
d sledku, s ohledem na stávající imisní zát ž, nedojde k dosažení i p ekro ení imisního limitu.

Maxima imisních p ísp vk vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních p ísp vk je z ejmé z
následujících obrázk :

p ísp vek pr m rné ro ní koncentrace (µg.m-3)

S ohledem na pom rn nízkou produkci škodlivin a výše presentované výsledky výpo tu neo ekáváme
významn jší ovlivn ní kvality ovzduší.

Hodnocený zám r nebude žádným významn jším zdrojem zápachu.

S ohledem na dispozi ní ešení zám ru a stávající konfiguraci terénu vylu ujeme, že by hodnocený zám r v
budoucnu ovliv oval makroklimatické jevy zp sobované slune ní radiací nebo jinak významn ji ovliv oval
místní klimatické charakteristiky.

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

D.I.3.1. Samostatný provoz areálu zám ru – I. etapa

Vzhledem k navržené poloze areálu zám ru budou všechny vybrané stavby s chrán ným venkovním
prostorem postavené na okrajích zástavby obcí Vojkovice a Zlosy v dostate n velkých vzdálenostech od
vlastního areálu. Za t chto podmínek jsou ve všech zadaných výpo tových bodech zjišt ny p edpokládané
p ísp vkové vlivy hluku z provozu tzv. stacionárních zdroj hluku zám ru, které budou provozovány po
realizaci I. etapy výstavby, významn nižší než je sou asn platná hodnota hygienického limitu hluku pro
tento druh zdroj hluku LAeq,8h = 50 dB.

P i stejných podmínkách jsou ve všech zadaných výpo tových bodech zjišt ny p edpokládané p ísp vkové
vlivy hluku z provozu tzv. stacionárních zdroj hluku zám ru, které budou provozovány po realizaci I.
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etapy výstavby, významn nižší než je sou asn platná hodnota hygienického limitu hluku pro tento druh
zdroj hluku LAeq,1h = 40 dB.

D.I.3.2. Hluk z dopravy na silnici II/101 + provoz obslužné dopravy– I. etapa

Po realizaci I. etapy zám ru a zprovozn ní jeho nákladní obslužné dopravy dojde u vybraných staveb k
p edpokládanému p ísp vkovému hlukovému p sobení, které je vyhodnoceno v následující tabulce:

.p. stavby Druh stavby Stávající stav Po I. etap zám ru Rozdíl - p ísp vek

1 10 Objekt k bydlení 62,2 dB 62,5 dB +0,3 dB

2 124 a 20 Objekty k bydlení 62,8 dB 63,1 dB +0,3 dB

3 54 Objekt k bydlení 36,6 dB 36,6 dB 0,0 dB

4 190 Rodinný d m 58,1 dB 58,4 dB +0,3 dB

5 173 Rodinný d m 55,9 dB 56,2 dB +0,3 dB

Zjišt ný rozdíl – p ísp vkové p sobení z provozu nákladní obslužné dopravy zám ru po realizaci I. etapy
bude mít hodnotu +0,3 dB (výpo tový bod . 3 je mimo významn jší dosah hluku z dopravy).

V no ní dob nebude nákladní obslužná doprava zám ru provozována, hluková zát ž z stane na stejné
úrovni jak byla zjišt na p i stavu A – Stávající stav.

D.I.3.3. Samostatný provoz areálu zám ru – I. a II. etapa

Po realizaci I. a II. etapy zám ru dojde u vybraných staveb s chrán ným venkovním prostorem
postavených na okrajích zástavby obcí Vojkovice a Zlosy k následujícímu p edpokládanému
p ísp vkovému vlivu hluku z provozu tzv. stacionárních zdroj hluku zám ru, které budou provozovány po
realizaci I. a II. etapy výstavby.

.p. stavby Druh stavby Po I. etap zám ru Po I. etap zám ru Rozdíl - p ísp vek

1 10 Objekt k bydlení 29,4 dB 31,2 dB +1,8 dB

2 124 a 20 Objekty k bydlení 31,7 dB 33,4 dB +1,7 dB

3 54 Objekt k bydlení 35,3 dB 36,4 dB +1,1 dB

4 190 Rodinný d m 32,1 dB 33,6 dB +1,5 dB

5 173 Rodinný d m 34,8 dB 36,3 dB +1,5 dB

Zjišt né zvýšení p edpokládaného p ísp vkového hlukového p sobení z provozu tzv. stacionárních zdroj
zám ru v zadaných výpo tových bodech bude mít hodnoty v rozsahu +1,1 dB až +1,8 dB.

P es toto p edpokládané zvýšení p ísp vkových vliv hluku z provozu tzv. stacionárních zdroj hluku
zám ru, které budou provozovány po realizaci I. a II. etapy výstavby, jsou ve všech zadaných výpo tových
bodech zjišt ny výsledné hodnoty významn nižší než je sou asn platná hodnota hygienického limitu
hluku pro tento druh zdroj hluku LAeq,8h = 50 dB.

P i stejných podmínkách dojde u vybraných staveb s chrán ným venkovním prostorem k následujícímu
p edpokládanému p ísp vkovému vlivu hluku z provozu tzv. stacionárních zdroj hluku zám ru, které
budou provozovány po realizaci I. a II. etapy výstavby.

.p. stavby Druh stavby Po I. etap zám ru Po I. etap zám ru Rozdíl - p ísp vek

1 10 Objekt k bydlení 27,4 dB 29,3 dB +1,9 dB
2 124 a 20 Objekty k bydlení 30,3 dB 32,1 dB +1,8 dB
3 54 Objekt k bydlení 31,3 dB 32,4 dB +1,1 dB
4 190 Rodinný d m 29,2 dB 31,0 dB +1,8 dB
5 173 Rodinný d m 32,3 dB 34,1 dB +1,8 dB
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Zjišt né zvýšení p edpokládaného p ísp vkového hlukového p sobení z provozu tzv. stacionárních zdroj
zám ru v zadaných výpo tových bodech bude mít hodnoty v rozsahu +1,1 dB až +1,9 dB.

P es toto p edpokládané zvýšení p ísp vkových vliv hluku z provozu tzv. stacionárních zdroj hluku
zám ru, které budou provozovány po realizaci I. a II. etapy výstavby, jsou ve všech zadaných výpo tových
bodech zjišt ny výsledné hodnoty významn nižší než je sou asn platná hodnota hygienického limitu
hluku pro tento druh zdroj hluku LAeq,1h = 40 dB.

D.I.3.4. Hluk z dopravy na silnici II/101 + provoz obslužné dopravy – I. a II. etapa

Po realizaci I. a II. etapy zám ru a zprovozn ní jeho nákladní obslužné dopravy dojde u vybraných staveb
k p edpokládanému p ísp vkovému hlukovému p sobení, které je vyhodnoceno v následující tabulce.

.p. stavby Druh stavby Stávající stav Po I.aII. etap zám ru Rozdíl - p ísp vek

1 10 Objekt k bydlení 62,2 dB 63,0 dB +0,8 dB

2 124 a 20 Objekty k bydlení 62,8 dB 63,6 dB +0,8 dB

3 54 Objekt k bydlení 36,6 dB 36,8 dB +0,2 dB

4 190 Rodinný d m 58,1 dB 58,9 dB +0,8 dB

5 173 Rodinný d m 55,9 dB 56,7 dB +0,8 dB

Zjišt ný rozdíl – p ísp vkové p sobení z provozu nákladní obslužné dopravy zám ru po realizaci I. a II.
etapy bude mít hodnoty v rozsahu +0,2 až +0,8 dB (výpo tový bod . 3 je mimo významn jší dosah hluku
z dopravy).

V no ní dob nebude nákladní obslužná doprava zám ru provozována, hluková zát ž z stane na stejné
úrovni jak byla zjišt na p i stavu A – Stávající stav.

D.I.3.5. Posouzení p edpokládaného výsledného p ísp vkového hlukového p sobení
zám ru

Vzhledem k rozdílnému zp sobu hodnocení vliv hluku z provozu stacionárních zdroj a hluku z dopravy je
výsledné vyhodnocení zpracováno podle t chto zdroj hluku.

Jak je z ejmé z p edchozího vyhodnocení výsledk provedených výpo t , jsou hodnoty p edpokládaného
p ísp vkového hlukového p sobení stacionárních zdroj provozovaných ve vlastním areálu zám ru, p i
obou ov ovaných stav (I. a II. etapa) a u všech vybraných staveb vždy významn nižší než jsou
sou asn platné hodnoty hygienických limit hluku pro tyto zdroje hluku. Tato skute nost je zp sobena
navrženou polohou vlastního areálu, která bude v dostate n velkých vzdálenostech od nejbližších
stávajících ostatních staveb s chrán ným venkovním prostorem.

Za této situace lze konstatovat, že vlastní areál zám ru bude prokazateln podlimitním zdrojem rušivého
hluku ve vztahu k nejbližším stavbám s chrán ným venkovním prostorem, které jsou postaveny na okrajích
zástavby obcí Vojkovice a Zlosy . P i navrženém zp sobu realizace zám ru budou p i jeho provozování
dodrženy požadavky stanovené platnými p edpisy v oblasti ochrany ve ejného zdraví p ed nep íznivými
ú inky hluku (zákon . 258/2000 Sb a na ízení vlády . 272/2011 Sb.).

