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Přehled zkratek
BPEJ
ČGS
ČOV
EIA
EVL
HPP
CHOPAV
k.ú.
MŽP
n.m.
NEL
N
NP
NRBK
NV
LBC
LBK
O
OZKO
PP
PR
PUPFL
s.r.o.
TKO
ÚSES
ZPF

bonitovaná půdně-ekologická jednotka
Česká geologická služba
čistírna odpadních vod
posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
evropsky významná lokalita
hrubá podlahová plocha
chráněná oblast přirozené akumulace vod
katastrální území
Ministerstvo životního prostředí
nad mořem
nepolární extrahovatelné látky
nebezpečný odpad
nadzemní podlaží
nadregionální biokoridor
Nařízení vlády
lokální biocentrum
lokální biokoridor
ostatní odpad
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
přírodní památka
přírodní rezervace
pozemky určené k plnění funkcí lesa
společnost s ručením omezeným
tuhý komunální odpad
územní systém ekologické stability
zemědělský půdní fond
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Areál Bachl
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Oznamovatelem záměru je firma Bachl, spol. s r.o., Evropská 669, 664 42 Modřice.
Zpracování oznámení proběhlo v prosinci 2013. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.
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ČÁST A

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma
Bachl, spol. s r.o., Evropská 669, 664 42 Modřice

A.2. IČ
14503603

A.3. Sídlo
Bachl, spol. s r.o.
Evropská 669
664 42 Modřice

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Jiří Kudlička
jednatel
Volfova 20, 61200 Brno

ve věcech technických
Ing. arch. Radovan Chehabi
rch.architects
Kroužek 429
691 64 Nosislav
tel: +420 605 818 349
e-mail: rch.architects@gmail.com
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ČÁST B

(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
Areál Bachl
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., je následující:
kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře
nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
B

Dle § 4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud
se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Středočeského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem hodnoceného záměru je výstavba 2 nových universálních hal použitelných po skladování a
malovýrobu s navazující činnosti. Haly jsou označeny jako:
•

Hala I - obdélníková hala o rozměrech 206 x 55 m s administrativním vestavkem

•

Hala II obdélníková hala o rozměrech 169 x 145 m rozdělená na 3 části, každá s administrativním
vestavkem

•

celková zastavěná plocha tedy činí 39.750 m2

•

v rámci areálu je navrženo parkovacích 222 stání pro osobní vozidla

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn následovně:
kraj:
okres:

Středočeský
Beroun
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obec:

Žebrák

katastrální území:

Žebrák [795 712]

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Žebrák jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány
tzv. dotčeným územím.
Poloha záměru je zřejmá z následujících obrázků:
Obr.: Umístění záměru (bez měřítka)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Jedná se o novostavbu areálu pro lehkou výrobu a skladování situovaný v blízkosti mimoúrovňové
křižovatky u dálnice D5 - 34 Žebrák. V okolí tohoto areálu je již v současné době několik fungujících
průmyslových areálů.
Z hlediska možné kumulace vlivů připadají v úvahu vlivy vyvolané provozem obslužné automobilové
dopravy zboží, surovin a výrobků a zaměstnanců.
Vlivy vyplývající z vypouštění srážkových a splaškových vod jsou řešeny technickým opatřením (retence
srážkových vod a investice do systému odvodu splaškových vod předcházející realizaci záměru).

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Rozhodnutí o umístění v této lokalitě vyplývá z podnikatelského záměru investora, který zohledňuje
výhodné dopravní napojení a požadavky budoucích klientů majících obchodní vazby na jiné závody v okolí.
Umístění záměru je vázáno na dostupné objekty a pozemky a není navrženo ve více variantách.

STRANA 8 z 43

Areál Bachl
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
V následujícím popisu je věnována pozornost především těm částem záměru týkajících se předmětu
posuzování vlivů na životní prostředí, ostatní části stavby jsou popsány stručnou formou.
Předmětem hodnoceného záměru je výstavba 2 nových universálních hal použitelných po skladování a
malovýrobu s navazující činnosti. Haly jsou označeny jako:
•

Hala I - obdélníková hala o rozměrech 206 x 55 m s administrativním vestavkem

•

Hala II obdélníková hala o rozměrech 169 x 145 m rozdělená na 3 části, každá s administrativním
vestavkem

Obě haly jsou řešeny jako betonový skelet opláštěný sendvičovými panely na bázi plechu s tepelně izolační
výplní minerální vatou. Administrativní části jsou vždy zvýrazněnými prosklenými vstupy.
Administrativní část je nepodsklepená, dvoupodlažní s úrovní 1. podlaží je stejnou jako v hale. V přízemí
jsou vstupy doplněny recepcí, kanceláří příjmu, expedicí, a šatnami pro zaměstnance. V 2.NP
administrativní vestavby jsou vždy navrženy velkoprostorové kancelářské prostory,
Hala I
V budovaném objektu Hala I se počítá s umístěním skladovacího, logistického a uzlového skladu spediční
firmy. Provoz si bude pronajímat existující spediční a logistická firma působící v regionu, která zde bude
provozovat specifickou podnikatelskou činnost. Speditované zásilky a zboží budou skladovány na volných
manipulačních plochách, položky distribuované kontrahovaným zákazníkům v regionu budou částečně
uloženy v paletových regálových skladech. Manipulace s materiálem bude zajišťována elektrickými
vysokozdvižnými, manipulačními a transportními vozíky nebo ručními prostředky (u menších
manipulovaných objemů).
Stavebně bude objekt řešen v typové modulové koncepci s úpravami objektu na západní straně podle
disponibilní vyčleněné plochy v areálu s modulovou strukturou objektu 24x12(18) m, umožňující záměnu
technologií v objektu při změně nájemců bez zásadnějších změn do vzhledu objektu, stavební dispozice
objektu a hlavních instalací technických médií v objektu. Ze západní strany objektu bude vybudován dvou
(nebo tří) podlažní vestavek pro umístění provozních, administrativních a sociálních ploch budovaného
provozu.
Celkové odhadované množství zboží procházející skladem je uvedeno v následující tabulce:
Skladované a dopravované zásilky různého charakteru – zejména spotřební a
průmyslové zboží
Distribuované položky ze sortimentu strojírenského zboží a položek kovových,
elektrických a elektronických dílů a výrobků

300 000 t
50 000 t

Hala II
V projektovaném objektu Hala II v areálu průmyslové zóny Žebrák se předpokládá umístění tří
samostatných provozů:
•

Hala II/1 – skladový a distribuční provoz pro kovové hutní materiály

•

Hala II/2 – výrobní provoz pro tepelné výměníky vzduchotechnických a energetických systémů

•

Hala II/3 – výrobně montážní provoz pro elektronické počítačové jednotky pro dopravní techniku

Hala II/1
Prostory Haly II/1 pro projektovaný skladovací, logistický a distribuční provoz si bude pronajímat firma
zabývající se dodávkami hutních materiálů (z ocelových materiálů i barevných kovů ve formě plechů, tyčí,

STRANA 9 z 43

Areál Bachl
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

profilů a dalších polotovarů dle získaných zakázek a objednávek) pro stávající a budované provozy v
lokalitě průmyslové zóny Žebrák a okolním regionu.
Výčet zboží a pomocných prostředků včetně odhadu jejich maximálního skladovaného množství je uveden
v následující tabulce:
Nadělený nebo paletovaný hutní materiál z oceli i barevných kovů, polotovary

4 000 t

Tyčový materiál a profily z oceli, nerezu, i barevných kovů

1 000 t

Plechy tenké i tlusté z oceli, nerezu, i barevných kovů

1 200 t

Tlusté plechy nebo svitky plechů z oceli, nerezu, i barevných kovů

2 000 t

Dřevěné palety a dřevěné hranoly pro obaly

200 t

Plastové obaly – PE fólie

10 t

Řezné kapaliny pro řezání profilů pilou

0,05 t

Mazací oleje a tuky (III. a IV. tř. hořlavosti)

0,05 t

Rozpouštědla pro čištění strojů a zařízení při údržbě

0,01 t

Celkový objem zboží procházejícího ročně hodnoceným provozem je odhadován na 45 000 t.
Uživatel/nájemce budovaného skladového, logistického a distribučního provozu pro kovové hutní materiály
provozu bude zajišťovat externí dopravu, interní manipulaci a skladování materiálů v provozu na základě
požadavků a objednávek klientů, takže se parametry skladovaného sortimentu v jednotlivých časových
údobích budou měnit v závislosti na uzavřených smlouvách, objednávkách a kontraktech. Vstupující a
vystupující materiál/zásilky do řešeného provozu budou dopravovány vlastními nebo externími
velkoobjemovými a kontejnerovými nákladními automobily firmy.
Do prostoru distribuční Haly II/1 budou přicházet distribuované materiálové položky zpravidla kamionovou
dopravou od tuzemských nebo evropských distributorů a přes zahraniční námořní přístavy.
Na příjmové ploše podél transportních vstupů bude provedena fyzická přejímka jednotlivých položek
dopravních zásilek. Položky budou roztříděny podle druhu a zaevidovány se vstupujícími daty do
počítačového evidenčního systému a podle jeho pokynů a vybraných optimálních volných ukládacích pozic
budou naskladněny vysokozdvižnými vozíky do určených adresných úložných míst v regálových skladech –
materiál v typových paletách. Materiál nenadělený v obvyklých hutních délkách polotovarů bude
naskladněn vozíkem s bočním ložením nebo vysokozdvižným vozíkem na speciálních paletách do
krakorcových regálů nebo do automatizovaného zakladačového skladu pro tyčový materiál nebo bude
nastohován na volné ploše skladu (plechy ve svitcích nebo tlusté a tenké plechy v balících již nadělených
standardních rozměrů). Většina materiálu je však již dodávána v naděleném stavu, kdy přímo zákazník určí
potřebné požadované rozměry a ty jsou pro něj připraveny již ve výrobním závodě (výhodou je to, že
zákazník produkuje minimální objemy odpadů z dělení materiálu). Uskladněný materiál ve skladech
různých typů bude evidován v počítačovém evidenčním systému.
Vyskladňování uloženého materiálu bude prováděno jednak podle objednávek zákazníků, resp. odběratelů
podle přichystaných dodacích listů (přepravovány v administrativě). Jednotlivé položky pak budou
odebírány podle pokynů skladníků a počítačového evidenčního systému z příslušných ukládacích pozic
paletových regálových skladů, krakorcových regálů a z automatizovaného zakladače pro tyčový materiál,
resp. z úložných míst na podlaze (pro nepaletizovatelné zboží). Expedované zboží bude shromažďováno na
manipulačních plochách u dopravních prostředků, resp. materiál bude přímo nakládán na dopravní
techniku. Po naložení dodávky pro zákazníky na dopravní prostředek pak obsluha doplní do dodacích lisů
šarže taveb/identifikace dodávek hutních materiálů, resp. hmotnosti jednotlivých balíků materiálu. Podle
těchto údajů pak expediční pracovníci prodejního oddělení vystaví finální dodací listy a materiál pak bude
vlastními nebo smluvními autodopravci odesílám odběratelům.
Část zboží bude vyskladňována v neúplných hutních transportních dávkách, přičemž obsluha skladu pak
bude zákazníkovi vydávat materiál přesně podle jeho požadavků v požadovaných počtech kusů (hlavně u
dražších - nerez materiálů, barevných kovů, legovaných ocelí). Tyto vychystávané položky pak budou
baleny na dřevěné palety a popř. před zapáskováním ještě chráněny plastovou fólií a rohy a hrany proti
poškození budou chráněny papírovými prvky.
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Pro více vytížené transportní prostředky (skladové vysokozdvižné vozíky) budou jejich trakční akumulátory
nabíjeny samostatně mimo vozíky v samostatném stavebním prostoru nabijárny. V nabijárně budou podél
obvodových stěn instalovány nabíjecí regálové konstrukce, kde do spodní části regálů budou na válečkové
pozice umísťovány nabíjené akumulátory (celkem až 12 ks). V pozicích nad nimi je instalováno
zakrytované odsávání celé řady nabíjecích míst a nad zákrytem jsou instalovány vlastní nabíječky. V
místnosti bude také umístěna skříň s osobními ochrannými pomůckami a prostředky pro neutralizaci a
odstranění havarijních úkapů/úniků z akumulátorů. Akumulátory budou z nabíjených vozíků vyměňovány v
prostoru před nabijárnou pomocí speciálních manipulačních vozíků na baterie. Stavebně bude prostor
podlahy nabijárny a manipulace s akumulátory vybaven pole ČSN EN 50272-3, opatřen nátěrem podlah a
obvodového límce stěn nabijárny tak, aby při havarijním úniku náplně akumulátoru nebyly kontaminovány
stavební konstrukce, ani nedošlo ke znečištění okolního životního prostředí.
Hala II/2
Výrobní provoz pro tepelné výměníky vzduchotechnických a energetických systémů umístěný v Hale II/2
bude produkovat deskové a rotační výměníky tepla používané ve větracích systémech budov a
energetických soustav průmyslových podniků. Technologie je založena na vytvoření teplosměnné plochy
jednak ve formě profilovaných desek z hliníku (u deskových výměníků) nebo spirálovitého pásu ve
válcovém tvaru (u rotačních výměníků), přes které teplo z použitého vyfukovaného vzduchu přechází do
čerstvého upravovaného vzduchu, čímž se šetří energie na potřebný ohřev přívodního vzduchu. Vyrobené
výměníky jsou pak dodávány zákazníkům z oblasti výroby vzduchotechnických jednotek upravujících
vzduch a používajících rekuperaci tepla instalovaných pro větrání a vytápění pro koncové spotřebitele
(rodinné domy), do obchodů, kanceláří, průmyslových podniků a objektů pro vzdělávání, sport, kulturu a
rekreaci.
Výčet výrobků včetně odhadu jejich celkové roční hmotnosti je uveden v následující tabulce:
Deskové tepelné výměníky vzduch/vzduch

