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Seznam nejčastěji používaných zkratek
BC

- biocentrum

BK

- biokoridor

BPEJ

- bonitované půdně ekologické jednotky

BSK5

- biochemická spotřeba kyslíku

ČHMÚ

- Český hydrometeorologický ústav

ČIŽP

- Česká inspekce životního prostředí

ČOV

- čistírna odpadních vod

ČSN

- česká státní norma

dB

- decibel

DP

- dobývací prostor

Ecoinvest

- ECOINVEST Příbram, s.r.o.

EIA

- zkratka anglického názvu „environmental impact assessment“
(hodnocení vlivů na životní prostředí)

CHKO

- chráněná krajinná oblast

CHLÚ

- chráněné ložiskové území

CHOPAV

- chráněná oblast přirozené akumulace vod

CHSK

- chemická spotřeba kyslíku

ISO

- mezinárodní normy (Mezinárodní organizace pro normalizaci)

k.ú.

- katastrální území

KHS

- krajská hygienická stanice

KÚ

- krajský úřad

Laeq,T

- ekvivalentní hladina akustického tlaku

LBC

- lokální biocentrum

LBK

- lokální biokoridor

MěÚ

- městský úřad

MZd

- ministerstvo zdravotnictví

MŽP

- ministerstvo životního prostředí

NEL

- nepolární extrahovatelné látky

NL

- nerozpuštěné látky

NO2

- oxid dusičitý

NOx

- oxidy dusíku

NPK-P

- nejvyšší přípustná koncentrace

NRBK

- nadregionální biokoridor
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NRBC

- nadregionální biocentrum

NS

- návěsové soupravy

NV ČR

- nařízení vlády České republiky

OÚ

- obecní úřad

PEL

- přípustný expoziční limit chemické látky nebo prachu

pH

- kyselost

PM10

- suspendované částice frakce PM10

PP

- přírodní památka

PR

- přírodní rezervace

PS

- provozní soubor

PUPFL

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

RBC

- regionální biocentrum

RBK

- regionální biokoridor

RL105

- rozpuštěné látky

ŘSD ČR

- Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Sb.

- Sbírka zákonů

SO

- stavební objekty

SO2

- oxid siřičitý

SV, JV, apod.

- světové strany

TNA nebo TNV

- těžké nákladní automobily nebo těžká nákladní vozidla

TZL

- tuhé znečišťující látky

ÚP SÚ (ÚPnSÚ)

- územní plán sídelního útvaru

ÚP VÚC

- územní plán velkého územního celku

US EPA

- Agentura pro ochranu životního prostředí USA

ÚSES

- územní systém ekologické stability

VKP

- významný krajinný prvek

WHO

- Světová zdravotnická organizace

ZCHÚ

- zvláště chráněné území

ZPF

- zemědělský půdní fond

ZUJ

- základní územní jednotka

ŽP

- životní prostředí
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Situace

Situace
Předkládané oznámení posuzuje vlivy výstavby a provozu nové betonárny na katastru
obce Háje.
Firma SVZ Centrum má záměr vybudovat pro spádovou oblast Příbrami a okolí
betonárnu. Areál budoucí betonárny má být umístěn na k. ú. obce Háje mimo obytnou
zástavbu s výhodným dopravním napojením na silnici II/118.
Pozemek, na kterém má být betonárna umístněna, je součástí pozemku pod odvalem
jámy č. 16, ale vlastní pozemek pro betonárnu pro ukládání odvalového materiálu nesloužil.
Pozemek je v majetku firmy DIAMO s.p., se kterou má investor předběžnou dohodu o koupi.
Jedná se o území přilehlé k odvalu mezi odvalem a komunikací II/118, které je pokryto
náletovou vegetací. Budoucí areál betonárny má přímou návaznost na silnici II/118. V okolí
se nacházejí průmyslové podniky (areál bývalé šachty 16, ke kterému přiléhá úpravna vody
DIAMO s.p., přečerpávací stanice vltavské vody, pod odvalem jámy č. 16 se nachází areál
firmy Ecoinvest (bývalá úpravna uranových rud 1. Máj)). V areálu Ecoinvestu v současné
době probíhá odstraňování následků staré ekologické zátěže, jehož součásti jsou práce
zasahující až do sousedství zájmového území (obvodový příkop kolem odvalu zabraňující
vnikání povrchových vod do tělesa odvalu).
Pozemek, na jehož části má být betonárna umístěna, není v územním plánu obce Háje
řešen. V současné době je zastupitelstvem obce schválena změna č. 2 územního plánu a
pozemek je vymezen jako plocha pro výrobu.
Předkládané oznámení bylo zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění oprávněnou osobou ve smyslu § 19
zákona č. 100/2001 Sb. - Ing. Josefem Tomáškem, CSc. Dále spolupracovaly oprávněné
osoby Ing. Ivana Lundáková a Ing. Radek Přílepek a další.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma
SVZ Centrum s.r.o.

2. IČ
26092212

3. Sídlo (bydliště)
Aloise Jiráska 264
261 01 Příbram IV

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Oldřich Zábrodský
tel.: 603 422 930
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I. Základní údaje

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název záměru: Servisní betonárna Příbram
Záměr lze dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění zařadit do
kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) do bodu 6.2 Výroba stavebních hmot a
výrobků neuvedených v kategorii I ani v předchozím bodě s kapacitou nad 25 000 t/rok;
zařízení na výrobu azbestu a výrobků obsahujících azbest (záměry neuvedené v kategorii I),
v kompetenci orgánů kraje (Středočeský kraj).

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Kapacita výroby betonových směsí vychází z celkové předpokládané potřeby betonu
pro chystanou výstavbu v regionu (např. rychlostní komunikace R4). Dle těchto předpokladů
by roční výroba neměla překročit 30 tis. m3, což je kapacita na kterou je navrženo jak vlastní
technologické zařízení, tak i potřebné zázemí.
Předpokládaná kapacita betonárny:
− průměrný hodinový výkon
− průměrný denní výkon
− roční kapacita výroby

15 m3
130 m3
30 000 m3

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:

Středočeský

Okres:

Příbram

Obec:

Háje

Katastr:

Háje

Záměr má být realizován severovýchodně od zastavěné části obce Háje, severně od
komunikace č. 118. Záměr se nedotýká intravilánu obce.
Pozemek, na kterém má být betonárna umístněna, je součástí pozemku pod odvalem
jámy č. 16. Odval je v současnosti dotěžován pro výrobu tříděného kameniva. Pozemek pro
betonárnu se nachází mezi odvalem a komunikací č. 118. Pro ukládání odvalového materiálu
nebyla tato část pozemku využívána. Nelze však vyloučit místní navážky hladového
materiálu.
Umístění záměru je zřejmé z následující situace a ze situací v příloze 1. a 3.
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Fotodokumentace:

budoucí vjezd do areálu betonárny

náletový porost na pozemku

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Předmětem posuzování je vybudování nového technologického zařízení pro výrobu
betonových směsí pro oblast Příbrami a okolí.
Uvažovaný záměr vyžaduje minimální stavební nároky (vybudování základů a
zpevněných ploch). Provozování betonárny nevyvolá žádné nároky na realizaci dopravních
nebo jiných staveb.
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Zpracovateli oznámení není známa skutečnost, která by představovala možnost
kumulace s jiným záměrem.
Připravovaná přeložka a modernizace silnice č. 4 (Strakonická) v úseku Skalka - Milín
je připravovaná k realizaci na rok 2009 a je z hlediska posuzovaného záměru příznivá, neboť
související doprava bude vedena mimo obec Dubenec.
Silnice I/4 Praha-Strakonice bude v úseku mezi Prahou a mimoúrovňovou křižovatkou
(MÚK) Skalka (křižovatka se silnicí I/18, okres Příbram) budována jako čtyřpruhá rychlostní
komunikace. Stavba silnice I/4 je řešena jako obchvat Dubence namísto průtahu, a to zejména
z důvodu ochrany životního prostředí obyvatel obce. Ve smyslu zpracované hlukové studie
jsou navržena protihluková opatření tak, aby byly dodrženy maximálně přípustné hladiny
hluku ve venkovním prostředí. Nově navržená trasa silnice I/4 podstatně zlepšuje imisní
situaci v Dubenci, který nebude v budoucnu imisemi z dopravy obtěžován.
Záměr představuje do určité míry kumulaci s probíhajícím odstraňováním staré
ekologické zátěže v areálu bývalé úpravny uranových rud 1. Máj (nyní Ecoinvest). Součástí
nápravných opatření je realizace obvodového příkopu pro povrchové vody kolem odvalu jámy
č. 16. Do tohoto příkopu mají být zaústěny prací vody z úpravny vody DIAMO, které jsou
v současné době vypouštěny do zájmového území betonárky a zamokřují předmětný
pozemek.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního
prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Záměrem investora, SVZ Centrum s.r.o. Příbram, je vybudovat na katastru obce Háje
novou betonárnu z důvodu předpokládané investiční výstavby v tomto regionu. Výroba na
novém zařízení zajistí dodávku kvalitních betonových směsí pro Příbram a blízké okolí. A to i
v souvislosti s výstavbou rekonstrukcemi komunikačního systému v okolí Příbrami.
Volba lokality nebyla volbou náhodnou, ale byla výsledkem podrobného průzkumu
v regionu. Z různých důvodů nebyly tyto lokality nakonec přijatelné. Umístění u komunikace
č 118 v sousedství areálu bývalé jámy č. 16 a úpravny firmy Ecoinvest bylo vybráno zejména
z hlediska dobrého dopravního napojení. Daná lokalita se jeví z pohledu investora jako
optimální. Jedná se o pozemek (ostatní plocha), který není v současnosti téměř využíván.
Záměr je tedy z hlediska umístění zpracován jednovariantně.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Betonárna je technologickým celkem na výrobu betonových směsí požadované
kvality. Betonová směs se vyrábí po dávkách. Druh směsi a její kvalita je před každým
mísicím cyklem volitelná. Výrobní proces je téměř bezodpadový.
Výrobním programem posuzované betonárny bude výroba betonových směsí třídy C
16/20 - C 35/45, případně B 5 - B 40 včetně speciálních směsí dle požadavku odběratelů. Dle
schválené receptury (uložené v paměti počítače) budou zváženy jednotlivé komponenty pro
výrobu směsi. Komponenty budou dopraveny do míchačky a po důkladném promíchání bude
směs vypuštěna do přepravního prostředku (autodomíchávač, nákladní auto).
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Betonárna sestává z míchacího jádra, cementového hospodářství, štěrkopískového
hospodářství, AT stanice s ohřevem záměsové vody, skladu přísad, skladu zkušebních vzorků
a zařízení na recyklaci tekutých zbytků betonových směsí. Součástí betonárny je sociální
zařízení sestavené z mobilních buněk.
U průmyslové stavby výrobny betonových směsí je kladen hlavní důraz na technologii
výroby a optimální způsob dopravy potřebných surovin pro výrobu a odvoz vyrobených
směsí. Hlavní provozní soubor - vlastní betonárna se zásobníkem kameniva - je opláštěná
ocelová konstrukce. Strojovna míchačky je v úrovni + 4,950.
Navazující provozní soubor cementového hospodářství tvoří čtyři ocelové válcové
zásobníky cementu a popílku osazené na ocelových, nosných konstrukcích, které jsou kotveny
do železobetonových základů.
Štěrkopískové hospodářství zahrnuje volné skládky kameniva a písku na zpevněné
ploše. Jednotlivé frakce jsou odděleny stěnami z panelů vsunutých do stojek z válcovaných
profilů.
Ocelové konstrukce zásobníků a betonárny včetně opláštění budou opatřeny nátěrem
v souladu s celkovou barevnou kompozicí všech provozních souborů a stavebních objektů.
Recyklační zařízení tekutých zbytků betonových směsí tvoří ocelová konstrukce
vlastní pračky a násypky s navazující stavební částí železobetonových jímek a boxu na
vyprané kamenivo. Železobetonové jímky jsou opatřeny zábradlím.
Přehledná situace, situace stavby, půdorys betonárny a pohled na betonárnu jsou
uvedeny v příloze 2.
Směnnost, počet pracovníků, organizace provozu
Uvažuje se s výrobou v jedné směně. Dle požadavku odběratelů mohou být směny
prodlouženy.
Pro provoz betonárny jsou uvažováni 3 pracovníci (dispečer, míchač, řidič nakladače)
a 2 řidiči mixů (externí zaměstnanci využívající sociální zázemí betonárny).

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

únor 2009

dokončení:

duben 2009 (uvedení do zkušebního provozu)

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Územně správní celek: Háje
Vyšší územně správní celek: Středočeský kraj

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
- Souhlas s umístěním středního zdroje znečišťování ovzduší - Krajský úřad
Středočeského kraje
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- Územní a stavební rozhodnutí - Stavební úřad Příbram
- Stanovisko k umístění stavby v CHLÚ Příbram - vydává orgán kraje v přenesené
působnosti, po projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení
- Povolení k umístění stavby v ochranném pásmu komunikace II. třídy - silniční
správní úřad - obecní úřad obce s rozšířenou působností - MěÚ Příbram
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Podrobnější popis záměru
Příprava pozemku
Do zájmového území jsou vypouštěny proplachové vody z filtrů úpravny užitkové
vody, kterou provozuje DIAMO s.p., o.z. SUL. Dle projektu nápravných opatření
v souvislosti s areálem firmy Ecoinvest mají být tyto vody odvedeny do obvodového příkopu
odvalu jámy č. 16 tak, aby tyto vody nadále nezasakovaly do odvalu a následně nezvyšovali
množství kontaminovaných důlních vod na čištění. Realizace tohoto opatření je v současnosti
v přípravě realizace.
Před zahájením vlastní výstavby je nutno provést terénní úpravy. Vzhledem k tomu, že
na pozemku se nacházejí zbytky odvalového materiálu, bude nutno provést kontrolu
radioaktivity na základě požadavků státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Případné
materiály s vyšším obsahem přírodních radionuklidů předpokládá investor předat firmě
DIAMO s.p., o.z. SUL případně firmě Ecoinvest.
Hlavní výrobní zařízení
Hlavní výrobní zařízení představuje horizontální betonárna se zásobníkem kameniva.
Pracoviště obsluhy je v klimatizované buňce mimo vlastní strojovnu betonárny.
Celá betonárna včetně zásobníků cementu je kotvena k železobetonovým základům
ocelovými kotvami nebo k ocelovým kotevním deskám.
Vlastní betonárna sestává z:
− míchacího jádra s dvourotorovou míchačkou
− váženého skipu pod zásobníkem kameniva
− váhy na cement a popílek spojené s míchačkou odvzdušňovacím potrubím a
napojeným na vzduchové vaky
− váhy na vodu (čistou i kalovou)
− váhy na přísady (tři druhy)
− velínu betonárny umístěného mezi betonárnou a zásobníky cementu
− kompresoru pro pneumatické ovládání betonárny a čeření materiálu v zásobnících
cementu a popílku umístěného pod opláštěním betonárny
Technické údaje betonárny
− průměrný hodinový výkon
− max. váživost kameniva
− max. váživost cementu a popílku
− max. váživost vody (čisté a kalové)

15 m3/h
5000 kg
1000 kg
500 kg

Obslužná zařízení
Cementové hospodářství
Cementové hospodářství sestává ze čtyř celosvařovaných zásobníků cementu
(3 zásobníky cementu 3 x 100 t a 1 zásobník popílku 72 t). Zásobníky jsou vybaveny
veškerým potřebným příslušenstvím v souladu s vyhláškou č. 378/2001 Sb. Zásobníky
cementu budou umístěny na ocelové konstrukci za buňkou velínu. Zásobníky cementu budou
vybaveny filtry FC 2J 13V01 (WAM).
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Zásobníky cementu budou nejvyšším místem betonárny - 15 m.
AT stanice a ohřev záměsové vody
AT stanice bude sloužit k úpravě tlaku vody (nedostatečné tlakové poměry na
vodovodní přípojce pitné vody). AT stanice a ohřev záměsové vody jsou situovány do
atypického kontejneru MOBOL. Na boku AT stanice jsou umístěny dvě tepelně isolované
akumulační nádrže. Akumulační nádrže vyrovnávají nerovnoměrnost v odběru vody. V zimě
bude voda v akumulačních nádržích ohřívaná. Do armaturní šachty prostoru AT stanice budou
zaústěny přípojky vody pitné i technologické. Z důvodu nedostupnosti zemního plynu v dané
oblasti bude pro ohřev využit LTO.
Sklad přísad
Nádrže přísad o obsahu 1m3 jsou ve skladu umístěny ve vodotěsných, bezodtokových,
ocelových vanách. Sklad tvoří unifikovaná buňka.
Štěrkopískové hospodářství
Štěrkopísky dle jednotlivých frakcí budou skladovány na betonové ploše. Ochranu
proti smíchávání jednotlivých frakcí zajišťují dělící stěny zhotovené ze železobetonových
panelů uložených do válcovaných profilů. Stěny skládky budou mít výšku 3,2 m.
Recyklační zařízení
Z hlediska současných požadavků na zajištění bezodpadové výroby bude betonárna
vybavena recyklačním zařízení. Toto zařízení je určené ke zpracování tekutých zbytků
betonových směsí a je schopno zpracovat čerstvý beton jak z výplachu mixů, tak i z výplachu
míchačky.
Recyklační zařízení tvoří ocelová konstrukce vlastní pračky a násypky s navazující
stavební částí železobetonových jímek a boxu na vyprané kamenivo. Železobetonové jímky
jsou opatřeny zábradlím. Jímky jsou provedeny z vodostavebního betonu. Na podúrovňové
jímky recyklačního zařízení navazuje nadzemní odvodňovací box pro vysychání sedimentu.
Recyklační zařízení LRT 422 je zařízení na zpracování zbytkových betonů. Zařízení je
určeno k recyklaci a dalšímu zpracování zbytků betonové směsi z autodomíchávačů, čerpadel
na beton a z betonáren. Recyklační zařízení zbytky betonové směsi rozplaví, vypere a
současně vytřídí kalovou vodu a kamenivo. Kalová voda je odváděna potrubím do kalové
jímky s míchadlem. Vyprané kamenivo je z pracího zařízení dopravováno šnekem do boxu.
Celý provoz je řízen automatikou, včetně spouštění a vypínání. Kalová voda i vyprané
kamenivo se opětně používá do nové výroby betonových směsí. Veškerý získaný materiál
z recyklace se 100% použije do nové výroby. Současně dochází k ekonomickému přínosu
plynoucímu ze značné úspory vody potřebné na vymývání automixů a míchačky. Zbytkový
beton činí až 4 % z ročního výkonu betonárny.
Navržené zařízení má typové označení LRT 422 a jeho výkon ve zpracování
zbytkových betonů je cca 15 m3/h.
Schéma vod je uvedeno na konci této kapitoly.
Sociální zázemí - buňková sestava
Sociální zázemí bude vybudováno ze čtyř mobilních buněk. Skladba sociálního
zázemí je šatna, umývárna, WC, denní místnost a kancelář vedoucího. Jednotlivé buňky
sociálního zázemí budou mít společnou zateplenou předsíň s prosvětlovacím pásem. Vytápění
buněk bude elektrické – přímotopy a bude dimenzováno na 22 °C, ve vybavení sociální buňky
je elektrický bojler pro přípravu TUV. Buňková sestava bude usazena na betonovou desku.
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Splašková voda ze sociální buňky bude shromažďována ve vodotěsné železobetonové
nepropustné jímce (XYZ 7/13), která bude pravidelně vyvážena k likvidaci.
Komunikace a zpevněné plochy
Komunikace a zpevněné plochy budou betonové. Spádování ploch, na kterých může
dojít k znečištění úkapy betonových směsí bude orientováno do splachové jímky.
Nevyužívané plochy v areálu betonárny budou ozeleněny a využity k přirozenému zasakování
neznečištěných dešťových vod. Komunikace jsou v místech většího zatížení vyztužené sítí
kari.
Přípojka vody
Betonárna bude napojena na technologický rozvod vody a rozvod pitné vody. Přípojky
vody povedou částečně v souběhu. Pitná voda bude sloužit pro buňkovou sestavu sociálního
zázemí a pro sklad zkušebních vzorků.
Přípojka užitkové vody bude v dimenzi DN 80, případně DN 100 napojena na
vodovodní řád vedený podél komunikace č. 118 na druhé straně než je areál betonárny. Pod
komunikací bude proveden protlak nebo překop, dle podmínek správce komunikace a
možného výskytu podzemních sítí. Délka přípojky bude cca 300 m a povede z vodoměrné
šachty vybudované poblíž navrtáváky na hlavní řad.
Přípojka pitné vody bude v dimenzi DN 40, případně DN 50 v délce cca 400 m a bude
zakončena v buňkové sestavě. Odbočka do skladu zkušebních vzorků povede přes armaturní
šachtu AT stanice.
Přívod pitné vody bude zajištěn přípojkou z vodovodního řadu a měřením spotřeby ve
vodoměrné šachtě. Přípojka bude mít dimenzi DN 50 a délku cca 260 m.
Tlak v řadu pitné i technologické vody je nízký a proto bude v mobilní buňce v areálu
betonárny instalována AT stanice. Z AT stanice povedou areálové rozvody vody.
Přípojka elektro
Betonárna bude napojena na novou vlastní sloupovou trafostanici 250 kVA umístěnou
na okraji areálu betonárny. Z této TS bude položena přípojka zakončená v hlavním rozvaděči
areálu betonárny. Délka přípojky bude cca 110 m. Hlavní rozvaděč bude spolu
s kompenzačním rozvaděčem na vnější stěně velínu.
Manipulace s materiálem
− Cement a popílek bude přivážen v cisternách VLC, do zásobníků se dopravuje
pneumaticky, ze zásobníků do váhy betonárny šnekovými dopravníky.
− Kamenivo dovážené automobilními soupravami bude vysypáváno na příslušné
místo na skládce kameniva odkud bude dopravováno kolovým nakladačem do
zásobníku kameniva.
− Přísady budou dováženy v malých autocisternách nebo kontejnerech odkud budou
přečerpávány do nádrží umístěných ve skladu přísad.
Oplocení
Z bezpečnostních důvodů musí být areál betonárny oplocený drátěným pletivem výšky
2 m, které bude v místech skládky kameniva nahrazeno zadními stěnami skládek. Stěny
skládek budou tvořeny betonovými panely usazenými ve válcovaných profilech.
Vstupy do areálu budou opatřeny tabulkami zakazující vstup nepovolaným osobám.
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schéma vod
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B.II. Údaje o vstupech