P edpokládané p ísp vkové hlukové vlivy z provozu nákladní obslužné dopravy zám ru byly zjiš ovány pro
okolí p íjezdové trasy, kterou je silnice II/101, a u stávajících staveb s chrán ným venkovním prostorem
postavených na okrajích zástavby obcí Vojkovice a Zlosy .

P i uvažovaných intenzitách nákladní obslužné dopravy jsou zjišt ny zm ny (nár sty) hodnot hlukového
ukazatele (LAeq, T) proti stávajícímu stavu v denní dob (v no ní dob nebude tato dopravy zám ru
provozována) v rozsahu +0,2 až +0,8 dB.
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V souladu s ustanovením § 20 odst. (4) na ízení vlády . 272/2011 Sb. nelze tento nár st považovat za
hodnotitelnou zm nu sledovaného hlukového ukazatele a významné zhoršení stávající hlukové zát že
chrán ného venkovního prostoru u sledovaných staveb v okolí p epravní trasy.

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

Realizací zám ru dojde ke zvýšení zpevn ných a zast ešených ploch v území p edpokládá se však
vsakování srážkových vod, nedojde tedy k podstatn jšímu ovlivn ní stávající situace.

V rámci provozu nebudou vypoušt ny žádné technologické odpadní vody. Plochy pro manipulaci jsou
zabezpe eny proti ohrožení povrchových vod p ípadnými úkapy z techniky.

Vlivem navrženého zám ru tedy nelze p edpokládat ovlivn ní kvality povrchových vod.

Vliv na kvalitu podzemní vody je nepravd podobný, v rámci provozu nebudou provozovány žádné p ímé
výpusti do horninového prost edí.

K ovlivn ní hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciáln dojít zejména v souvislosti se zásahem
do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Žádná z t chto alternativ
nep ipadá v úvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky území p edpokládat.

D.I.5. Vlivy na p du

Zám r je navržen na pozemcích které nejsou sou ástí zem d lského p dního fondu (ZPF). K záboru
pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa (PUPFL) nedojde.

D.I.6. Vlivy na horninové prost edí a p írodní zdroje

V souvislosti se stavbou pro posuzovaný zám r je významn jší vliv na horninové prost edí vylou en.
P írodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou zám rem dot eny. Zám rem nebudou poškozeny
geologické ani paleontologické památky

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

Zám r je umis ován na pozemky áste n poznamenané p edchozí inností na kterých dochází k postupné
sukcesi náletových d evin. V území se nenachází p írodní i p írod blízké biotopy, na n ž je zpravidla
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vázán výskyt zvlášt chrán ných druh rostlin živo ich . S ohledem na stávající situaci v lokalit tedy
nep edpokládáme jejich výskyt a p ímé nebo zprost edkované ohrožení. Nicmén doporu ujeme
odstra ování náletových d evin provád t v mimovegeta ním a mimohnízdním období.

V území ur eném pro realizaci zám ru ani v jeho bezprost edním okolí se nenachází funk ní prvky
územního systému ekologické stability. Zám r nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana
je obecn stanovena zákonem 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny. Není rovn ž dot en žádný
registrovaný významný krajinný prvek.

Významn negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem p íslušného Krajského ú adu vylou en
(viz p íloha tohoto oznámení).

D.I.8. Vlivy na krajinu

Krajina v dot eném území a jeho okolí je výrazn ovlivn na lidskou inností (p ímo v území se nachází
objekty, jihovýchodn se nachází areál fotovoltaické elektrárny, okrajem zájmového území prochází
elektrovod). V širším okolí dosud probíhá t žba písk a št rkopísk . Realizace zám ru tak bude znamenat
pouze zvýrazn ní pr myslového charakteru, a celkový charakter krajiny se významn ji nezm ní.

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

V prostoru zám ru se nenachází žádné architektonické a historické památky. Z d vodu jejich absence
proto nebudou ovlivn ny. S ohledem terénní a stavební innosti v souvislosti s realizací zám ru je t eba
po ítat s potenciální možností archeologického nálezu, proto doporu ujeme v pr b hu skrývky terénu
zajistit archeologický dohled.

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

Krom  b žných provozních oprav stávající komunikace zám r nevyvolá nároky na realizaci nových nebo
úpravu stávajících komunikací ani inženýrských sítí.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy

Nejsou o ekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II.
ROZSAH VLIV VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI

Rozsah p ímých vliv je prakticky omezen rozsahem navrženého areálu. Mimo vlastní areál zasahují pouze
vlivy mírného nár stu automobilové dopravy.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEP ÍZNIVÝCH VLIVECH

P ESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE

Nep íznivé vlivy p esahující státní hranice jsou vylou eny.
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D.IV.
OPAT ENÍ K PREVENCI, VYLOU ENÍ, SNÍŽENÍ

POP ÍPAD KOMPENZACI NEP ÍZNIVÝCH VLIV

Prevence nebo vylou ení nep íznivých vliv vyplývá zejména z dodržování platných zákon , norem,
p edpis a povolovacích rozhodnutí. V no ní dob (tedy mezi 22:00 až 6:00) bude provoz zám ru omezen,
manipulace na venkovním prostoru a nákladní doprava surovin a výrobk bude vylou ena, osobní doprava
bude zna n omezena prakticky pouze na dopravní obsluhu (nap . ostraha apod.).

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK VE ZNALOSTECH A NEUR ITOSTÍ,

KTERÉ SE VYSKYTLY P I SPECIFIKACI VLIV

V pr b hu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neur itosti, které by
znemož ovaly jednozna nou specifikaci možných vliv zám ru na životní prost edí a ve ejného zdraví.
Dostupné informace jsou pro ú ely posouzení vliv na životní prost edí dostate né.

Charakter a umíst ní zám ru nedává p edpoklady vzniku významných negativních vliv na životní prost edí
nebo ve ejné zdraví. Stejn tak území, do kterého je zám r umis ován (bývalá t žba) není mimo ádn
citlivé na antropogenní zásahy. Z t chto d vod je v záv rech hodnocení možných vliv na životní
prost edí dostate ný prostor na absorbování p ípadných neur itostí.
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ÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁM RU)

Zám r je ešen v jedné variant , vyplývající z vlastnictví pozemk , dopravního napojení, návaznosti na
stávající výrobní areál a pot eb uživatele areálu.
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ÁST F
(DOPL UJÍCÍ ÚDAJE)

F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE

Situa ní, dispozi ní a konstruk ní ešení zám ru je dokladováno v p ílohové ásti tohoto oznámení. Tamtéž
je doložena i fotodokumentace, rozptylová a hluková studie a nezbytné doklady.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE

Nejsou uvedeny.
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ÁST G
(VŠEOBECN SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
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ÁST H
(P ÍLOHY)

P ílohy jsou za azeny za hlavním textem tohoto oznámení.

Seznam p íloh:

P íloha 1 Celková situace areálu
P íloha 2 Rozptylová studie a odborný posudek
P íloha 3 Hluková studie
P íloha 4 Doklady:

- vyjád ení p íslušného stavebního ú adu z hlediska územního plánu
- stanovisko orgánu ochrany p írody podle § 45i zákona . 114/1992 Sb.

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ

Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní ásti.
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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována na základ objednávky fy. BETON BROŽ s.r.o., D dina 484,
683 54 Otnice. Rozptylová studie vyhodnocuje imisní zát ž vyvolanou provozem zám ru "Výrobní a
prodejní areál spole nosti Beton Brož s.r.o., Vojkovice u Kralup nad Vltavou" a byla vytvo ena jako
p íloha oznámení zám ru ve smyslu §6 zákona 100/2001 Sb. a p íloha odborného posudku ve smyslu
zákona 201/2012 Sb. Výsledkem výpo tu je p ísp vek ke stávající imisní zát ži hodnoceného území.
Výpo tov byla hodnocena imisní zát ž tuhými látkami (PM10), benzenem, benzo(a)pyrenem a oxidem
dusi itým (NO2).

Jako zdrojová data pro výpo et byly použity hodnoty p edané projektantem stavby a údaje eského
hydrometeorologického ústavu Praha ( HMÚ).

Pro výpo et byl použit po íta ový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvo ený spole ností IDEA-ENVI
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané HMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle platné
legislativy. Rozptylová studie je zpracována dle zákona . 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném zn ní,
p ílohy . 15. k vyhlášce k vyhlášce . 415/2012 Sb.

2. Popis metodiky
Metodika SYMOS 97 pro výpo et zne išt ní ovzduší vychází z nejnov jších dostupných poznatk
získaných domácím i zahrani ním výzkumem, navazuje na d íve používanou metodiku (Metodika
výpo tu zne išt ní ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametr zdroj ) vydanou
Ministerstvem lesního a vodního hospodá ství SR v roce 1979 a podstatným zp sobem ji rozši uje.