6600 t

Rotační tepelné výměníky vzduch/vzduch

2400 t

Tepelné výměníky budou vyráběny z hliníkových plechů bez další povrchové úpravy v konstrukci
umožňující zamontování do vzduchotechnických jednotek podle požadavků zákazníků a odběratelů.
Jednotlivé druhy výměníků jsou vyráběny v několika druzích provedení, vybavení a typorozměrů. U
rotačních výměníků větších rozměrů se pak největší kola rozřezávají na díly, které se smontovávají až na
místě montáže vzduchotechnické jednotky. Přesná sortimentní, typová a rozměrová skladba výrobků je
odvislá od zakázkové náplně a obdržených objednávek.
Technologický proces v řešeném provozu Haly II/2 bude představovat výrobně montážní provoz
strojírenské výroby se zaměřením na zpracování hliníkových plechů a jiných kovových materiálů do
produkovaných výrobků. Původním řešení zde byly produkovány lisovací nástroje a formy pomocí
obráběcích technologií. Určité komponenty pro výrobu – montážní materiál, nosníky výměníků větších
rozměrů, nerezové a pozinkované komponenty (plechy a profily) skříní/boxů výměníků, komponenty
otáčecí hřídele a ložiska rotačních výměníků budou nakupovány od lokálních specializovaných
subdodavatelů.
Hlavní vstupní materiál – svitky tenkostěnných hliníkových plechů (tl. cca 0,07mm), jak v přírodním stavu,
tak opatřené nátěrem epoxy barvou – budou do provozu přicházet od specializovaných dodavatelů ve
svitcích a různých průměrech (podle délky návinu plechu) v šířkách podle produkovaných výrobků. Po
přejímce vstupního materiálu, kontrole dle dodacích listů bude vstupní materiál, paletizovaný zpravidla na
dřevěných Europaletách uložen do regálového skladu vstupního materiálu. Záznam o vstupu materiálu do
provozu bude zadáván do počítačového informačního a evidenčního systému řízení provozu.
Podle výrobního plánu vycházejícího ze struktury objednávek a zákazníků budou podle druhu
produkovaného výrobku zaváženy svitky s požadovaným druhem plechu(ů) do čtyř výrobních linek pro
produkci profilovaných plechů pro deskové výměníky – jedna linka pro desky 200x200mm, dvě pro desky
300x300mm a třetí pro desky 400x400mm a větších deskových výměníků a čtyř linek pro zajištění výroby
navíjeného spirálního válce rotačních výměníků o šířce obvykle 200-400mm a průměru oběžného kola
rotačního výměníku standardně 0,5-2,5 m a výjimečně i více (max. 800mm).
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Čtyři linky pro výrobu deskových výměníků (typický rozměr desek 200-800 x 200-800 mm) budou sestávat
z odvíjecího mechanismu pro svitek hliníkového plechu, na který bude svitek plechu (hmotnost cca 600 kg)
nasazen pomocí instalovaného sloupového jeřábu. Pás plechové fólie vedený z odvíječky bude procházet
stříhací jednotkou každé linky, která z plechu vystřihne požadovaný rozměr lamely čtvercového tvaru.
Následně jsou čtvercové lamely/fólie výměníku profilovány podle zadané šablony a skládány v zásobníku
lamel. Profily na jednotlivých lamelách vytvářejí při složení lamel průchozí, navzájem kolmé kanálky,
kterými křížovým způsobem proudí ve výměníku teplý/chladný vystupující vzduch a ohřívaný/chlazený
vstupující vzduch. Další zpracování lamel z obou linek je na montážním pracovišti. Pracovník na montážním
pracovišti odebere do přípravku ze zásobníků linek podle druhu kompletovaného výrobku požadovaný
počet lamel, na pracovním stole přidá krajní spodní a horní krycí desky výměníku. Celý paket o výšce
obvykle 0,3-0,9m je pak fixován rohovými profily a event. tavným lepidlem. K zatěsnění výměníku je
používán bezrozpouštědlový tmel na bázi polymerů. Hotový paket výměníku je pak podle druhu výrobků
našroubován do kovového rámu nebo do šroubovaného boxu - profily ocelového rámu jsou nařezány na
pracovišti rozbrušovačky. Hotové výrobky jsou kontrolovány na kontrolním pracovišti, popř. testovány
průchodem stlačeného vzduchu. Otestované výrobky jsou baleny plastových sáčků nebo volně na dřevěné
euro palety a po upevnění fixační smrštitelnou fólií a dovybavení dodacími doklady odcházejí k zákazníkům
a odběratelům.
Rotační vzduchové výměníky jsou vyráběny na čtyřech specializovaných samostatných linkách pro výrobu
oběžných kol rotačních výměníků shodné skladby zařízení, kde na vstupu jsou umístěna vždy dvě odvíjecí
zařízení, které se upevňují dva svitky s hliníkovou fólií/plechem. Z odvíjeného plechu je pak zabudovaným
vysavačem odsáván práškový silikagel, kterým je z výroby plechu „poprášen“ povrch plechu ve svitku, aby
nedocházelo ke slepení vrstev svitku působením vlhkosti. Odsávaný silikagel je zcela recyklován – vracen
dodavateli plechů k opětnému použití. Teplo směnná plocha rotačního výměníku je vytvářena dvěma
současně navíjenými fóliemi, přičemž jedna je profilována do vlnovky, druhá fólie zůstává netvarovaná. Při
výrobě oběžných kol rotačních výměníků větších průměrů jsou pak jednotlivé vrstvy plechů fixovány
navzájem do návinu naneseným tavným lepidlem pomocí trysek. Oba plechy jsou navíjeny najednou na
středový hřídel nebo trubku výměníku až do dosažení požadovaného průměru oběžného kola. Na obvod
oběžného výměníku je umístěn zkružený obvodový plášť ze silnějšího pozinkovaného plechu, který je na
samostatném pracovišti odvíjen na potřebnou délku na odvíjáku ze svitku, odstřižen pákovými nůžkami,
zakružen a na TIG/MIG/MAG svářečce svařen. Zakružovačka a profilovačka je umístěna vedle svařovacího
pracoviště. Potom jsou vrstvy plechu oběžného kola rotačního výměníku paprskovitě prořezány drážkou
pomocí ruční drážkovací pily, přivařeny na středovou hřídel a obvodový plášť a vložené fixační profily
fixovány ve spirále výměníku pomocí tavného lepidla, resp. bezrozpouštědlového tmelu (např. Proline E3
od fy Akzo Nobel), které jsou nanášeny paprskovitě na profil z okraje kruhového výměníku ke středu
výměníku. U velkých oběžných kol se počítá s prořezáváním drážek na otočném stole nebo pomocí stolní
frézky. Obvodová kola největších rozměrů (cca 1-2% výrobků) pak budou z důvodu transportu na
samostatném pracovišti rozřezávána na samostatné pile na segmenty (poloviny, čtvrtiny,…) a na dělících
plochách opatřována montážními prvky pro pozdější smontování na místě instalace výměníku do
vzduchotechnických jednotek.
Podle druhu a velikosti rotačního výměníku a podle požadavků zákazníků a odběratelů budou popř. celé
výměníky zabudovány do nosného rámu s napojením uložení centrálního hřídele s ložisky na pohon nebo
do krycí skříně s upevňovacími prvky pro zabudování do vzduchotechnické jednotky. Ocelové profily rámů
jsou nařezány na požadované rozměry na pásové pile nebo rozbrušovačce. V případě požadavku na
těsnost, jsou hrany výměníku zatěsněny tmelem. Následně na samostatném pracovišti probíhá kontrola
výměníku a jeho testování. Hotové výměníky jsou pak baleny do smrštitelné fólie dle rozměru výměníku na
dřevěné transportní palety nebo jsou baleny do laťového ochranného balení.
Laťové obaly pro velké rotační výměníky jsou upravovány a kompletovány z typových polotovarů nebo
zakázkových obalů objednaných u externího dodavatele. Vyskladňování hotové výroby je prováděno přes
manipulační můstky, resp. přes vstupní vrata pro nákladní autodopravu. Podle rozměru výměníku pak
vhodným typem nákladní dopravy odchází výrobek k zákazníkům a odběratelům.
Hala II/3
Výrobně montážní provoz pro elektronické počítačové jednotky projektovaný v Hale II/3 bude zajišťovat
výrobu inteligentních počítačových jednotek montovaných do automobilové techniky, které budou
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zajišťovat získávání a zpracování dat a signálů z GPS družicového systému, propojení informačního
systému vozidla na vodidla v okolí a datové zdroje na projížděné komunikaci, vnitřní bezdrátové
vysokorychlostní propojení datových zařízení ve vozidle k centrální jednotce a vnější vazbu informačního
systému vozidel na internetovou síť. Kromě informačních datových funkcí budou tyto jednotky zajišťovat i
bezpečnostní funkce - např. automatickou nouzovou komunikaci v případě havárie vozidla, v případě
neoprávněného přístupu do vozidla, atd.
Výčet sestav, příslušenství a servisovaných jednotek včetně odhadu jejich celkové hmotnosti za rok je
uveden v následující tabulce:
Elektronické počítačové jednotky pro dopravní techniku