B.II.1. Zábor půdy
Realizace záměru si nevyžádá zábor zemědělské půdy (ZPF) ani pozemků určených
k plnění funkcí lesa.
Areál betonárny je navržen na části pozemku p.č. 396/1 k.ú. Háje u Příbramě. Jedná se
o druh pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha (na převážné ploše
předmětného pozemku je umístěn odval jámy č. 16). Celková výměra pozemku je 241 317
m2. Pro realizaci betonárny bude odkoupeno 6 880 m2 (vlastník DIAMO, státní podnik).
Pozemek, na kterém má být betonárna umístněna, je součástí pozemku pod odvalem
jámy č. 16. Zájmová část pozemku je mimo tento odval. Odval je v současnosti dotěžován pro
výrobu tříděného kameniva. Pozemek pro betonárnu se nachází mezi odvalem a komunikací
č. 118 a je zarostlý ruderální vegetací a náletovými dřevinami (převážně bříza). Pro ukládání
odvalového materiálu nebyla tato část pozemku využívána. Nelze však vyloučit místní
navážky hladového materiálu. Pod velmi tenkou humózní vrstvou jsou na pozemku zbytky
haldoviny z důlní činnosti, případně materiálu z odvalu. nelze tedy zcela vyloučit zvýšený
obsah přírodních radionuklidů. Úprava pláně musí být provedena tak, aby případný
kontaminovaný výkopek byl odstraněn a nahrazen neutrálním materiálem.
Dle mapy rozložení hodnot dávkového příkonu záření gama jsou na okraji odvalu na
předmětném pozemku dosahovány hodnoty 0,25 - 0,75 µGy/h.
Rozdělení ploch v areálu
zastavěné plochy:
skládky písku a kameniva
zpevněné plochy a účelové komunikace
jímky
zeleň
celkem

m2
260
900
5035
115
570
6 880

Ochranná pásma
Lokalita leží v chráněném ložiskovém území Příbram a na hranicí dvou dobývacích
prostorů tohoto ložiska. Jedná se o dobývací prostor Brod a dobývací prostor Bytíz. Dobývací
prostory budou zachovány v potřebném rozsahu do dokončení likvidačních prací DIAMO
s.p., o.z. SUL.
Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.)
nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena.
Z ochranných pásem inženýrských sítí připadá v úvahu pouze ochranné pásmo
elektroenergetických zařízení, které je dáno zákonem 458/00 Sb. Týká se trafostanice,
elektrického vedení.
Realizací záměru nebude dotčeno ochranné pásmo lesa, které je stanoveno zákonem
289/1995 Sb. a je 50 m od okraje lesa.
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Okraje budoucího areálu betonárny se nacházejí v ochranném pásmu komunikace č.
118 - spojnice Příbram - křižovatka se silnicí č. 4. (dáno zákonem č. 13/97 Sb. ve znění
pozdějších předpisů). Pro silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy je 15 m od
osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu.

B.II.2. Odběr a spotřeba vody
Realizace záměru
Během výstavby bude potřeba vody v místě stavby pouze pro sociální účely (beton
bude dodáván již hotový). Množství vody bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti
stavebních prací. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka:
pitná
5 l/os./směna
mytí
120 l/os./směna (prašný a špinavý provoz)
Zdroje pitné a užitkové vody pro sociální účely budou zajištěny dodavatelem stavby.
Pitná voda bude dodávána zřejmě ve spotřebitelském balení (1,5 - 2 l PET lahve).
Jedná se o pouze teoretické nároky na vodu.
Staveniště bude po dobu výstavby zásobováno vodou přípojkami které budou
realizovány v předstihu v rámci přípravy staveniště.

Provoz záměru
Celková potřeba vody
Potřeba vody je jednak ve vlastní technologii výroby betonu (užitková voda) a jednak
v sociálním zázemí zaměstnanců (pitná voda). Další potřeba užitkové vody bude na postřik
zpevněných a ozeleněných ploch.
Technologická voda:
18 m3/h

Max. spotřeba technologické vody
Roční spotřeba technologické vody

6000 m3/rok

Voda pro sociální zázemí:
Následující výpočet potřeby vody pro sociální zázemí je proveden dle přílohy č. 12
vyhlášky 428/01 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/01 o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu. Pro provozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě (s
výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači a možností sprchování teplou
vodou) je v této vyhlášce uvedena roční potřeba vody na jednoho zaměstnance 30 m3. Pokud
uvažujeme 4 zaměstnance v dělnické profesi (míchač, řidič nakladače + 2 externí řidiči mixů),
jedná se ročně o 120 m3 vody. Pro THP (dispečer) je možno brát roční potřebu vody 12 m3.
Celková roční potřeba vody tedy bude 132 m3. Reálné spotřeby bývají oproti teoretickým
vždy nižší.
Další voda bude spotřebovávána na údržbu zpevněných ploch včetně komunikací (cca
100 m3/rok) a údržbu na ozeleněných ploch cca 4 m3/100 m2 rok, tj. cca 23 m3/rok.
Rekapitulace potřeby vod:
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sociální účely
technologická voda

údržba zpevněných ploch
údržba zeleně
celkem

m3/rok
132
6 000

druh vody
pitná
užitková

100
23
6255

užitková
užitková

zdroj
veřejný vodovod
vodovod užitkové vody
akumulace dešťové vody
- cca 800 m3/rok
akumulace dešťové vody
akumulace dešťové vody

Zásobování vodou
Z celkové potřeby technologické vody 6 000 m3 bude v objemu 800 m3 využito
zachycené dešťové vody (vzhledem k nerovnoměrnosti dešťových srážek nelze předpokládat
vyšší využití), zbytek vody bude dopouštěn z areálového rozvodu vody technologické.
Sociální zařízení bude zásobováno pitnou vodou.
Napájecím bodem pro dodávku pitné a technologické (užitkové) vody budou
vodovodní řady. Z řadů budou položeny přípojky zakončené v armaturní šachtě pod AT
stanicí. Z šachty bude pokračovat areálový rozvod vody. Správcem vodovodní sítě je 1. SčV,
a.s.
Zdrojem vody pro postřik prašných ploch včetně komunikací a údržbu ozeleněných
ploch bude také dešťová voda zachycená v akumulační jímce.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Realizace záměru
Vlastní zařízení betonárny bude dovezeno a sestaveno do potřebných technologických
linek na místě. Spotřeba dalších materiálů bude pouze pro vybudování základových
konstrukcí a zpevněných p loch (beton). Sociálně provozní objekt bude dvoupatrový, ze
stavebních buněk.
Staveniště bude po dobu výstavby zásobováno elektřinou přípojkami které budou
realizovány v předstihu v rámci přípravy staveniště.

Provoz záměru
Roční spotřeba surovin pro předpokládanou výrobu 30 000 m3 betonových směsí:
− cement
10 800 t
− kamenivo
55 200 t
− popílek
600 t
− přísady
62 t
Celková bilance nároků všech energii
Elektrická energie
Soudobý výkon:

120 kW
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Roční spotřeba:

110 tis. KW

Celkový instalovaný výkon:
− Vlastní betonárna
− Recyklačního zařízení
− AT stanice a kotelna
− Sklad vzorků a přísad
− Buňková sestava
− Venkovní osvětlení
− Celkem výkon
− Soudobý výkon při koeficientu současnosti 0,52
Roční spotřeba LTO:

174 kW
24 kW
14 kW
6 kW
5 kW
5 kW
228 kW
120 kW

cca 11 330 kg/rok

LTO bude využíván v zimě pro přípravu teplé vody pro ohřev záměsové vody a pro
generátory horkého vzduchu pro ohřev kameniva.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Nároky na dopravní infrastrukturu
Dopravní napojení areálu
Vjezd a výjezd do areálu je přepokládán ze souběžné hlavní komunikace II. tř. č. 118
v místě stávajícího rozšíření souvisejícího s autobusovou zastávkou. Z důvodu zákazu vjezdu
nákladních vozidel do Příbrami z obce Háje bude využíváno napojení na komunikaci č. 4
(Praha Strakonice).100 % dopravy bude tedy jezdit směrem ke křižovatce s komunikací I/4.

Nároky na dopravu
Nároky na dopravu při produkci 30 000 m3/rok
surovina
odvoz betonu*

vozidlo
mixy o obsahu 4 m3
mixy o obsahu 8 m3
kapacita soupravy 30 t

dovoz cementu a
popílku
dovoz písku a
kapacita soupravy 22 t
kameniva
celkem
* - ¾ produkce mixy 8 m3, ¼ produkce mixy 4 m3

přepravované
počet
počet jízd/rok
množství rok vozidel/rok
7 500 m3
1 875
3750
22 500 m3
2 813
5626
11 400 t
380
760
55 200

2 509

5018

7 577

15 154

Při předpokládané kapacitě betonárny se jedná o 7 577 vozidel za rok (230 prac. dnů),
tj. 33 vozidel/den, nebo-li 66 jízd TNA za den. Při osmihodinové směně se jedná v průměru o
8,25 jízd na hodinu, tj. v průměru jedna jízda za 7,27 min.

15

B. Údaje o záměru

Údaje ze sčítání dopravy v roce 2000 na silnici I/118 a č. 4 jsou uvedeny v následující
tabulce.
USEK
05
1-2760
1-0190
1-0200

Sil
118
4
4

N1
159
1396
1181

N2 PN2
36 1
348 49
403 54

N3 PN3
4
1
625 91
651 74

N1 - lehké nákladní automobily
N2 - střední nákladní automobily bez přívěsu
PN2 - střední nákladní automobily s přívěsem
N3 - těžké nákladní automobily bez přívěsu
PN3 - těžké nákladní automobily s přívěsem
NS - návěsové soupravy
A - autobusy solo
PA - autobusy kloubové

NS
1
443
488

A PA TR PTR T
O
38 0 15 14 269 1857
186 0 20 15 3173 9788
178 0 8
6 3043 9735

M
S
TNV
15 2141 93,6
54 13015 1979,7
55 12833 2072,2

TR - traktory bez přívěsu
PTR - traktory s přívěsem
T- nákladní automobily celkem
O - osobní automobily
M - motocykly
S - celkem
TNV - těžká nákladní vozidla
TNV=0,1*N1 + 0,9*N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3*NS + A + PA

Popis sčítacích úseků:
sčítací úsek
1-2760
1-0190
1-0200

č. silnice
118
4
4

začátek úseku
x se 4
x s 18
x se 118
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nárůst dopravy :
Výhledové koeficienty růstu dopravy dle ŘSD ČR
rok
2005 - 2010
2005 - 2010
2005 - 2010

komunikace
I.
II.
III.

sčítací úsek

komunikace

1-2760
1-0190
1-0200

118
4
4

sčítací
úsek

komunikace

1-2760
1-0190
1-0200

118
4
4

osobní
1,14
1,11
1,09

2005
O
1857
9788
9735

2009
O
2020
10884
10825

nákladní
1,13
1,10
1,06

2009
TNV
93,6
1979,7
2072,2

nárůst záměrem

TNV
101
2186
2288

O
10

TNV
66

10

66

O
2020
10884
10825

TNV
101
2186
2288

celkem
O
2030
10884
10835

TNV
167
2186
2354

nárůst %
O
100,5
100
100,1

TNV
165,2
100
102,9

Jiná infrastruktura
elektrická energie
Pro napojení betonárny na el. energii bude potřeba realizovat přípojku vzdušného vn
vedení v délce cca 600 m a vybudování vlastní sloupové trafostanice.
voda
Přípojky vody pitné i užitkové budou ze stávajících vodovodních řadů vedených podél
komunikace č. 118 na opačné straně než je budoucí areál betonárny.
odpadní vody
splaškové vody - žumpa na vyvážení
odpadní technologické vody - nebudou provozem produkovány (využity
v technologii)
dešťové vody - částečně využití v technologii a částečně odvod do obtokového příkopu
podél odvalu jámy č. 16
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B.III. Údaje o výstupech

B.III.1. Množství a druh emisí do ovzduší
Podle stávající legislativy v ochraně ovzduší jsou rozlišovány stacionární a mobilní
zdroje znečišťování ovzduší. Pro potřeby posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je
obvykle používáno členění na bodové (stacionární), liniové a plošné zdroje znečišťování
ovzduší, neboť má přímou návaznost na rozptylové studie zpracované programem SYMOS.
Realizace záměru
Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou.
Liniové zdroje znečištění mohou být představovány provozem nákladní techniky při
zemních pracích a při návozu stavebního materiálu v etapě výstavby. Odhad emisí z liniových
zdrojů v celé etapě výstavby nelze spolehlivě predikovat. Upřesnění těchto údajů a stanovení
četnosti dopravy v průběhu celé etapy výstavby bude možno provést až v rámci zpracování
prováděcích projektů stavby, kdy bude určen dodavatel stavby a dále budou určeny druhy a
množství jednotlivých materiálů a dodávek strojního zařízení.
Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor staveniště,
který může být zdrojem sekundární prašnosti. Při požadavku dodržování technologické kázně
v etapě výstavby je však nezbytné respektovat následující doporučení:
− vlastní zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě
nutnosti eliminovat sekundární prašnost kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních
komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti

Provoz záměru
a) bodové zdroje znečištění ovzduší
Bodovými zdroji budou:
1. ohřev záměsové vody
2. ohřev kameniva v zásobníku
3. cementové hospodářství
Ohřev záměsové vody a temperování prostoru betonárny včetně ohřevu kameniva
v násypce betonárny je zajištěno topidly na LTO.
− záměsová voda se ohřívá v agregátech HEAT MASTER 2 × 96 kW = 192 kW
− hodinová spotřeba LTO
max. 16,3 kg/h
− roční spotřeba LTO pro ohřev záměsové vody 9 620 kg/rok
− temperování prostoru betonárny a ohřev kameniva - generátor AGRI 70 2 × 65 kW
=130 kW
− hodinová spotřeba LTO na topení
max. 13 kg/h
1 710 kg/rok
− roční spotřeba LTO na topení
− roční spotřeba LTO celkem
cca 11 330 kg/rok

18

B. Údaje o záměru

Emise z výše uvedených spalovacích zdrojů dle emisních faktorů dle přílohy č. 5 nař. vl.
352/2002 Sb.:
emisní faktor
kg/t LTO
2,13
4*

tuhé látky
SO2
NOx

10

CO
CxHy**

0,59
0,34

agregáty HEAT MASTER
max. g/hod
kg/rok

generátory AGRI
max. g/hod
kg/rok

34,7

20,49

27,7

3,64

65,2

38,48

52,0

6,84

163,0
9,6

96,20
5,68

130,0
7,7

17,10
1,01

5,5

3,27

4,4

0,58

* - obsah síry v palivu 0,2 %
** - organické látky vyjádřené jako suma org. C

Buňky budou vytápěny nebo temperovány (sklad přísad, AT stanice) elektrickými
přímotopy. Buňky velínu a dispečera budou klimatizované.
Cementové hospodářství sestává ze čtyř celosvařovaných zásobníků cementu a
popílku. Zásobníky cementu a popílku budou vybaveny filtry FC 2J 13V01 (WAM). Pro filtry
na silech prašných materiálů je výrobci již běžně garantována max. hodnota koncentrace TZL
na úrovni 20 mg/m3.
tuhé emise (maximum)
20 mg/m3 (PM10)
(silo je vybaveno filtrem s oklepem)
množství vzdušiny
400 Nm3/hod
v provozu max. 2 hod/směnu (denně)
při max. výkonu 400 hod ročně
160 000 Nm3/rok (plnění sila)
škodlivina
tuhé látky

kg/hod
0,008

mg/Nm3
20

kg/rok
3,2

b) plošné zdroje znečištění ovzduší
Pojezdy nakladačů
Při vlastním provozu lze za plošný zdroj považovat pojezd nakladače v areálu.
Technologie výroby betonových směsí předpokládá použití nakladače v areálu betonárny 4
hodiny denně v pracovní dny. Dle dispozičního řešení lze odhadnout, že se nakladač pohybuje
v prostoru skládek kameniva a násypky surovin na průměrné trase cca 150 m, plocha zdroje
0,3 ha. Vyčíslené emise jsou v rámci posuzovaného záměru specifikovány následujícími
údaji:
NOx
Plošný zdroj
P1

Benzen

PM10

g.s-1

kg.den-1

t. rok-1

g.s-1

kg.den-1

t.rok-1

g.s-1

kg.den-1

t.rok-1

0,175

2,52

0,5796

0,0005

0,0079

0,0018

0,0382

0,55

0,1265
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Stání automobilů uvnitř areálu

Dalším plošným zdrojem je stání automobilů uvnitř areálu. Na základě dispozičního
řešení záměru lze emise z tohoto plošného zdroje bilancovat z volnoběhu automobilů – 7 577
vozidel za rok (230 prac. dnů), tj. 33 vozidel/den (1 automobil 1 minuta). Při použití emisních
faktorů pro rok 2010 lze bilancovat následující sumy emisí (pozn. při volnoběhu bylo
uvažováno se vztahem, že 1 minuta volnoběhu se rovná ujetí 1 km), plocha zdroje 0,3 ha.
Suma emisí z plošného zdroje:
NOx
Plocha areálu

PM10

Benzen

g/m.s-1

kg/km.den-1

t/km.rok-1

g/m.s-1

kg/km.den-1

t/km.rok-1

g/m.s-1

kg/km.den-1

t/km.rok-1

1,99E-05

0,5742

0,1321

6,08E-08

0,0018

0,0004

1,50E-06

0,0434

0,0100

Sekundární prašnost
Podle údajů EPA je pro obalovny živičných směsí uvažována emise 0,22 kg/hod
tuhých znečišťujících látek při výkonu 60 000 t obalovaných živičných směsí za rok. Jedná se
o obdobný provoz z hlediska skládek kameniva. U obaloven živičných směsí však tvoří cca
70 % emise z filtračního zařízení obalovny - obdobné zařízení v betonárně dle záměru není.
Odpovídající emise při daném výkonu betonárky tedy činí: 0,22 *0,3 * 0,5 = 0,033 kg/hod
Pokud předpokládáme, že tento zdroj působí celoročně, jedná se o emise:
365*24*0,033 = 289 kg/rok
c) liniové zdroje znečištění ovzduší
Liniovým zdrojem je odvoz betonových směsí, dovoz štěrkopísků, cementu, popílku a
přísad - zvýšení emisí z dopravy na komunikacích. Nároky na dopravu jsou popsány
v kapitole B.II.4 tohoto oznámení.
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou bylo pracováno
s emisními faktory pro rok 2010, převzatými z webu MŽP. V souladu s novými legislativními
opatřeními vydalo MŽP ČR jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo
možné v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či
hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší.
Emisní faktory pro rok 2010:
Typ
vozidla
TNA

Emisní
úroveň
EURO 1

Rychlost
(km/h):
60

NOx
17,3993

Emisní faktor (g/km)
Benzen
PM 10
0,0524
1,3170

Z hlediska příspěvku k imisní zátěži ve stavu provozu nové betonárny ve vztahu
k dopravní zátěži lze bilancovat emise na komunikačním systému následovně.
Benzen
NOx
PM10
g/m.s-1

kg/km.den-1

t/km.rok-1

g/m.s-1

kg/km.den-1

t/km.rok-1

g/m.s-1

kg/km.den-1

t/km.rok-1

3,98E-05

1,1484

0,2641

1,22E-07

0,0035

0,0008

3,01E-06

0,0869

0,0199
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Předběžná kategorizace zdroje
1. Betonárna včetně skladování surovin
Kategorie zdroje znečišťování ovzduší (zvláště velký, velký, střední a malý) a zařazení
zdroje je dána nařízením vlády č. 615/2006 Sb. o stanovení emisních limitů a dalších
podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
Nařízení vlády 615/2006 Sb., př. č. 1, část II - kategorie, emisní limity a technické podmínky
provozu zdrojů platné do 31. 12. 2009:
bod 3.6. Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava
a zpracování kameniva - přírodního i umělého, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační
linky stavebních hmot
Technologické linky pro zpracování kamene, zpracování kameniva a přípravu stavebních hmot a
betonu a recyklační linky o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den
Kategorie: střední zdroj
Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná,
tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší a s
ohledem na technické možnosti používat podle povahy procesu vodní clony, skrápění, odprašovací
nebo mlžící zařízení.