Metodika SYMOS 97 umož uje:

• výpo et zne išt ní ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdroj
• výpo et zne išt ní od v tšího po tu zdroj
• stanovit charakteristiky zne išt ní v husté geometrické síti referen ních bod a p ipravit tímto

zp sobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledk výpo t
• brát v úvahu statistické rozložení sm ru a rychlosti v tru vztažené ke t ídám stability mezní vrstvy

ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského
• odhad koncentrace zne iš ujících látek p i bezv t í a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu

Pro každý referen ní bod umož uje metodika výpo et t chto základních charakteristik
zne išt ní ovzduší:

• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací zne iš ujících látek, které se
mohou vyskytnout ve všech t ídách rychlosti v tru a stability ovzduší

• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací zne iš ujících látek bez ohledu na
t ídu stability a rychlost v tru

• ro ní pr m rné koncentrace
• dobu trvání koncentrací p evyšujících ur ité, p edem zadané, hodnoty (nap . imisní limity)

Jako dopl kové charakteristiky je podle metodiky možno:

• stanovit výšku komína s ohledem na spln ní imisních limit
• stanovit podíl zdroj zne išt ní ovzduší na celkovém zne išt ní do vzdálenosti 100 km od zdroj
• stanovit doby p ekro ení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónn prom nnou emisí
• vypo ítat spad prachu
• vyhodnotit rozptyl exhalací vypoušt ných chladícími v žemi

Programové vybavení

Pro vlastní provedení výpo tu byl použit po íta ový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z
výše zmín né metodiky SYMOS'97.
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Hodnoty vypo tených koncentrací v referen ním bod závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem
a referen ním bodem. Pro výpo et vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované
oblasti o libovolné velikosti bu ky.

Do výpo tu m že být zahrnut vliv p evýšení v malých vzdálenostech, protože v ad  p ípad je nutné
vypo ítat zne ist ní i v malých vzdálenostech od komína, kdy ješt vle ka nedosahuje své maximální
výšky. V metodice je zahrnut tvar k ivky, po které stoupají exhalace, a tedy po ítat koncentrace i ve
velmi malé vzdálenosti od zdroje. Vyskytuje-li se n kolik komín blízko sebe tak, že se jejich kou ové
vle ky mohou vzájemn ovliv ovat, celkové p evýšení vle ek vzr stá. Ve výpo tovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypo te.

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdroj na zne išt ní ovzduší na horách, protože v
atmosfé e existují zadržující vrstvy, nad které se zne išt ní z nízkých zdroj nem že dostat. Model
obsahuje vztahy vyjad ující statistickou etnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z
aerologických m ení teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici
Praha-Libuš.

Pro výpo et ro ních pr m r se pro každý zdroj udává také relativní ro ní využití maximálního
výkonu.

V p ípad , kdy mezi zdrojem a referen ním bodem je terén zvýšený se p edpokládá, že kou ová
vle ka vystupuje podél svah vzh ru a použije se korekce efektivní výšky komínu.

Fyzikální a chemické procesy

Zne is ující látky se v atmosfé e podrobují r zným proces m, jejichž p i in ním jsou z atmosféry
odstra ovány. Jedná se bu o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále d lí na
mokrou a suchou depozici, podle zp sobu jakým jsou p ím si odstra ovány.

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

Kategorie zne iš ujících látek

Model uvažuje pr m rnou dobu setrvání látky v atmosfé e, kterou je možno stanovit pro adu látek.
Pro první p iblížení se látky d lí do t í kategorií a výsledná koncentrace se vypo ítá zahrnutím korekce
na depozici a transformaci podle daných vztah pro danou kategorii zne iš ující látky. Jednotlivé
zne is ující látky jsou rozd leny do kategorií podle pr m rné doby setrvání v atmosfé e.

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

Výpo et pr m rných ro ních koncentrací

Pro výpo et pr m rných ro ních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou v trnou r žici, tj.
stanovit etnosti výskytu sm ru v tru pro každý azimut od 0° do 359° p i všech t ídách stability a
t ídách rychlosti v tru. Vstupní v trná r žice obsahuje relativní etnosti v procentech pro 8 základních
sm r  v tru a etnosti bezv t í ve všech t ídách stability.

Program umož uje provád t výpo ty nejen po 1°(p edvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.

Klimatické vstupní údaje

Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je t eba v novat tomu, zda
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpo tu.
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost zna n komplikovaná, závisí nejen na topografii
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpo tu, ale i na typu klimatických údaj .

Jako nejd ležit jší klimatický vstupní údaj se zadává v trná r žice rozlišená podle rychlosti v tru a
teplotní stability atmosféry.

Rychlost v tru

se d lí do t í t íd rychlosti:
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• slabý vítr 1.7 m/s
• st ední vítr 5 m/s
• silný vítr 11 m/s

Poznámka: Rychlostí v tru se rozumí rychlost zjiš ovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.

Teplotní stabilita atmosféry

její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje
p t t íd stability ovzduší:

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

vyskytující mírn zhoršené rozptylové podmínky
• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, b žný p ípad dobrých rozptylových podmínek
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl zne iš ujících látek.

Ne všechny t ídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí v tru. V praxi dochází k výskytu 11
kombinací t íd stability a t íd rychlosti v tru. V trná r žice, která je vstupem pro výpo et zne išt ní
ovzduší, tedy obsahuje relativní etnosti sm ru v tru z 8 základních sm r pro t chto 11 r zných
rozptylových podmínek a krom toho etnost bezv t í pro každou t ídu stability atmosféry.



Výrobní a prodejní areál spole nosti Beton Brož s.r.o., Vojkovice u Kralup nad Vltavou

text-RS_Beton_Brož.doc 7(25)

3. Vstupní údaje

3.1. Údaje o zdrojích
Výpo et byl proveden pro nov navrhované linky:

• MASA I

• MASA II

výkon každé linky: 300 m3/den, tj. 690 t/den, 193.200 t/rok
• sklady cementu :3 sila o kapacit 3 x 100 tun (3x80 m3)
• sklad popílku:1 silo o kapacit 100 tun (80 m3)
• násypka kameniva

Emise PM10 z provozu linky
g/h g/h

vykládka kameniva 16.258 16.258

vykládka písku 7.742 7.742
p íjem cementu 41.384 41.384

pln ní sil kameniva 15.188 15.188

pln ní mícha ek 47.858 47.858

(podíl PM10 v celkovém množství TZL byl uvažován na výstupu z textilních filtr 98%, u výstup z
manipulace s kamenivem 51%)

Emise z dopravy

Pro výpo et imisní zát že z dopravy surovin a výrobk byly uvažovány následující intenzity dopravy
(p íjezdy za den):

OA TN VZV

osobní doprava 40 - -

dovoz surovin - 96 -

manipulace v areálu - - 344

odvoz výrobk - 96 -

U nákladních vozidel bylo uvažováno pr m rné zp tné vytížení 80%, celkový po et p íjezd a odjezd
do areálu vyvolaný posuzovaným zám rem tedy iní 154 nákladních vozidel denn . U
vysokozdvižných vozík byl uvažován pr m rný pojezd na 1 manipulaci 150 m.

Emisní faktory
Pro výpo et emisí TZL byly použity emisní faktory uvedené ve studii „Stanovení emisních faktor pro
TZL u prašných plošných zdroj a technologií a technologií které emise TZL na plošných zdrojích
snižují“, (DEAL Praha, prosinec 2008). Pro výpo et emisí produkovaných automobilovou dopravou
byly použity emisní faktory MEFA 2013. Podrobn ji je popis zdroj a výpo et emisí uveden v textu
oznámení.

3.2. Meteorologické podklady
Pro výpo et byl využit odborný odhad v trné r žice, zpracovanou HMÚ Praha. Souhrn použité
v trné r žice je uveden v následující tabulce:

N NE E SE S SW W NW calm
10,09 7,01 15,90 6,89 5,01 9,99 16,00 10,00 19,10
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3.3. Údaje o topografickém rozložení referen ních bod
Pro výpo et imisní zát že byla vytvo ena pravidelná sí referen ních bod o rozm rech 2200x2000 m
s krokem sít 50 m, orientovaní rovnob žn se sou adnou sítí JTSK.

Dále byl výpo et proveden pro 5 vybraných výpo tových bod umíst ných do prostoru oken v
nejvyšším podlaží vybraných obytných objekt v okolí zám ru.

Rozmíst ní jednotlivých bod je z ejmé z grafické p ílohy této studie. Pro všechny referen ní body byl
výpo tovým programem SYMOS vygenerován výškopis.

3.4. Údaje o imisních limitech a p ípustných koncentracích zne iš ujících látek
Pro vyhodnocení výsledk výpo tu byly použity imisní limity uvedené v p íloze .1 k zákonu
201/2012 Sb.:

zne iš ující látka doba pr m rování imisní limit p ípustná etnost p ekro ení
za kalendá ní rok

1 hodina 200 µg.m-3 18
oxid dusi itý (NO2)

1 rok 40 µg.m-3 -
24 hodin 50 µg.m-3 35

tuhé látky frakce PM10
1 rok 40 µg.m-3 -

benzen 1 rok 5 µg.m-3 -
benzo(a)pyren (BaP) 1 rok 1 µg.m-3 -
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4. Výsledky výpo tu

4.1. P ísp vek navrhovaného zám ru ke stávající imisní zát ži NO2

Pr m rné ro ní koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných zám r ,
dosahuje nejvýše 1 µg.m-3. Toto výpo tové maximum vychází do prostoru vlastního areálu.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 2,5 % limitu (40 µg.m-3).
V ostatních ástech hodnoceného území, mimo relativn malé území s maximem, budou hodnoty
p ísp vku významn nižší.

Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané provozem navrhovaných zám r z výpo tu
vycházejí ve výši do 3 µg.m-3, tedy do 1,5 % imisního limitu (200 µg.m-3). Toto výpo tové maximum
vychází do prostoru vjezdu do areálu. V ostatních ástech hodnoceného území bude p ísp vek imisní
zát že dosahovat hodnot ješt nižších.

Orienta ní grafické znázorn ní je uvedeni na následujících obrázcích:

pr m rné ro ní koncentrace NO2 maximální hodinové koncentrace NO2

Podrobn ji je úrove rozložení imisní zát že z ejmé z grafické p ílohy této studie.
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4.2. P ísp vek navrhovaného zám ru ke stávající imisní zát ži PM10

Pr m rné ro ní koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných zám r ,
dosahuje nejvýše 4 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 10% limitu
(40 µg.m-3). Toto výpo tové maximum vychází do prostoru vlastního areálu. V ostatních ástech
hodnoceného území bude p ísp vek imisní zát že dosahovat hodnot ješt nižších - mimo vlastní areál
do 1 µg.m-3.

Pr m rné denní koncentrace PM10, vyvolané provozem navrhovaných zám r z výpo tu vycházejí
mimo vlastní areál do 30 µg.m-3, tedy 60 % imisního limitu (50 µg.m-3). Výpo tové maximum vychází
do prostoru západní ásti areálu. Doby trvání jsou relativn krátké, ádov  n kolik hodin v roce.
Koncentrace 5 µg.m-3 (tedy 10% hodnoty limitu dosahuje za rok mimo areál maximální etnosti 20
p ípad za rok. Významn jší ovlivn ní stávající etnosti dosažení imisního limitu tedy
nep edpokládáme.

V ostatních ástech hodnoceného území, mimo relativn malé území s maximem, budou hodnoty
p ísp vku významn nižší.

Orienta ní grafické znázorn ní je uvedeni na následujících obrázcích:

pr m rné ro ní koncentrace PM10 maximální 24hodinové koncentrace PM10

Podrobn ji je úrove rozložení imisní zát že z ejmé z grafické p ílohy této studie.
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4.3. P ísp vek navrhovaného zám ru ke stávající imisní zát ži benzenu
Pr m rné ro ní koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných
zám r , dosahuje nejvýše 0,03 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do
0,6% limitu (5 µg.m-3). Toto výpo tové maximum vychází do prostoru vlastního areálu. V ostatních
ástech hodnoceného území bude p ísp vek imisní zát že dosahovat hodnot ješt nižších.

V ostatních ástech hodnoceného území, mimo relativn malé území s maximem, budou hodnoty
p ísp vku významn nižší.

Orienta ní grafické znázorn ní je uvedeni na následujících obrázcích:

pr m rné ro ní koncentrace benzenu

4.4. P ísp vek navrhovaného zám ru ke stávající imisní zát ži BaP
Pr m rné ro ní koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných zám r ,
dosahuje nejvýše 0,015 ng.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 1,5%
limitu (1 ng.m-3). Toto výpo tové maximum vychází do prostoru vlastního areálu. V ostatních ástech
hodnoceného území bude p ísp vek imisní zát že dosahovat hodnot ješt nižších.

V ostatních ástech hodnoceného území, mimo relativn malé území s maximem, budou hodnoty
p ísp vku významn nižší.

Orienta ní grafické znázorn ní je uvedeni na následujících obrázcích:
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pr m rné ro ní koncentrace PM10

Podrobn ji je úrove rozložení imisní zát že z ejmé z grafické p ílohy této studie.

4.5. P ísp vek navrhovaného zám ru ke stávající imisní zát ži ve vybraných
bodech
Nár st koncentrace ve vyhodnocovaných bodech je uveden v následující tabulce:

NO2 PM10 benzen BaP
ro ní

pr m r
hodinové
maximum

ro ní
pr m r

24hodinové
maximum

ro ní
pr m r

ro ní
pr m r

.p. 10 0.114 0.9 0.102 5.8 0.005 0.004

.p. 124 a 20 0.102 1.1 0.088 5.0 0.005 0.004

.p. 54 0.060 1.2 0.069 9.8 0.002 0.002

.p. 190 0.092 1.0 0.078 6.7 0.005 0.004

 limit 40.000 200.0 40.000 50.0 5.000 1.000

etnost dosažení denních koncentrací PM10 nad hodnotou 5 µg.m-3 (tedy 10% limitu) je od 0,2 do 0,9
p ípadu za rok. Tedy bude dosažena mén než 1x ro n .

S ohledem na p edpokládanou úrove stávající imisní zát že (viz kap. 5) tedy v sou tu se stávající
imisní zát ží neo ekáváme dosažení i p ekro ení hodnot imisního limitu v prostoru s obytnou
zástavbou.
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5. Stávající a celková úrove  imisní zát že zájmového území
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ESRAF ve Veltrusech, vzdálené od lokality zám ru
cca 3,1 km severovýchodním sm rem. Pro popis imisní zát že PM10 je dále využívána imisní stanice
SBRLM v Brandýse nad Labem.

V roce 2013 byla pr m rná ro ní koncentrace NO2 na této stanici 22,0 µg.m-3. Což iní cca 55%
imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nep esahují hranici platného imisního limitu.

Maximální hodinové koncentrace NO2 dosahovaly hodnoty do 114,2 µg.m-3 což iní cca 57%
imisního limitu (200 µg.m-3) Imisní limit této škodliviny je tedy dodržován.

Dále p i popisu stávající úrovn imisní zát že NO2 vycházíme z údaj o p tileté pr m rné imisní
zát ži hodnoceného území za roky 2007-2011 publikované na stránkách HMÚ:

Z výše uvedených obrázk vyplývá, že stávající imisní zát ž v prostoru hodnoceného zám ru
dosahuje u pr m rné ro ní koncentrace NO2 jsou v prostoru zám ru do 23,1 µg.m-3. Imisní limit je
40 µg.m-3. Tedy stávající hodnoty nep esahují hranici platného imisního limitu.

P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace NO2 vyvolaný hodnoceným zám rem v zájmovém území
dosahuje hodnoty do 1 µg.m-3. Nejvyšší p ísp vek vychází do prostoru vlastního areálu. V porovnání
s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 2,5% limitu (40 µg.m-3). V sou tu se stávající
imisní zát ží (23,1 µg.m-3) nedosahuje hodnoty imisního limitu.

Nár st maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolaný hodnoceným zám rem dosahuje hodnoty
do 3 µg.m-3, tedy do 1,5 % imisního limitu (200 µg.m-3). Nejvyšší p ísp vek vychází do prostoru vjezdu
do areálu. Pokud uvažujeme stávající imisní zát ž do cca 120 µg.m-3, pak v sou tu se stávající imisní
zát ží tento p ísp vek nedosahuje hodnoty imisního limitu.

Imisní p ísp vek vyvolaný provozem hodnoceného zám ru je tedy pom rn nízký. Vzhledem k výše
uvád ným hodnotám stávající imisní zát že tedy konstatujeme, že provoz významným zp sobem
neovliv uje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezp sobuje navýšení imisní zát že nad hodnotu imisního
limitu.
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V roce 2013 byla pr m rná ro ní koncentrace PM10 na stanici v Brandýse 25,0 µg.m-3, což iní cca
63% imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nep esahují hranici platného imisního limitu.

Maximální denní koncentraci PM10 v roce 2013 na této stanici nam ena nad hodnotou imisního
limitu pro maximální denní koncentrace (50 µg.m-3), etnost dosažení byla podlimitní (28 p ípad za
rok).

Dále p i popisu stávající úrovn imisní zát že PM10 vycházíme z údaj o p tileté pr m rné imisní
zát ži hodnoceného území za roky 2007-2011 publikované na stránkách HMÚ:

pr m rné ro ní koncentrace PM10 36. nejvyšší 24hodinové koncentrace PM10

Z výše uvedených obrázk vyplývá, že stávající imisní zát ž v prostoru hodnoceného zám ru
dosahuje u pr m rné ro ní koncentrace PM10 jsou v prostoru zám ru do 28,1 µg.m-3. Imisní limit je
40 µg.m-3. Tedy stávající hodnoty nep esahují hranici platného imisního limitu. Nejvyšší pr m rná
denní koncentrace (po ode tení 35 nejvyšších hodnot za rok) zde dosahuje do 51,7 µg.m-3. Tedy
stávající hodnoty p esahují hranici platného imisního limitu.

