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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I. Základní údaje 

1. NÁZEV ZÁM ĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY Č. 1 

Název záměru: Míchací centrum Příbram 

Zařazení: kategorie II - záměry vyžadující zjišťovací řízení, bod 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), sloupec - B.   

2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁM ĚRU 

Záměrem investora je výstavba nové výrobny stavebních hmot. Bude se jednat o typovou 
betonárnu MB 2D. Provozovna bude sloužit převážně k výrobě čerstvých betonových směsí. 

Míchací centrum se bude skládat z následujících prvků: vlastní technologie betonárny, 
přípojky inženýrských sítí, technologie ohřevu, sklady materiálu, zařízení pro recyklaci 
zbytkového betonu, administrativní a sociální zázemí, zpevněné a parkovací plochy, zelené 
plochy a oplocení. 

Plošný rozsah záměru: 

Celková plocha areálu:  cca 5 496 m2 

Plochy objektů (technologie, zásobníky, recyklace, administrativně-sociální zázemí): cca 700 m2 

Boxy na kamenivo:  cca 650 m2 

Nezpevněné plochy (trávníky, zeleň): cca 600 m2 

Kapacita záměru: 

Maximální roční kapacita výroby: 30 000 m3 (75 000 t) 
Průměrná roční kapacita výroby: 20 000 m3 (50 000 t) 

Maximální denní kapacita výroby: 120 m3 
Průměrná denní kapacita výroby: 80 m3 

Veškeré vlivy spojené s provozem jsou kalkulovány na stav při maximální kapacitě, ta je 
však spíše teoretická a bude dosahována pouze výjimečně v jednotlivých dnech. 

3. UMÍSTĚNÍ ZÁM ĚRU 

Areál míchacího centra se nachází v Příbrami, v severní části města, v katastrálním území 
Příbram. Záměr je umístěn v rozsáhlé průmyslové zóně, v její severní části. Dle územního 
plánu města Příbram se jedná o výrobní plochu. 

Administrativně je území zařazeno takto: 

Kraj:   Středočeský (NUTS CZ 021) 
Okres:    Příbram (kód okresu 3211) 
Obec:   Příbram (kód obce: 135429, IČZÚJ: 539911) 
Katastrální území: Příbram (kód k. ú. 735426) 
Pozemek KN č:  3097/2 
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Obrázek č. 1: Vyznačení polohy záměru v situační mapě (podklad: amapy.centrum.cz) 

 
Obrázek č. 2: Umístění areálu v ortofotomapě a katastrální mapě (bez měřítka, podkald: www.cuzk.cz) 
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4. CHARAKTER ZÁM ĚRU A MOŽNOST KUMULACE JEHO VLIV Ů S JINÝMI ZÁM ĚRY 

(REALIZOVANÝMI , PŘIPRAVOVANÝMI , UVAŽOVANÝMI ) 

Charakter záměru 

Posuzovaným záměrem je výstavba míchacího centra v Příbrami. Míchací centrum bude 
osazeno novou mobilní horizontální betonárnou MB 2D. Betonárna bude vybavena moderním 
řídicím systémem, který zajistí výrobu betonové směsi pro transportbeton v nejvyšší kvalitě 
požadované současnými normami a s minimálním negativním vlivem na životní prostředí a 
zdraví obyvatel. 

Součástí areálu míchacícho centra bude: 

• betonárna MB 2D s cementovým hospodářstvím a zásobníkem kameniva 

• velín + administrativně-sociální zázemí (v mobilních buňkách) 

• recykling 

• skládky kameniva (boxy) 

• zpevněné plochy pro pojezdy nákladních automobilů a nakladače 

• parkovací plochy pro odstavení autodomíchávačů 

• zelené plochy 

• přípojky inženýrských sítí 

• oplocení areálu a vjezd 

Kumulace vlivů 

Dle informačního systému EIA (www.ceu.cz) nejsou v blízkém okolí záměru v dosahu 
přímých vlivů provozu betonárny ke dni zpracování oznámení záměru plánované realizace 
jiných záměrů, při nichž by mohlo docházet ke kumulaci vlivů. 

Záměr je umístěn v průmyslové zóně v okrajové části města Příbram mimo obytnou 
zástavbu. V sousedství plochy míchacího centra jsou objekty výroby, komerce a skladů, dále 
areál zpracování odpadů (kovový šrot) a čistírna odpadních vod. Existence těchto objektů byla 
vzata v úvahu při vyhodnocení vlivu na životní prostředí a uvažována při posouzení dat o 
současném zatížení lokality. Vzhledem k velké vzdálenosti od obytné zástavby a vzhledem 
k tomu, že reálný měřitelný a prokazatelný negativní vliv je u betonáren plošně omezený, 
nedojde vlivem kumulace vlivů  k nadlimitnímu zatížení žádné ze složek životního prostředí. 