2400 t

Doplněné sestavy jednotek o další příslušenství: displej, klávesnice, interface

3000 t

Servisované jednotky

400 t

Vyráběné produkty elektronických počítačových jednotek pro dopravní techniku budou vlastně
počítačovými jednodeskovými jednotkami montované do robustních odolných boxů s integrovaným
napájecím zdrojem s přídavnými anténami na vnitřní a vnější datovou komunikaci vozidla. Jednotlivé
varianty výrobků se budou lišit jen osazením paměťového média – SSD nebo pevného disku a
instalovaným programovým vybavením. Předpokládá se, že systém bude využívat avizované pokrokové
funkce nového evropského navigačního systému, jako jsou přesnější identifikace polohy, navigace v
reálném čase podle stavu a průjezdnosti komunikací, nouzová komunikace se záchranným systémem v
případě havárie nebo se systémem servisních sítí automobilky v případě poruchy vozidla. Navíc pak bude
systém zajišťovat vzájemnou komunikací a propojení osobních počítačových zařízení cestujících
(notebooky, tablety, ..), datových zařízení instalovaných v automobilu – kamerové systémy kolem vozidla,
video a audio zařízení (LCD zobrazovače, reproduktorové systémy, ..) a komunikaci s okolními dopravními
prostředky v okolí (předávání údajů o nouzovém brzdění, rychlosti okolních vozidel, průjezdnosti
komunikace, teplotě a stavu povrchu vozovky, atd.
Kompletní výrobky pak budou dovybavovány komunikačními periferiemi (bezdrátové klávesnice, ovladače
na volant), anténními moduly (montovány do předního přístrojového panelu) a zobrazovací jednotky (LED,
LCD, průhledný displej lepený na čelní sklo,…) a na konci balící linky spolu s manuály, dokumentací,
CD/DVD médii, …) přibalovány k elektronickým jednotkám podle specifikací odběratelů a zákazníků.
Výrobky budou odesílány na montážní linky automobilek, kde budou v základním provedení instalovány
jako součást vybavení vozidla, v pokročilejších konfiguracích pak na přání jako volitelné příslušenství.
V řešeném provozu v Hale II/3 prováděna kompletace a montáž specifikovaných elektronických výrobků
pro dopravní techniku z nakupovaných dílů a komponent od vybraných dodavatelů. Hlavními komponenty
montovaných sestav budou:
•

robustní nárazu vzdorný instalační box počítačové jednotky – jedná se o ocelové výlisky s vnitřními
a vnějšími plastovými prvky,

•

komponenty vybavení instalačního boxu – aktivní chladič, zdrojová jednotka, montážní materiál,

•

jednodeskový počítač s integrovanými komunikačními moduly pro GPS síť, vnější vysokorychlostní
internetovou síť, speciální komunikační síť dopravních prostředků, vnitřní bezdrátovou síť vozidla a
datové sítě lokálních zdrojů podél projížděné komunikace.

•

paměťová jednotka – SSD, pevný disk, …

•

zobrazovací jednotka – LCD, LED na středovém panelu, průhledný displej nalepený na čelním
skle,…

•

ovládací periférie – hlasový komunikační modul, externí bezdrátová klávesnice, ovládací panel na
volantu.

Jednotlivé díly a komponenty budou do řešeného provozu vstupovat v požadovaných termínech a
objemech podle uzavřených objednávek a zakázek od zákazníků automobilky. Materiál od specializovaných
výrobců a dodavatelů bude přicházet zabalený v kartónových obalech z distribučního skladu tohoto
provozu umístěného mimo řešený provoz. Na příjmové ploše Haly II/3 za manipulačními můstky bude
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provedena fyzická přejímka dodávaných položek vstupního materiálu, položky budou roztříděny podle
druhu, zaevidovány počítačovým systémem a uloženy na manipulační plochy příslušející k jednotlivým
montážním linkám.
Hlavní součástí výrobní technologie budou 4 montážní a kompletační linky, kde budou z jednotlivých
komponent sestavovány průběžným způsobem hotové výrobky. Linkové montáže sestávají ze středových
transferových dopravníků, na které budou fixovány přípravky pro montáž sestavy zařízení. Na začátku linky
bude do přípravku vložena spodní část boxu, do které budou postupně vkládány a vmontovávány
jednotlivé součásti výrobku. Po vložení zdrojového modulu, komunikačních modulů a paměťové jednotky,
bude na osazené konektory modulů instalována základní deska počítače a připojena kabeláž na externí
anténní systém, který bude finálně namontován do vnitřní svrchní části palubní desky automobilu. Při
montáži bude využíváno elektrické nebo pneumatické ruční nářadí, a nástroje. Vlastní propojování bude
zajištěno šroubovými spoji (ať u mechanických částí nebo u elektronických konektorů), finální montáž pak
bude prováděna spoji se speciálními tvarovými prvky imbusových hlav pro zajištění zabránění
neautorizovanému otevření/demontáži boxu. Kompletní smontovaný systém je uložen do testovacích
regálů, kde bude probíhat počítačem řízené zahořování a testování funkcí jednotlivých hardwarových prvků
testovaných sestav. Řídícím počítačem zahořování budou následně vyhodnoceny výsledky cyklických testů
a nevyhovující moduly ve vadných sestavách budou vyměněny za jiné systémem kus za kus. Nestandardní
moduly budou reklamovány, vzhledem k modulové struktuře celé sestavy se ve výrobě nepočítá s
opravami jednotlivých prvků.
Otestované výrobky budou po 24 hodinovém zahořování opět pokračovat v lince, kde bude celý box
uzavřen a přes tlakový uzávěr bude vnitřní prostor boxu přetlakově naplněn ochranným plynem (dusíkem).
Následně bude do systému nahrán požadovaný software a výrobek bude programově otestován –
průběžné testování. Kompletní hotový box bude následně zabalen do plastikového PE sáčku a kartónového
obalu, spolu se zákazníkem požadovanou zobrazovací jednotkou a anténním modulem systému. V kartonu
bude také přibalena uživatelská dokumentace, CD/DVD se software pro uživatelskou komunikaci se
zařízením a ovladače na možné periférie, požadovaná periferní zařízení (klávesnice, ovládací modul na
volant,..). Zabalený výrobek bude odcházet přes distribuční sklad nebo přímo na montážní linky
automobilek nebo do autorizovaných servisních středisek, která budou montovat tyto jednotky do starších
automobilů, které z výroby nebyly těmito jednotkami vybaveny.
Vadné položky vytříděné při zahořování budou reklamovány a vraceny dodavatelům.
Budovaný provoz bude také zajišťovat servisní opravy kompletovaných jednotek. Z autorizovaných servisů
budou přicházet do provozu balíkové zásilky s požadavky na záruční i pozáruční opravy zařízení. Na
pracovišti oprav proběhne demontáž instalačního boxu jednotky a testy, na speciálním testovacím zařízení
bude zjištěna závada, popř. závadný modul na sestavě. Tento je demontážním/montážním postupem
vymontován a nahrazen systémem kus za kus novým modulem. Zjištěné závady na elektronické desce
plošných spojů jsou odstraňovány buď vyměněnou celé desky za novou, nebo jsou mikropájkou propájeny
nevodivé tzv. studené spoje nebo jsou vyměněny vadné vyměnitelné čipy a zamontovány nové. Po
otestování a zahoření je zařízení zkompletováno a přetlakově naplněno dusíkem, zabaleno do původního
obalu a zasláno zpět zákazníkovi (autorizovanému servisu). V případě mechanického poškození
instalačního boxu nebo nezáruční opravy jsou zákazníkovi vraceny také vyměňované díly a oprava je
fakturována.
Potřeba pracovních sil
Při plné kapacitě se předpokládají následující počty zaměstnanců při uvažování 3 směnného provozu:
Hala I
Hala II

celkem

administrativa

ostatní

20

66

provoz 1

13

46

provoz 2

22

246

provoz 3

42

104

97

462
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Údaje o ukončení činnosti záměru
Provoz je navržen na dobu neurčitou, ukončení stávající činnosti v areálu provozovatel neuvažuje.
Pokud by v budoucnu k ukončení provozu záměru došlo bude areál uvolněn pro případné další využití. Při
řádném dodržování provozního řádu a za stávajícího technického zabezpečení by nemělo docházet k
rizikovým únikům nebezpečných látek do půdy a následně horninového prostředí - není tedy očekávána
kontaminace území.
Využitelné technologické zařízení, výrobky a vybavení bude převezeno do jiné lokality k dalšímu použití,
veškeré zbylé odpady z činnosti budou odvezeny na skládku, popř. jinak řádně zlikvidovány.

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

v průběhu roku 2015

Předpokládaný termín dokončení:

v průběhu roku 2016

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraj:

Středočeský

Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: 257 280 111

obec:

Žebrák

Masarykovo náměstí 1
26753 Žebrák
tel.: 311 533 121

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů
stavební povolení:

Městský úřad Žebrák stavební úřad
Masarykovo náměstí 1
26753 Žebrák
tel.: 311 533 121
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Záměr je navržen na parcelách následující výměry a druhu:
č. parcely

druh pozemku

výměra

933/5

Jiná plocha - ostatní plocha

935/1

koryto vodního toku umělé - vodní plocha

22328

935/3

koryto vodního toku umělé - vodní plocha

945/6

orná půda (BPEJ 51400, 51500, 51512)

21463
26430

477
278

945/9

orná půda (54300, 51500, 51400)

1201/2

silnice - ostatní plocha

114

1201/5

silnice - ostatní plocha

935

1201/6

silnice - ostatní plocha

167

1201/7

silnice - ostatní plocha

15

1568

orná půda (bez BPEJ)

119

celkem

72326

katastrální území:
ZPF (BPEJ):

Žebrák [795 712]
součástí ZPF jsou následující parcely:
p.č. 945/6

2

orná půda
z toho:

21463 m
2

BPEJ 51400 - 15194 m (I. třída ochrany)
2

BPEJ 51500 - 4585 m (II. třída ochrany)
2

BPEJ 51512 - 1684 m (II. třída ochrany)
p.č. 945/9

2

orná půda
z toho:

26430 m
2

BPEJ 54300 - 11311 m (II. třída ochrany)
2

BPEJ 51500 - 3198 m (II. třída ochrany)
2

BPEJ 51400 - 11901 m (I. třída ochrany)
p.č. 1568

2

orná půda - bez evidované BPEJ

119 m

PUPFL:
v průběhu výstavby

parcely nejsou součástí PUPFL
dočasný zábor není vyžadován

spotřeba:

zdroj:

s ohledem na počty zaměstnanců v areálu,
předpokládáme denní spotřebu pitné vody
2402 m3 ročně1
14796 m3 ročně
stávající vodovodní řad

v průběhu výstavby:

spotřeba vody nespecifikována (běžná)

B.II.2. Voda
Pitná voda:

Hala I
Hala II

1

Údaje o spotřebě vody byly převzaty z projektové dokumentace, kde je proveden podrobný výpočet dle vyhl.
428/2001 ve znění 120/2011 a směrnice MLVH a MZ ČSR č. 9/1973
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předpokládaná roční spotřeba 80 m3