Nařízení vlády 615/2006 Sb., př. č. 1, část III - kategorie, emisní limity a technické podmínky
provozu zdrojů platné od 1. 1. 2010 - stejné jako v části II
2. Spalovací zdroje na LTO
2.1. Příprava teplé vody - jmenovitý výkon 2 x 96 kW
2.2. Ohřev kameniva - jmenovitý výkon 2 x 65 kW
Tyto zdroje jsou ve smyslu § 4 odst. 5 a 7 kategorizovány jako 4 samostatné
stacionární malé zdroje znečišťování ovzduší (není možné, aby odpadní plyny byly svedeny
do jednoho výduchu).
Podmínky provozu (příloha č. 7 k nařízení vlády č. 146/2007 Sb.):
- účinnost spalování paliv - 90 %
- max. povolené množství COref ve spalinách - 1 000 mg/m3 při ref. obsahu kyslíku 3 %
Kategorizaci zdroje bude upřesněna na základě odborného posudku ve smyslu zákona
č. 86/2002 Sb., v platném znění v další přípravě záměru.

B.III.2. Množství odpadních vod a jejich znečištění
Realizace záměru
Etapa výstavby předpokládá produkci splaškových odpadních vod ze sociálního
zařízení pracovníků provádějících výstavbu. Produkce splaškových vod vyplývá z celkového
uvažovaného počtu pracovníků v etapě výstavby a je vybilancována v následující tabulce:
Předpokládaná produkce splaškových vod v etapě výstavby
Počet pracovníků
Spotřeba/os/směna [l]
Spotřeba vody během výstavby [m3]

20
250
cca 250
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Splaškové odpadní vody budou vznikat během výstavby v areálu stavební firmy
provádějící výstavbu (sociální zázemí pracovníků). Při zřizování dočasného zařízení
staveniště bude osazeno např. chemické WC.
Provoz záměru
Splašková voda ze sociální buňky bude shromažďována ve vodotěsné žumpě, která
bude pravidelně vyvážena k likvidaci. Objem těchto vod se přibližně rovná potřebě pro
sociální účely (132 m3/rok).
Technologické odpadní vody v provozu nevznikají. Mytí dopravních prostředků bude
prováděno u specializované firmy a v prostoru betonárny nebude prováděno. V areálu bude
prováděn pouze výplach míchačky, čerpadel a automixů. Pro zpracování těchto zbytků
betonových směsí bude v areálu umístěno recyklační zařízení. Recyklační zařízení zbytky
betonové směsi rozplaví, vypere a současně vytřídí kalovou vodu a kamenivo. Kalová voda je
odváděna potrubím do kalové jímky s míchadlem. Kalová voda i vyprané kamenivo se opětně
používá do nové výroby betonových směsí. Dochází k ekonomickému přínosu plynoucímu ze
značné úspory vody potřebné na vymývání automixů a míchačky.
Veškerá voda z oplachu automixů a z plochy, která by mohla být znečištěna úkapy
betonových směsí, včetně plochy pod míchačkou, bude svedena do splachové jímky a
následně zpracována při výrobě.
Ve splachové jímce se zachytí úkapy betonových směsí ze splachu plochy v prostoru
betonárny, usazený pevný obsah jímky bude pravidelně vybírán nakladačem a zpracováván
v recyklačním zařízení. Voda ze splachové jímky přetéká přes nornou stěnu do sedimentační
jímky. Automatika recyklačního zařízení využívá vodu ze sedimentační jímky k přednostnímu
doplňování vody do bezodtokové kalové jímky. Voda ze sedimentační jímky přetéká do
akumulační jímky a využije se pro kropení zpevněných ploch betonárny a zalévání zeleně.
Přebytky čisté dešťové vody budou odvedeny do obvodového příkopu podél odvalu jámy č.
16
Schéma vod je uvedeno na konci kapitoly B.I.
Dešťové vody budou zachyceny ve splachové jímce spolu s oplachovými vodami - viz
výše. Jak již bylo výše uvedeno, část dešťových vod bude použita v technologii a část bude
použita na údržbu zpevněných ploch a na zalévání zeleně. Přebytky této dešťové budou
odvedeny do obtokového příkopu podél odvalu jámy č. 16.
Odhad množství dešťových vod z celého areálu je uveden v následující tabulce.
Výpočet množství dešťových vod je uveden při roční výšce srážek 611 mm.
druh plochy
zastavěné plochy
zpevněné plochy
skládky písku a kameniva
nezpevněné plochy
nezapočítané (jímky, nádrže)
celkem
* odhad
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plocha
m2

ψi

m3/rok

260
5035
900
570
115
6 880

0,9
0,7
0,25*
0,1
0

143,0
2153,5
137,5
34,8
0
2468,7
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Celková produkce dešťových vod z areálu betonárny je odhadována na cca 2 468,7 m3
dešťových vod ročně. Vzhledem k nerovnoměrnosti dešťových srážek lze předpokládat, že
pro výrobu betonových směsí se využije cca 32 % těchto srážek. Podíl dešťové vody na
celkové spotřebě technologické vody tedy bude 800 m3/rok.
Přebytečná voda bude využita na údržbu zpevněných ploch a zeleně. Voda z údržby
zpevněných ploch bude vracena do splachové jímky.
Údržba zpevněných ploch - 100 m3/rok, údržba zeleně cca 23 m3/rok.
Nevyužitá dešťová voda bude řízeně vypouštěna do obvodového příkopu haldy č. 16.
Jedná se v průměru o 1 645 m3/rok, tj. cca 0,05 l/s.
Odvodový příkop kolem odvalu jámy č. 16 je budován v rámci odstranění staré
ekologické zátěže v areálu bývalé úpravny uranových rud 1. Máj (nyní Ecoinvest). Technické
práce probíhají v tomto roce. Obvodový příkop je budován z důvodu zabránění zasakování
povrchových vod do tělesa haldy (zabránění vyluhování především přírodních radionuklidů a
následně zvyšování objemu důlních vod na dekontaminační stanici v areálu jámy č. 19).
Konečným recipientem obvodového příkopu odvalu jámy č. 16 je Dubenecký potok.
Dotace této vodoteče je účelná, neboť vlivem průsaků v okolí odvalů 11 trpí tato vodoteč
stálým nedostatkem vody.
Přívalové vody
Pro výpočet bylo použito náhradních intenzit deště podle Němce pro srážkoměrnou stanici
Padrť:
i = HS/t = (a.logt + b).Nn/t
kde

i - náhradní intenzita deště (mm/min)
HS - dešťový úhrn (mm)
t - doba deště (min.)
N - počet let za který se intenzita v dlouhodobém průměru dosáhne nebo překročí jednou
a,b,n - parametry pro jednotlivé vyhodnocené lokality

lokalita
Padrť

a
10,4

b
1,84

n
0,24

Odpovídající návrhové 15-ti minutové deště pro různé periodicity jsou uvedeny v následující
tabulce.

Tab.: Návrhové 15 – ti minutové deště
1

0,5

0,2

156,3

184,6

230,1

periodicita
0,1
l/ha.s
271,7
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0,05

0,02

0,01

320,9

399,8

472,2
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Tab.: Bilance srážkových vod
druh plochy
zastavěné
plochy
zpevněné
plochy
skládky písku
a kameniva
nezpevněné
plochy
nezapočítané
(jímky,
nádrže)
celkem
druh plochy
zastavěné
plochy
zpevněné
plochy
skládky písku
a kameniva
nezpevněné
plochy
nezapočítané
(jímky,
nádrže)
celkem

plocha
m2

periodicita
1
0,5
0,2
0,1
0,05
0,02
0,01
celkový objem dešťových vod v areálu v m3/15 min

260

3,29

3,89

4,85

5,72

6,76

8,42

9,94

5035

49,58

58,56

72,99

86,18

101,79

126,82

149,78

900

3,17

3,74

4,66

5,50

6,50

8,10

9,56

570

0,80

0,95

1,18

1,39

1,65

2,05

2,42

115

0

0

0

0

0

0

0

56,8

67,1

83,7

98,8

116,7

145,4

171,7

periodicita
0,5
0,2
0,1
0,05
0,02
objem dešťových vod v areálu v l/s

0,01

plocha
m2

1

260

3,7

4,3

5,4

6,4

7,5

9,4

11,0

5035

55,1

65,1

81,1

95,8

113,1

140,9

166,4

900

3,5

4,2

5,2

6,1

7,2

9,0

10,6

570

0,9

1,1

1,3

1,5

1,8

2,3

2,7

115

0

0

0

0

0

0

0

63,2

74,6

93,0

109,8

129,7

161,5

190,8

Akumulace v realizovaných jímkách dle záměru je z hlediska přívalových dešťů
dostatečná.
- množství vypouštěného znečištění v t/rok, mg/l; průměrné maximální hodnoty
Teoretický objem dešťových vod z areálu je cca 2 468,7 m3/rok. Dešťové vody budou
svedeny do jímek recyklačního zařízení. Část této vody bude využita jako technologická voda
(cca 800 m3/rok), ostatní zachycené vody budou odváděny přes odlučovač ropných látek do
obvodového příkopu podél odvalu jámy č. 16.
Předpokládané znečištění: NEL

průměr 0,1 mg/l, max. 0,2 mg/l, NL 20 mg/m3.
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Předpoklad vypouštěného znečištění:
objem odváděných
vod
m3/rok
1 645

škodlivina

NEL
NL

koncentrace

množství za rok

mg/l
0,1
20

kg/rok
0,17
32,9

Odváděná povrchová (dešťová) voda z areálu musí splňovat podmínky stanovené
příslušným vodoprávním orgánem.
−

Pro zajištění ochrany vod doporučujeme v další fázi projektového řešení zpracovat Plán opatření
pro případ havárie a zhoršení jakosti vod (havarijní plán) dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č.
254/2001 Sb., o vodách. a předložit Krajskému úřadu Středočeského kraje ke schválení.

B.III.3. Kategorizace a množství odpadů
Realizace záměru
Etapa výstavby nevyvolá vznik významného množství odpadů. Pozemek pro výstavbu
betonárny není v současné době využíván. Na pozemku nejsou žádné požadavky na asanace
či bourací práce. Terénní práce budou prováděny v minimálním rozsahu. Půjde v převážné
míře pouze o výkopové práce např. pro vybudování základů. Výstavbou betonárny dojde ke
kácení náletových křovin a několika vzrostlých stromů (biologicky rozložitelný odpad).
Pod velmi tenkou humózní vrstvou jsou na pozemku zbytky výkopku z důlní činnosti.
Úprava pláně musí být provedena tak, aby případný kontaminovaný výkopek byl odstraněn a
nahrazen neutrálním materiálem.
Pro konečnou úpravu terénu je navržena maximální úroveň dávkového příkonu gama
0,6 µGy/hod. Případné materiály s vyšším dávkovým příkonem gama budou předány DIAMO
s.p. o.z. SUL k dalšímu nakládání (např. využití na zásypy důlních děl).
Přehled běžných odpadů vznikajících v etapě výstavby (kategorizace dle vyhlášky č 381/2001 Sb.)

kód druhu odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 05
podskupina 17 01
podskupina 17 02
17 04 05
17 04 11
17 05 04
20 02 01
20 03 01

název odpadu
papírové a lepenkové obaly
plastové obaly
kovové obaly
kompozitní obaly
beton, cihly, tašky a keramika
dřevo, sklo, plasty
železo, ocel
kabely neuvedené pod 17 04 10
zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05
03
biologicky rozložitelný odpad
směsný komunál.odpad

nakládání s odpadem
specializovaná firma
specializovaná firma
specializovaná firma
specializovaná firma
specializovaná firma
specializovaná firma
specializovaná firma
specializovaná firma
využití na terénní
úpravy v areálu
specializovaná firma
specializovaná firma

* - odpady jsou v katalogu odpadů v příloze č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. označeny jako nebezpečné
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Dodavatel stavby zajistí v rámci staveniště podmínky pro třídění a oddělené
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu s platnou legislativou v oblasti
odpadového hospodářství. V průběhu výstavby bude o vznikajících odpadech vedena
odpovídající evidence, která bude v rámci kolaudace předložena dotčeným správním úřadům
včetně dokladování způsobu jejich využití či odstranění oprávněnou osobou.

Provoz záměru
Výrobní proces je téměř bezodpadový. Z hlediska současných požadavků na zajištění
bezodpadové výroby bude betonárna vybavena recyklačním zařízení. Toto zařízení je určené
ke zpracování tekutých zbytků betonových směsí a je schopno zpracovat zbytky betonové
směsi jak z výplachu mixů, tak i z výplachu míchačky a čerpadel. Recyklační zařízení zbytky
betonové směsi rozplaví, vypere a současně vytřídí kalovou vodu a kamenivo. Kalová voda je
odváděna potrubím do kalové jímky s míchadlem. Vyprané kamenivo je z pracího zařízení
dopravováno šnekem do boxu. Celý provoz je řízen automatikou, včetně spouštění a vypínání.
Kalová voda i vyprané kamenivo se opětně používá do nové výroby betonových směsí.
Veškerý získaný materiál z recyklace se 100% použije do nové výroby. Současně dochází
k ekonomickému přínosu plynoucímu ze značné úspory vody potřebné na vymývání
automixů a míchačky. Zbytkový beton činí až 4 % z ročního výkonu betonárny.

Odpadem bude kal ze sedimentační jímky, do které jsou spádovány plochy, na kterých
může dojít k znečištění úkapy betonových směsí. jedná se o jemný kal, který nemůže být
využit ve výrobě. Tento kal bude likvidován jednou za rok až dva roky. Vytěžený kal se
nechá vyschnout v odvodňovacím boxu a potom se odveze na skládku.
V následující tabulce jsou uvedeny odpady vznikající z běžného provozu zařízení
(úklid, údržba, sociální zařízení).
Přehled odpadů vznikajících z provozu zařízení (kategorizace dle vyhlášky č. 381/2001 Sb.)
kód druhu název
odpadu
10 13 14 odpadní betonový kal
13 01 10* nechlorované hydraulické
minerální oleje
*
13 02 05 nechlorované minerální motorové,
převodové a mazací oleje
*
13 05 02 kaly z odlučovačů oleje
15 01 06 směsné obaly
15 01 10* obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné (údržba
zařízení)
15 02 02* absorpční činidla, filtrační
materiály, čistící tkaniny a
ochranné oděvy znečištění
nebezpečnými látkami (údržba)
17 01 01 beton kusy

26

odhad množství za nakládání s odpadem
rok
20 t
oprávněná firma**
0,008
oprávněná firma**
0,008

oprávněná firma**

0,2
0,5 t
50 kg

oprávněná firma**
oprávněná firma**
oprávněná firma**

30 kg

oprávněná firma**

15 t

oprávněná firma**
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kód druhu název
odpadu
20 01 21* zářivky a jiný odpad obsahující
rtuť
20 03 01 směsný komunální odpad
20 03 04 kal ze septiků a žump

odhad množství za nakládání s odpadem
rok
3 ks
oprávněná firma**
1,5 t
170 m3

oprávněná firma**
oprávněná firma**

* - odpady jsou v katalogu odpadů v příloze č. 1 k vyhlášce 381/01 Sb. označeny jako nebezpečné
** - viz § 12 odst.3 zákona 185/2001 Sb. v platném znění

Vlastní způsob nakládání s odpady je nutno provádět v souladu s platnou legislativou
(zákon č. 185/2001 Sb., v platném znění včetně prováděcích předpisů) z čehož upozorňujeme
zejména na dále uvedené zásady:
-

povinnost předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství a nebezpečné
vlastnosti,
odpady upravovat, využívat a zneškodňovat pouze v souladu s platnou
legislativou,
s odpady označenými jako nebezpečné je nutno nakládat jako s nebezpečnými
látkami včetně všech dalších souvisejících opatření,
původce je povinen zajistit předností využití odpadů,
ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů,
zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.

Žádné vznikající odpady nebudou v areálu dlouhodobě skladovány. Nebezpečné
odpady budou přechodně skladovány ve shromaždišti nebezpečných odpadů zabezpečeném
v souladu s platnou legislativou. Odpadní oleje budou odvezeny specializovanou firmou ihned
po výměně.
K nakládání s nebezpečnými odpady bude požádán o souhlas Městský úřad Příbram.
Odpady, které by mohly vzniknout při havárii
Odpady, které by mohly v případě havárií vznikat, jsou představovány především
úniky paliv dopravních a mechanizačních prostředků, včetně dieselagregátů drtící a třídící
linky, mazadel ze zásobníků, rozvodů, dopravních a mechanizačních prostředků při jejich
poruchách a haváriích. Při havarijních situacích mohou vznikat odpady, z nichž z hlediska
ovlivnění životního prostředí jsou nejzávažnější odpady nebezpečné s obsahem ropných látek.
Patří k nim především:
kód druhu
odpadu
17 05 03*
15 02 02*

17 09 03*

19 13 01*

název odpadu
zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
absorpční činidla, filtrační materiály, čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištění
nebezpečnými látkami
jiné stavební a demoliční odpady (včetně
směsných stavebních a demoličních odpadů)
obsahující nebezpečné látky
pevné odpady ze sanace zeminy obsahující
nebezpečné látky
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pravděpodobný způsob
nakládání
odstranění oprávněnou firmou
odstranění oprávněnou firmou

odstranění oprávněnou firmou

odstranění oprávněnou firmou
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Neuvádíme zde plný výčet povinností vyplývajících z legislativních předpisů
nakládání s odpady. Tyto povinnosti jsou obecně známé a patří k běžným povinnostem
provozovatele.

B.III.4. Ostatní
Realizace záměru
Etapa výstavby může být zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry
v území.
Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu
používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací,
organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry
nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém
stadiu výstavby.
Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně používané
stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které
významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa
pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici.
Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se
bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze
staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena.
Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do
okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může tedy z uvedených důvodů být určitý
odhad nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad
hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v
tomto případě blíží maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v
mnoha dnech či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny hladiny
akustických výkonů stavebních mechanismů, které budou pravděpodobně na staveništi
používána a které vycházejí z archivních údajů.
Strojní zařízení:
rypadlo malé
nakladač
vrtací souprava
autojeřáb
čerpadlo na betonovou směs
kompresor
rozbrušovačka
sbíjecí kladiva
velká míchačka
automix TATRA

Počet kusů
1
2
1
3
1
1
1
2
2
2

LAeq
(dB/A/)
80
81
82
75
75
75
75
80
60
73
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Poznámka:
lžíce do 0,5 m3
typ UN 053.59
typ HUYTE
odhlučněná verze
ATLAS Copco XAS 175

obsah 125 l
při domíchávání a vypouštění betonu
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Výpočet akustické zátěže pro nejbližší objekty obytné zástavby nebyl prováděn,
vzhledem k tomu, že objekty trvalé zástavby jsou od areálu budoucí betonárny značně
vzdáleny a stavební práce jsou velmi malého rozsahu a doba jejich trvání bude krátká.