P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace PM10 vyvolaný hodnoceným zám rem v zájmovém území
mimo vlastní areál dosahuje hodnoty do 1 µg.m-3. V sou tu se stávající imisní zát ží nedosahuje
hodnoty imisního limitu (40 µg.m-3).

Nár st maximální hodinové koncentrace PM10, vyvolaný hodnoceným zám rem dosahuje (mimo
vlastní areál) hodnoty do 30 µg.m-3, tedy do 60 % imisního limitu (50 µg.m-3). Doby trvání jsou
relativn krátké, ádov  n kolik hodin v roce. Koncentrace 5 µg.m-3 (tedy 10% hodnoty limitu dosahuje
za rok maximální etnosti 20 p ípad za rok. Významn jší ovlivn ní stávající etnosti dosažení
imisního limitu tedy nep edpokládáme.

V roce 2012 byla pr m rná ro ní koncentrace benzenu na této stanici 1 µg.m-3. Což iní 20%
imisního limitu (5 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nep esahují hranici platného imisního limitu.

Dále p i popisu stávající úrovn imisní zát že benzenu vycházíme z údaj o p tileté pr m rné imisní
zát ži hodnoceného území za roky 2007-2011 publikované na stránkách HMÚ:
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Z výše uvedených obrázk vyplývá, že stávající imisní zát ž v prostoru hodnoceného zám ru
dosahuje u pr m rné ro ní koncentrace benzenu jsou v prostoru zám ru do 1,4 µg.m-3. Imisní limit
je 5 µg.m-3. Tedy stávající hodnoty nep esahují hranici platného imisního limitu.

P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace benzenu vyvolaný hodnoceným zám rem v zájmovém
území dosahuje hodnoty do 0,03 µg.m-3. Nejvyšší p ísp vek vychází do prostoru vlastního areálu.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 0,6% limitu (40 µg.m-3). V sou tu
se stávající imisní zát ží nedosahuje hodnoty imisního limitu.

V roce 2013 byla pr m rná ro ní koncentrace BaP na této stanici 1,8 µg.m-3. Což je nad hranicí
imisního limitu (1 ng.m-3).

Dále p i popisu stávající úrovn imisní zát že BaP vycházíme z údaj o p tileté pr m rné imisní
zát ži hodnoceného území za roky 2007-2011 publikované na stránkách HMÚ:

Z výše uvedených obrázk vyplývá, že stávající imisní zát ž v prostoru hodnoceného zám ru
dosahuje u pr m rné ro ní koncentrace BaP jsou v prostoru zám ru do 0,94 ng.m-3. Imisní limit je
1 ng.m-3. Tedy stávající hodnoty nep esahují hranici platného imisního limitu.

P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace BaP vyvolaný hodnoceným zám rem v zájmovém území
dosahuje hodnoty do 0,015 ng.m-3. Nejvyšší p ísp vek vychází do prostoru vlastního areálu.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 1,5% limitu (1 ng.m-3). V sou tu
se stávající imisní zát ží nedosahuje hodnoty imisního limitu.
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Imisní p ísp vek vyvolaný provozem hodnoceného zám ru je tedy pom rn nízký. Vzhledem k výše
uvád ným hodnotám stávající imisní zát že tedy konstatujeme, že provoz významným zp sobem
neovliv uje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezp sobuje navýšení imisní zát že nad hodnotu imisního
limitu.

6. Kompenza ní opat ení
Povinnost uložení kompenza ních opat ení vyplývá z §11, odst. 5 zákona . 201/2012 Sb.:

"Pokud by provozem stacionárního zdroje ozna eného ve sloupci B v p íloze . 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umíst ní
pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) došlo v oblasti jejich vlivu na úrove zne išt ní k p ekro ení n kterého z
imisních limit s dobou pr m rování 1 kalendá ní rok uvedeného v bodech 1 a 3 p ílohy . 1 k tomuto zákonu nebo je jeho
hodnota v této oblasti již p ekro ena, lze vydat souhlasné závazné stanovisko podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm.
b) pouze p i sou asném uložení opat ení zajiš ujících alespo zachování dosavadní úrovn zne išt ní pro danou zne iš ující
látku (dále jen „kompenza ní opat ení“). Kompenza ní opat ení se u stacionárního zdroje ozna eného ve sloupci B v p íloze .
2 pro danou zne iš ující látku neuloží, pokud pro ni zdroj nemá stanoven specifický emisní limit v provád cím právním p edpisu.
Kompenza ní opat ení se dále neukládají u stacionárního zdroje, jehož p ísp vek vybrané zne iš ující látky k úrovni zne išt ní
nedosahuje hodnoty stanovené provád cím právním p edpisem."

Jak je dokladováno v kapitole 5 za stávajícího stavu limitní hodnota pr m rné ro ní imisní zát že
pro oxid dusi itý (NO2), benzen, benzo(a)pyren ani PM10 v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není
dosahována a kompenza ní opat ení tedy není t eba ukládat.
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7. Záv ry
Z hlediska stávající imisní zát že je realizace zám ru p ípustná nebo v p ípad sou tu o ekávaného
imisního vlivu hodnocených zdroj a p edpokládaných hodnot stávající imisní zát že docházíme
k záv ru, že realizací navrhovaných zdroj nedojde v okolí stavby k p eslimitnímu nár stu imisní
zát že, tedy k dosažení i p ekro ení hodnot imisního limitu pro pr m rné ro ní ani maximální
hodinové i denní koncentrace vlivem zám ru.

S ohledem na výše uvád né výsledky výpo tu, je možno p edpokládat, že ani po zahájení provozu
p edm tného zdroje nedojde, v d sledku jejich innosti, k nep ípustné zát ži obyvatel.

V Brn 15.10.2014

………………………………………………….

ing. Pavel Cetl

autorizovaná osoba
pro výpo et rozptylových studií

íslo autorizace 3151/740/03
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8. P ílohy

8.1. Grafické znázorn ní polohy výpo tových bod

Poznámka:
• vzdálenost referen ních bod pravidelné sít iní 50m
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8.2. Výpo tové body mimo pravidelnou sí
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8.3.P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace NO2
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8.4. P ísp vek maximální hodinové koncentrace NO2
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8.5. P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace PM10
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8.6. P ísp vek maximální denní koncentrace PM10
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8.7. P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace benzenu
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8.8. P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace benzo(a)pyrenu
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1. Ur ení posudku

Posudek je zpracován na základ objednávky provozovatele zdroje BETON BROŽ s.r.o., D dina 484,
683 54 Otnice, jako podklad pro vydání závazného stanoviska dle §11, odst. 2, písm. b) a písm. c) zákona
. 201/2012 Sb. o ovzduší na zám r "Výrobní a prodejní areál spole nosti Beton Brož s.r.o., Vojkovice u

Kralup nad Vltavou".

Zpracovatelem posudku je ing. Pavel Cetl.

2. Obecné údaje

1. Technická data o stávajícím stavu stavby fy. BETON BROŽ s.r.o. - provozovatel zdroje.

Adresa zdroje: areálu závodu Beton Brož s.r.o., Vojkovice u Kralup nad Vltavou

BETON BROŽ s.r.o.
Vojkovice u Kralup nad Vltavou
277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou

Provozovatel: BETON BROŽ s.r.o.
 D dina 484

683 54 Otnice

I O: 269 43 565

Pro názornost uvádíme na následující mapce polohu areálu (je znázorn na erven ):

Podle technického a technologického uspo ádání navrhuji:

• výroba betonového zboží - vyjmenovaný zdroj - kód 5.12. dle p ílohy 2 zákona . 201/2012
Sb.

Podrobn ji je za azení dle p ílohy 2 zákona . 201/2012 Sb. od vodn no v následující kapitole.
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3. Popis stacionárního zdroje a jeho provozu

P edm tem zám ru je výstavba 2 nových výrobních linek MASA výrobní linky na výrobu betonového zboží:

• Linka Masa I - p edpokládaný reálný výkon linky 193.100 t/rok (I. etapa)

• Linka Masa II - p edpokládaný reálný výkon linky 193.100 t/rok (II. etapa)

Zám r bude realizován ve dvou etapách, t.j. realizace I. linky a ásti skladových ploch a následn stavba
linky II a dobudování skladových ploch.

P edpokládaný skute ný výkon: 300 m3/den, tj. 690 t/den, 193.200 t/rok)

P edpokládaný skute ný výkon: 300 m3/den, tj. 690 t/den, 193.200 t/rok)

• sklady cementu - 3 sila o kapacit 3 x 100 tun (3x80 m3)

• sklad popílku - 1 silo o kapacit 100 tun (80 m3)

• sklad kameniva - 8mi frak ní zásobník mezi ob ma linkami

VÝROBNÍ LINKA MASA:

Mísicí centrum na výrobu betonové sm si pro následné zpracování ve výrobní lince vibrolisovaného zboží je
navrženo se dv mi mícha kami o objemu 2 m3 a 0,5m3 betonové sm si na jednu zám s.

Mícha ky jsou osazeny na ocelové konstrukci míchací plošiny ve dvou výškových úrovních +5,800 a
+6,300 od úrovn stávající podlahy v hale.