Technologická voda: hala H I

předpokládaná roční spotřeba 120 m3
stávající vodovodní řad

hala H II
zdroj:

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Hala I:

celkový roční objem zboží

350 000 t/rok

Hala II/1:

celkový roční objem zboží

45 000 t /rok

Hala II/2:

celková roční hmotnost výrobků

9 000 t/rok

Hala II/3:

celková roční hmotnost výrobků

5 800 t/rok

Elektrická energie:

instalovaný příkon

Hala I 90 kW

zdroj:
v průběhu výstavby:

Hala II 480 kW
rozvodná síť
odběr nespecifikován (běžný)
Hala I 73,7m3/h, 111.970m3/rok

Zemní plyn:

Hala II 221 m3/h, 337.750m3/rok
Teplo z rozvodu CZT:

záměr nemá nároky na odběr tepla

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr je situován do nově budovaného areálu v blízkosti mimoúrovňové křižovatky dálnice D5 34 Žebrák.
Pro dopravu surovin, výrobků i zboží bude využívána převážně dálnice D5, zaměstnanci budou využívat
dálnici i silnice nižších tříd. Výjezd z areálu je navržen vjezdem v jihozápadním cípu areálu na ulici Za
Dálnicí (tedy silnici III/1142).
S ohledem na navrženou kapacitu záměru předpokládáme následující intenzity nákladní dopravy:
kamiony

auta do 3.5 t

dodávky

Hala I - uzlový sklad spediční firmy

60

50

14

Hala II/1 - sklad hutních materiálů

40

30

14

Hala II/2 - výroba tepelných výměníků

8

13

8

Hala II/3 - montážní provoz pro elektronické jednotky

4

10

25

112

103

61

Celkem

Zaměstnanci a návštěvníci areálu budou využívat pro parkování parkoviště v areálu v blízkosti obou hal. S
ohledem na počty parkovacích stání předpokládáme následující intenzity osobní dopravy:
parkování

obrátka

příjezd

příjezd + odjezd

parkoviště u haly H1

37

2

74

148

parkoviště u haly H2 - západ

73

2

146

292

parkoviště u haly H2 - jih

52

2

104

208

parkoviště u haly H2 - východ

34

2

68

136

celkem

784

Veškerá technická infrastruktura (inženýrské sítě) budovaná v rámci areálu je napojena na páteřní vedení
procházející podél komunikace III/1142.
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B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje
Zdrojem emisí budou odtahy spalin zrojů pro vytápění objektů zemním plynem. Běžný provoz bude
zdrojem následujícího objemu emisí:
Hala I

prach
g/h
2.4

SO2
g/h
1.2

NOx
g/h
158.8

CO
g/h
39.1

CxHy
g/h
7.8

Hala II

7.4

3.6

482.8

118.8

23.8

celkem

9.9

4.7

641.6

157.9

31.6

Plošné zdroje
Zdrojem emisí budou spalovací motory vozidel a mechanismů pohybujících se v areálu. Běžný provoz bude
zdrojem následujícího maximálního množství emisí:
prach
g/den

NOx
g/den

benzen
g/den

BaP
mg/ den

114,1

1115,0

6,7

6,2

Liniové zdroje
Automobilová doprava vyvolaná záměrem bude zdrojem následujícího množství emisí:
prach
g/km.den

NOx
g/km.den

benzen
g/km.den

BaP
mg/km.den

58.6

651.0

5.9

11.1

Výstavba
V průběhu výstavby lze krátkodobě (především v počáteční fázi výstavby) očekávat emise tuhých
znečišťujících látek a emisí ze spalovacích motorů mechanismů pohybujících v areálu. Objem emisí bude
nízký, z hlediska doby trvání a potenciálních vlivů mimo areál se nejedná o významný vliv.

B.III.2. Odpadní voda
Splaškové vody:

Hala I:

předpokládaná produkce 2 402 m3 ročně

Hala II:

předpokládaná produkce 14 796 m3 ročně

splaškové vody budou přes čerpací stanici splaškových vod (SO 30) vedeny na
výtlačný řad splaškových vod. Výtlačný řad bude mimo areál haly II veden podél
krajské silnice III/1142, kde bude napojen do navrhovaného výtlačného řadu
splaškových vod V1, který bude vybudován v rámci akce „Napojení jižní průmyslové
zóny na splaškovou kanalizaci a městskou ČOV ve městě Žebrák“.
Technologické vody: produkce:

technologické odpadní vody nejsou produkovány
(s výjimkou menšího množství použitého k mytí
podlah)

Srážkové vody:

Hala I

roční odtok 9 475 m3

Hala II

roční odtok 21 257 m3
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Srážkové vody budou sveden do retenční nádrže a odtud přečerpávány do
bezejmené vodoteče procházející areálem od západu k východu a vtékající u obce
Praskolesy do Červeného potoka. Srážkové vody z komunikací a zpevněných ploch
budou před vypuštěním předčištěny v gravitačních odlučovačích.
Výstavba:

nespecifikováno (množství zanedbatelné)

B.III.3. Odpady
Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při výstavbě, viz následující tabulka:
Kód odpadu kategorie název
17 01

Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01

O

Beton

17 01 02

O

Cihly

17 01 03

O

Tašky a keramické výrobky

17 02

Dřevo sklo a plasty

17 02 01

O

Dřevo

17 02 03

O

Plasty

17 03

Asfaltové směsi dehet a výrobky z dehtu

17 03 01*

N

Asfaltové směsi obsahující dehet

17 03 02

O

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 04

Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 05
17 05

O

Železo a ocel
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontam. míst), kamení a vytěžená
hlušina

17 05 04

O

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 06

Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 04

O

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05*

N

Stavební materiály obsahující azbest (eternit)

17 08
17 08 02

Stavební materiály na bázi sádry
O

17 08
20 02 01

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
odpady ze zahrad a parků (včetně biologického odpadu)

O

Biologicky rozložitelný odpad

Množství jednotlivých odpadů v této fázi projektové přípravy není podrobněji specifikováno.
S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Za
odpady budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady.
Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány v odpovídajících
shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle
kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena
názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů.
Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství,
odváženy oprávněnou osobou, mimo areál staveniště k dalšímu využití resp. ke zneškodnění. Tento postup
bude zajištěn smluvně se všemi souvisejícími náležitostmi (způsob a frekvence odvozu odpadů). Vlastní
manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány
případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel
přepravujících odpady atd.).
Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatel stavebních prací. Likvidační protokoly a vážní
lístky ze zařízení na zneškodňování odpadů budou dokladovány při kolaudaci stavby.
Odpady z provozu
Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při provozu je uveden v následujících tabulkách:
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Hala I
Kód odpadu

název

kategorie

t/rok

08 03 17

odpadní tiskařské tonery

N

0.6

15 01 01

odpady papírových obalů

O

80.0

15 01 02

odpady z plastových obalů

O

30.0

15 01 03

poškozené dřevěné palety a dřevěné obalové materiály

O

120.0

15 02 02

textilní materiál znečištěný škodlivinami, vapex, čistící utěrky

N

0.1

20 01 01

sběrový papír z administrativy

O

15.0

20 01 21

zářivky a výbojky

N

0.1

20 02 01

odpady ze zeleně

O

5.0

20 03 01

směsný komunální odpad

O

50.0

20 03 03

uliční smetky

O

2.0

kategorie

t/rok

Hala II část 1
Kód odpadu

název

08 03 17

odpadní tiskařské tonery

N

0.1

12 01 01

třísky a neupotřebitelné zbytky železných kovů

O

80.0

12 01 03

třísky a neupotřebitelné zbytky neželezných kovů

O

60.0

12 01 07

použité minerální řezné oleje neobsahující halogenidy

N

2.0

15 01 01

odpady papírových obalů

O

30.0

15 01 02

O

5.0

O

50.0

15 01 10

odpady z plastových obalů
poškozené dřevěné palety a nevratné dřevěné obalové
materiály
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné

N

2.0

15 02 02

textilní materiál znečištěný škodlivinami, vapex, filtry

N

2.0

20 01 01

sběrový papír

O

3.0

20 01 21

zářivky a výbojky

N

0.0

20 02 01

odpady ze zeleně

O

2.0

20 03 01

směsný komunální odpad

O

25.0

20 03 03

uliční smetky

O

1.0

kategorie

t/rok

15 01 03

Hala II část 2
Kód odpadu

název

12 01 01

třísky a odstřižky po lisování železných kovů

O

10.0

12 01 03

třísky a odstřižky po lisování neželezných kovů/hliník

O

80.0

15 01 01

zbytky papírových a lepenkových obalů
poškozené dřevěné palety, odpad z vyráběných dřevěných
obalů, nevratné dřevěné obaly

O

50.0

O

30.0

O

5.0

15 01 10

směs obalových materiálů
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné

N

1.0

15 02 02

textilní materiál znečištěný škodlivinami, vapex, filtry

N

0.5

20 01 01

sběrový papír

O

2.0

20 01 04

plastový odpad, obaly

O

1.0

20 01 21

N

0.1

20 01 27

zářivky a výbojky
barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující
nebezpečné látky

N

0.1

20 02 01

odpady ze zeleně

O

0.5

20 03 01

směsný komunální odpad

O

75.0

20 03 03

uliční smetky

O

1.0

kategorie

t/rok

15 01 03
15 01 06

Hala II část 3
Kód odpadu

název
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08 03 18

odpadní tiskařský toner

O

0.1

12 01 02

železný šrot

O

0.5

12 01 04

šrot neželezných kovů, kabely, vodiče

O

0.5

14 06 03

jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

N

0.1

15 01 01

zbytky papírových a lepenkových obalů, nevratné obaly

O

50.0

15 01 02

nevratné plastové obaly (antistatické sáčky, sáčky, fólie)

O

20.0

15 01 03

nevratné a poškozené dřevěné obaly (palety)

O

40.0

15 01 06

O

10.0

15 01 10

směs obalových materiálů
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné

N

0.2

15 02 02

textilní materiál znečištěný škodlivinami, vapex, čistící utěrky

N

1.0

16 02 13

nadrcené zbytky komponentů PC

N

0.4

16 02 14

vadné elektronické komponenty výrobků

N

5*

20 01 01

sběrový papír

O

3.0

20 01 21

zářivky a výbojky

N

0.1

20 02 01

odpady ze zeleně

O

0.5

20 03 01

směsný komunální odpad

O

100.0

20 03 03

uliční smetky

O

1.0

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

B.III.4. Ostatní
Hluk
Hala I
Ve skladovací a manipulační technologii se neočekávají žádné významnější plošné zdroje hluku nebo
vibrací. Méně významným zdrojem hluku bude nákladní autodoprava nákladními a dodávkovými
automobily zajišťujícími externí transport skladovaného materiálu z/do řešeného provozu.
Hala II
Projektované technologie do jednotlivých provozů v objektu Haly II nebudou produkovat výraznější hluk
nad rámec příslušných hygienických omezení a předpisů. Lokálně mohou krátkodobě vznikat výraznější
hlukové emise při manipulaci s kovovým materiálem vzájemnými nárazy skladovaných a manipulovaných
materiálů v Hale II/1 – toto však může být omezováno příslušnými manipulačními předpisy. Ve výrobních
provozech budou instalované technologie produkovat hlukové úrovně v rozsahu 70-80 dB(A), lokální zdroje
pak mohou být eliminovány vhodnými zvukpohltivými zástěnami a stínícími technologickými plochami.
Venkovními zdroji hluku pak bude externí nákladní autodoprava na venkovních manipulačních plochách a
komunikacích – doprava a transport budou zajišťovány přednostně v denní době.
Prostor, kde lze očekávat zvýšenou hladinu akustického tlaku, bude omezen převážně na vlastní areál.
Nový areál je umístěn ve velké vzdálenosti (více jak 0,5 km) od nejbližší obytné zástavby a je situován tak,
že částečně tvoří clonu omezující hlukovou emisi vznikající v prostoru parkovišť a výjezdu z areálu
vzhledem k obci Sedlec.
Doprava zboží, surovin i výrobků je směřována převážně mimo zastavěné oblasti.
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Vibrace
V rámci areálu nebidou používány technologie, které by byly významnějším zdrojem vibrací.
Záření
ionizující záření:

zdroje nejsou používány

elektromagnetické záření:

významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou používány

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými
zařízeními.
•

Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany, ve významnější míře
nejsou používány hořlavé materiály ani jiné nebezpečné látky.