Provoz záměru
Hluk

Zdroje hluku a vibrací
− vlastní betonárna
− kompresory
− dopravní prostředky
Míchačka betonárny nevykazuje vysokou hlučnost, která je ještě snížena opláštěním
betonárny. Kompresor jako zdroj stlačeného vzduchu 0,2 MPa je umístěn na přepravníku
VLC a kompresor 0,7 MPa je umístěn v prostoru betonárny pod opláštěním. Kompresory jsou
vybaveny tlumiči sání a pracují krátkodobě. Hladina hluku měřená 1 m od opláštění
obdobného zařízení nepřevyšovala hodnotu 60 dB(A) u obdobného zařízení. Hladina
akustického výkonu předmětného zařízení je zanedbatelná s ohledem na hluk od dopravních
prostředků. Hlučnost dopravních prostředků nemůže provozovatel ovlivnit, ale bude dbát na
minimální dobu jejich chodu.
Akustická studie nebyla zpracována. Areál je situován v dostatečné vzdálenosti od
obytné zástavby, v nejbližším okolí nejsou žádné chráněné venkovní prostory staveb ani
chráněné venkovní prostory.
Vibrace

Vlastní provoz není zdrojem vibrací. Vibrace připadají v úvahu pouze pro obsluhu
nakladače.

Záření

Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. V betonárně se
nezpracovávají materiály se zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů ani materiály
s obsahem umělých radionuklidů.
Zákon č. 18/97 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (platný
od 1.7.1997) ve znění pozdějších předpisů a zejména související vyhláška 307/02 Sb. o
radiační ochraně upravují i podmínky pro ozáření z přírodních zdrojů. Podle § 6 odst. 6
zákona jsou výrobci stavebních materiálů povinni zajistit systematické měření a hodnocení
obsahu přírodních radionuklidů ve vyráběných stavebních materiálech. Požadavky na
stavební materiály jsou dány v § 96 vyhlášky 307/02 Sb.
V praxi to znamená, že provozovatel betonárny si musí od svých dodavatelů, tj.
příslušných lomů, vyžádat potřebné údaje (tj. kopie výsledků měření event. posudků), aby
mohl kdykoliv dokladovat složení surovin použitých při výrobě.
Pouze doplňujeme, že z hlediska vyhl. č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně by obsah
Ra226 v písku, štěrku, popílku a cementu neměl převýšit 300 Bq/kg při použití pro stavby
s pobytovou místností a 1000 Bq/kg při použití výhradně pro stavby jiné než s pobytovou
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místností (§ 96 čl. 2 a příl. č. 10, tab. č. 2 - mezní hodnoty hmotnostní aktivity). Při dosažení
hodnoty větší než mezní hodnota nesmí být materiál uveden do oběhu. Povinnost kontroly
přísluší dodavateli surovin, betonárna musí být pouze informována, jaké parametry by měl
dodávaný materiál splňovat. Vyhláška dále stanovuje, že dodavatel musí provádět kontrolu
systematicky, to je nejméně jednou za 2 roky při použití pro stavby s pobytovou místností a
za 5 let při použití výhradně pro stavby jiné než s pobytovou místností.
Při realizaci ani v provozu se nepředpokládá provozování otevřených generátorů
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory obsahovala, tj.
zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků elektromagnetického záření na
zdraví ve smyslu nařízení vlády 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.
Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých
frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující
hodnoty stanovené uvedeným nařízením vlády 1/2008 Sb.
Zápach

Záměr nebude zdrojem zápachu.

B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Havarijní situace v areálu betonárny může nastat v souvislosti s únikem ropných
produktů a s požárem technologického zařízení.
Havarijní únik ropných látek přichází v úvahu z dopravních prostředků včetně
kolového nakladače. Pro likvidaci úniků ropných látek bude betonárna vybavena vapexem
nebo jiným podobným přípravkem a nádobami na uložení znečištěného vapexu, zeminy nebo
vody.
Příčinou vzniku požáru mohou být závady na elektroinstalaci. Při požáru ropných
produktů a hořlavých látek, instalací nebo stavebních konstrukcí vznikají sloučeniny s účinky
dráždivými, narkotickými nebo toxickými na organismus. Při tepelném rozkladu ropných
produktů a plastů vznikají oxidy uhlíku, dusíku, aromatické uhlovodíky (benzen, toluen) a při
hoření plastů mohou vznikat další nebezpečné látky (chlorovodík, kyanovodík, fosgen). Tyto
zplodiny představují negativní zásah do životního prostředí, nebezpečí pro zasahující hasiče,
pro práci na požářišti a v jeho okolí, kam mohou být zaneseny zkondenzované nebezpečné
uhlovodíky a saze.
Zásady zajištění požární ochrany stavby
Veškeré materiály používané při výrobě betonových směsí, jsou nehořlavé. Výrobní
zařízení je převážně ocelová konstrukce, což znamená, že požární zatížení je minimální. Místa
zvýšeného požárního rizika (velín, AT stanice a sociální zázemí) budou vybavena, dle
požárně bezpečnostního řešení stavby, předepsanými hasebními prostředky. K hašení mohou
být využity i jímky s volnou hladinou a kapacitou která je větší jak 100 m3 vody. Komunikace
v areálu i mimo jsou vhodné pro příjezd požární techniky, evakuace osob v počtu 5
pracovníků vyskytujících se v přízemních objektech je bez problému.
Zajištění bezpečnosti provozu stavby či užívání
Před zahájením stavebních prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni
s platnými bezpečnostními předpisy a normami, zejména Zákonem 309/2006 Sb. kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
30

B. Údaje o záměru

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci);
- preventivní opatření, následná opatření
Pro případ požáru bude areál vybaven hasícími přístroji.
Pro případ havárie budou ve skladu přísad umístěny prostředky určené k její likvidaci.
(sorbent- např. vapex, pytle, stěrky, rukavice).
Příjezdová komunikace konstrukcí vyhovuje pro pojezd požární techniky dle
požadavků ČSN 73 0802.
Pro provoz betonárny bude zpracován podrobný provozní řád. Pro případ havárie
doporučujeme zpracovat Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod (havarijní
plán) dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a to s náležitostmi dle § 5
vyhlášky č. 450/2005 Sb. Pro případ požáru bude zpracován požární řád.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V
DOTČENÉM ÚZEMÍ

Zájmové území se nachází ve Středočeském kraji, okrese Příbram, na katastru obce
Háje. Záměr má být realizován severovýchodně od zastavěné části obce Háje, severně od
komunikace č. 118, v sousedství bývalého odvalu jámy č. 16 uranových dolů (v současnosti
dotěžován na výrobu tříděného kameniva). Záměr se nedotýká intravilánu obce.
Geografické souřadnice zájmové lokality:

x: 775 300
y: 1 084 750
z: 586

Kartograficky je plocha zájmového území zobrazena v mapách:
ZM - měřítko 1:50 000, list 22-21 Příbram
1:10 000, list 22-21-01 a 22-21-02
Podrobnější údaje poskytuje SMO měřítka 1: 5 000, list Příbram 0-2.

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území
C.1.1. Územní systémy ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) je vymezován na základě zákona
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Můžeme jej charakterizovat jako
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých, ekosystémů.
ÚSES umožňuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivě působí na okolní, méně
stabilní části krajiny a vytváří tak základ pro její mnohostranné využívání. Vymezení ÚSES
stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve
spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní
správy lesního hospodářství.
Rozlišují se tři úrovně ÚSES: místní (lokální)
regionální
nadregionální
Záměr není v kontaktu s žádným z nadregionálních a regionálních prvků USES.
V širším zájmovém území se nevyskytují nadregionální a regionální prvky systému
ekologické stability. Lokalizace nejbližších regionálních a nadregionálních prvků je zřejmá z
následující situace (dle podkladů zveřejněných na portálu veřejné správy).
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Lokální územní systém ekologické stability v okolí záměru je znázorněn na situaci
v příloze 3.3. Západně od zájmového území je směrem S-J veden lokální biokoridor. Tento
biokoridor propojuje jednotlivá lokální biocentra a vede monokulturními porosty smrku a
borovice a smíšenými porosty smrku, borovice, dubu, lípy a břízy.
Z lokálních biocenter, která propojuje výše uvedeny biokoridor, je nejblíže
posuzovanému záměru funkční biocentrum, jehož jádro tvoří smíšený porost smrku, dubu,
lípy a borovice a zbytek jsou monokulturní porosty smrku a borovice (označeno jako BC9).
Toto biocentrum se nachází severně od komunikace č. 118 a severozápadně od posuzovaného
záměru. Jižně od komunikace č. 118 a posuzovaného záměru se nachází lokální biocentrum
jehož jádro tvoří smíšený porost smrku, dubu, lípy, modřínu a břízy a zbytek jsou
monokulturní porosty smrku a borovice (označeno jako BC11).

C.1.2. Zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky,
Natura 2000
C.1.2.1. Zvláště chráněná území a přírodní parky
Zvláště chráněná území ani přírodní parky ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. se
v zájmovém území nenacházejí. Nejbližším přírodním parkem zřízeným ve smyslu § 12 zák.
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ČNR č. 114/1992 Sb. v platném znění je cca 13 km jihozápadním směrem přírodní park
Třemšín.

C.1.2.2. Natura 2000
Soustava Natura 2000 je v České republice tvořena ptačími oblastmi a evropsky
významnými lokalitami podle požadavků směrnice 79/409/EHS a 92/43/EHS (transponováno
novelou zákona č. 114/1992 Sb. - zákon č. 218/2004 Sb.). Národní seznam evropsky
významných lokalit byl stanoven v nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Ptačí oblasti byly
vymezeny nařízeními vlády každá jednotlivě.
Ptačí oblasti ani evropsky významné lokality se v sousedství záměru nenacházejí.
Z evropsky významných lokalit se nejblíže záměru nachází evropsky významná lokalita
Jablonná - mokřad (6 km V směrem), evropsky významná lokalita Obecnický potok (7,5 km
SZ směrem) a evropsky významná lokalita Octárna (10,5 km SZ směrem). Lokalizace je
zřejmá z následující situace (dle podkladů zveřejněných na portálu veřejné správy).

C.1.2.3. Významné krajinné prvky, památné stromy
V širším zájmovém území se vyskytují významné krajinné prvky VKP, jejichž status
je dán zákonem o ochraně přírody a krajiny. Podle § 3, písm. b), zákona č. 114/1992 Sb. jsou
významnými krajinnými prvky veškeré „lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní
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nivy“. VKP jsou tedy lesy v okolí záměru. VKP ve smyslu § 6 zákona č. 114/1992 Sb. nebyly
v širším zájmovém registrovány.
Na katastru Háje u Příbramě nebyly vyhlášeny památné stromy.

C.1.3. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
V zájmovém území ani v jeho bezprostředním okolí nejsou žádné registrované
kulturní nebo technické památky. Jedná se o území, které je poznamenané uranovou činností.
Pozemek částečně slouží jako odval jámy č. 16, který je současnosti dotěžován pro výrobu
tříděného kameniva.

C.1.4. Území hustě zalidněná
Záměr se nedotýká intravilánu obcí. Záměr se nachází na katastru obce Háje. Zájmové
území nepatří mezi území hustě zalidněná. Cca 300 m od záměru se západně až jihozápadně
nachází zastavěné území obce Háje. Doprava nebude vedena přes obec Háje, ale bude
využíváno napojení na komunikaci č. 4 (Praha - Strakonice).

Statistické údaje o obci Háje:
ZUJ:
Statut:
Počet částí:
Katastrální výměra:
Počet obyvatel:
Z toho v produkt. věku:
Průměrný věk:
Pošta:
Škola:
Zdravotnické zařízení:
Policie:
Kanalizace (ČOV):
Vodovod:
Plynofikace:

598402
obec
1
664 ha
258
161
37,2
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne

C.1.5. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické
zátěže, extrémní poměry v dotčeném území
Širší zájmové území (uranové ložisko Příbram) je dotčeno hlavně důsledky těžby
uranu, které téměř ve všech ekologických aspektech ovlivňovalo životní prostředí. Těžbou
uranu došlo ke znehodnocení původní funkce území v mnoha aspektech.
Záměr se nachází na pozemku, který částečně slouží jako odval jámy č. 16.
V současnosti je odval dotěžován pro výrobu tříděného kameniva. Severozápadně od záměru
je areál firmy Ecoinvest - bývalá úpravna 1. Máje, kde v současnosti probíhají sanační práce.
Jižně od záměru je areál bývalé šachty č. 16, kde v současnosti působí několik firem.
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Záměr je realizován v oblasti, která je značně poznamenaná bývalou hornickou
uranovou činností.
V oblasti Příbram provádí s.p. DIAMO, o.z. SUL monitoring míst dotčených
předchozí uranovou činností v poměrně husté monitorovací síti. Monitorovací místa jsou
umístěna v pozicích mezi potenciálními zdroji prašnosti event. Rn222 a nejbližšími sídelními
útvary. Z hlediska vlastního záměru nemají výsledky monitoringu praktický význam.
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C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v
dotčeném území, které budou pravděpodobně významně
ovlivněny
C.2.1. Ovzduší
Klimatické poměry jsou charakterizovány sledováním na stanici HMÚ Příbram Březové Hory (období 1931 - 1960) a jsou uvedeny v následující tabulce:

S (mm)
S 0,1 mm (dny)
S 1 mm (dny)
S 10 mm (dny)
T (°C)
Ep (mm/den)
Ep (mm/měsíc)
S-Ep (mm)
S (mm)
S 0,1 mm (dny)
S 1 mm (dny)
S 10 mm (dny)
T (°C)
Ep (mm/den)
Ep (mm/měsíc)
S-Ep (mm)

I
38,0
12,1
8,7
0,7
-2,4
0,5
15,1
22,9
VIII
69,0
12,2
10,1
2,0
16,1
2,7
82,8
-13,8

II
36,0
11,4
8,0
0,6
-1,4
0,5
15,1
20,9
IX
49,0
10,4
8,3
1,2
12,6
1,6
48,7
0,3

III
36,0
11,3
8,2
0,7
2,3
0,6
17,2
18,8
X
48,0
11,3
8,0
1,4
7,3
0,9
29,0,
19,0

IV
49
12,4
9,7
1,0
6,6
0,9
26,1
22,9
XI
39,0
12,3
8,4
1,0
2,0
0,8
23,1
15,9

V
66,0
12,1
9,7
1,8
12,0
1,7
54,1
11,9
XII
41,0
12,4
8,5
0,7
-1,3
0,6
16,9
24,1

VI
67,0
12,0
9,9
2,1
15,3
2,5
73,8
-6,8
III-VI
218,0
12,0
37,5
5,6
9,1
5,6
171,1
46,9

VII
73,0
12,2
10,2
1,9
17,0
2,9
91,0
-18,0
I-XII
611,0
11,8
107,7
15,1
7,2
16,1
492,9
118,1

S (mm)
průměrný úhrn srážek v mm
S 0,1 mm (dny)
průměrná počet dnů se srážkami 0,1 mm a více
S 1 mm (dny)
průměrná počet dnů se srážkami 1 mm a více
S 10 mm (dny)
průměrná počet dnů se srážkami 10 mm a více
průměrná
teplota vzduchu
T (°C)
Ep (mm/den)
potenciální denní hodnota výparu v mm
Ep (mm/měsíc)
potenciální měsíční hodnota výparu v mm
S-Ep (mm)
potenciální infiltrace v mm
Hodnoty potenciálního výparu byly vypočteny podle vzorce: Ep = E . c
E = 10(0,0452T-0,204)
c = pro III., IV., IX., a X. měsíc 0,7
c = pro V. až VIII. měsíc 0,8
v zimních měsících se hodnota c nenásobí
Z tabulky plyne nerovnoměrné rozdělení srážek v průběhu roku, nejméně srážek
spadne v únoru a březnu, které se svými 36 mm podílejí jen 5,9 % na ročním srážkovém
úhrnu, nejvíce srážek je v červenci, kdy spadne 73 mm srážek, což odpovídá 11,9 % ročního
srážkového úhrnu. Množství srážek spadlých ve vegetačním období výrazně převyšuje
množství srážek období nevegetačního klidu.
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Dále uvádíme pro zájmovou lokalitu údaje z Atlasu podnebí Česka (průměr za období
1961 - 2000):
- průměrná roční teplota vzduchu: 6 - 7 °C
- průměrná teplota vzduchu - jaro: 6 - 7 °C
- průměrná teplota vzduchu - podzim: 7 - 8 °C
- průměrná teplota vzduchu - léto: 12 - 13 °C
- průměrná teplota vzduchu - zima: -2 - (-1) °C
- průměrný roční úhrn srážek: 550 - 600 mm
- průměrný sezonní počet dní se sněžením: 60 - 70 dní
- průměrný sezonní počet dní se sněhovou pokrývkou: 60 - 80 dní
- průměr sezonních maxim výšky sněhové pokrývky: 20 - 30 cm
- průměrný roční úhrn doby trvání slunečního svitu: 1 500 - 1 600 hodin
- průměrná roční rychlost větru: 3,0 - 4,0 m.s-1
Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro lokalitu Příbram pro
5 tříd teplotní stability atmosféry a 3 třídy rychlosti větru dle Bubníka a Koldovského
zpracovaný ČHMÚ. Parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a v grafu
s rozdělením podle jednotlivých tříd rychlosti a stability, která je vytvořena programem
SYMOS97´verze2003.
Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu (platná ve výšce 10 m nad zemí v %)
[m/s]

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

CALM Součet

I.tř. v=1.7
II.tř. v=1.7
II.tř. v=5
III.tř. v=1.7
III.tř. v=5
III.tř. v=11
IV.tř. v=1.7
IV.tř. v=5
IV.tř. v=11
V.tř. v=1.7
V.tř. v=5

0,37
0,93
0,04
0,74
1,25
0
0,29
1,33
0
0,27
0,28

1,12
2,18
0,08
1,84
1,5
0
0,76
0,9
0
0,9
0,62

0,33
0,79
0,01
0,67
0,4
0
0,34
0,22
0
0,27
0,07

1
2,49
0,03
2,5
0,99
0
1,06
0,58
0
0,85
0,2

0,74
2,52
0,1
2,57
1,81
0,01
1,2
0,99
0,09
1,27
0,41

1
3,49
0,2
4,29
5,24
0,04
2,12
7,65
0,96
2,2
1,11

0,25
0,75
0,07
1,1
2,46
0,02
0,46
4,33
0,58
0,44
0,64

0,36
1,54
0,1
1,78
2,4
0
0,56
3,33
0,1
0,46
0,47

4,07
2,78
0
1,13
0
0
1,03
0
0
0,58
0

9,24
17,47
0,63
16,62
16,05
0,07
7,82
19,33
1,73
7,24
3,8

Sum (Graf)

5,5

9,9

3,1

9,7

11,71

28,3

11,1

11,1

9,59

100/100
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Odborný odhad větrné růžice - graf (platná ve výšce 10 m nad zemí v %)

Kvalita ovzduší
Zákonem 86/02 Sb. v platném znění jsou v § 7 definovány oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší jako území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota
imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek. Zónou je území vymezené
ministerstvem pro účely sledování a řízení kvality ovzduší, aglomerací je sídelní seskupení,
na němž žije nejméně 350 000 obyvatel, vymezené ministerstvem pro účely sledování a řízení
kvality ovzduší. Seznam zón a aglomerací byl zveřejněn ve věstníku MŽP 11/2005. Česká
republika je rozdělena na 3 aglomerace (Brno, Hl.m. Praha a Moravskoslezský kraj) a 12 zón
(jednotlivé kraje mimo Moravskoslezský a Hl. m. Prahu). Vymezení oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší a jejich případné změny provádí ministerstvo jedenkrát za rok a zveřejňuje je
ve Věstníku MŽP.
Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší je zveřejněno ve věstníku MŽP. Jako
nejmenší územní jednotky, pro které jsou oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezeny,
byla zvolena území stavebních úřadů. Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (tzn.
oblasti, kde došlo k překročení limitní hodnoty pro jednu nebo více znečišťujících látek) je
uvedeno v tabulce I. Vymezení oblastí, kde došlo k překročení limitní hodnoty a meze
tolerance je uvedeno v tabulce II. Vymezení oblastí, kde došlo k překročení cílového imisního
limitu je uvedeno v tabulce III. Graficky jsou znázorněny lokality, kde došlo k překročení
některé z limitních hodnoty pro ochranu zdraví obyvatelstva.
Zájmové území patří do zóny Středočeský kraj, pod stavební úřad Příbram.
Na základě dat z roku 2004 (věstník MŽP částka 12/2005, sdělení č. 38 a věstník MŽP
částka 5/2006 sdělení č. 7) došlo na území stavebního úřadu Příbram k překročení limitní
hodnoty pro PM10 - 24 hod na 0,7 % jeho území a k překročení limitní hodnoty pro PM10 za

39

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

kalendářní rok nedošlo (tabulka I). K překročení imisního limitu a meze tolerance (tabulka II)
ani hodnoty cílového imisního limitu (tabulka III) nedošlo.
Na základě dat z roku 2005 (věstník MŽP částka 3/2007, sdělení č. 4) došlo na území
stavebního úřadu Příbram k překročení limitní hodnoty pro PM10 - 24 hod na 2,7 % jeho
území a k překročení limitní hodnoty pro PM10 za kalendářní rok nedošlo (tabulka I). K
překročení imisního limitu a meze tolerance (tabulka II) ani hodnoty cílového imisního limitu
(tabulka III) na území stavebního úřadu Příbram nedošlo.
Na základě dat z roku 2006 (věstník MŽP částka 4/2008, sdělení č. 9) došlo na území
stavebního úřadu Příbram k překročení limitní hodnoty pro PM10 - 24 hod na 4,1 % jeho
území a k překročení limitní hodnoty pro PM10 za kalendářní rok nedošlo (tabulka I). K
překročení imisního limitu a meze tolerance (tabulka II) na území stavebního úřadu Příbram
nedošlo. Na 21,8 % území stavebního úřadu Příbram došlo v roce 2006 k překročení hodnoty
cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren (tabulka III).
V této souvislosti je nutno upozornit na skutečnost, že vymezení oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší v daném roce reflektuje především na klimatické podmínky daného roku při
více méně málo proměnlivých celkových emisních hodnotách.
Největším zdrojem znečišťování ovzduší v blízkosti předmětného záměru je kotelna
bývalé úpravny 1. Máje, která je majetkem Ecoinvestu (hnědé uhlí) a Obalovna Příbram
(palivo LTO). V obou případech se jedná dle stávající legislativy o velké zdroje znečišťování
ovzduší.
Stávající stav kvality ovzduší vyplývá i z Programu snižování emisí Středočeského
kraje. V aktualizaci obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší (2006) není obec Háje mezi
vyjmenovanými s překročením limitní koncentrace sledovaných škodlivin.
Ve vztahu k emisním stropům, je mezi prioritami Středočeského kraje kladen důraz na
snižování emisí především oxidů dusíku,
Další údaje o kvalitě ovzduší jsou uvedeny v rozptylové studii - příloha 4.