Ke kumulaci vlivů bude docházet z hlediska pojezdů nákladních automobilů po veřejných 
komunikacích (zejména po ulici Obecnické, dále Husově a Evropské), kdy se budou 
nepříznivé vlivy z dopravy způsobené ostatními uživateli těchto komunikací kumulovat 
s vlivy z dopravy vyvolané provozem míchacího centra (při dopravě surovin potřebných 
k výrobě betonu do areálu a při expedici výrobků z betonárny). Tato kumulace vlivů je 
zohledněna i v předkládaném oznámení záměru, kdy je vliv nákladní automobilové dopravy 
na akustickou a imisní situaci posuzován v kontextu stávajícího dopravního zatížení 
dotčených komunikací, a to i s uvažováním výhledových dopravních intenzit. 

Z posouzení vyplývá mj.: 
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• Ulice V Lukách, Za Balonkou a Obecnická jsou vedeny mimo obytnou zástavbu a slouží 
mj. i pro připojení průmyslových areálů na nadřazenou veřejnou komunikační síť. 

• Ulice Evropská (silnice I/18) je dostatečně kapacitní komunikace vedená mimo obytnou 
zástavbu. Příspěvky k intenzitě dopravní zátěže budou velmi malé, vzhledem k tomu, že 
se jedná o komunikaci relativně intenzivně zatíženou. 

• Ulice Husova (I/18) a Čs. armády jsou relativně silně zatížené silnice, které prochází 
v části své trasy obytnou zástavbou. Tyto komunikace budou využívány obslužnou 
dopravou pouze pro expedici betonových směsí, a to pouze v případě odbytu přímo 
v Příbrami. Tyto komunikace nebudou využívány pro tranzit a pro dovoz surovin pro 
výrobu. Příspěvky k intenzitě dopravní zátěže zde budou zanedbatelné. 

 

5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁM ĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ , VČETNĚ PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH 

VARIANT A HLAVNÍCH D ŮVODŮ (I Z  HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ) PRO JEJICH VÝBĚR, 
RESP. ODMÍTNUTÍ  

Zdůvodnění umístění záměru 

Záměr je umístěn do dané lokality z důvodů ekonomických, logistických i z důvodu 
minimalizace vlivu na životní prostředí: 

1. V Příbrami a okolí existuje trvalá poptávka po stavebních materiálech včetně čerstvých 
betonových směsí pro výstavbu bytových, administrativních, průmyslových, inženýrských i 
dopravních staveb. 

2. Nejvhodnější umístění výroben betonových směsí je v blízkosti potenciálních míst 
odbytu, minimalizuje se tak dopravní zátěž. Zatímco suroviny pro výrobu betonu je možno 
dovážet těžkotonážními návěsovými soupravami o nosnosti cca 30 t, a tím minimalizovat 
počet jízd, čerstvou betonovou směs rozvážejí autodomíchávače s výrazně menší nosností. 

3. Lokalita pro umístění záměru byla volena v okrajové průmyslové části Příbrami 
v blízkosti silnice I/18, která slouží jako přivaděč od silnice I/4, po které budou dováženy 
vstupní suroviny pro výrobu. 

4. Pro podnikatelský záměr nebude zabrána plocha ZPF ani plocha zeleně. Hrubé terénní 
úpravy zde již v minulosti proběhly, na ploše pozemku byla odstraněna ornice a provedena 
zhutněná navážka. Dle údaje z katastru nemovitostí je druh pozemku ostatní plocha. 

5. Záměr bude umístěn v území, které se nachází v průmyslové zóně, v současné době je 
zčásti nevyužívané (ruderální bylinný porost) a z části znehodnocené skladem vysloužilých 
mobilních buněk. Území je územním plánem města Příbrami definováno jako výrobní plocha, 
záměr je v souladu s územním plánem (viz dále výřez z územního plánu a definice plochy). 
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Obrázek č. 3: Umístění záměru v územním plánu města Příbrami 

Přehled zvažovaných variant 

Oznamovatel zvažoval několik možných umístění záměru v Příbrami a okolí. Vybraná a 
v tomto oznámení posuzovaná lokalita se jeví jako nejvhodnější z hlediska dopravního 
napojení, z hlediska polohy nejbližších obytných domů, i z hlediska záboru území. Jsou tak 
v maximálně možné míře respektovány zájmy ekonomické i zájmy ochrany přírody a 
veřejného zdraví. 
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Při posuzování dopadů záměru na životní prostředí se reálně berou v úvahu dvě varianty, a 
to varianta projektová – počítá s realizací záměru a nulová – při níž nedojde k uskutečnění 
záměru.  