•

Manipulace s látkami které by mohly znečistit vody nebude v areálu prováděna, venkovní plochy
jsou zabezpečeny gravitačními odlučovači, mimo to by v případě úniku závadných látek (např.
PHM) na volné ploše v areálu retenční nádrže srážkových vod by fungovaly jako záchytné jímky.

•

Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko, pojezdové rychlosti uvnitř objektu
budou nízké
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ČÁST C

(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Oznamovaný záměr investiční činnosti bude realizován na území města Žebrák, katastrálním území Žebrák.
V současné době je plocha bez zástavby a je zemědělsky využívána.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená následující:
• V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na
regionální úrovni.
• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území Dotčené území neleží v národním parku
nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace,
přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
• Dotčené území není součástí přírodního parku.
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.
Vlastním územím protéká bezejmenný vodní tok, který je levostranným přítokem Červeného potoka. V
prostoru záměru se nenachází žádná vodní plocha, pramen či mokřad.
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené
akumulace vod (CHOPAV).
Dle údajů ČHMÚ v území dotčeném záměrem nebyly v (v průměru za posledních 5 let) překročeny hodnoty
imisních limitů vybraných znečišťujících látek.
Dva z dotčených pozemků jsou součástí ZPF, žádný z pozemků není součástí PUPFL.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
V Žebráku žije dle údajů na webových stránkách 2119 (1. 1. 2014). Navrhovaný záměr je relativně vzdálen
od obytné zástavby. Také dopravní trasy pro obsluhu areálu jsou vedeny převážně mimo prostor obytné
zástavby. Nejbližší objekty k bydlení se nacházejí na západním okraji obce Sedlec, tedy více jak 0,5 km od
hranice areálu. Přesný počet obyvatel těchto domů nebyl pro účely vyhodnocení zjišťován, řádově se jedná
o několik osob. Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMU SBERA Beroun, vzdálená od lokality záměru cca
15 km severovýchodním směrem, u stanic je uváděna representativnost do 4 km (záměr je tedy již za
touto hranicí).
Oxid dusičitý (NO2)

V roce 2013 byla průměrná roční koncentrace NO2 na těchto stanicích do 28,9 µg.m-3. Což činí cca
72% imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
-3

Maximální hodinové koncentrace NO2 dosahovaly hodnoty do 129,3 µg.m což činí cca 65% imisního
-3
limitu (200 µg.m ) Imisní limit této škodliviny je tedy dodržován.
Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže NO2 vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní zátěži
hodnoceného území za roky 2008-2012 publikované na stránkách ČHMÚ:
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Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru dosahuje u
průměrné roční koncentrace NO2 jsou v prostoru záměru do 25,4 µg.m-3. Imisní limit je 40 µg.m-3.
Tedy stávající hodnoty nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Tuhé látky (PM10)

V roce 2013 byla průměrná roční koncentrace PM10 na stanici v Berouně 27,4 µg.m-3, což činí cca 69%
imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Maximální denní koncentraci PM10 v roce 2013 na této stanici naměřena nad hodnotou imisního limitu
pro maximální denní koncentrace (50 µg.m-3), četnost dosažení byla nadlimitní (38 případů za rok).
Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže PM10 vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní zátěži
hodnoceného území za roky 2008-2012 publikované na stránkách ČHMÚ:

průměrné roční koncentrace PM10

36. nejvyšší 24hodinové koncentrace PM10

Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru dosahuje u
průměrné roční koncentrace PM10 jsou v prostoru záměru do 24,5 µg.m-3. Imisní limit je 40 µg.m-3.
Tedy stávající hodnoty nepřesahují hranici platného imisního limitu. Nejvyšší průměrná denní
koncentrace (po odečtení 35 nejvyšších hodnot za rok) zde dosahuje necelých 45,9 µg.m-3. Tedy stávající
hodnoty nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Tuhé látky (PM2,5)

V roce 2013 byla průměrná roční koncentrace PM2,5 na této stanici 12,7 µg.m-3. Což činí 51% imisního
limitu (25 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže prachu PM2,5 vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní
zátěži hodnoceného území za roky 2008-20121 publikované na stránkách ČHMÚ:
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Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru dosahuje u
průměrné roční koncentrace PM2,5 jsou v prostoru záměru do 14,9 µg.m-3. Imisní limit je 25 µg.m-3.
Tedy stávající hodnoty nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Benzen
Vzhledem k absenci měření v blízkosti záměru při popisu stávající úrovně imisní zátěže benzenu
vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní zátěži hodnoceného území za roky 2008-2012 publikované
na stránkách ČHMÚ:

Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru dosahuje u
průměrné roční koncentrace benzenu jsou v prostoru záměru do 1,1 µg.m-3. Imisní limit je 5 µg.m-3.
Tedy stávající hodnoty nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Benzo(a)pyren (BaP)
Vzhledem k absenci měření v blízkosti záměru při popisu stávající úrovně imisní zátěže BaP vycházíme z
údajů o pětileté průměrné imisní zátěži hodnoceného území za roky 2008-2012 publikované na stránkách
ČHMÚ:

Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru dosahuje u
průměrné roční koncentrace BaP jsou v prostoru záměru do 0,88 ng.m-3. Imisní limit je 1 ng.m-3. Tedy
stávající hodnoty nepřesahují hranici platného imisního limitu.
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Klima
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti MT 11, tedy v mírně teplé oblasti s následující
charakteristikou:
MT 11 - mírně teplé oblasti s dlouhým suchým a teplým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně
teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým
trváním sněhové pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
Číslo oblasti

MT 11

Počet letních dnů

40 až 50

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

140 -160

Počet mrazových dnů

110-130

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

17 až 18

Průměrná teplota v dubnu

7 až 8

Průměrná teplota v říjnu

7 až 8

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

90-100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350-400

Srážkový úhrn v zimním období

200-250

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

50 až 60

Počet dnů zamračených

120 -150

Počet dnů jasných

40 až 50

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr se nachází v blízkosti stávající průmyslové zóny, mimo obytnou zástavbu. Vzdálenost hranice
záměru od nejbližšího venkovního chráněného prostoru resp. venkovního chráněného prostoru staveb je
cca 0,5 km od hranice areálu záměru. Záměr je ve směru od města Žebrák kryt tělesem dálnice D5, ve
směru k obci Sedlec je částečně skryt objekty v areálu.
Stávající hluková situace v obci a v prostoru záměru je dána zejména provozem stávajících areálů v okolí a
především provozem silniční dopravy na dálnici D5. Stávající hluková zátěž okolí dálnice D5 je zřejmá z
výřezu Strategické hlukové mapy (EKOLA group, 2007):

Na severozápadním okraji areálu jsou tedy hodnoty hluku Ldvn do 70 dB, s rostoucí vzdáleností od dálnice
klesá hluková zátěž Ldvn až na cca 63 dB. V noci se v navrhovaném areálu tato hodnota (Ldvn) pohybuje
mezi 55 až 65 dB.
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C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Zájmové území náleží do povodí Červeného potoka (hydrologické pořadí č. 1-11-04-032). Vlastním
prostorem záměru od západu k východu protéká bezejmenný občasný vodní tok, který je levostranným
přítokem Červeného potoka. Prostor navrhované stavby neleží v záplavovém území.

Zájmové území se nenachází v žádné chráněné krajinné oblasti (CHKO) ani v chráněné oblasti přirozené
akumulace vod (CHOPAV). Severně od areálu je povodí Stroupínského potoka, který je uváděn jako
vodárenský tok a evropsky významnou lokalitu (CZ0214039) povodí tohoto toku není záměrem přímo
dotčeno.
Podzemní voda
Podzemní voda byla dle hydrogeologického průzkumu v zájmovém území zastižena v hloubkách 4,6 – 8,0
m p.t. na bázi jílovitých sedimentů a většinou vykazuje výraznější tlakovou napjatost, kdy po proražení
jílovitých zemin charakteru stropního poloizolátoru či izolátoru vystupuje až o 3,2 m výše do úrovně 3,7 –
6,3 m p.t., v okolí zájmového území i blíže terénu do úrovně 0,4 – 1,8 m p.t.

C.II.5. Půda
Pedologické poměry, jejich klasifikace a bonitace jsou jedním ze základních podkladů pro rozhodování a
využití daného území, což je kromě jiného vyjádřeno i stupněm ochrany zemědělské půdy (I. až. V. dle
předpokladu využití pro zemědělské účely). Zábor zemědělské půdy jak dočasný, tak zejména trvalý je sice
třeba v každém případě zvažovat, neboť zemědělská půda je v reálné době neobnovitelný přírodní zdroj,
avšak v daném případě se jedná o zábor předurčený územním plánem. Pozemky, které jsou součástí ZPF a
jejich BPEJ a třídy ochrany jsou uvedeny v následující tabulce:
p.č. 945/6

2

orná půda
z toho:

21463 m
2

BPEJ 51400 - 15194 m (I. třída ochrany)
2

BPEJ 51500 - 4585 m (II. třída ochrany)
2

BPEJ 51512 - 1684 m (II. třída ochrany)
p.č. 945/9

2

orná půda
z toho:

26430 m
2

BPEJ 54300 - 11311 m (II. třída ochrany)
2

BPEJ 51500 - 3198 m (II. třída ochrany)
2

BPEJ 51400 - 11901 m (I. třída ochrany)

Vynětí pozemků bude řešeno v souladu s platnou legislativou.
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C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Horninové prostředí
Z geologického hlediska leží zájmové území v oblasti, jejíž základ je budován paleozoickými zvrásněnými
nemetemorfovanými horninami (břidlice, droby, křemence, vápence). Nejmladší kvarterní pokryv je tvořen
vrstvou písčitohlinitých a hlinitých zemin překrytou nevýraznou a pouze místní vrstvou sprašových hlín.
Území je podle
Systém :
Subsystém:
Provincie:
Subprovincie:
Oblast:
Celek:
Podcelek:
Okrsek:

geomorfologického členění ČR (1996) začleněno následovně:
Hercynský
Hercynské pohoří
Česká vysočina
Poberounská soustava (symbol dle klasifikace: V)
Brdská podsoustava (VA)
Brdská vrchovina (VA-5)
Hřebeny (VA-5B)
Studenská vrchovina (VA-5B-a)