C.2.2. Voda
Povrchové vody
Zájmové území záměru náleží do povodí Bytízského potoka (č. hydrologického 1-0805-085). Bytízský potok pramení u osady Bytíz východně od rychlostní komunikace R4 a je
pravostranným přítokem Kocáby. Kocába je dle vyhlášky470/2001 Sb. v platném znění
významným vodním tokem (po soutok se Sychrovským potokem). Správcem toku je
Zemědělská vodohospodářská správa.
Situace je uvedena z výřezu vodohospodářské mapy - příloha 3.1. a z následující
situace:
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Levostranným přítokem Bytízského potoka je bezejmenná vodoteč (nazývaná
Dubenecký potok - toto označení je používáno v celém textu oznámení), která odvodňuje
zájmový areál. Dílčí povodí, které vodoteč odvodňuje je zřejmé ze situace v této kapitole.
Zahrnuje prakticky celý areál bývalé úpravny, odval jámy č. 16 a část území za silnicí č. 118
(část areálu jámy č. 16, úpravnu vod, vodojemy vltavské vody).
Vlastní povodí Dubeneckého potoka je značně antropogenně změněné. V dotčeném
povodí (nad profilem křížení se silnicí Bytíz - Nová Hospoda) se jedná především o
soustředění těchto objektů:
plocha m2
objekt
objekt Aqua
odval jámy č. 16
areál jámy č. 16
areál úpravny
Obalovna Příbram
celkem
dílčí povodí celkem

189 761
159 182
232 472
17 515

plocha v dílčím
povodí m2
9 000
189 761
63 673
192 258
17 515
472 207
750 000

% plochy povodí
1,2
25,3
8,5
25,6
2,3
63,0
100

Prakticky cca 2/3 původního povodí je tedy činnostmi spojenými převážně
s dobýváním uranových rud zcela změněno. Situace dílčího povodí je znázorněna na situaci
na následující stránce. Níže po toku pak k tomu přistupují ještě vlivy odkališť Bytíz a odvalů
š.č. 10, 11 a 11A, případně ještě vzdálenějších objektů.
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Způsob odvodňování území je rovněž změněn. V údolnici Dubeneckého potoka byl
původně odval úpravny. Ten byl později z převážné části odtěžen a přepracován. Nad
původním odvalem úpravny vznikl odval jámy č. 16. Bývalý odval úpravny pak sloužil
jednak jako mezideponie produktů úpravy uranových rud, jednak jako přechodné skládky
z výroby tříděného kameniva. Mezideponie produktů úpravy uranových rud byly odstraněny
v souvislosti s ukončením úpravy uranových rud. V osmdesátých letech byly realizovány na
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ploše stávajících skládek produktů kamenné drény, podchycující vývěry pod haldou jámy
č. 16 s vyústěním drénů do Dubeneckého potoka. Tyto drény jsou dosud funkční.
Podzemní vody
Podle způsobu cirkulace je možno v oblasti vyčlenit tři typy oběhu podzemních vod.
Jsou to průlinové podzemní vody typické výhradně pro aluviální a deluviální pokryv. Dále
jsou to puklinové podzemní vody pásma povrchového rozpojení puklin a puklinové vody
hlubšího oběhu vázané především na tektonické linie včetně rudních nebo nerudních žil.
První dva typy jsou navzájem propojeny a vytváří tak zónu mělkého oběhu
podzemních vod, zatímco vody tektonických linií a žil náleží k vodám s hlubším oběhem.
Průlinové podzemní vody jsou v oblasti zastoupeny jen minimálně a nemají podstatný
význam. Puklinové podzemní vody způsobují zvodnění celého horninového masivu, které
však není všude stejně intenzívní. Značná část oběhu puklinových podzemních vod je vázána
na algonkické horniny, které jsou charakterizovány značnou porušeností a zvětralostí.
Mělký oběh podzemních vod je možno sledovat do prvních desítek metrů pod
povrchem. Je to způsobeno spínáním puklin s hloubkou. V algonkických horninách dosahuje
hloubky 20 - 30 m, u pískovců 40 - 50 m s maximy až 100 m.

C.2.3. Půda
Půdy v okrese Příbram jsou obecně více kontaminovány rizikovými prvky (Pb, Cd,
As) než v jiných okresech v důsledku vyššího pozadí v horninovém prostředí, těžby rud
barevných kovů a hutnického zpracování. V zájmovém území se tyto anomálie nevyskytují.
Severně, jižně a východně od záměru se vyskytují pozemky určené k plnění funkcí
lesa (PUPFL). Zemědělská půda se nachází cca 500 m západně od záměru a je zařazena do
následujících BPEJ: 5.38.16, 5.37.16, 5.26.14. Popis těchto BPEJ je uveden dále:
1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu
5 - region MT 2 mírně teplý, mírně vlhký; suma teplot nad + 10 °C 2 200 - 2 500; prům.
roční teplota 7 - 8 °C; průměrný roční úhrn srážek 550 - 650 mm; pravděpodobnost
such vegetačních období 15 - 30 %, vláhová jistota 4 - 10
2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce
26 - Kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké,
až středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry
37 - Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální
na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s
pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké,
převážně výsušné, závislé na srážkách
38 - Půdy jako předcházející HPJ 37, zrnitostně však středně těžké až těžké, vzhledem k
zrnitostnímu složení s lepší vododržností
4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám
svažitost
expozice*)
1
všesměrná
3 - 7°, mírný sklon
*) vyjadřuje polohu území BPEJ vůči světovým stranám
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5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu
skeletovitost
hloubka *)
4
středně skeletovitá
hluboká, středně hluboká
6
středně skeletovitá
mělká
*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou
skeletovitostí

C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologie
Zájmové území se nachází na rozhraní geomorfogických subprovincií
− Českomoravská subprovincie zastoupená geomorfologickou oblastí Středočeská
pahorkatina, celek Benešovská pahorkatina
− Poberounská subprovincie zastoupená Brdskou oblastí, celek Brdská vrchovina

Geologické podmínky
Zájmové území je součástí příbramského uranového ložiska. toto ložisko zaujímá pruh
území probíhající ve směru JZ-SV mezi Rožmitálem - Dobříší o délce cca 24 km a šířce 1,5
až 2 km. Geograficky patří tato oblast do jihovýchodního předhůří Brd, terén se zde
vyznačuje pahorkovitým nebo členitým reliéfem. Nejvyšší kóta + 605 m nad úrovní
Jaderského moře je východně od obce Háje (v blízkosti jámy č. 16), nejnižší kóta + 393 m
leží u obce Daleké Dušníky (šurf č. 55).
Vlastní uranové ložisko je žilným ložiskem hydrotermálního původu, jeho geneze je
vázána na exokontakt středočeského granitoidního plutonu, vzniklého v době variského
vrásnění.
Přesné začátky těžby na Příbramsku nelze přesně zjistit. Sahají daleko za první
zachované písemné zprávy. Na základě archeologických průzkumů a dalších nálezů lze
soudit, že prvními těžaři ve 2. a 3. století před naším letopočtem byli Keltové. Svědčí o tom
zbytky primitivních tavících pecí železných rud u Radětic a dále zbytky po těžbě zlata
z pískových sedimentů podél vodotečí - Litavka, v okolí Tochovic aj. Část těchto rýžovišť
byla znovu přepracována ve středověku.
První písemný doklad o příbramském hornictví pochází z dubna 1311, další písemný
doklad pochází z roku 1330 - oba bez konkrétních údajů a lokalizaci dolu nebo hutě.
V roce 1527 se uvádí 27 opuštěných dolů.
Doba rozkvětu příbramského hornictví začíná začátkem 16. stol. kromě březohorského
revíru se pracovalo i na Květné, v Obecnici, v Třebsku, u Vrančic, Milína, Životic a jinde.
V 17. stol. dochází k obnovení těžby železa na Příbramsku.
V širším zájmovém území se jedná o tyto historické těžby:
Třebsko - rýžovnické práce, dobývání stříbronosných rud - nejhlubší jámy
Kamenná - rýžováni zlata, dobývání železných rud,
Vojna - historická těžba železných rud, šachtice 19 m, jáma Jiljí
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Žežice - těžba železných rud, těžba polymetalických rud, Schwarzenberská
šachta 159 m
Brod - těžba železných rud, omezená těžba olova
Hatě - těžba železné rudy
Lešetice - těžba železných rud
Svatá Hora - těžba železných rud, těžba polymetalů - neúspěšná
Nová Hospoda - průzkumné práce z minulého století - neúspěšné
Bytíz - rýžování zlata, dobývání křemenných žil, dobývání na sv. Ivanu
nejasné buď zlato nebo antimon
Historický báňský revír příbramských stříbro - olovo - zinkových rud je zcela mimo
zájmové území. Historické začátky dobývání v revíru jsou odhadovány zhruba před 2000 lety.

Regionální hydrogeologické zařazení
•
•
•

Příbramské uranové ložisko území náleží do tří hydrogeologických rajónů:
jihozápadní část - hydrogeologický rajón 632 - krystalinikum v povodí střední Vltavy
střední část - hydrogeologický rajón 623 - krystalinikum, proterozikum a paleozoikum
v povodí Berounky
severovýchodní část - hydrogeologický rajón 625 - proterozikum a paleozoikum v povodí
přítoku Vltavy
Vlastní zájmové území náleží do rajónu 625.

Hydrogeologické prostředí, propustnost hornin - typ
V případě granodioritů se jedná o koeficient transmisivity 1,5.10-5 - 1,6.10-4 m2/s
s variabilitou 0,51, v případě prachovců pak koeficient transmisivity 6,8.10-6 - 2,0.10-4 m2/s
s variabilitou 0,74.
Hydrogeologické poměry příbramského uranového ložiska jsou podrobně popsány
např. v části III „Závěrečné zprávy“ (Jech 1995). Ve vztahu k záměru však nemají praktickou
vypovídací schopnost.

Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství
Širší okolí zájmového areálu bylo využíváno pro intenzívní uranovou hornickou
činnost od 1. poloviny padesátých let. Nejblíže předmětnému areálu je šachta 16, odval této
šachty, šachta Bytíz a odkaliště.
Lokalita leží v chráněném ložiskovém území Příbram a na hranici dvou dobývacích
prostorů ložiska Příbram. Jedná se o dobývací prostor Brod a dobývací prostor Bytíz.
Dobývací prostory budou zachovány v potřebném rozsahu do dokončení likvidačních prací
DIAMO s.p., o.z. SUL.
Podél komunikace II/118 vede hranice chráněného ložiskového území Háje. Jedná se o
ochranu podzemního zásobníku plynu.
Hranice CHLÚ a DP jsou zřejmé z následující situace.
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Poddolování
Horninové prostředí a režim podzemních vod je zásadním způsobem ovlivněn
rozsáhlou důlní činností. V zájmovém území byly hornické práce v dostatečné hloubce.
Propadová pásma - v zájmovém území se nenacházejí. Jáma č. 16 byla rozfárána až na
úrovni 4. patra - tj. cca 200 m pod úrovní terénu.

46

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

Radon
Primárním zdrojem radonu v geologickém prostředí je uran v horninách. Obecně lze
říci, že nejvyšší obsahy uranu jsou dosahovány v horninách vyvřelých (žulách, durbachitech),
střední obsah v metamorfovaných horninách (pararuly) a nejnižší v sedimentárních horninách
(pískovce, jílovce).
Podle Atlasu map ČR GEOČR 500 patří předmětné území do vysoké kategorie
radonového rizika z geologického podloží - viz následující situace. Kategorie radonového
rizika odpovídají vlastnostem horninového prostředí.
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Mapa radonového rizika

I/18

II/118

I/66
I/4
přechodná kategorie radonového rizika (nízká - střední)
převážně nízká kategorie radonového rizika
převážně střední kategorie radonového rizika
převážně vysoká kategorie radonového rizika
betonárna

Klasifikace základových půd z hlediska radonového rizika.
Kategorie radonového
rizika
1. nízké
2. střední
3. vysoké

Objemová aktivita radonu (kBq.m-3) při propustnosti podloží
nízké
střední
vysoké
< 30
< 20
< 10
30 - 100
20 - 70
10 - 30
> 100
> 70
> 30

Tektonika a seismická aktivita
V zájmovém území se nevyskytují význačné tektonické poruchy.
Zájmové území se nenachází v oblastech seizmických projevů. Zájmová lokalita je
v oblasti označované na mapě ohnisek zemětřesení a ohniskových oblasti jako oblast „B“.
Tato oblast reprezentuje centrální část Českého masivu. V této oblasti bylo zaznamenáno
několik otřesů, jejichž IMAX nepřesáhlo 5° MSK-64. Mnohé z nich, v okolí Kutné Hory,
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Příbrami a Kladna, pak byly interpretovány jako báňské otřesy. V této oblasti intenzita
nejsilnějšího zaznamenaného otřesu nepřesáhla 5° MSK-64.
Dle ČSN 73 0036 změna 2 (seismická zatížení staveb), spadá celé území do oblasti
makroseizmické intenzity 5 stupně (v ČR se vyskytují makroseizmické intenzity 5, 6 a 7
stupňů). Česká republika je rozdělena do seizmických zón dle hodnot efektivního špičkového
zrychlení (tzv. návrhové zrychlení podloží) - viz ČSN P ENV 1998-1-1. Nejvyšších hodnot je
dosahováno v zóně A (ostravsko) s efektivním špičkovým zrychlením 0,085 g a nejnižších
hodnot v zóně H s efektivním špičkovým zrychlením 0,015 g. Zájmové území patří do
zóny H.

C.2.5. Fauna a flóra
Fytogeografické členění:
Fytogeografická oblast: mezofytikum
Fytogeografický obvod: Českomoravské mezofytikum
Fytogeografický okres: Podbrdsko
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998): bikové doubravy
(Luzulo albidae - Quercetum petraeae)
Na vlastní lokalitě byl proveden botanický průzkum dne 13. 5. 2008 a 19. 6. 2008 (viz
příloha 5). Během těchto průzkumů bylo nalezeno 99 druhů cévnatých rostlin včetně dřevin.
Z dřevin se na lokalitě nachází javor mléč, javor klen, bříza bělokorá, buk lesní, jasan ztepilý,
modřín opadavý, smrk ztepilý, borovice lesní, topol osika, třešeň ptačí, jabloň domácí,
střemcha obecná, dub zimní, dub letní, jeřáb ptačí a vrba jíva. Z keřů růže šípková a bez
černý. Podrobné složení bylinného patra je uvedeno v příloze 5. Nebyl zjištěn žádný druh
rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky
č.395/1992 Sb. a pouze jeden druh - svízel severní - obsažený v Červeném seznamu
cévnatých rostlin České republiky v nejnižší kategorii "druh vyžadující pozornost".
Širší okolí zájmové lokality je tvořeno několika typy biotopů, které umožňují výskyt
velmi různorodých živočišných druhů. Kamenité okraje odvalu tvoří spolu se svými mladými
nálety ideální životní podmínky pro plazy, okraje lesa vytvářejí příznivé podmínky pro
hnízdění mnoha druhů pěvců a lesní porosty jsou trvalým biotopem větších druhů savců.
V souvislosti se zpracováním Analýzy rizik staré ekologické zátěže (Areál bývalé
úpravny 1. Máj, Příbram - Bytíz) byl zpracován i zoologický průzkum. Výzkum probíhal v
roce 2002 a to nejen v uzavřeném areálu, ale vzhledem k značným migračním schopnostem
některých druhů i v biotopech bezprostředně na areál navazujících. Vzhledem k tomu, že
betonárka má být situována v sousedství odvalu jámy č. 16, která navazuje na bývalou
úpravnu 1. Máj (nyní Ecoinvest), lze výsledky tohoto průzkumu orientačně použít i pro
zájmové území.
Z tohoto průzkumu uvádíme výčet živočichů vyskytujících se v okolí zájmové
lokality:
Plazi:
Ještěrka obecná
Slepýš křehký

(Lacerta agilis)
(Anguis fragilis)

49

SO
SO

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

Ptáci :
Červenka obecná
Brhlík lesní
Budníček menší
Budníček větší
Dlask tlustozobý
Drozd kvíčala
Holub hřivnáč
Hrdlička divoká
Káně lesní
Kos černý
Kukačka obecná
Pěnkava obecná
Poštolka obecná
Sojka obecná
Straka obecná
Strakapoud velký
Sýkora koňadra
Sýkora modřinka

(Erithacus rubecula)
(Sitta europaea)
(Phylloscopus collybita)
(Phylloscopus trochilus)
(Coccothrausteus coccothrausteus)
(Turdus pilaris)
(Columba palumbus)
(Streptopelia turtur)
(Buteo buteo)
(Turdus merula)
(Cuculus canorus)
(Fringilla coelebs)
(Falco tinnunculs)
(Garrulus glandarius)
(Pica pica)
(Dendrocopos major)
(Parus major)
(Parus caeruleus)

Hraboš polní
Kuna skalní
Liška obecná
Srnec evropský
Zajíc polní

(Microtus arvalis)
(Martes foina)
(Vulpes vulpes)
(Capreolus capreolus)
(Lepus europaeus)

Savci

Vysvětlivky :
SO - silně ohrožený druh podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Uvedení plazy nemají však v zájmové lokalitě vhodné stanoviště (neprosluněná,
zamokřená lokalita).