Projektová varianta (P) – jedná se o realizaci záměru umístění betonárny. Popis projektové 
varianty je uveden v následující kapitole B.I.6 Popis technického a technologického řešení 
záměru. 

Nulová varianta (O) – popisuje současný stav lokality tedy stav v případě nerealizace 
posuzovaného záměru a jeho trvání. Nulová varianta není variantou záměru, ale pouze 
referenčním stavem sloužícím k porovnávání současného stavu v území a vlivů souvisejících 
s navrhovanou  činností v tomto území. 

 

6. STRUČNÝ POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁM ĚRU 

Příprava území a zemní práce 

Plocha pozemku 3097/2 je v současnosti z jedné poloviny zpevněná, druhá polovina 
(východní) je nevyužívaná a je se v současné době zarostlá bylinnou vegetací ruderálního 
charakteru. I na této nevyužívané ploše však byla v minulosti provedena skrývka ornice a 
hrubé terénní úpravy, které spočívaly ve vytvoření nového násypu ze zemin. Terén tak byl 
navýšen oproti z východu přiléhajícímu pozemku 3097/3 o cca 0,7 m. Nevyskytují se zde 
prakticky žádné dřeviny. 

Před výstavbou betonárny proběhnou zemní a přípravné práce. Současná zpevněná plocha 
bude dle možnosti využita, vzhledem k horšímu stavu však spíše odstraněna. Na nezpevněné 
části budou provedeny hrubé terénní úpravy pro dosažení potřebné nivelety terénu a jeho 
optimálního vyspádování. 

Plochy, které budou využívány pro pojezd a stání automobilů a nakladače budou nově 
provedeny jako zpevněné s betonovým povrchem. 

Založení objektu betonárny bude provedeno na betonové základové desce se 
štěrkopískovým podsypem. 

V rámci výstavby zpevněných ploch bude provedeno i vyspádování pozemku pro 
odvedení srážkových vod. Vyspádování bude provedeno směrem k recyklingu, kde se budou 
srážkové vody využívat jako záměsová voda a jako voda pro oplach a mytí. 

Skládky kameniva 

Kamenivo bude skladováno volně ve venkovních skládkách (boxech). Tyto skládky budou 
provedeny ze železobetonových prefabrikátů. Předpokládá se potřeba 4 boxů o půdorysném 
rozměru 12 x 12 m (2 ks) a 15 x 12 m (2 ks). Skládky budou osazeny skrápěcím zařízením 
pro ekliminaci prašnosti při manipulaci s kamenivem. 

Kamenivo ze skladovacích boxů bude kolovým nakladačem plněno do 4frakčního 
zásobníku kameniva ZKK 70-4k s uzavíratelnými poklopy pro eliminaci prašnosti, který je 
součástí technologie betonárny. 
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Technologické zařízení 

Mobilní betonárna MB vycházející ze zkušenosti stabilních horizontálních betonáren 
výrobní řady HBS 2. Při konstrukci mobilního provedení bylo přihlédnuto ke snadné montáži, 
převozu na místo určení a jejich provozování. 

Betonárna je tvořena základními kontejnery, které se sestaví do jednoho celku: 

• základní kontejner s dávkovacím zařízením a jeho nadstavba, tvořící vlastní zásobník 
kameniva, 

• kontejner s míchačkou a navazující technologií, 

• horní kontejner s pohonem skipu a sklopnou váhou cementu a silovou částí rozvaděče, 

• mezikus skipové dráhy, 

Dále jsou součástí betonárny další prvky doplňující betonárnu, jako je velín s řídícím 
systémem, cementová sila, opláštění a mobilní základy 

Z technologického hlediska je zařízení členěno na následující provozní soubory: 

• mísící jádro 

• zásobník kameniva 

• sklad přísad 

• cementové hospodářství 

• vodní hospodářství 

• technologie ohřevu 

• velín 

Pro mísící jádro MB 2D bude použita dvouhřídelová míchačka ARCEN MDE 3000/2000 
s nuceným intenzivním mísením, s maximálním výkonem 80 m3/hod betonové směsi. Je 
osazena v samostatném kontejneru, výpusť bude 4 100 mm nad zpevněnou plochou. 