Výškové rozpětí terénu blízkého okolí: 320 (hladina bezejmenné vodoteče východně od záměru a jižně od
zástavby Sedlce) až 390 m.n.m. (povlovný vrchol jihozápadně od záměru). Vlastní areál a úroveň záměru
leží na ploše mírně se svažující k východu, úroveň stávajícího terénu cca 357 m.n.m. (jihozápadní cíp
areálu) až 351 m.n.m. (východní okraj areálu při propustku pod II/117).
Dle geologické mapy tvoří kvarterní pokryv plochy záměru kamenitý až hlinito-kamenitý sediment [ID: 13]:

Zájmové území leží v oblasti hydrogeologického rajónu 623 – Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum
v povodí Litavky a Berounky po Loděnici (číslo hydrologického pořadí 1-11-04). Území záměru je
odvodňováno prostřednictvím výše uvedené občasné bezejmenné vodoteče východním směrem do
Červeného potoka, který protéká přibližně východním směrem cca 1,9 km od plochy záměru. Příslušná
ploška povodí 1-11-04-032.
Dle radonového průzkumu provedeném RNDr, Petrem Hlinovským v roce 2007 byl stanoven střední
radonový index (CA75=37,1 kBq.m3)

STRANA 29 z 43

Areál Bachl
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Nerostné suroviny a přírodní zdroje
Areál společnosti se nenachází v chráněném ložiskovém území, nejbližším ložiskem je ložisko černého uhlí
ID 1492:

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografická charakteristika území
Fytogeograficky leží hodnocená lokalita s širším okolím v teplomilnějším obvodu hercynské květeny
(Prachercynum) ve fytochorenu Hořovické kotliny, oblast mezofytika (oblast středoevropské lesní květeny Hercynum). Jedná se o oblast vegetace a flóry opadavých listnatých lesů středoevropského temperátního
pásma. Širší území je ve stupni submontánním, s přirozeným vývojem lesní bioty od středověku
přeměňovaného antropickými zásahy do podoby kulturní krajiny silně ovlivněné sídelní a později i
průmyslovou činností spolu s druhotným zalesněním monokulturními porosty borovice lesní a smrku s
nepatrnou příměsí dubu event. buku.
Fytogeografické zařazení:
Fytogeografická oblast: mezofytikum (M)
Fytogeografický obvod: Českomoravské mezofytikum
(Českomor. M)
Fytogeografický okres: Podbrdsko
Fytogeografický podokres:

Hořovická kotlina

Fauna a flora
Vlastní území záměru není součástí žádného ze zvláště chráněných území ve smyslu ustanovení zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Ani z hlediska celého území areálu nemá žádná jeho součást
vztah k takto chráněnému území, ani k lokalitám EVL (evropsky významných lokalit) či ptačím oblastem.
VKP ze zákona je vodní tok protékající územím záměru.
Dotčené pozemky se nacházejí v prostoru dosud zemědělsky obdělávaném.
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Flóra i fauna dotčeného území i jeho okolí je ovlivněna charakterem území a využíváním jednotlivých
ploch. Na volných plochách v areálu lze očekávat výskyt druhů běžných pro daný typ prostředí - běžní
zástupci hmyzu, hmyzožravci a drobní hlodavci, zálety ptactva.
V areálu není registrován výskyt žádného zvláště chráněného druhu rostlin nebo živočichů (podle zákona č.
114/1992 Sb.), ani takový výskyt s ohledem na charakter území nepředpokládáme.
Územní systém ekologické stability
Ve smyslu platné legislativy nesmějí být funkční části územního systému ekologické stability (ÚSES)
poškozovány, nefunkční části musí být postupně dotvořeny jako součást prováděcích projektů a plánů.
Navrhované stavby musí plně respektovat podmínky ochrany prvků stávajícího ÚSES. Za přímo dotčené
prvky se pokládají ty, u kterých dojde ke kontaktu nebo ke křížení s navrženou výstavbou. Za
potencionálně dotčené prvky ÚSES se pokládají ty, u kterých sice nedojde ke kontaktu s navrženou
výstavbou, ale nacházejí se v její relativní blízkosti.
Posuzovaný záměr bude realizován na pozemcích průmyslového areálu. V posuzovaném areálu se žádné
prvky ÚSES nenacházejí, a to ani na lokální, ani na regionální úrovni.
Chráněná území
Posuzovaná lokalita neleží v žádném zvláště chráněném území, v národním parku nebo chráněné krajinné
oblasti. Není součástí přírodního parku. V posuzovaném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Nejbližší
EVL je Stroupinský potok, který teče severně od hodnoceného území (za tělesem dálnice D5) a je od
areálu vzdálen cca 650 m severozápadním směrem. T
Realizací záměru je částečně dotčen významný krajinný prvek - bezejmená vodoteč protékající areálem. Je
uvažováno s řízeným vypouštěním dešťových vod ze střech (a po předčištění i ze zpevněných ploch) do
této vodoteče. Vypouštění bude probíhat řízeně - tedy přečerpáváním srážkových vod z retenčních nádrží v
areálu.

C.II.8. Krajina
Zájmová lokalita se nachází v prostoru dotčeném činností člověka (těleso dálnice D5 a okolní průmyslové
areály). Záměr je navržen do blízkosti stávající průmyslové zástavby. Areál nenavazuje na stávající obytnou
zástavbu.

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
Výstavba záměru je situována do dosud nezastavěného území. Na ploše dotčené záměrem se nachází
objekty, které budou po příslušné stavební úpravě využity. V prostoru oznamovaného záměru se nenachází
žádná kulturní památka.
Architektonické a historické památky
V prostoru areálu oznamovaného záměru se nenachází žádná architektonická ani historická památka.
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Archeologická naleziště
Záměr neleží v prostoru známého archeologického nálezu, nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o území
kde nelze vyloučit možnost archeologického nálezu je třeba v souladu se zákonem případné plánované
zásahy do terénu v předstihu ohlásit Archeologickému ústavu.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Dopravně bude navržený záměr obsluhován vjezdem z ulice Za Dálnicí (III/1142), tato ulice je dále
napojena na silnici II/117, na kterou je napojen dálniční sjezd D5 - exit 34 Žebrák. Sčítání ŘSD z roku 2010
uvádí následující údaje o intenzitách dopravy na okolní silniční síti:

Způsob dopravního napojení je s ohledem na rozsah záměru dostatečný.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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ČÁST D

(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Posuzovaný záměr může působit na okolní obyvatelstvo především vyvolanou automobilovou dopravou,
vytápěním hal a částečně i provozem zdrojů hluku v areálu. Hlavními potenciálními problémy budou proto
znečišťování ovzduší a hluk. Další faktory jsou z hlediska vlivu na obyvatelstvo nevýznamné.
Hluk
Hluková zátěž může být způsobována mobilními a stacionárními zdroji.
Stacionární zdroje tvoří technologické vybavení výrobních linek, případně klimatizační jednotky obou
objektů. S ohledem na značnou vzdálenost nejbližších obytných objektů od areálu a skutečnost, že trasy
převažující dopravy jsou vedeny mimo obytné oblasti nepředpokládáme podstatnější ovlivnění stávající
hlukové situace nejbližších hlukově chráněných objektů.
Ovzduší
Jako zdroj znečištění ovzduší se uplatní především emise tepelných zdrojů, nárůst osobná dopravy a
nákladní automobilové dopravy využívané pro dovoz surovin a expedici výrobků. Z jejich referenčních
škodlivin jsou v podkladové rozptylové studii vyhodnoceny imise oxidu dusičitého (NO2), benzenu,
benzo(a)pyrenu a tuhých znečišťujících látek (PM10). Vyhodnocení imisní zátěže bylo provedeno jednak
plošně pro síť výpočtových bodů s pravidelnou rozteči 50 m a také pro vybrané výpočtové body situované
do prostoru oken nejbližších obytných objektů:
NO2
roční
průměr

hodinové
maximum

roční
průměr

PM 10
24hodinové
maximum

benzen
roční
průměr

BaP
roční
průměr

č.p 200

0.730

5.5

0.504

2.4

0.0048

0.0078

č.p. 513

0.123

3.3

0.063

1.1

0.0006

0.0010

č.p. 12

0.127

2.7

0.064

0.9

0.0006

0.0008

č.p.15

0.131

2.7

0.067

0.9

0.0006

0.0009

40.000

200.0

40.000

50.0

5.0000

1.0000

limit

S ohledem na předpokládanou úroveň stávající imisní zátěže (viz kap. 5) tedy v součtu se stávající imisní
zátěží neočekáváme dosažení či překročení hodnot imisního limitu v prostoru s obytnou zástavbou.
Odhad stávající imisní zátěže v hodnoceném území je uveden v následující tabulce:
NO2

PM10

benzen

BaP
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roční
průměr
25,4
40,000

hodinové
maximum
130
200,0

roční
průměr
24,5
40,000

24hodinové
maximum
46
50,000

roční
průměr
1,1
5,000

roční
průměr
0,9
1,000

Z výsledků rozptylové studie (viz příloha č. 2) tedy vyplývá, že imisní příspěvky vyvolané provozem
technologických zdrojů a nárůstu dopravy podstatněji nemění stávající situaci z hlediska zdravotních účinků
uvažovaných škodlivin a mohou být proto považovány za přijatelné.
Sociální a ekonomické důsledky
Záměr vytváří až 567 nových pracovních míst. V porovnání s obyvateli města Žebrák v produktivním věku
(cca 1100) se jedná významný počet, lze tedy očekávat, že základna pro získávání pracovních sil nebude
omezena pouze na katastr města.
Počet dotčených obyvatel
Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
Provoz hodnoceného záměru pravděpodobně vyvolá nárůst emisí škodlivin produkovaných technologií a
spalovacími motory vozidel a manipulační techniky obsluhujících areál.
Pro vyhodnocení imisních dopadů zmíněného nárůstu byl, v rámci zpracování tohoto oznámení, zpracován
výpočet dle metodiky SYMOS a vyhodnocoval nárůst imisní zátěže NO2, benzenu, benzo(a)pyrenu a PM10 v
okolí záměru.
Oxid dusičitý (NO2)
Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek NO2 u maximálních hodinových koncentrací do 8 µg.m-3,
tedy 4% imisního limitu (200 µg.m-3). U průměrných ročních koncentrací do 1,5 µg.m-3, tedy 4% imisního
limitu (40 µg.m-3). Bude se tedy jednat o velmi nízký nárůst který nevyvolá podstatnější změnu stávající
imisní zátěže.
Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z
následujících obrázků:

příspěvek maximální hodinové koncentrace (µg.m-3)

příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3)
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Tuhé látky (PM10)
Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek PM10 u maximálních denních koncentrací do 4 µg.m-3, tedy
8% imisního limitu (50 µg.m-3) s velmi krátkou dobou trvání. Stávající četnost dosažení limitní hodnoty
v dotčeném území se tedy prakticky nezmění. U průměrných ročních koncentrací vychází příspěvek
v areálu do 1,0 µg.m-3 tedy 2,5% imisního limitu (40 µg.m-3). Bude se tedy jednat o velmi nízký nárůst v
jehož důsledku, s ohledem na stávající imisní zátěž, nedojde k dosažení či překročení imisního limitu.
Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z
následujících obrázků:

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

příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3)

S ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin a výše presentované výsledky výpočtu neočekáváme
významnější ovlivnění kvality ovzduší.
Benzo(a)pyren
Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek BaP u průměrných ročních koncentrací v areálu do
0,012 ng.m-3 tedy 1% imisního limitu (1 ng.m-3). Bude se tedy jednat o velmi nízký nárůst v jehož
důsledku, s ohledem na stávající imisní zátěž, nedojde k dosažení či překročení imisního limitu.
Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z
následujících obrázků:

příspěvek průměrné roční koncentrace (ng.m-3)
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S ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin a výše presentované výsledky výpočtu neočekáváme
významnější ovlivnění kvality ovzduší.
Benzen
Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek benzenu u průměrných ročních koncentrací v areálu do
0,01 µg.m-3 tedy 0,2% imisního limitu (5 µg.m-3). Bude se tedy jednat o velmi nízký nárůst v jehož
důsledku, s ohledem na stávající imisní zátěž, nedojde k dosažení či překročení imisního limitu.
Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z
následujících obrázků:

příspěvek průměrné roční koncentrace (µg.m-3)

S ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin a výše presentované výsledky výpočtu neočekáváme
významnější ovlivnění kvality ovzduší, ani dosažení nových nadlimitních stavů.
Zápach
Hodnocený záměr nebude žádným významnějším zdrojem zápachu.
Vlivy na klima
S ohledem na dispoziční řešení záměru a stávající konfiguraci terénu vylučujeme, že by hodnocený záměr v
budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo jinak významněji ovlivňoval
místní klimatické charakteristiky.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Navržené umístění a technické řešení záměru respektuje ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hluková zátěž bude způsobována mobilními a
stacionárními zdroji. Vzhledem ke značné vzdálenosti nejbližších obytných objektů a s ohledem na
trasování nákladní dopravy nepředpokládáme podstatnějí ovlivnění stávající hlukové situace v důsledku
stavby či provozu záměru.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
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D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Realizací záměru dojde ke zvýšení zpevněných a zastřešených ploch v území. Vzhledem k tomu, že z
výsledků hydrogeologicého průzkumu lokality prakticky vyplývá nemožnost srážkové vody zasakovat,
předpokládá se jejich jímání srážkových vod do retenčních nádrží a následné řízené přečerpávání do
stávající vodoteče. , nedojde tedy k podstatnějšímu ovlivnění stávající situace.
Vliv na kvalitu povrchových vod
V rámci provozu nebudou vypouštěny žádné technologické odpadní vody. Plochy pro manipulaci jsou
zabezpečeny proti ohrožení povrchových vod případnými úkapy z techniky. Vody ze zpevněných ploch
budou předčištěny v odlučovačích lehkých kapalin.
Splaškové vody budou svedeny do nového řadu vybudovaného v rámci stavby: "NAPOJENÍ JIŽNÍ
PRŮMYSLOVÉ ZÓNY NA SPLAŠKOVOU KANALIZACI A MĚSTSKOU ČOV VE MĚSTĚ ŽEBRÁK". Čištění těchto
vod zajistí zmíněná městská ČOV.
Vlivem navrženého záměru tedy nelze předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod.
Vlivy na kvalitu podzemní vody
Vliv na kvalitu podzemní vody je nepravděpodobný, v rámci provozu nebudou provozovány žádné přímé
výpusti do horninového prostředí.
Ovlivnění hydrogeologických charakteristik
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem
do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Žádná z těchto alternativ
nepřipadá v úvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky území předpokládat.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr je navržen na pozemcích které jsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF), vynětí těchto
ploch včetně odpovídajících podmínek či kompenzačních opatření bude řešeno s příslušným orgánem. K
záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) nedojde.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V souvislosti se stavbou pro posuzovaný záměr je významnější vliv na horninové prostředí vyloučen.
Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny
geologické ani paleontologické památky

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr je umisťován na pozemku z větší části dosud zemědělsky obdělávaném. Podle výsledků terénního
šetření se v prostoru posuzovaného záměru nevyskytují biotopy zvláště chráněných druhů rostlin živočichů,
nelze tudíž předpokládat jejich přímé nebo zprostředkované ohrožení. Respektovat je třeba koryto
bezejmenné vodoteče procházející areálem včetně jejího břehového porostu, který bude zachován,
případně doplněn. Zásah do tohoto VKP ze zákona bude řešen s příslušným orgánem ochrany přírody v
navazujícím stupni projektové přípravy.
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V území určeném pro realizaci záměru ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází funkční prvky
územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana
je obecně stanovena zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný
registrovaný významný krajinný prvek.
Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu vyloučen
(viz příloha tohoto oznámení).

D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivněna stávající zástavbou, realizace záměru charakter
krajiny významněji nezmění.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky. Z důvodu jejich absence
proto nebudou ovlivněny. S ohledem na prakticky nulovou terénní a stavební činnosti v souvislosti s
realizací záměru je třeba počítat s potenciální možností archeologického nálezu, proto doporučujeme v
průběhu skrývky terénu zajistit archeologický dohled.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Kromě vybudování vjezdu na stávající komunikaci (ul. Za Dálnicí) a běžných provozních oprav stávající
komunikace záměr nevyvolá nároky na realizaci nových nebo úpravu stávajících komunikací ani
inženýrských sítí.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen rozsahem navrženého areálu. Mimo vlastní areál zasahují pouze
vlivy nárůstu automobilové dopravy.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.
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D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem,
předpisů a povolovacích rozhodnutí. V noční době (tedy mezi 22:00 až 6:00) bude provoz záměru omezen,
manipulace na venkovním prostoru a nákladní doprava surovin a výrobků bude vyloučena, osobní doprava
bude značně omezena prakticky pouze na dopravní obsluhu (např. ostraha apod.).

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí
nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován (průmyslová zástavba) není
mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných vlivů na
životní prostředí dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.
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ČÁST E

(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
Záměr je řešen v jedné variantě, vyplývající z vlastnictví pozemků, dopravního napojení, návaznosti na
stávající výrobní areál a potřeb uživatele areálu.
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ČÁST F

(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Situační, dispoziční a konstrukční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž
je doložena i fotodokumentace, rozptylová studie a nezbytné doklady.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G

(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Záměrem investora – firmy Bachl s.r.o. je vybudování nového areálu pro lehkou výrobu a skladování
situovaný v blízkosti mimoúrovňové křižovatky u dálnice D5 - 34 Žebrák.
V okolí tohoto areálu je již v současné době několik fungujících průmyslových areálů.
V souvislosti se záměrem se uvažuje s vytvořením 567 nových pracovních míst a s vybudováním 2 nových
výrobních a skladovacích objektů včetně instalace nových technologických zařízení a napojení sítí.
Záměr bude realizován na pozemcích navazujících na stávající průmyslové areály.
V areálu se nepředpokládá umístění výrob majících významný vliv na životní prostředí (tedy nebudou
zdrojem významných emisí škodlivin do ovzduší, vod atd.).
Dešťové vody z areálu budou jímány v retenčních nádržích a postupně (se sníženou intenzitou)
přečerpávány do vodoteče v areálu.
Pro dopravu budou využívány běžné typy nákladních automobilů splňující podmínky provozu na pozemních
komunikacích.
Doprava bude vedena převážně na dálnici D5
Z hlediska možných vlivů na životní prostředí mimo areál bude patrně jediným seznatelným vlivem nárůst
automobilové dopravy, kdy se předpokládá, že dojde k nárůstu stávající dopravy na ulici Za Dálnicí
Celkově se tedy nebude jednat o významné ovlivnění stávajícího stavu životního prostředí.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.
Seznam příloh:
Příloha 1 Celková situace areálu
Příloha 2 Rozptylová studie
Příloha 3 Doklady:
- vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 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 části.
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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky fy. Bachl, spol. s r.o., Evropská 669,
664 42 Modřice. Rozptylová studie vyhodnocuje imisní zátěž vyvolanou provozem záměru " Areál
Bachl " a byla vytvořena jako příloha oznámení záměru ve smyslu §6 zákona 100/2001 Sb. a příloha
odborného posudku ve smyslu zákona 201/2012 Sb. Výsledkem výpočtu je příspěvek ke stávající
imisní zátěži hodnoceného území. Výpočtově byla hodnocena imisní zátěž tuhými látkami (PM10),
benzenem, benzo(a)pyrenem a oxidem dusičitým (NO2).
Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané projektantem stavby a údaje Českého
hydrometeorologického ústavu Praha (ČHMÚ).
Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvořený společností IDEA-ENVI
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle platné
legislativy. Rozptylová studie je zpracována dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění,
přílohy č. 15. k vyhlášce k vyhlášce č. 415/2012 Sb.

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

výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů
výpočet znečištění od většího počtu zdrojů
stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto
způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů
brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy
ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského
odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu

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

maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se
mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší
maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na
třídu stability a rychlost větru
roční průměrné koncentrace
dobu trvání koncentrací převyšujících určité, předem zadané, hodnoty (např. imisní limity)

Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno:
•
•
•
•
•

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

Programové vybavení
Pro vlastní provedení výpočtu byl použit počítačový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z
výše zmíněné metodiky SYMOS'97.
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem
a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované
oblasti o libovolné velikosti buňky.
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Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech, protože v řadě případů je nutné
vypočítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální
výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a tedy počítat koncentrace i ve
velmi malé vzdálenosti od zdroje. Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové
vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte.
V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách, protože v
atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model
obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z
aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici
Praha-Libuš.
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního
výkonu.
V případě, kdy mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený se předpokládá, že kouřová
vlečka vystupuje podél svahů vzhůru a použije se korekce efektivní výšky komínu.
Fyzikální a chemické procesy
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry
odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na
mokrou a suchou depozici, podle způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány.
•
•

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

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

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

Výpočet průměrných ročních koncentrací
Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj.
stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách stability a
třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních
směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability.
Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.
Klimatické vstupní údaje
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu.
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických údajů.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a
teplotní stability atmosféry.
Rychlost větru
se dělí do tří tříd rychlosti:
• slabý vítr 1.7 m/s
• střední vítr 5 m/s

text-RS_Žebrák.doc

5(24)

Areál Bachl

• silný vítr 11 m/s
Poznámka: Rychlostí větru se rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.

Teplotní stabilita atmosféry
její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje
pět tříd stability ovzduší:
• superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu
• stabilní - běžné inverze, špatné podmínky rozptylu
• izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se
vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky
• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek.
Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k výskytu 11
kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění
ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých
rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
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3. Vstupní údaje
3.1. Údaje o zdrojích
Výpočet byl proveden pro zdroje znečišťování ovzduší vzniklé v navrhovaném areálu fy. Bachl s.r.o.:
•

vytápění objektů zdroji spalujícími zemní plyn

•

automobilová doprava obsluhující záměr

Emise vytápění záměru
prach

NOx

Hala I

g/h
2.4

g/h
158.8

Hala II

7.4

482.8

celkem

9.9

641.6

Emise z dopravy
Pro výpočet imisní zátěže z nákladní dopravy byly uvažovány následující příjezdy vozidel:
kamiony

auta do 3.5 t

dodávky

Hala I - uzlový sklad spediční firmy

60

50

14

Hala II/1 - sklad hutních materiálů

40

30

14

Hala II/2 - výroba tepelných výměníků

8

13

8

Hala II/3 - montážní provoz pro elektronické jednotky

4

10

25

112

103

61

Celkem

Zaměstnanci a návštěvníci areálu budou využívat pro parkování parkoviště v areálu v blízkosti obou
hal. S ohledem na počty parkovacích stání předpokládáme následující intenzity osobní dopravy:
parkování

obrátka

příjezd

příjezd + odjezd

parkoviště u haly H1

37

parkoviště u haly H2 - západ

73

2

74

148

2

146

parkoviště u haly H2 - jih

292

52

2

104

parkoviště u haly H2 - východ

208

34

2

68

136

celkem

784

Emisní faktory
Pro výpočet emisí z vytápění byly použity emisní faktory uvedené ve sdělení MŽP k vyhlášce č.
415/2012 Sb. Pro výpočet emisí produkovaných automobilovou dopravou byly použity emisní faktory
MEFA 02. Podrobněji je popis zdrojů a výpočet emisí uveden v textu oznámení.