C.2.6. Krajina
Zájmové území se nachází ve Středočeské oblasti, okrese Příbram, jihovýchodně od
Příbrami na katastrálním území Háje u Příbramě. Okolní krajina je využívána k průmyslovým
(úpravna kameniva, areál jámy č. 16, obalovna živičných směsí) a lesnickým účelům.
Dominantním prvkem je těžní věž jámy č. 16.
Záměr se nachází severně od komunikace II/118. V sousedství je bývalá halda jámy č.
16 z převážné části zpracovaná na tříděné kamenivo. Severně od odvalu je areál firmy
Ecoinvest - bývalá úpravna 1. Máje a obalovna živičných směsí.
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areál jámy č. 16

odval jámy č. 16

Jižně od komunikace č. 118 se nachází areál jámy č. 16, který je v současnosti
pronajímán různým firmám. K areálu přiléhá úpravna užitkové vltavské vody, která je v
majetku DIAMO s.p., o.z. SUL Příbram. V blízkosti úpravny vody jsou vodojemy užitkové
vody v majetku firmy 1. SčV, a.s. Příbram. Dále jsou poblíž úpravny vody telekomunikační
věže T-mobile a O2.

vodojem užitkové vody

telekomunikační věže
Východním směrem od záměru za odvalem j. č. 16 je les a dále silnice č. 4 Praha Strakonice. Pozemky určené k plnění funkcí lesa se dále nacházejí západně až severně od
zájmového území a dále ji jižním směrem - viz situace v příloze 1.1.
Zastavěná část obce Háje se nachází až za tímto lesním komplexem. Od obce bude
tedy objekt betonárny pohledově odcloněn.
Značené turistické trasy ani cyklotrasy podél hranic areálu budoucí betonárny nevedou
- viz následující situace (zdroj: www.mapy.cz).
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C.2.7. Hmotný majetek
Pozemky, na kterých má být vybudována betonárna, jsou v současnosti v majetku
firmy DIAMO, státní podnik. Do zahájení výstavby budou tyto v majetku investora.

C.2.8. Ostatní charakteristiky životního prostředí
Doprava
Kolem zájmové lokality vede silnice II. tř. č. 118, která směrem k silnici č. 4
(Strakonické) bude využívána pro související dopravu se záměrem. V zájmovém území je
připravovaná přeložka silnice č. 4 tak, aby byla vedena mimo obec Dubenec.
Územní plánování
Posuzovaná betonárny má být realizována na katastru obce Háje. Tato obec má
schválený územní plán, ve kterém však pozemek, na jehož části má být betonárna
realizována, nebyl řešen. V současné době je zastupitelstvem obce schválena změna č. 2
územního plánu (usnesením ze dne 19. 3. 2008). Tato změna č. 2 zahrnuje i zájmové území
(řešené území č. 2 - viz příloha 3.2.), kde došlo ke změně využití plochy. Nově je pro řešené
území 2 schváleno využití jako výrobní plochy. Jedná se o rozšíření stávající průmyslové
zóny, která zahrnuje areál úpravny firmy Ecoinvest a areál jámy č. 16.
Vyjádření stavebního úřadu k záměru je uvedeno v části H tohoto oznámení.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a
významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání,
frekvence a vratnosti)

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Výstavba
Vlastní výstavba není náročná, protože v podstatě se jedná o terénní práce, zhotovení
základů a montáž technologie, příp. realizace zpevněných ploch.
Dle nařízení vlády 148/06 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací § 11 odst. 7 se hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb a chráněný
venkovní prostor v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti
LAeq,s stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A
LAeq,T stanovenému podle § 11 odstavce 4 přičte korekce přihlížející k posuzované době podle
přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A
LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14
hodin vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
Korekce přihlížející k posuzované době jsou následující (část B přílohy č. 3):
posuzovaná doba (hod.)
od 6:00 do 7:00
od 7:00 do 21:00
od 21:00 do 22:00
od 22:00 do 6:00

korekce (dB)
+10
+15
+10
+5

Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší než 14
hodin (část C přílohy č. 3):
LAeq,s = LAeq,T + 10.lg[(429+t1)/t1]
kde

t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7. a 21. hodinou
LAeq,T = je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle § 11
odst. 3

Vzhledem k rozsahu prací není reálný předpoklad, že by platné hygienické limity dané
nařízením vlády č. 148/2006 Sb. byly překročeny.

Provoz
Mezi zdravotní problematiku betonárny (kterou je účelné v rámci posuzovaného
záměru posoudit), včetně dopravy spojené s provozem, je možno zahrnout:
⇒ pracovní prostředí
•
ovzduší
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•
•

hluk
vibrace

⇒znečištění ovzduší
•
tuhými znečišťujícími látkami
•
plynnými emisemi
⇒hluková zátěž
⇒práce s rizikovými látkami
⇒znečištění vody a půdy
⇒havarijní stavy
Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní
prostředí. Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit
v poklesu odolnosti organismu.
Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému
životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj
antropogenních aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví.
Hodnocení rizika se zabývá identifikací rizika, kvalitativní i kvantitativní
charakterizací rizika, tj. komparací rizika. Hodnocení rizika je jedním ze základních vstupů
do procesu řízení rizika, jehož cílem je navržení a přijetí takových opatření a přístupů, která
by snížila rizik na únosnou míru respektive je udržela na únosné míře.

Pracovní prostředí
Ovzduší

Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci jsou od 1. 1. 2008 dány nařízením
vlády č. 361/2007 Sb. Rizikové faktory jsou zde členěny na (§ 2):
- rizikové faktory vznikající v důsledku nepříznivých mikroklimatických podmínek
(zátěž teplem a zátěž chladem)
- chemické faktory (chemické faktory obecně, olovo, chemické karcinogeny,
mutageny, látky toxické pro reprodukci, pracovní procesy s rizikem chemické
karcinogenity a azbest)
- biologické činitele (mikroorganismy, buněční kultury a endoparaziti, kteří mohou
vyvolat infekční onemocnění a alergické nebo toxické projevy v živém organismu)
- fyzická zátěž (celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž, pracovní polohy a ruční
manipulace s břemeny)
Třídy práce a hodnoty související s rizikovými faktory, které jsou důsledkem
nepříznivých mikroklimatických podmínek jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné
koncentrace (NPK-P) jsou upraveny v příloze č. 2 části A. Seznamy prachů a jejich přípustné
expoziční limity jsou upraveny v příloze č. 3 části A tabulkách č. 1 - 5 k tomuto nařízení.
Dle § 9 odst. 2 nař. vl. č. 361/2007 Sb. koncentrace chemické látky nebo prachu
v pracovním ovzduší, jejímž zdrojem není technologický proces, nesmí překročit 1/3 jejich
přípustných expozičních limitů.
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V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty z přílohy č. 2 části A nařízení vlády
361/2007:
škodlivina

číslo CAS

PEL

NPK-P

poznámky

20
10
150
10

P
D, P

mg/m3
NOx
SO2
CO
Benzen

10102-43-9
7446-09-5
630-08-0
71-43-2

10
5
30
3

PEL - přípustné expoziční limity
NPK-P - nejvyšší přípustní koncentrace
D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží nebo silný dráždivý účinek na
kůži
P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky
S - látka má senzibilizační účinek
CAS - registrační číslo látky používané v Chemical Abstracts Services

PEL - přípustný expoziční limit chemické látky nebo prachu je celosměnový časově vážený průměr
koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž může být podle současného stavu
znalostí vystaven zaměstnanec v osmihodinové nebo kratší směně týdenní pracovní doby, aniž by u
něho došlo i při celoživotní pracovní expozici k poškození zdraví, k ohrožení jeho pracovní schopnosti
a výkonnosti. Přípustný expoziční limit je stanoven pro práci, při které průměrná plicní ventilace
zaměstnance nepřekračuje 20 litrů za minutu za osmihodinovou směnu. Koncentrace chemické látky
nebo prachu v pracovním ovzduší, jejímž zdrojem není technologický proces, nesmí překročit 1/3
jejich přípustných expozičních limitů.
NPK-P - nejvyšší přípustná koncentrace je taková koncentrace chemické látky, které nesmí být
zaměstnanec v žádném úseku směny vystaven. Při hodnocení pracovního ovzduší lze porovnávat s
nejvyšší přípustnou koncentrací dané chemické látky časově vážený průměr koncentrací této látky
měřené po dobu nejvýše 15 minut. Takové úseky s vyšší koncentrací smí být během osmihodinové
směny nejvýše čtyři, hodnocené s odstupem nejméně jedné hodiny.

Zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek mohou být mimo vlastní technologii
dopravní prostředky a případně sekundární prašnost.
V příloze 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. jsou uvedeny hygienické limity pro prach.
V této příloze se přípustný expoziční limit pro celkovou koncentraci (vdechovanou frakci)
prachu označuje PELc, pro respirabilní frakci prachu PELr. Vdechovatelnou frakcí prachu se
rozumí soubor částic polétavého prachu, které mohou být vdechnuty nosem nebo ústy.
Respirabilní frakcí se rozumí hmotností frakce vdechnutých částic, které pronikají do té části
dýchacích cest, kde není řasinkový epitel, a do plicních sklípků. Pro horninové prachy je
stanoven PELr 2,0 mg/m3 při obsahu fibrogenní složky Fr ≤ 5 %, 10/Fr mg/m3 při obsahu
fibrogenní složky Fr > 5 % a PELc 10 mg/m3. Fibrogenní složkou v tomto případě je křemen.
Areál plánované betonárny se nachází mimo obytnou zástavbu. Dle podkladů od
investora je vlastní betonárna se zásobníkem kameniva opláštěná ocelová konstrukce a
zvířený prach nemůže unikat do venkovního prostředí. Vnitřní komunikace jsou
v bezprašném provedení. Jediným významným zdrojem prachu jsou otevřené skládky
kameniva a štěrkopísků a překladiště materiálů z nákladních automobilů na skládky.
Z výsledků rozptylové studie (příloha 4) pro tuhé znečišťující látky je zřejmé, že
zjištěné hodnoty jsou pod přípustnými hodnotami pro pracovní prostřed. I když rozptylová
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studie hodnotí pouze příspěvky provozu betonárny, je zcela zřejmé, že ve vlastním provozu
jsou tyto příspěvky zcela dominantní.
Opatření k snížení prašnosti spočívá ve zkrápění prašných skládek materiálů, další
opatření k snížení prašnosti spočívá mimo jiné ve skrápění vnitroareálových komunikací.

Hluk

Hodnocení hlukové zátěže je nezbytné realizovat proto, že hluk není o nic méně
nebezpečný než znečišťování ovzduší, vody nebo půdy. Lze definovat specifické i
nespecifické důsledky dopravního hluku na zdraví obyvatel. Mezi základní se uvádějí:
- akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným ireverzibilním
poškozením sluchu
- funkční poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu s projevy
současného posunu sluchového prahu
- funkční poruchu vnímání s projevy zhoršeného rozlišování zvukových signálů
- funkční poruchu útlumu, projevující se zvýšenou náchylností k poruchám
spánkového cyklu
- funkční poruchu regulačních a zejména negativních vegetativních fenoménů
s projevy v oblasti zažívacího systému; hluková hladina 65 dB(A) je hranicí, od
které je u zdravých osob ovlivňován vegetativní nervový systém
- funkční poruchu motorických a psychomotorických funkcí, která má důsledky i
v oblasti pracovního výkonu
- funkční poruchu emocionální rovnováhy a projevy subjektivního obtěžování
Dříve než lze zaznamenat chorobné změny, projevuje se snížení produktivity práce při
zvýšení hladiny hluku o 1 dB nad 75 dB o 1 %, nad 85 dB o 2 %.
Hygienické imisní limity hluku a vibrací stanoví nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hygienický limit pro
osmihodinovou pracovní dobu ustáleného a proměnného hluku při práci (§ 2 odst. 1)
vyjádřený:
a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB
b) expozicí zvuku A EA,8h se rovná 3640 Pa2s.
pokud není dále stanoveno jinak. Např. hygienický limit pro pracoviště, na nichž je
vykonávána duševní práce rutinní povahy včetně velínu (§ 2 odst. 3), vyjádřená ekvivalentní
hladinou akustického tlaku A L Aeq,T se rovná 60 dB.
velín
ostatní pracoviště

LAeq.8h
60 dB
85 dB

Zdrojem hluku bude především vlastní technologie betonárny (bodový zdroj). Strojní
zařízení, tj. míchačka a kompresory zůstávají v opláštěných prostorách. Hluk ze strojních
zařízení nepřesáhne 60 dB ve vzdálenosti 1 m od opláštění. Lze předpokládat, že hygienické
hodnoty hluku budou plněny.

Vibrace

Vlastní technologie není zdrojem vibrací. Vibracím v betonárně může být vystavena
obsluha nakladače. Dodržování legislativních předpisů musí garantovat výrobce příslušného
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zařízení. Nově dodávané kolové nakladače splňují hygienické limity dané příslušnými
legislativními předpisy. U starších zařízení jsou většinou prováděna měření.
V obalovně Písek (BA 200) byly měřeny vibrace, kterým je vystaven řidič kolového
nakladače. Pomocí speciálního třísměrového kotoučového snímače se měřili hodnoty vibrací
ve směru horizontálním (osa x procházející tělem zepředu do zadu a osa y procházející
bočním směrem kolmá na osu x) a ve směru vertikálním (osa z svislá, procházející osou těla).
Snímač byl během měření položen na sedadle a zatížen vahou sedícího pracovníka. Nejvýše
přípustné hodnoty celkových vibrací přenášených na tělo člověka při běžném hodnocení
pomocí váhových filtrů byly stanoveny podle tehdy platné vyhlášky MZ č. 13/1977 Sb. O
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, přílohy č. 41 k vyhlášce, odd. VI.
Výsledky měření při expozici 6 hodin za směnu jsou uvedeny v následující tabulce:
Vážená hladina zrychlení vibrací
Law v dB re 10-6 m.s-1
osa x horizontální
osa y horizontální
osa z vertikální

105,4
90,3
111,0

nejvyšší přípustná hladina
celotělových vibrací
Lap v dB re 10-6 m.s-1
114
144
117

Nová měření by již měla být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb.
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Obdobnou situaci lze očekávat i v případě daného záměru, tj. že přípustné hodnoty
celotělových vibrací nebudou překračovány. Vliv zanedbatelný.
Životní prostředí
Znečištění ovzduší

Znečištění ovzduší způsobené provozem betonárny se týká
• bodových zdrojů
• plošných zdrojů
• liniových zdrojů
Podrobný rozbor této problematiky je podán v kapitole B.III.1. a v rozptylové studii
(příloha 4).
Toxikologické vlastnosti plynných emisí jsou uvedeny v příloze 6 - Vyhodnocení
vlivů záměru na obyvatelstvo.
Hodnocení kvality ovzduší ve venkovním prostředí vlivem provozu betonárny bylo
provedeno v rozptylové studii (příloha 4).
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen pro následující látky:
anorganické znečištění: NO2 a PM10 - tuhé znečišťující látky - volba těchto znečišťujících
látek souvisí s emisemi z bodových, liniových a plošných zdrojů provozovny;
organické znečištění: výpočet byl proveden pro benzen - volba této znečišťující látky souvisí
s emisemi z liniových a plošných zdrojů provozovny (doprava)
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Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku
150 m, která představuje celkem 225 výpočtových bodů. Výpočtová síť je zřejmá z mapového
podkladu, který je součástí předložené rozptylové studie v příloze 4.
Rozptylová studie byla zpracována v jedné variantě hodnotící příspěvky vlastní
technologie výroby betonových směsí a související dopravy po uvedení do provozu.
V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve
výpočtové síti nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek. V
detailech odkazujeme na přílohu 4.

škodlivina
NO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
NO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)
Benzen aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
PM10 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
PM10 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

minimální hodnota
0,006178
0,529974
0,000076
0,003858
0,427921

maximální hodnota
0,501435
45,444855
0,010787
0,536463
75,272524

Podrobnější diskuze k dosaženým výsledkům je uvedena v rozptylové studii příloha 4 a dále v kapitole D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima.
Hluková zátěž
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním
prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb je dána nařízením vlády č. 148/2006
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V § 11 odst. 4 tohoto nařízení
je stanovena jako součet základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní
nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru
staveb a v chráněném venkovním prostoru dle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.:
Způsob využití území

1)

Chráněné venkovní prostory staveb lůžkových zdravotnických zařízení
včetně lázní
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně
lázní
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní
prostory

Korekce (dB)
2)
3)
4)

-5

0

+5

+15

0

0

+5

+15

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou
hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB.
1) Použije pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku*),
s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah,
nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu
nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů
* - § 30 odst. zák. 258/00 Sb.
2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikací, s výjimkou účelových komunikací, a
drahách.
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3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy
na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních
komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěž z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy
strou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a
drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru
vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu
vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo
výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající
hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro
krátkodobé objízdné trasy.

Akustická studie pro daný záměr nebyla zpracována. Nejbližší chráněné prostory ve
smyslu ochrany před hlukem jsou od betonárny značně vzdáleny a nemohou být ovlivněny
hlukem ze stacionárních zdrojů. Ve vztahu k liniovým zdrojům budou vlivy hluku rovněž
nevýznamné. Doprava bude vedena mimo intravilány obcí.
Lze tudíž vyslovit závěr, že předkládaný záměr by neměl výrazněji pozměnit
akustickou situaci v zájmovém území.
Práce s rizikovými látkami
S potencionálními rizikovými látkami - provozní oleje, nafta, mazadla - bude
nakládáno podle bezpečnostních listů nebo dle pokynů k použití a nepředstavují významné
riziko.
Vliv zanedbatelný
Znečištění vody a půdy
Tento vliv z hlediska záměru, jak je patrné z dalších částí tohoto oznámení, se nemůže
významněji projevit z hlediska vlivů na zdraví obyvatelstva. Veškeré splaškové vody budou
shromažďovány ve vodotěsné žumpě, která bude pravidelně vyvážena k likvidaci. Odpadní
technologické vody nevznikají. Veškerá voda z oplachu automixů, z plochy, která by mohla
být znečištěna úkapy betonových směsí, včetně plochy pod míchačkou, bude svedena do
splachové jímky a následně zpracována při výrobě.
Dešťové vody ze zpevněných a zastavěných ploch budou zachyceny ve splachové
jímce spolu s oplachovými vodami. Přebytečné dešťové vody budou po přečištění lapolem
vypouštěny do obvodového příkopu podél odvalu jámy č. 16.
Vstupní suroviny s případným obsahem rizikových látek včetně odpadů jsou
zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich úniku.
Zajištění objektu, jeho situování i charakter výroby vede k predikování závěru, že za
běžného provozu se riziko kontaminace vod a půd významně snižuje. Problematika a
hodnocení vlivů při vzniku mimořádných událostí a havárií je uvedena v dalších částech
oznámení. Lze proto tento vliv z hlediska velikosti označit za malý, z hlediska významnosti
za málo významný s ohledem na rozlohu objektu a případné dopady při hasebním zásahu.
Havarijní stavy
Úvodem je nezbytné konstatovat, že pokud jde o možnost havárie z titulu přítomnosti
chemických látek a chemických přípravků, vzhledem k předpokládaným množstvím těchto
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látek v žádném případě nepůjde o množství ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci
závažných havárií.
Vznik havarijních situací však nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální
možnost vzniku havárií výrazně eliminovat. Všeobecně rizika havarijních stavů představují:
•