Doprava kameniva je do mícha ky zajiš ována nevážními skipovými dopravníky. Jednotlivé frakce z 8-mi
frak ního zásobníku kameniva jsou pln ny nejprve do váhy kameniva se segmentovým uzáv rem, která po
navážení pojíždí nad jeden nebo druhý skipový vozík.

Cement je dávkován uzav enými šnekovými dopravníky ze t í sil p es váhy cementu do jednotlivých
mícha ek. Popílek je skladován v 1 sile a je dávkován stejným zp sobem. Vážení cementu a popílku
probíhá pro každou váhu samostatn .

Jako zám sová voda je používána voda dávkována pr tokom ry p ímo do mícha ek.

Pro výrobu betonové sm si budou používány plastifikátory a barvy v typových plastových nádobách,
uskladn ných v oplášt ném prostoru pod mísícím centrem. Plastifikátory a barvy jsou dopravovány
erpadly a potrubím do vah plastifikátor a z nich dávkovány do mícha ky.

Nad mícha kami bude umíst no za ízení pro bezprašné odvzdušn ní mícha ek a zachycení prachových
ástic p i dávkování cementu a kameniva tzv. odtahový filtr.

Betonová sm s je p ímo z mícha ek transportována pásovými dopravníky do vibrolisu, který je sou ástí
výrobní linky vibrolisovaného zboží.

Míchací proces probíhá automaticky, je ízen dálkov z velínu, jde tedy o místo bez obsluhy.

Celé mísicí jádro je oplášt no a zatepleno skládaným fasádním a st ešním plášt m, který omezí p ípadnou
prašnost provozu.
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Velkokapacitní zásobník kameniva je pln n pomocí krytého pásového dopravníku z podzemního
p ejímacího zásobníku, který je pln n p ímo z nákladních vozidel.

Cement je do cementových sil dopravován autocisternami a p efoukáván kompresorem.

V prostoru výrobní haly je soubor strojního za ízení, který slouží k pln automatizované výrob betonových
výrobk  pomocí vibrolisu a automatickému ukládání na expedi ní palety.

Z mísícího centra je pomocí pásových dopravník dopraven beton do zásobník vibrolisu. Na jedné stran
je hrubší betonová sm s pro základ výrobku a na druhé jemn jší sm s pro horní vrstvu výrobku.

Do vibrolisu je pomocí dopravníku posunuta kovová výrobní podložka a na ni se p itla í forma. Do formy se
nadávkuje postupn základní a na ni horní vrstva betonu. Pomocí vibrací a tlaku je beton ve form
zhutn n. Po zvednutí formy dopravník dopraví podložku s erstvými výrobky do stohovací v že, kde se
vytvo í stoh 22 podložek. Po vytvo ení stohu p ijede vozík p esuvny, který odveze stoh do regálového
skladu k vyzrání výrobk . Regálový sklad se postupn zapl uje betonovými výrobky. Po vyzrání
betonových výrobk (min. 24 hod.) jsou jednotlivé stohy odváženy pomocí vozíku p esuvny k procesu
paletizace.

Vozík nejprve uloží stoh podložek s vyzrálými výrobky do mezizásobníku, který po vyprázdn ní rozebírací
v že tento stoh odveze do v že. Zde jsou postupn jednotlivé výrobní podložky s výrobky pokládány na
dopravník. Po dopravníku jsou podložky s výrobky dopravovány do ásti strojního za ízení, které zajistí
uložení výrobk na paletu a jejich zajišt ní na palet .

Tento proces probíhá automaticky podle zvoleného programu a je rozdílný podle druh výrobk .

kamenivo

Jako sklad sypkých hmot bude sloužit kruhové zásobníkové silo vybudované mezi objekty obou linek. Silo
bude rozd leno na celkem 8 komor:

• pro skladování kameniva frakce 0-1

• pro skladování kameniva frakce 0-4

• pro skladování kameniva frakce 4-8

Pln ní zásobník probíhá krytým pásovým dopravníkem z podzemní násypky do níž se vysypává kamenivo
z nákladního vozidla.

Dávkování kameniva do výrobní linky (do mícha ek) probíhá krytými pásovými dopravníky.

cement a popílek:

Podél východní strany sila na kamenivo budou umíst na celkem 4 sila na cement (3ks) a popílek (1ks) o
kapacit 100 tun (80m3) každé. Cement i popílek bude dopravován pomocí autocisteren od výrobce a je
pomocí kompresor autocisteren plnící trubkou o pr m ru DN 100 umíst nou v horní válcové ásti
zásobníku erpán do zásobníku.

Pr to nost zásobníku je cca 16 t/h.

išt ní a uvol ování materiálu lze provád t p i zastavení linky nejlépe otvorem s p išroubovaným víkem
umíst ným na víku zásobníku.
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P i pln ní zásobníku je z n j vzduch vyt s ován a naopak p i jeho vyprazd ování je do n j vzduch nasáván
z okolí. Pro išt ní tohoto vzduchu je na nástavec s kruhovou p írubou p ipevn n vzduchový filtr. Jedná se
o patronový filtr typu SILOTOP, výrobce WAM Itálie s išt ním tlakovým vzduchem.

Filtry byly navrženy k zachytávání prachových ástic. Zne išt ný vzduch je filtrován filtra ní tkaninou
ozna ovanou PP s pr chodností 650 m3/1m2 materiálu p i tlaku 200 Pa s deklarací, že maximální
propustnost prachových ástic je menší než 0,1%, p i emž zachycené prachové ástice jsou oklepávány do
prostoru pod filtrem. Filtra ní plocha navrhovaného typu je 24,5 m2. Výsledek zkoušky m ení propustnosti
je 0,05%, skute ná hodnota TZL na výstupu z filtru je dle m ení 3,3 mg/m3.

tekuté p ísady:

P ísady do betonu jsou dodávány nej ast ji v 1 m3 kontejnerech. Tyto budou skladovány ve vymezených
vodohospodá sky zabezpe ených prostorech. Voda bude dodávána stávajícím rozvodem z vlastního zdroje
vody nebo ve ejné vodovodní sít .

Vlastní doprava materiál  do mícha ek je následující:

• kamenivo a drobné kamenivo bude dopravováno ze zásobníku kameniva pásovým
dopravníkem p ímo do mícha ek;

• cement je ze zásobník  do mícha ky dopravován šnekovými dopravníky;

• voda je odebírána rovn ž objemov ;

• skladebné dlažby, tvárnice ztraceného bedn ní, obrubníky aj.

Výrobní prostory nového objektu nebudou vytáp ny, sociální za ízení a administrativní prostory budou
vytáp ny dv ma elektro-kotli.

Skladování betonových výrobk bude provád no na volné ploše východn od výrobního objektu. Na t chto
plochách bude probíhat také nakládka a expedice.

Podle technického a technologického uspo ádání navrhuji:

Linku na výrobu betonových prvk za adit podle zákona o ovzduší .201/2012 Sb. jako
vyjmenovaný zdroj podle p ílohy . 2 pod kódem:

5.12.  P íprava stavebních hmot a betonu, recykla ní linky stavebních hmot o
projektovaném výkonu vyšším než 25 m3 za den.
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4. Emisní charakteristika

V pr b hu manipulace se vstupními surovinami a jejich zpracování dochází k emisi tuhých zne iš ujících
látek.

Sou ástí technologie nejsou žádné tepelné zdroje, které by produkovaly plynné i pevné škodliviny, V
procesu se nepoužívají organická rozpoušt dla ani p ípravky produkující významn jší zápach.

U p edm tného za ízení m ení emisí nebylo provád no.

P i celkové projektované ro ní výrobní kapacit jedné linky 193 200 tun výrobk za rok bude spot eba
hlavních surovin následující: kamenivo a písek 160 356 t za rok

cement 32 844 t za rok

Tomuto množství odpovídá následující emise TZL:
emisní faktor omezení emisí spot eba emise za rok

vykládka kameniva 3.5 60% 63756 89.3

vykládka písku 1.1 60% 96600 42.5

p íjem cementu 360 99% 32844 118.2

pln ní sil kameniva 2.6 80% 160356 83.4

pln ní mícha ek 272 99.5% 193200 262.8

celkem (kg/rok) 596.1
(g/t) (%) (t/rok) (kg/rok)

V p ípad uvažování reálného výkonu jedné linky bude init celková emise TZL 596,1 kg za rok.

Provoz obou linek (Masa I a Masa II) tedy bude zdrojem cca 1192 kg TZL.

V této etap budou výrobky obsahovat významný podíl zbytkové vlhkosti a nep edpokládáme tedy žádnou
významn jší emisi prachových ástic.