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

NE

E

SE

S

SW

W

NW

calm

8.65

11.11

6.91

12.60

8.72

9.03

19.77

16.75

6.46

3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů
Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 1600x1800 m
s krokem sítě 50 m, orientovaní rovnoběžně se souřadnou sítí JTSK.
Dále byl výpočet proveden pro 4 vybrané výpočtové body umístěné do prostoru oken v nejvyšším
podlaží vybraných obytných objektů v okolí záměru.
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Rozmístění jednotlivých bodů je zřejmé z grafické přílohy této studie. Pro všechny referenční body byl
výpočtovým programem SYMOS vygenerován výškopis.

3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v příloze č.1 k zákonu
201/2012 Sb.:
znečišťující látka
oxid dusičitý (NO2)
tuhé látky frakce PM 10

doba průměrování

imisní limit

1 hodina

200 µg.m

-3

18

-3

-

-3

35

-3

-

1 rok

40 µg.m

24 hodin

50 µg.m

1 rok

40 µg.m

-3

-

-3

-

benzen

1 rok

5 µg.m

benzo(a)pyren (BaP)

1 rok

1 µg.m
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4. Výsledky výpočtu
4.1. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži NO2
Průměrné roční koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
dosahuje nejvýše 1,5 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vjezdu do vlastního
areálu. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 8 % limitu (40 µg.m-3).
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané provozem navrhovaných záměrů z výpočtu
vycházejí ve výši do 8 µg.m-3, tedy do 4 % imisního limitu (200 µg.m-3). Toto výpočtové maximum
vychází do prostoru vjezdu do areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní
zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace NO2

maximální hodinové koncentrace NO2

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.2. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži PM10
Průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
dosahuje nejvýše 1,0 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 2,5%
limitu (40 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vjezdu do vlastního areálu.
V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě
nižších.
Průměrné denní koncentrace PM10, vyvolané provozem navrhovaných záměrů z výpočtu vycházejí
ve výši do 4 µg.m-3, tedy 8 % imisního limitu (50 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do
prostoru vjezdu do vlastního areálu. Doby trvání jsou relativně krátké, řádově několik hodin v roce.
Významnější ovlivnění stávající četnosti dosažení imisního limitu tedy nepředpokládáme.
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace PM10

maximální 24hodinové koncentrace PM10

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.3. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži benzenu
Průměrné roční koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných
záměrů, dosahuje nejvýše 0,01 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do
0,2% limitu (5 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vjezdu do areálu. V ostatních
částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace benzenu

4.4. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži BaP
Průměrné roční koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
dosahuje nejvýše 0,012 ng.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty cca 1%
limitu (1 ng.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vjezdu do areálu. V ostatních částech
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace PM10

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.5. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži ve vybraných
bodech
Nárůst koncentrace ve vyhodnocovaných bodech je uveden v následující tabulce:
NO2
roční
průměr

hodinové
maximum

roční
průměr

PM 10
24hodinové
maximum

benzen

BaP
roční
průměr

č.p 200

0.730

5.5

0.504

2.4

č.p 200

0.730

č.p. 513

0.123

3.3

0.063

1.1

č.p. 513

0.123

č.p. 12

0.127

2.7

0.064

0.9

č.p. 12

0.127

č.p.15

0.131

2.7

0.067

0.9

č.p.15

40.000

200.0

40.000

50.0

limit

limit

0.131
40.000

S ohledem na předpokládanou úroveň stávající imisní zátěže (viz kap. 5) tedy v součtu se stávající
imisní zátěží neočekáváme dosažení či překročení hodnot imisního limitu v prostoru s obytnou
zástavbou.
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5. Stávající a celková úroveň imisní zátěže zájmového území
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMU SBERA Beroun, vzdálená od lokality záměru
cca 15 km severovýchodním směrem, u stanic je uváděna representativnost do 4 km (záměr je tedy již
za touto hranicí).
Oxid dusičitý (NO2)

V roce 2013 byla průměrná roční koncentrace NO2 na těchto stanicích do 28,9 µg.m-3. Což činí cca
72% imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Maximální hodinové koncentrace NO2 dosahovaly hodnoty do 129,3 µg.m-3 což činí cca 65%
imisního limitu (200 µg.m-3) Imisní limit této škodliviny je tedy dodržován.
Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže NO2 vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní
zátěži hodnoceného území za roky 2008-2012 publikované na stránkách ČHMÚ:

Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru
dosahuje u průměrné roční koncentrace NO2 jsou v prostoru záměru do 25,4 µg.m-3. Imisní limit je
40 µg.m-3. Tedy stávající hodnoty nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém území
dosahuje hodnoty do 1,5 µg.m-3. Nejvyšší příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu. V porovnání
s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 4% limitu (40 µg.m-3). V součtu se stávající
imisní zátěží nedosahuje hodnoty imisního limitu.
Nárůst maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolaný hodnoceným záměrem dosahuje hodnoty
do 8 µg.m-3, tedy do 4 % imisního limitu (200 µg.m-3). Nejvyšší příspěvek vychází do prostoru vjezdu
-3
do areálu. Pokud uvažujeme stávající imisní zátěž do cca 130 µg.m , pak v součtu se stávající imisní
zátěží tento příspěvek nedosahuje hodnoty imisního limitu.
Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje navýšení imisní zátěže nad hodnotu imisního
limitu.
Tuhé látky (PM10)
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V roce 2013 byla průměrná roční koncentrace PM10 na stanici v Berouně 27,4 µg.m-3, což činí cca
69% imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Maximální denní koncentraci PM10 v roce 2013 na této stanici naměřena nad hodnotou imisního
limitu pro maximální denní koncentrace (50 µg.m-3), četnost dosažení byla nadlimitní (38 případů za
rok).
Dále při popisu stávající úrovně imisní zátěže PM10 vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní
zátěži hodnoceného území za roky 2008-2012 publikované na stránkách ČHMÚ:

průměrné roční koncentrace PM10

36. nejvyšší 24hodinové koncentrace PM10

Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru
dosahuje u průměrné roční koncentrace PM10 jsou v prostoru záměru do 24,5 µg.m-3. Imisní limit je
40 µg.m-3. Tedy stávající hodnoty nepřesahují hranici platného imisního limitu. Nejvyšší průměrná
denní koncentrace (po odečtení 35 nejvyšších hodnot za rok) zde dosahuje necelých 45,9 µg.m-3.
Tedy stávající hodnoty nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Příspěvek průměrné roční koncentrace PM10 vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém území
dosahuje hodnoty do 1,0 µg.m-3. Nejvyšší příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu. V součtu se
stávající imisní zátěží nedosahuje hodnoty imisního limitu (40 µg.m-3).
Nárůst maximální hodinové koncentrace PM10, vyvolaný hodnoceným záměrem dosahuje hodnoty
do 4 µg.m-3, tedy do 8 % imisního limitu (50 µg.m-3). Doby trvání jsou relativně krátké, řádově několik
hodin v roce. Významnější ovlivnění stávající četnosti dosažení imisního limitu tedy nepředpokládáme.
Benzen
Vzhledem k absenci měření v blízkosti záměru při popisu stávající úrovně imisní zátěže benzenu
vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní zátěži hodnoceného území za roky 2008-2012
publikované na stránkách ČHMÚ:

Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru
dosahuje u průměrné roční koncentrace benzenu jsou v prostoru záměru do 1,1 µg.m-3. Imisní limit
-3
je 5 µg.m . Tedy stávající hodnoty nepřesahují hranici platného imisního limitu.
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Příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém
území dosahuje hodnoty do 0,01 µg.m-3. Nejvyšší příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 0,2% limitu (40 µg.m-3). V součtu
se stávající imisní zátěží nedosahuje hodnoty imisního limitu.
Benzo(a)pyren (BaP)
Vzhledem k absenci měření v blízkosti záměru při popisu stávající úrovně imisní zátěže BaP
vycházíme z údajů o pětileté průměrné imisní zátěži hodnoceného území za roky 2008-2012
publikované na stránkách ČHMÚ:

Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v prostoru hodnoceného záměru
dosahuje u průměrné roční koncentrace BaP jsou v prostoru záměru do 0,88 ng.m-3. Imisní limit je
1 ng.m-3. Tedy stávající hodnoty nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Příspěvek průměrné roční koncentrace BaP vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém území
dosahuje hodnoty do 0,012 ng.m-3. Nejvyšší příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty cca 1% limitu (1 ng.m-3). V součtu se
stávající imisní zátěží nedosahuje hodnoty imisního limitu.
Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje navýšení imisní zátěže nad hodnotu imisního
limitu.

6. Kompenzační opatření
Povinnost uložení kompenzačních opatření vyplývá z §11, odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb.:
"Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění
pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) došlo v oblasti jejich vlivu na úroveň znečištění k překročení některého z
imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo je jeho
hodnota v této oblasti již překročena, lze vydat souhlasné závazné stanovisko podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm.
b) pouze při současném uložení opatření zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou znečišťující
látku (dále jen „kompenzační opatření“). Kompenzační opatření se u stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č.
2 pro danou znečišťující látku neuloží, pokud pro ni zdroj nemá stanoven specifický emisní limit v prováděcím právním předpisu.
Kompenzační opatření se dále neukládají u stacionárního zdroje, jehož příspěvek vybrané znečišťující látky k úrovni znečištění
nedosahuje hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem."
Jak je dokladováno v kapitole 5 za stávajícího stavu limitní hodnota imisní zátěže pro oxid dusičitý
(NO2), benzen, benzo(a)pyren ani PM10 v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována a
kompenzační opatření tedy není třeba ukládat.
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7. Závěry
Z hlediska stávající imisní zátěže je realizace záměru přípustná neboť v případě součtu očekávaného
imisního vlivu hodnocených zdrojů a předpokládaných hodnot stávající imisní zátěže docházíme
k závěru, že realizací navrhovaných zdrojů nedojde v okolí stavby k přeslimitnímu nárůstu imisní
zátěže, tedy k dosažení či překročení hodnot imisního limitu pro průměrné roční ani maximální
hodinové či denní koncentrace vlivem záměru.
S ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu, je možno předpokládat, že ani po zahájení provozu
předmětného zdroje nedojde, v důsledku jejich činnosti, k nepřípustné zátěži obyvatel.

V Brně 20.12.2014

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpočet rozptylových studií
číslo autorizace 3151/740/03
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8. Přílohy
8.1. Grafické znázornění polohy výpočtových bodů

Poznámka:
•

vzdálenost referenčních bodů pravidelné sítě činí 50m
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8.2. Výpočtové body mimo pravidelnou síť
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8.3.Příspěvek průměrné roční koncentrace NO2
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8.4. Příspěvek maximální hodinové koncentrace NO2
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8.5. Příspěvek průměrné roční koncentrace PM10
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8.6. Příspěvek maximální denní koncentrace PM10
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8.7. Příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu
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8.8. Příspěvek průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu
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