požár

•

únik škodlivých látek

Požár
Možnost vzniku požáru nepředstavuje významné nebezpečí pro provoz dle
uvažovaného záměru. Vznik požáru je možno uvažovat - požár těžebního nebo dopravního
prostředku, příp. požár v technickém zázemí areálu. Při vzniku požáru nelze vyloučit únik
řady toxických a dalších nebezpečných látek do ovzduší. Specifikovat konkrétní druhy těchto
látek není reálné. Jejich vznik závisí na stupni požáru, dokonalosti spalování a v neposlední
řadě i na reakcích mezi jednotlivými přípravky.
Únik škodlivých látek
K úniku škodlivých látek do povrchových nebo podzemních vod by nemělo dojít jak
při běžném provoze, tak ani při vzniku havarijních stavů, zejména v případě úniku látek
škodlivých vodám nebo při hasebním zásahu.
Za havarijní únik látek škodlivých vodám mimo vlastní výrobní objekt je třeba
považovat únik ropných látek např. únik pohonných hmot nebo oleje z dopravních prostředků
v areálu firmy. Protože veškerý pohyb vozidel v areálu firmy je veden pouze po zpevněných
komunikacích, kontaminace půd je prakticky vyloučena. Pro zamezení vniknutí těchto látek
do vod budou v areálu firmy rozmístěny příslušné vhodné zásahové prostředky. Konkrétní
pracovní postupy při likvidaci těchto havarijních stavů a specifikace a rozmístění zásahových
prostředků budou uvedeny v materiálu "Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti
vod", příp. havarijním plánu zpracovaném dle vyhlášky č. 450/2005 Sb.
Hodnocení vlivu záměru na zdraví obyvatel
Hlavním cílem studie „Vyhodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo“ (příloha 6) bylo
provést odhad a následné hodnocení možných zdravotních rizik, plynoucích z plánovaného
záměru vybudovat betonárnu na katastru obce Háje v sousedství odvalu jámy č. 16.
Cílem hodnocení zdravotních rizik je obecně poskytnutí hlubší informace o možném
vlivu nepříznivých faktorů na zdraví a pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým srovnáním
intenzit jejich výskytu s limitními hodnotami, danými platnými předpisy. Tyto limitní
hodnoty někdy představují kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a dosažitelnou realitou
a nemusí zaručovat úplnou ochranu zdraví a tím spíše pohody lidí, zejména pak skupin
populace se zvýšenou citlivostí k danému faktoru. Příkladem mohou být imisní limity
pro klasické škodliviny v ovzduší, nebo korekce k limitním hodnotám hluku z dopravy.
Použitá metodika vychází z koncepce vypracované US EPA v letech 1983 - 1987
pro hodnocení zdravotních rizik (US EPA: The Risk Assessment Guidelines, EPA/600/887/045). Tato koncepce se v devadesátých letech stala základem dokumentů EU
pro hodnocení rizik (EEC No. 793/93 a EEC No. 1488/94).
Mezi základní metodické podklady pro hodnocení zdravotních rizik v České republice
patří např. Metodický pokyn odboru ekologických rizik a monitoringu MŽP ČR k hodnocení
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rizik č.j. 1138/OER/94, Vyhláška MZ č. 184/1999 Sb., kterou se stanoví postup hodnocení
rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka, Manuál prevence v lékařské praxi
díl VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik, vydaný v roce 2000 Státním zdravotním
ústavem Praha a autorizační návody a literatura doporučená ke kurzu a zkoušce odborné
způsobilosti v rámci autorizace k hodnocení zdravotních rizik, kterou od 1. 1. 2004 ukládá
zákon č. 258/2000 Sb.
Odhad zdravotních rizik je proveden v příloze 6. Hodnocení bylo provedeno
pro polutanty - tuhé znečišťující látky, oxidy dusíku, benzen.
Podkladem k hodnocení expozice imisím je rozptylová studie, která hodnotí
rozptylovým modelem SYMOS 97 příspěvky k imisní zátěži zájmového území záměrem.
Ze závěrů předmětné studie uvádíme:
V zpracované studii vlivu záměru na obyvatelstvo byly hodnoceny předpokládaná rizika
způsobená tuhými znečišťujícími látkami, oxidy dusíku, a benzenem v souvislosti s realizací záměru
Servisní betonárna Příbram. Do výpočtu byly brány hodnoty při maximálním výkonu betonárky. Do
hodnocení byly brány maximální hodnoty výpočtové sítě dle rozptylové studie a orientačně byly
vyhodnoceny rovněž vlivy na nejbližší objekty trvalého bydlení. Obytné objekty jsou od areálu
dostatečně vzdálené. Podle provedených propočtů v předchozích odstavcích nebylo v žádném případě
dosaženo hodnot, které by se blížily obecně přijatelných rizikům.
Možnost existence zdravotního rizika hluku u obyvatel v okolí záměru je možné v souvislosti
s daným záměrem spolehlivě vyloučit.
Realizace záměru nepřináší významnou změnu proti stávajícímu stavu z hlediska zdravotních
rizik Z tohoto pohledu považuje zpracovatel studie zdravotní rizika vyplývající z realizace záměru za
akceptovatelná, a to i při úvaze dlouhodobé expozice.

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby, činnosti nebo technologie
V rámci vlastní etapy výstavby nedojde k významnému ovlivnění obytných objektů,
protože vlastní výstavba není svým rozsahem náročná.
Účinky záměru realizace a následného provozu betonárny jsou vyhodnoceny
v předchozích odstavcích.
Počet obyvatel ovlivněných na dopravní trase je velmi těžko stanovitelný. Vstupní
suroviny stejně tak jako produkt budou dopravovány po komunikaci II. tř. č. 118 Z důvodu
zákazu vjezdu nákladních vozidel do Příbrami z obce Háje bude využíváno napojení na
komunikaci č. 4 (Praha Strakonice).
- narušení faktorů pohody
Realizací betonárny dle záměru v dané lokalitě nevzniká významná zátěž v území.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Etapa výstavby
Vlastní výstavba betonárny nemá podstatný vliv na kvalitu ovzduší. Přesto je v
každém případě nutno během výstavby všechny plošné zdroje chránit před vznikem nadměrné
sekundární prašnosti.
Etapa provozu
Problematika emisí je podrobně uvedena v kapitole B.III.1. Vyhodnocení je provedeno
formou rozptylové studie - příloha 4, kde jsou vyhodnoceny příspěvky k imisní zátěži
v anorganickém a organickém znečištění po uvedení betonárny do provozu.
Výsledky rozptylové studie jsou podrobně uvedeny v citované studii. V následující
sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů z rozptylové studie, zohledňující ve
výpočtové síti nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek:

škodlivina
NO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
NO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)
Benzen aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
PM10 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
PM10 aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

minimální hodnota
0,006178
0,529974
0,000076
0,003858
0,427921

maximální hodnota
0,501435
45,444855
0,010787
0,536463
75,272524

Z hlediska vypočtených příspěvků k aritmetickému průměru za 1 h pro NO2 je ve
výpočtové síti dosažena maximální koncentrace 45,4 µg.m-3. I se zohledněním pozadí spolu
s uvažovanými mezemi tolerance nebude docházet k překračovaní imisního limitu
představovaného aritmetickým průměrem/1 hod. pro NO2.
Příspěvky NO2 k imisní zátěži z hlediska ročního aritmetického průměru jsou
maximálně 0,5 µg.m-3. I se zohledněním pozadí spolu s uvažovanými mezemi tolerance
nebude docházet k překračovaní imisního limitu představovaného ročním aritmetickým
průměrem pro NO2.
Z hlediska příspěvků k aritmetickému průměru imisní zátěže benzenu je patrné, že
jsou dosahovány koncentrace pohybující se hluboko pod hodnotou imisního limitu pro benzen
i se zohledněním meze tolerance. Vlastní příspěvky posuzovaných zdrojů se pohybují na
téměř nulové úrovni. Lze s jistotou předpokládat, že nebude docházet k překračování
stanoveného imisního limitu ročního aritmetického průměru pro benzen.
Příspěvky PM10 k imisní zátěži z hlediska denního aritmetického průměru jsou
maximálně 75,27 µg.m-3, ale to pouze v jednom z výpočtových bodů v sousedství budoucího
areálu, ve většině ostatních výpočtových bodů se hodnoty pohybují pod 20 µg.m-3
a v obydlených částech nedosahují více než 10 µg.m-3. Při výpočtu denního aritmetického
průměru se jedná o nejhorší rozptylové podmínky, které ani nemusí v konkrétním roce nastat
a je předpoklad že nedojde k jejich překročení 35 x za rok (přípustná četnost překročení za
kalendářní rok pro limit PM10). I se zohledněním pozadí nebude v obydlených částech
výpočtového území docházet k překračovaní imisního limitu představovaného denním
aritmetickým průměrem pro PM10.
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Příspěvky PM10 k imisní zátěži z hlediska ročního aritmetického průměru jsou
maximálně 0,54 µg.m-3. I se zohledněním pozadí nebude docházet k překračovaní imisního
limitu představovaného ročním aritmetickým průměrem pro PM10.
Celkově je v rozptylové studii učiněn závěr, že provoz areálu nové betonárny je ve
vztahu ke zjištěným hodnotám imisní zátěže a následně i ve vztahu k obyvatelstvu
akceptovatelný.
Na základě dat z roku 2004 (věstník MŽP částka 12/2005, sdělení č. 38 a věstník MŽP
částka 5/2006 sdělení č. 7) došlo na území stavebního úřadu Příbram k překročení limitní
hodnoty pro PM10 - 24 hod na 0,7 % jeho území a k překročení limitní hodnoty pro PM10 za
kalendářní rok nedošlo (tabulka I). K překročení imisního limitu a meze tolerance (tabulka II)
ani hodnoty cílového imisního limitu (tabulka III) nedošlo.
Na základě dat z roku 2005 (věstník MŽP částka 3/2007, sdělení č. 4) došlo na území
stavebního úřadu Příbram k překročení limitní hodnoty pro PM10 - 24 hod na 2,7 % jeho
území a k překročení limitní hodnoty pro PM10 za kalendářní rok nedošlo (tabulka I). K
překročení imisního limitu a meze tolerance (tabulka II) ani hodnoty cílového imisního limitu
(tabulka III) na území stavebního úřadu Příbram nedošlo.
Na základě dat z roku 2006 (věstník MŽP částka 4/2008, sdělení č. 9) došlo na území
stavebního úřadu Příbram k překročení limitní hodnoty pro PM10 - 24 hod na 4,1 % jeho
území a k překročení limitní hodnoty pro PM10 za kalendářní rok nedošlo (tabulka I). K
překročení imisního limitu a meze tolerance (tabulka II) na území stavebního úřadu Příbram
nedošlo. Na 21,8 % území stavebního úřadu Příbram došlo v roce 2006 k překročení hodnoty
cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren (tabulka III).

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
Problematika hluku je podrobně uvedena v kapitole B.III.4. Areál je situován mimo
obytnou zástavbu. Lze tudíž vyslovit závěr, že předkládaný záměr by neměl výrazněji
pozměnit akustickou situaci v zájmovém území.
Celkově lze konstatovat, že je předpoklad, že záměr významně neovlivní akustickou
situaci v zájmovém území a jeho realizace je akceptovatelná.
Další fyzikální a biologické charakteristiky záměru nejsou známy.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti
Realizací záměru dochází k změně v odvodňování území. Na stávajícím nezpevněném
terénu budou v rámci areálu realizovány převážně zpevněné plochy. Podle návrhu budou
dešťové vody zachyceny ve splachové jímce a částečně použity v technologii. Nevyužité
dešťové vody budou přes lapol odvedeny do obtokového příkopu podél odvalu jámy č. 16,
který je v současnosti budován v rámci nápravných opatření v areálu bývalé úpravny
uranových rud 1. Máj (nyní Ecoinvest). V současné době jsou do zájmového území zavedeny
prací vody z úpravny vod DIAMO s.p., o.z. SUL Příbram, které zde zasakují.
Konečným recipientem vod z obvodového příkopu je Dubenecký potok. Dubenecký
potok se vlévá v obci Dubenec do Bytízského potoka, který ústí do Kocáby poblíž Skalky.
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Současný i budoucí stav lze charakterizovat podle dokumentace dle zák. 100/2001 Sb.
v platném znění Odstranění staré ekologické zátěže - bývalá úpravna uranové rudy 1. Máj.
Záměr byl v kompetenci Ministerstva životního prostředí a byl ukončen z hlediska
posuzování vlivů na životní prostředí souhlasným stanoviskem čj. 4115/OIP/03 PV z 16. září
2003.
V současné době nad areálem úpravny dešťové vody zasakují do odvalu jámy č. 16
(případně okolí) a stávající se součástí průsakových vod odvalu a následně Dubeneckého
potoka. Ve vlastní úpravně jsou realizovány jen omezené úseky dešťové kanalizace, které
jsou vyústěny buď do Dubeneckého potoka nebo do havarijní nádrže.
Současný stav - Dubenecký potok je tvořen z několika zdrojů. Původní prameniště je
překryto navážkami.

technologické vody
Obalovna Příbram - dešťová kanalizace
průsakové
kontaminované vody
celkem profil křížení Dubeneckého potoka se
silnicí Bytíz - Nová Hospoda*

průtok
l/s
0,7
0,2
2,1
3

* - komunikace pod areálem bývalé uranové úpravny 1. Máj (nyní Ecoinvest)

Budoucí stav
Realizací nápravných opatření v rámci areálu bývalé úpravny uranových rud 1. Máj (v
současné době realizace) dojde k odvedení kontaminovaných vod mimo Dubenecký potok a
stanou se součástí odkalištních nebo důlních vod.
Pro omezení vzniku kontaminovaných vod bude kolem odvalu jámy č. 16 vytvořen
obvodový příkop do kterého budou zaústěny prací vody z úpravny vod DIAMO s.p., o.z. SUL
(v současnosti zasakovány nad odvalem).
profil
potoka

povodí

po odval jámy č. 16

odval jámy č. 16

Dubeneckého

zdroj
přirozený průtok
úpravna vody
celkem
přítok
vlastní odval
celkem
kontaminované vody
celkem
nekontaminované
vody
celkem
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průtok
l/s
0,2
0,2
0,4
0,075
0,08
0,155

1,045
1,2
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profil
potoka

povodí

Dubeneckého

zdroj

přítok
úpravna
kanalizace Obalovna
mezi odvalem jámy č. 16 a Příbram
křížením Dub. pot.
plocha třídění
se silnicí Bytíz - Nová Hospoda technologická voda
plocha skládek
celkem úpravna
křížení Dubeneckého potoka se
silnicí Bytíz - Nová Hospoda

průtok
l/s
1,2
0,2
0,2
0,1
0,07
0,6
1,17

2,37

Realizací nápravných opatření dojde tedy k snížení průtoku Dubeneckého potoka
v důsledku odvedení kontaminovaných vod. Dubenecký potok má pak další dotaci
z dekontaminační stanice důlních vod při odvalu jámy č. 11. Až po silnici č. 4 (Strakonická)
protéká Dubenecký potok územím významně ovlivněným bývalou hornickou uranovou
činností.
Realizací záměru betonárny - odvedení přebytečných vod do obvodového příkopu
odvalu jámy č. 16 - se stav významně nezmění - navýšení průměrného průtoku Dubeneckého
potoka v profilu křížení se silnicí Bytíz - Nová Hospoda z 2,37 l/s na 2,42 l/s. Ochrana proti
přívalovým vodám je řešena ve vlastním areálu betonárny dostatečnou kapacitou
akumulačních jímek.
Vliv žádný prokazatelný.
Vliv na jakost vody
Jak již bylo výše uvedeno, dešťové vody z ploch, kde mohou být znečištěny úkapy
betonových směsí a případně i NEL, budou zachyceny ve splachové jímce a ty které nebudou
použity v technologii budou čištěny přes lapol a použity k údržbě zpevněných ploch a kropení
zeleně nebo odvedeny do obtokového příkopu podél odvalu jámy č. 16.
Odváděné znečištění s dešťovými vodami bylo vyčísleno na úrovni 0,17 kg NEL a
32,9 kg nerozpuštěných látek za rok, což lze považovat za akceptovatelné.
Realizace záměru tak, jak je navržena, by neměla mít vliv na jakost povrchových ani
podzemních vod.
V rámci přípravy záměru bude zpracován havarijní plán z hlediska ochrany vod.
V další fázi projektové přípravy se doporučuje:
− Zpracovat havarijní plán z hlediska ochrany vod.

D.I.5. Vlivy na půdu
Realizace záměru si nevyžádá zábor zemědělské půdy (ZPF) ani pozemků určených
k plnění funkcí lesa. Předmětný záměr má být situován v rozšířené průmyslové zóně obce
Háje. Areál betonárny je navržen na části pozemku p.č. 396/1 k.ú. Háje u Příbramě. Jedná se
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o druh pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha a jde o okraj odvalu jámy
č. 16, který je v současnosti již téměř odtěžen a přepracován na kamenivo.
Vliv žádný prokazatelný.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru nemá prokazatelný vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje.
Realizací záměru dojde k minimálnímu ovlivnění horninového prostředí realizací zpevněných
ploch.
Vliv záměru malý, akceptovatelný.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 72606/2008/KUSK ze dne
19. 5. 2008 lze vyloučit významný vliv předloženého záměru na evropsky významné lokality
a ptačí oblasti stanovené příslušnými vládními nařízeními (stanovisko viz část H oznámení).
Výstavbou nedojde k narušení žádného cenného biotopu. Záměr není v konfliktu s žádnými
prvky ÚSES.
Záměr má být realizován na okraji odvalu jámy č. 16 v sousedství lesních pozemků.
Na lokalitě byl proveden botanický průzkum RNDr. Vladimírem Faltysem znalcem z oboru
"ochrana přírody", specializace "botanika". Na lokalitě bylo nalezeno 99 druhů rostlin včetně
dřevin. Nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva
životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. a pouze jeden druh obsažený v Červeném
seznamu cévnatých rostlin České republiky v nejnižší kategorii "druh vyžadující pozornost"
(svízel severní). Dle závěru botanického průzkumu nelze vůči navržené stavbě vznést z
botanického hlediska žádné námitky.
Před zahájením stavebních prací bude provedeno odstranění stávajících stromů, keřů a
bylinného patra. Pro kácení je nezbytný souhlas dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., který vydá
obecní úřad Háje.
Část stromů podél komunikace 118 bude zachována. Kácení stromů bude
kompenzováno výsadbou nových dřevin. O náhradní výstavbě ve smyslu § 9 zákona č.
114/1992 Sb. rozhodne obecní úřad Háje. Připadá v úvahu náhradní výsadba nových dřevin
v ploše ozelenění.
Ze zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.) byl v okolí úpravny
1. Máj zjištěn výskyt ještěrky obecné a slepýše křehkého. Uvedení plazy nemají v zájmové
lokalitě vhodné stanoviště (neprosluněná, zamokřená lokalita).
Podle sdělení Krajského úřadu Středočeského kraje (uvedeno v části H tohoto
oznámení) záměr nemá vliv na evropsky významné lokality.
Vliv akceptovatelný.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Areál budoucí betonárny leží v extravilánu obce Háje severně od komunikace II/118,
v území, které je využíváno k průmyslovým (úpravna kameniva, areál jámy č. 16, obalovna
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živičných směsí) a lesnickým účelům. Hodnocené území patří k tzv. územím technickourbanizovaným. Dominantním prvkem je těžní věž jámy č. 16. Pozemky určené k plnění
funkcí lesa se nacházejí východně, západně až severně od zájmového území a dále jižním
směrem - viz situace v příloze 1.1. Zastavěná část obce Háje se nachází až za lesním
komplexem. Od obce bude tedy objekt betonárny pohledově odcloněn.
V rámci dalších projektových příprav záměru bude zpracován projekt ozelenění areálu
betonárny. Vzhledem k výškovým poměrům betonárny - 14 m - nemůže pochopitelně
navržená zeleň zcela tento objekt odstínit. Z toho důvodu budou použity pro nátěr betonárny
nereflexní barvy. Výškové objekty betonárny (opláštěné technologické zařízení, sila
s cementem) netvoří masivní monolity a v žádném případě se nestanou novou dominantou
krajiny.
V kapitole D IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů zpracovatel oznámení uvádí následující podmínku:
•

Pro nátěr betonárny nepoužívat reflexní barvy.