P i pr m rné nosnosti vozidel (TN) dopravujících suroviny a výrobky 20 t a pr m rné nosnosti
manipula ních vozík  (VZV) 3 t p edpokládáme následující intenzity dopravy (p íjezd za den):

TN VZV

dovoz surovin 96 -

manipulace v areálu 344

odvoz výrobk 96 -

Emisní limity pro tuto kategorii zdroje vyhláškou . 415/2012 Sb., p íloha .8, ást II nejsou stanoveny,
stanoveny jsou pouze technické podmínky provozu:
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Vzhledem ke skute nosti, že s výjimkou sil pro skladování cementu a popílku výše popsané výrobní linky
prakticky nemají m itelný výduch doporu uji v souladu a §6, odst.2 zákona . 201/2012 Sb. od m ení
emisí ustoupit.
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5. Zhodnocení úrovn zne išt ní ovzduší v lokalit

Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ESRAF ve Veltrusech, vzdálené od lokality zám ru cca
3,1 km severovýchodním sm rem (tato stanice však nem í prašné ástice). Pro popis imisní zát že PM10
je tedy využívána imisní stanice SBRLM v Brandýse nad Labem (cca 25 km jihovýchodním sm rem).

V roce 2013 byla pr m rná ro ní koncentrace PM10 na stanici v Brandýse 25,0 µg.m-3, což iní cca
63% imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nep esahují hranici platného imisního limitu.

Maximální denní koncentraci PM10 v roce 2013 na této stanici nam ena nad hodnotou imisního limitu
pro maximální denní koncentrace (50 µg.m-3), etnost dosažení byla podlimitní (28 p ípad za rok).

Dále p i popisu stávající úrovn imisní zát že PM10 vycházíme z údaj o p tileté pr m rné imisní zát ži
hodnoceného území za roky 2007-2011 publikované na stránkách HMÚ:

pr m rné ro ní koncentrace PM10 36. nejvyšší 24hodinové koncentrace PM10

Z výše uvedených obrázk vyplývá, že stávající imisní zát ž v prostoru hodnoceného zám ru dosahuje u
pr m rné ro ní koncentrace PM10 jsou v prostoru zám ru do 28,1 µg.m-3. Imisní limit je 40 µg.m-3.
Tedy stávající hodnoty nep esahují hranici platného imisního limitu. Nejvyšší pr m rná denní
koncentrace (po ode tení 35 nejvyšších hodnot za rok) zde dosahuje do 51,7 µg.m-3. Tedy stávající
hodnoty p esahují hranici platného imisního limitu.

V rámci hodnocení vlivu na životní prost edí podle zákona 100/2001 Sb. byla na tento zám r zpracována
rozptylová studie (Cetl, erven 2014). Na základ výsledk této rozptylové studie lze vyhodnotit p ísp vky
prašných emisí následujícím zp sobem:

P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace PM10 vyvolaný hodnoceným zám rem v zájmovém území
dosahuje hodnoty do 4 µg.m-3. Nejvyšší p ísp vek vychází do prostoru vlastního areálu, mimo areál jsou
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dosahovány hodnoty do 1 µg.m-3. V sou tu se stávající imisní zát ží nedosahuje hodnoty imisního limitu
(40 µg.m-3).

Nár st maximální hodinové koncentrace PM10, vyvolaný hodnoceným zám rem dosahuje mimo areál
hodnoty do 30 µg.m-3, tedy do 60 % imisního limitu (50 µg.m-3). Doby trvání jsou relativn krátké, ádov
n kolik hodin v roce. Koncentrace 5 µg.m-3 (tedy 10% hodnoty limitu dosahuje za rok maximální etnosti
20 p ípad za rok. Významn jší ovlivn ní stávající etnosti dosažení imisního limitu tedy
nep edpokládáme.
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6. Záv r a doporu ení podmínek provozu

Vzhledem ke skute nosti, že s výjimkou odvzdušn ní mícha ek a sil pro skladování cementu a popílku výše
popsané výrobní linky prakticky nemají m itelný výduch doporu uji v souladu a §6, odst.2 zákona .
201/2012 Sb. od m ení emisí ustoupit.

Dodržovat technické podmínky provozu stanovené vyhláškou 415/2012 Sb. :

a další povinnosti vyplývající z platné legislativy.

V rámci výstavby provozovatel zajistí instalaci a plnou funk nost veškerých navržených odlu ovacích
za ízeních.

Za provozu provozovatel bude pravideln provád t kontroly za ízení, bude provád t išt ní a zkráp ní
komunikací a prašného materiálu, tak aby b hem výrobní innosti u t chto zajistil v co nejvyšší možné
mí e omezení prašnosti.

V pravidelných intervalech doporu uji pravidelnou údržbu za ízení pro zachycování TZL dle pokyn
výrobce.

Pro zajišt ní provozování posuzovaného zdroje v souladu s požadavky ochrany ovzduší, postupovat v
souladu s dále uvedenými podmínkami provozu nového zdroje:

1. Za ízení a manipula ní techniku udržovat v ádném technickém stavu a provád t údržbu dle
pokyn výrobce

2. Vést p edepsanou provozní evidenci zdroje

P i b žném provozu žádná významná rizika neo ekáváme. Provoz areálu bude zajišt n proti p ípadnému
požáru.

Za ízení pro záchyt TZL na silech pro cement budou v zájmu ekonomického provozu a úsporu surovin
udržovány v ádném technickém stavu.
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Stavba: Výrobní a prodejní areál spole nosti Beton Brož s.r.o., Vojkovice u
Kralup nad Vltavou

Provozovatel: BETON BROŽ s.r.o.
 D dina 484

683 54 Otnice

I O: 269 43 565

Adresa zdroje: areálu závodu Beton Brož s.r.o., Vojkovice u Kralup nad Vltavou

BETON BROŽ s.r.o.
Vojkovice u Kralup nad Vltavou
277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou

kraj St edo eský

Posouzení bylo provedeno na základ výše uvedených údaj o navrhované stavb a jednak se znalostí
stavu zatížení v lokalit a zejména porovnání zjišt ného stavu s platnými právními p edpisy.

Na základ záv r tohoto posudku navrhuji, aby orgán ochrany ovzduší vydal souhlasné závazné
stanovisko dle §11, odst. 2 zákona . 201/2012 Sb. písm. b) a c) pro výše popsanou „Výrobní a prodejní
areál spole nosti Beton Brož s.r.o., Vojkovice u Kralup nad Vltavou“ - vyjmenované zdroje
zne iš ování ovzduší podle kódu 5.12. p ílohy 2 zákona .201/2012 Sb..

V Brn dne 24. 10.2014.

………………………………………………….

ing. Pavel Cetl

autorizovaná osoba pro zpracování
odborných posudk dle §15 zákona 86/2002 Sb.

íslo autorizace 732/740/03/MS

Kontroloval:

………………………………………………….

Mgr. Jakub Bucek

autorizovaná osoba pro zpracování
odborných posudk dle §15 zákona 86/2002 Sb.

íslo autorizace 4355/820/09/LH
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15)

i
 s 

ou.
-32.1.6-25.1.06/4562 z 22.3.2006:

k

i zahrady, pokud jsou takto

je
-

-

- Hodno
Aeq,T

Aeq,8h (LAeq,1h).

Aeq,T

Aeq,16h Aeq,8h).
t. (3) - z

hladiny
Aeq,T prostoru a

z dopravy na

korekce 5 dB.

UKU

1):

LAeq 8h = 50 dB
LAeq 1h = 40
LAeq 1h = 50
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1) z provozu sta

3):

LAeq 16h = 60 dB
LAeq 8h = 50
LAeq 8h = 60

3) z dopravy na . a . a v e
hluk z

dopravy na v

z u Beton ,
v na

komunikaci na silnic
vedena v a spojuj

po jeho ealizaci II. etapy) je
.
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P haly 300 ch linek, budou postaveny ve
dvou

SPAN. kde

pilotech. haly budou 70 x 34
m, v 14 m.

haly budou navazovat na

budou
vjezdov ami.

hal
PS 01

3 a 0,5 m3

m a +6,300 m

frakce z 8 mi

PS 02
kter

k
:

Do formy

procesu paletizace.
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halu na

prostor.

y a
I. etapa (linka Ma I)

s kapacitu 193 100 t/rok .

a
vozidla.

provozem ch (o nosnosti 4,5 t)
ch se jednak v prostoru ce

je s
odjezd).

bude dopravy
komunikace (silnice II/101

v
intenzitu 6 hodinu.

droje o hluku bud linky
MASA a

bude vibrolis, hladin max. 110
(LAeq,8h = 85 dB) v

hale, bude o
hluku.

s do LAeq,8h = 85 dB.
Ochranu v kem z
linky MASA ,

min. Rw = 25 dB 1000 AWP).
toru ve od obvodov

Ap = LAeq,8h  Rw 6 = 54 dB.

hluku) p ch vozide .
Mimo (silnice II/101)

dopravy.
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II. etapa (linky Ma I a Ma II)
Vzhledem k

kapacity na cca 386 200 t/rok a k
.

dopravy po et 96 (tj. celkem 192
odjezd).

bude provoz ch (o nosnosti 4, ch se
jednak v prostoru ce vozidel a

expedici 1 546 tun s celkem 344
(tj. celkem 688 odjezd).

intenzitu 12 hodinu v
Vzhledem k linky MASA,

cca LAp = 54 dB.
Po realizaci II. etapy
provoz

na
staveb byly zpracovatelem

h
staveb (vybran budovy ).