Vliv akceptovatelný.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vzhledem k tomu, že kulturní památky se nevyskytují v blízkosti záměru, není ani
předpoklad možných vlivů.
V blízkosti záměru se nenacházejí archeologická naleziště. Při zemních pracích přesto
nelze vyloučit výskyt archeologických nálezů. V případě takového nálezu je nutno se
důsledně řídit zákonem č. 20/87 Sb. o státní památkové péči ve znění zákona č. 242/92 Sb.
(§ 23 odst. 2). Jedná se o povinnost ohlásit případný archeologický nález.
Stavba bude zahájena až po odkoupení předmětného pozemku. Realizací záměru
nebude ovlivněn jiný majetek než majetek oznamovatele.
Vliv žádný.
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D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
V následujícím textu jsou seřazeny jednotlivé vlivy záměru na životní prostředí podle
jejich významu a následně jsou tyto vlivy ohodnoceny a komentovány. Vlivy jsou seřazeny
od nejvýznamnějšího po nejméně významný.
1. Vliv na ovzduší
2. Vliv na vody
3. Vliv na akustickou zátěž
4. Vliv na floru, faunu a ekosystémy
5. Vlivy na krajinu
6. Vlivy na veřejné zdraví
7. Vliv na horninové prostředí
8. Vlivy na půdu
1. Vliv na ovzduší
Záměr betonárky byl posouzen rozptylovou studii. Z výsledků rozptylové studie
vyplývá, že jak vlastní provoz dle záměru, tak související doprava nepředstavují
významný příspěvek k ke stávající imisní situaci. jedná se však o území s rizikem
překračování krátkodobých imisních limitů tuhých znečišťujících lýtek (PM10). Jsou
proto navržena opatření k omezení vlivu provozu na imisní situaci z titulu tohoto
polutantu.
2. Vliv na vody
Splaškové vody dle záměru budou shromažďovány v nepropustné jímce na vyvážení a
likvidovány v odpovídající ČOV. Dešťové vody budou ošetřeny lapolem, lapákem
písku a retenční nádrží. Z retenční nádrže budou dešťové vody řízeně vypouštěny do
obvodového příkopu odvalu jámy č. 16, který je v současnosti budován v rámci
odstraňování starých ekologických zátěží v areálu bývalé úpravny uranových rud 1.
Máj (nyní Ecoinvest). Do zájmového území jsou zaústěny prací vody z úpravny vod
DIAMO s.p. Tyto vody budou rovněž zaústěny do obvodového příkopu odvalu jámy
č. 16. Toto řešení nemá negativní vliv na recipient - Dubenecký potok.
3. Vliv na akustickou zátěž
S ohledem na lokalizaci záměru není reálný předpoklad ovlivnění chráněného
venkovního prostoru jak provozem dle záměru, tak vyvolanou dopravou
4. Vliv na floru, faunu a ekosystémy
Na lokalitě dojde k vykácení náletových dřevin v mimovegetačním období. Lokalita
nepředstavuje vhodné stanoviště pro chráněné druhy fauny vyskytující se v okolí
(plazy). Podle sdělení Krajského úřadu Středočeského kraje záměr nemá vliv na
evropsky významné lokality.
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5. Vlivy na krajinu
Realizací záměru nedochází ke vzniku nové dominanty území.
6. Vlivy na veřejné zdraví
V zpracované studii vlivu záměru na obyvatelstvo byla hodnocena předpokládaná
rizika způsobená tuhými znečišťujícími látkami, oxidy dusíku a benzenem
v souvislosti s realizací záměru Servisní betonárna Příbram. Do výpočtu byly brány
hodnoty při maximálním výkonu betonárky. Do hodnocení byly brány maximální
hodnoty výpočtové sítě dle rozptylové studie a orientačně byly vyhodnoceny rovněž
vlivy na nejbližší objekty trvalého bydlení. Obytné objekty jsou od areálu dostatečně
vzdálené. Podle provedených propočtů v předchozích odstavcích nebylo v žádném
případě dosaženo hodnot, které by se blížily obecně přijatelných rizikům.
7. Vliv na horninové prostředí
Záměr nemá prokazatelný vliv na horninové prostředí. Navážky se zvýšeným obsahem
přírodních radionuklidů pocházející z uranové činnosti budou z areálu před výstavbou
odstraněny.
8. Vlivy na půdu
Nedochází k záboru zemědělské půdy ani pozemků určených k plnění funkcí lesa.

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech
přesahujících státní hranice
Realizací záměru nelze předpokládat přeshraniční vlivy.
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D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů
-

územně plánovací opatření

Posuzovaná betonárna má být realizována na území, které je ve změně č. 2 územního
plánu označeno jako výrobní plochy. tato 2. změna územního plánu se v současnosti
projednává.
Jiná územně plánovací opatření se nenavrhují.
- technická opatření (likvidace znečištění, recyklace odpadů, záchranný průzkum
archeologických nalezišť, opatření pro ochranu kulturních památek)
Níže jsou uvedena doporučení zpracovatele oznámení, která jsou již presentována
v předchozím textu:
V období přípravy záměru:
•

Zajistit provázanost odstraňování staré ekologické zátěže v areálu Ecoinvestu s předmětným
záměrem a to především v souvislosti s opatřeními u odvalu jámy č. 16 (jedná se zejména o
napojení dešťových vod z areálu na obvodový příkop haldy jámy č. 16 a převedení pracích vod
z úpravny DIAMA do obvodového příkopu),

•

v projektové dokumentaci respektovat, že srážkové vody z areálu budou předčištěny odlučovači
ropných látek,

•

předložit Krajskému úřadu Středočeského kraje odborný posudek ve smyslu § 17 odst. 5 zákona
č. 86/2002 Sb., v platném znění,

•

zpracovat provozně manipulační řády pro skladování a manipulaci se závadnými látkami,

•

vypracovat Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod (havarijní plán) dle § 39 odst.
2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a to s náležitostmi dle § 5 vyhlášky č. 450/2005 Sb., a
předložit jej místně příslušnému vodoprávnímu úřadu (MěÚ Příbram) ke schválení,

•

vypracovat požární řád,

•

požádat Obecní úřad Háje o souhlas ke kácení dřevin dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění,

•

pro nátěr betonárny nepoužívat reflexní barvy.

V období realizace:
•

Při terénních úpravách odstranit materiál s dávkovým příkonem gama vyšším než 0,6 µGy/hod a
předat firmě DIAMO s.p. o.z. SUL k dalšímu nakládání,

•

zpracovat provozní řád dle zákona o ovzduší a předat k odsouhlasení krajskému úřadu,

•

u dodavatele stavby zajistit:
-

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

-

stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro
případnou likvidaci úniků ropných látek,

-

v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům,
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-

v prostoru manipulace s odpady bude trvale k dispozici dostatečné množství sanačních
prostředků pro případ likvidace úniku ropných látek z motorových vozidel,

-

minimalizovat znečištění vozovek důsledným čištěním nákladních vozidel před výjezdem
z areálu staveniště,

-

smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti,

-

náhodné archeologické nálezy v průběhu hlásit Archeologickému ústavu AV ČR,

-

kácení dřevin realizovat v době vegetačního klidu,

V období zkušebního a trvalého provozu
•

V průběhu zkušebního provozu zajistí investor měření hluku v pracovním prostředí areálu
betonárny; rozsah měření upřesní příslušný orgán ochrany veřejného zdraví,

•

v průběhu zkušebního provozu zajistí investor měření škodlivin v pracovním prostředí
betonárny; pro stanovení kategorie pracoviště rozsah měření upřesní příslušný orgán ochrany
veřejného zdraví,

•

smluvně zajistit likvidaci a zneškodnění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti,

•

veškeré prostory, kde se bude manipulovat s látkami škodlivými vodám v rámci uvažovaného
záměru, budou splňovat podmínky pro manipulaci a skladování látek škodlivých vodám
z hlediska technického zabezpečení objektů.

•

provádět měření emisí malých stacionárních zdrojů s četností měření nejméně 2 roky. O měření
informovat Obecní úřad Háje.

- monitoring
V období zkušebního provozu betonárny navrhuje zpracovatel oznámení:
-

provést měření hluku na exponovaných místech obsluhy, případně provést měření
prašnosti na určených místech podle požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví,

-

sledovat kvalitu vody dešťové před vyústěním do obvodového příkopu odvalu jámy č. 16
v rozsahu a s četností dle rozhodnutí vodoprávního úřadu.

Skutečný rozsah požadovaných měření ve zkušebním provozu bude určen příslušnými
orgány státní správy.
Při uvedení betonárny do trvalého provozu bude na základě výsledků měření
ve zkušebním provozu, určen rozsah monitoringu a četnost sledování jednotlivých složek
životního prostředí orgány státní správy.
Pro kategorizaci pracoviště budou změřeny škodliviny včetně hluku v pracovním
prostředí podle požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví.
Monitoring bude dále upraven dle požadavků příslušných orgánů státní správy.
Součástí monitoringu je i dodržení platných legislativních předpisů z hlediska ochrany
životního prostředí. Zde uvádíme alespoň některé:
-

evidence nakládání s odpady

-

povinnosti provozovatele dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší před
znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší):
§ 11, odst. 1, písmeno e): vést provozní evidenci o stacionárních zdrojích v
rozsahu stanoveném v prováděcím právním předpisu (vyhláška č. 356/2002
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Sb.) a zpracovat souhrnnou evidenci z údajů provozní evidence a předávat ji
příslušným orgánům ochrany ovzduší
§11, odst 2: Provozovatelé zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů jsou
dále povinni vypracovat soubor technickoprovozních parametrů a
technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů,
včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních
stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší, (dále jen "provozní řád") a
předkládat jejich návrhy i návrhy jejich změn ke schválení krajskému úřadu.
Stanoví-li tak prováděcí právní předpis, zpracovávají provozní řád také
provozovatelé středních stacionárních zdrojů v přiměřeně stanoveném
rozsahu. Po jejich schválení jsou provozními řády vázáni.
Dle nařízení vlády č. 615/2006 Sb., přísluší povinnost zpracovat provozní řád i
zdrojům znečišťování ovzduší (středním) pod bodem 3.6 Kamenolomy a
zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava a zpracování
kameniva – přírodního i umělého, příprava stavebních hmot a betonu,
recyklační linky stavebních hmot).
Součástí monitoringu je i způsob hodnocení získaných výsledků, jejich archivování a
oznamování příslušným orgánům státní správy.
Po ukončení provozu betonárny je nutno provést kontrolu autorizovanou laboratoří,
zda nedošlo ke kontaminaci horninového prostředí především nepolárními extrahovatelnými
látkami.

- kompenzační opatření
Kompenzační opatření se nenavrhují.
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D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které
se vyskytly při specifikaci vlivů
Oznámení bylo zpracováno na základě podnikatelského záměru, konzultací
s oznamovatelem, projektantem a dalších podkladů včetně osobních zkušeností. Určitým
nedostatkem byla skutečnost, že předkládané oznámení bylo vyhotoveno v období přípravy
projekčních podkladů pro schválení záměru, které nejsou ve všech směrech ještě precizovány.
Na druhou stranu to umožňuje zpracovateli oznámení ovlivnit konečné projekční řešení
vlastními podněty, které jsou v předloženém oznámení presentovány. Ve vlastním projektu se
mohou objevit změny, které však zásadně nemohou ovlivnit celkovou koncepci záměru a
vyhodnocené vlivy na životní prostředí, mohou však již odrážet návrhy obsažené
ve zpracovaném oznámení.
Kompletní podklady použité při zpracování tohoto oznámení jsou uvedeny v příloze 7
v části F tohoto oznámení.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (POKUD
BYLY PŘEDLOŽENY)
Daná lokalita se jeví z pohledu investora jako optimální, záměr je proto zpracován
jednovariantně. Jako nulová varianta je popsán stávající stav. Tyto údaje sloužily k posouzení
vlivu navrhovaného záměru.
Reálně existují tyto varianty:
1)

nulová varianta - v předmětném území nebudovat žádnou betonárnu

2)

realizovat betonárnu o výkonu 15 m3/hod v obci Háje v sousedství odvalu jámy č.
16 a komunikace II/118

3)

instalovat v dané lokalitě jiný typ betonárny

4)

realizovat jiné dispoziční řešení betonárny

5)

betonárnu realizovat v jiné lokalitě

ad 1) Znamená to ponechat lokalitu ve stávajícím stavu. To ve skutečnosti znamená, že na
lokalitě, která je v územním plánu označena jako výrobní plocha, bude realizován jiný
záměr, který může mít teoreticky negativnější vlivy na životní prostředí než předmětná
betonárna.
Vzhledem záměrům firmy SVZ Centrum s.r.o. a v souladu s jejich podnikatelskými
záměry nepřichází tato varianta v úvahu.
ad 2) Variantou instalace nové betonárny v obci Háje v sousedství odvalu jámy č. 16 a
komunikace II/118 se zabývá toto oznámení. Důvodem realizace betonárny je
podnikatelský záměr firmy SVZ Centrum s.r.o. v této oblasti. Realizace záměru
umožní vyrábět betonové směsi moderní technologií s příznivými technickoekonomickými parametry.
ad 3) Je jistě možné realizovat jiný typ betonárny. Všechna v současnosti dostupná zařízení
však mají zcela obdobné parametry a vstupy a výstupy do životního prostředí jsou při
srovnatelné kapacitě téměř shodné. Vlivy na životní prostředí by se tudíž nezměnily.
Daný typ betonárny byl pro popis vlivu na životní prostředí vybrán jako vzorový. Na
konkrétního dodavatele betonárny bude vypsáno výběrové řízení, přičemž hodinová
kapacita výroby (15 m3) byla zvolena na základě průzkumu odbytových možností
daného regionu.
ad 4) Dispoziční řešení tak, jak je navrženo je dáno tvarem pozemku. Přednost dostala
varianta, která nejlépe využívá dané území a zajišťuje odpovídající obslužnost areálu.
ad 5) Daná lokalita se jeví z pohledu investora jako optimální, zejména z hlediska
dopravního napojení. Lokalita v obci Háje v sousedství odvalu jámy č. 16 byla
vybrána s ohledem na budoucí potřeby výroby betonových směsí v regionu i snahy
oznamovatele ve větší míře se uplatnit v regionu. Volba lokality nebyla volbou
náhodnou, ale byla výsledkem podrobného průzkumu v regionu.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Na konci oznámení jsou uvedeny následující přílohy (jen v tištěné podobě):
1. Mapové přílohy
1.1. Situace 1 : 10 000
1.2. Letecký snímek širšího zájmového území
2. Situace - vlastní areál betonárny
2.1. Přehledná situace
2.2. Situace stavby 1 : 500
2.3. Půdorys betonárny
2.4. Pohled na betonárnu
3. Účelové situace - okolí
3.1. Výřez vodohospodářské mapy 1 : 25 000 (zvětšeno)
3.2. Výřez ze změny územního plánu obce Háje
3.3. Územní systém ekologické stability
4. Rozptylová studie
5. Výsledek botanického průzkumu
6. Vyhodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo
7. Podklady

2. Další podstatné informace oznamovatele
Oznámení se dále podrobně nezabývá problematikou po ukončení provozu. Životnost
lokalit pro výrobu betonových směsí je ve většině případů dlouhodobá. Po ukončení technické
životnosti technologie bývá technologie nahrazena novou, modernější. V případě skončení
využívání lokality pro výrobu betonových směsí lze předpokládat, že lokalita bude i nadále
využívána pro průmyslové účely. Vlastní technologie, případně některé další objekty, budou
odstraněny a bude provedena příp. dekontaminace v souladu s aktuální legislativou.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Firma SVZ Centrum má záměr vybudovat pro spádovou oblast Příbrami a okolí
betonárnu. Areál budoucí betonárny má být umístěn na k. ú. obce Háje mimo obytnou
zástavbu s výhodným dopravním napojením na silnici II/118. Předkládané oznámení posuzuje
vlivy výstavby a provozu této betonárny.
Pozemek, na kterém má být betonárna umístněna, je součástí pozemku pod odvalem
jámy č. 16, ale vlastní pozemek pro betonárnu pro ukládání odvalového materiálu nesloužil.
Pozemek je v majetku firmy DIAMO s.p., se kterou má investor předběžnou dohodu o koupi.
Jedná se o území přilehlé k odvalu mezi odvalem a komunikací II/118, které je pokryto
náletovou vegetací. Budoucí areál betonárny má přímou návaznost na silnici II/118.
Předkládané oznámení hodnotí vlivy na životní prostředí betonárny dle záměru při
roční kapacitě 30 000 m3. Kapacita výroby betonových směsí vychází z celkové
předpokládané potřeby betonu pro chystanou výstavbu v regionu (např. rychlostní
komunikace R4).
Betonárna je technologickým celkem na výrobu betonových směsí požadované
kvality. Betonová směs se vyrábí po dávkách. Druh směsi a její kvalita je před každým
mísicím cyklem volitelná. Výrobní proces je téměř bezodpadový. Dle schválené receptury
(uložené v paměti počítače) budou zváženy jednotlivé komponenty pro výrobu směsi.
Komponenty budou dopraveny do míchačky a po důkladném promíchání bude směs
vypuštěna do přepravního prostředku (autodomíchávač, nákladní auto).
Betonárna sestává z míchacího jádra, cementového hospodářství, štěrkopískového
hospodářství, AT stanice s ohřevem záměsové vody, skladu přísad, skladu zkušebních vzorků
a zařízení na recyklaci tekutých zbytků betonových směsí. Součástí betonárny je sociální
zařízení sestavené z mobilních buněk.
Vjezd a výjezd do areálu je přepokládán ze souběžné hlavní komunikace II. tř. č. 118
v místě stávajícího rozšíření souvisejícího s autobusovou zastávkou. Z důvodu zákazu vjezdu
nákladních vozidel do Příbrami z obce Háje bude využíváno napojení na komunikaci č. 4
(Praha Strakonice).100 % dopravy bude tedy jezdit směrem ke křižovatce s komunikací I/4.
Nejbližší obytné objekty jsou v obci Háje cca 300 m západním až jihozápadním
směrem pohledově kryté lesním komplexem.
Areál se nachází v povodí vodoteče Dubenecký potok. Zájmové území se nenachází
v evropsky významné lokalitě nebo ptačí oblasti. Podle vyjádření Krajského úřadu
Středočeského kraje nemá záměr vliv na lokality Natura.
Betonárna představuje 5 nových pracovních míst. Jako sociální zázemí bude využíván
objekt sestavený z mobilních buněk. Odpadní splaškové vody budou shromažďovány ve
vodotěsné žumpě, která bude pravidelně vyvážena k likvidaci.
Technologické odpadní vody provozem betonárny nevznikají. V areálu bude prováděn
pouze výplach míchačky, čerpadel a automixů. Pro zpracování těchto zbytků betonových
směsí bude v areálu umístěno recyklační zařízení. Recyklační zařízení zbytky betonové směsi
rozplaví, vypere a současně vytřídí kalovou vodu a kamenivo. V recyklačním zařízení budou
zpracovány i vody ze splachu plochy v prostoru betonárny. Kalová voda i vyprané kamenivo
se opětně používá do nové výroby betonových směsí. Dochází k ekonomickému přínosu
plynoucímu ze značné úspory vody potřebné na vymývání automixů a míchačky.
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Plocha areálu betonárny bude zpevněna a vybavena dešťovou kanalizací svedenou do
nádrží recyklačního zařízení. Část dešťových vod bude použita v technologii a část bude
použita na údržbu zpevněných ploch a na zalévání zeleně. Přebytky této dešťové budou po
vyčištění lapolem odvedeny do obtokového příkopu podél odvalu jámy č. 16.
Zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí:
Za prioritní vlivy na složky životního prostředí u betonáren lze považovat:
•

emise znečišťujících látek do ovzduší a to jak z vlastního provozu, tak z dopravy

•

hluk z vlastního provozu a dopravy

•

vliv na povrchové a podzemní vody

V předkládaném oznámení je věnována přiměřeně pozornost všem složkám životního
prostředí, přičemž na uvedené je dán zvýšený důraz.
Vliv emisí na kvalitu ovzduší byl zpracován rozptylovou studií (příloha 4), která
zahrnuje širokou oblast okolí betonárny. Do rozptylové studie byla zahrnuta doprava, pohyby
mechanizmů v betonárně, pojezdy a stání nákladních aut v areálu, sekundární prašnost a
emise z bodových zdrojů (ohřev záměsové vody a kameniva, cementové hospodářství).
Celkově je v rozptylové studii učiněn závěr, že provoz areálu nové betonárny je ve vztahu ke
zjištěným hodnotám imisní zátěže a následně i ve vztahu k obyvatelstvu akceptovatelný.
Akustická studie pro daný záměr nebyla zpracována. Nejbližší chráněné prostory ve
smyslu ochrany před hlukem jsou od betonárny značně vzdáleny a nemohou být ovlivněny
hlukem ze stacionárních zdrojů. Ve vztahu k liniovým zdrojům budou vlivy hluku rovněž
nevýznamné. Doprava bude vedena mimo intravilány obcí. Lze tudíž vyslovit závěr, že
předkládaný záměr by neměl výrazněji pozměnit akustickou situaci v zájmovém území.
Nakládání s ropnými látkami v areálu je řešeno tak, aby nedošlo k ohrožení
povrchových a podzemních vod nebo horninového prostředí.
Záměr nenarušuje jiné záměry v území, nenarušuje významně krajinný ráz.
Na základě podrobného hodnocení uvedeného v předkládaném oznámení došel
zpracovatel oznámení k závěru, že záměr je v souladu s platnou legislativou, vlivy na životní
prostředí jsou minimalizovány a záměr je bez problémů akceptovatelný. V rámci zpracování
předkládaného oznámení uvádí některá opatření (doporučení), která jsou specifikována
v kapitole D. IV. Tato opatření nelze považovat za konečná. Další opatření (pokud budou
akceptovatelná) vyplynou jak z dalšího projednávání předkládaného oznámení, tak
projednávání dle stavebního zákona a dalších legislativních předpisů.
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H. PŘÍLOHA
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
Výše uvedené dokumenty jsou uvedeny na následujících stránkách.
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