Vojkovice a
.

jsou z (internetov y www.cuzk.cz).
,

od jsou

bodu stavby
Druh stavby

1 10 Objekt k , Vojkovice u K. n. Vl. Cca 900 m
2 124 a 20 Objekty k , Vojkovice u K. n. Vl. Cca 990 m
3 54 Objekt k Cca 460 m
4 190 Cca 770 m
5 173 Cca 790 m

na
sledova m .

Vzhledem k

I. etapa (linka Ma I)
Pro plochu u

ba MASA
(Ma I)

http://www.cuzk.cz)
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MASA
(Ma I
Pr 101

intenzita 6
hodinu.

bez , nebude provoz
II. etapa (linky Ma I a Ma II)
Pro plochu u

t

101
intenzita 12

hodinu.

Vzhledem k
z dopravy jsou v
A  S dopravy na silnici II/101
A1  D
A2  N
B  S  I. etapa
B1  D
B2
C Hluk z dopravy na silnici II/101 + provoz  I. etapa
C1  D
C2  N
D  S I. a II. etapa
D1
D2
E Hluk z dopravy na silnici II/101 + provoz I. a II. etapa
E1
E2

z provozu
hluku z

staveb
Vojkovice .

staveb
.

A dopravy
na silnici II/101

roku 2010 -2210).
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Vozidla Celkem Celkem
1-2210 1 884 429 2 313 154 48 202
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A  S dopravy na silnici
II/101

A1  D

A1  D

bodu stavby
Druh stavby

limit hluku
1 10 Objekt k Vojkovice u K. n. Vl. 60 dB 62,2 dB

2 124 a 20 Objekty k Vojkovice u K. n. Vl. 60 dB 62,8 dB

3 54 Objekt k 60 dB 36,6 dB

4 190 60 dB 58,1 dB

5 173 60 dB 55,9 dB
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A2  N

A2  N doba

bodu stavby
Druh stavby

limit hluku
1 10 Objekt k Vojkovice u K. n. Vl. 50 dB 54,1 dB

2 124 a 20 Objekty k Vojkovice u K. n. Vl. 50 dB 54,7 dB

3 54 Objekt k 50 dB 27,9 dB

4 190 50 dB 50,1 dB

5 173 50 dB 47,8 dB



15/26

B  S  I. etapa

B1  D

B1  D

bodu
p.

stavby
Druh stavby

limit hluku
1 10 Objekt k Vojkovice u K. n. Vl. 50 dB 29,4 dB

2 124 a 20 Objekty k Vojkovice u K. n. Vl. 50 dB 31,7 dB

3 54 Objekt k 50 dB 35,3 dB

4 190 50 dB 32,1 dB

5 173 50 dB 34,8 dB
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B2  N

B2  N

bodu stavby
Druh stavby

limit hluku
1 10 Objekt k bydle Vojkovice u K. n. Vl. 40 dB 27,4 dB

2 124 a 20 Objekty k Vojkovice u K. n. Vl. 40 dB 30,3 dB

3 54 Objekt k 40 dB 31,3 dB

4 190 40 dB 29,2 dB

5 173 40 dB 32,3 dB
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C Hluk z dopravy na s I. etapa

C1  D

C1  D

bodu stavby
Druh stavby

limit hluku
1 10 Objekt k Vojkovice u K. n. Vl. 60 dB 62,5 dB

2 124 a 20 Objekty k Vojkovice u K. n. Vl. 60 dB 63,1 dB

3 54 Objekt k 60 dB 36,6 dB

4 190 60 dB 58,4 dB

5 173 60 dB 56,2 dB
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C2  N

C2  N tabul

bodu stavby
Druh stavby

limit hluku
1 10 Objekt k Vojkovice u K. n. Vl. 50 dB 54,1 dB

2 124 a 20 Objekty k Vojkovice u K. n. Vl. 50 dB 54,7 dB

3 54 Objekt k 50 dB 27,9 dB

4 190 50 dB 50,1 dB

5 173 50 dB 47,8 dB
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D  S  I. a II. etapa

D1  D

D1  D

bodu stavby
Druh stavby

limit hluku
1 10 Objekt k Vojkovice u K. n. Vl. 50 dB 31,2 dB

2 124 a 20 Objekty k Vojkovice u K. n. Vl. 50 dB 33,4 dB

3 54 Objekt k 50 dB 36,4 dB

4 190 50 dB 33,6 dB

5 173 50 dB 36,3 dB
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D2  N

D2  N

bodu stavby
Druh stavby

limit hluku
1 10 Objekt k Vojkovice u K. n. Vl. 40 dB 29,3 dB

2 124 a 20 Objekty k Vojkovice u K. n. Vl. 40 dB 32,1 dB

3 54 Objekt k 40 dB 32,4 dB

4 190 40 dB 31,0 dB

5 173 40 dB 34,1 dB
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E Hluk z dopravy na silnici I  I. a II.
etapa

E1  D

E1  D

Bodu stavby
Druh stavby

limit hluku
1 10 Objekt k Vojkovice u K. n. Vl. 60 dB 63,0 dB

2 124 a 20 Objekty k Vojkovice u K. n. Vl. 60 dB 63,6 dB

3 54 Objekt k 60 dB 36,8 dB

4 190 60 dB 58,9 dB

5 173 60 dB 56,7 dB
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E2  N

E2  N tabulka

bodu stavby
Druh stavby

limit hluku
1 10 Objekt k Vojkovice u K. n. Vl. 50 dB 54,1 dB

2 124 a 20 Objekty k Vojkovice u K. n. Vl. 50 dB 54,7 dB

3 54 Objekt k b 50 dB 27,9 dB

4 190 50 dB 50,1 dB

5 173 50 dB 47,8 dB
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V souladu s

realizaci tohoto
je provedeno

a hluk
Vzhledem k
z zprac
A dopravy na silnici II/101
A1

V
n hluk z

u

LAeq,16h = 60 dB

A2
jsou v 54,1 dB, 54,7 dB a 50,1

LAeq,8h = 50 dB Vojkovice
.

B  S  I. etapa
B1
Vzhledem k

jsou ve
provozu tzv.

,

hluku LAeq,8h = 50 dB.
B2

Aeq,1h = 40 dB.
C Hluk z dopravy na silnici II/101 + provoz  I. etapa
C1

staveb k
v

bodu stavby
Druh stavby Po I. etap -

1 10 Objekt k 62,2 dB 62,5 dB +0,3 dB

2 124 a 20 Objekty k 62,8 dB 63,1 dB +0,3 dB

3 54 Objekt k 36,6 dB 36,6 dB 0,0 dB

4 190 58,1 dB 58,4 dB +0,3 dB

5 173 55,9 dB 56,2 dB +0,3 dB

I. etapy
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z dopravy).
C2
V

D  S I. a II. etapa
D1

mu vlivu hluku z

bodu stavby
Druh stavby -

1 10 Objekt k 29,4 dB 31,2 dB +1,8 dB

2 124 a 20 Objekty k 31,7 dB 33,4 dB +1,7 dB

3 54 Objekt k 35,3 dB 36,4 dB +1,1 dB

4 190 32,1 dB 33,6 dB +1,5 dB

5 173 34,8 dB 36,3 dB +1,5 dB

ho provozu tzv.
rozsahu +1,1

vliv hluku z
po realizaci I. a II. etapy v jsou ve

Aeq,8h = 50 dB.
D2

dojde u v k
mu vlivu hluku z

bodu stavby
Druh stavby -

1 10 Objekt k 27,4 dB 29,3 dB +1,9 dB

2 124 a 20 Objekty k 30,3 dB 32,1 dB +1,8 dB

3 54 Objekt k 31,3 dB 32,4 dB +1,1 dB

4 190 29,2 dB 31,0 dB +1,8 dB

5 173 32,3 dB 34,1 dB +1,8 dB

ho provozu tzv.
rozsahu +1,1

9 dB.
vliv hluku z

po realizaci I. a II. etapy v jsou ve

Aeq,1h = 40 dB.
E Hluk z dopravy na silnici II/101 + provoz I. a II. etapa
E1
Po realizaci I. a II.

vyhodnoceno v
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bodu stavby
Druh stavby Po I. a II.etap -

1 10 Objekt k 62,2 dB 63,0 dB +0,8 dB

2 124 a 20 Objekty k 62,8 dB 63,6 dB +0,8 dB

3 54 Objekt k 36,6 dB 36,8 dB +0,2 dB

4 190 58,1 dB 58,9 dB +0,8 dB

5 173 55,9 dB 56,7 dB +0,8 dB

I. a II. etapy y v rozsahu +0, dB
dopravy).

E2
V

Vzhledem k
z dopravy je zprac

zdroje
, jsou hodnoty

prov
ru,

yto zdroje
hluku. T olohou v

aveb s
prostorem.

bude p

realizace
oblasti

ochrany ve ej
).

hluk z dopravy
vlivy z provozu obs
, kterou je silnice II/101

o  ( ) hodnot
LAeq, T)

rozsahu
V souladu s

r

trasy.

a v souladu
s

. v u
v v ch
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a r ov
stavu.

hluku z

, bylo
podklad

Konec textu
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