Váhy vody, cementu a plastifikátorů budou osazeny v horním kontejneru nad míchačkou, 
hodnoty budou snímány tenzometricky. Oba kontejnery budou přístupné po venkovním 
ocelovém schodišti a vzájemně budou propojeny žebříky. 

V horním kontejneru bude umístěno odprašovací zařízení Airbag, které bude sloužit k 
odvzdušnění míchačky a k zachycení prachových částic při dávkování cementu a kameniva. 

Míchací proces bude probíhat automaticky, bude řízen dálkově z velína, velín je umístěn 
v kontejneru v sousedství mísícího jádra. 

Celé mísící jádro bude opláštěno a zatepleno sendvičovými panely, které omezí případnou 
prašnost a hlučnost a výrazně zlepší celkový vzhled technologického celku. 

Doprava kameniva bude do míchačky zajišťována skipovým dopravníkem. Jednotlivé 
frakce ze 4frakčního zásobníku kameniva ZKL-70-4k budou dopraveny do nádoby skipového 
dopravníku vážícím pásem. Tyto dopravní cesty kameniva budou opláštěny. 

Pro výrobu betonové směsi budou používány přísady (plastifikátory, urychlovače tuhnutí) 
v typových plastových dvouplášťových nádobách o objemu 1 m3. Nádoby budou uskladněny 
v samostatném kontejneru o vnějším rozměru 2,75 x 6,25 m osazeném před mísícím jádrem. 
V kontejneru bude uloženo cca 5 plastových nádob na přísady. Množství skladovaných přísad 
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bude dle aktuální potřeby. Plastové nádoby budou postaveny v bezpečnostní nádrži pro 
zachycení případného úniku přísad. přísady budou dopravovány čerpadly a potrubím do vah 
plastifikátorů a z nich dávkovány do míchačky. 

K mísicímu jádru budou přiřazena 3 ocelová sila na uskladnění cementu. Plnění sil bude 
zajištěno plnícím potrubím z autocisteren, doprava cementu a popílku do cementové váhy 
bude zajišťována čtyřmi samostatnými šnekovými dopravníky WAM, na výpusti bude 
osazena uzavírací bezpečnostní klapka. 

Na střechách sil budou osazeny prachové filtry WAMECO FC2J13V, přetlakové a 
podtlakové klapky, měřící sondy a ochranné zábradlí. Výstup na  střechu sil bude žebříkem, 
mezi sily budou umístěny přechodové lávky se zábradlím. Sila budou kotvena do betonových 
základových patek, celková výška sil bude 14,4 m. 

Jako záměsová voda bude používána jednak voda z vodovodního řadu a jednak kalová 
(cementová) voda z recyklingu. Dávkování vody bude váhové přes kombinovanou váhu vody. 

 
Obrázek č. 4: Fotografie betonárny MB 2D se 3 sily (ilustrativní obrázek). 

Horkovzdušný ohřev kameniva bude zajištěn pomocí dvou plynových generátorů CIKKI 
70, které jsou zdrojem horkého vzduchu o teplotě cca 100°C. Generátor CIKKI je zařízení 
zajišťující ohřev vzduchu s využitím tepelné energie produkované spalováním plynu.Vzduch, který má 
být ohříván, je nasáván z venkovního prostředí pomocí odstředivého ventilátoru, mísí se se 
spalovacími produkty tvořenými hořákem  a absorbuje teplo. Vzhledem k tomu, že objem 
upravovaného vzduchu je mnohem větší, než je skutečná potřeba kyslíku pro spalování, získává se 
teplý vzduch s nízkou koncentrací oxidu uhličitého. Agregáty nemají samostatné odkouření, spaliny 



OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ČÁST B 

Míchací centrum Příbram  Údaje o záměru 

 

G E T s. r. o.  Strana 15 z 78  

jsou součástí ohřátého výfukového vzduchu, který prochází vrstvami kameniva a písku, který 
rozmrazuje až do venkovního prostředí – ve výšce cca 5 m nad terénem. 

Zařízení pro ohřev záměsové vody bude umístěno v kontejneru v sousedství zásobníku 
kameniva. Ohřev záměsové vody bude řešen kombinovaným způsobem – průtokově ve 
výměníku, který doplňují akumulační tlakové nádoby o objemu 3 × 1000 l. Primární okruh 
výměníku bude sestaven ze čtyř plynových, nástěnných turbokotlů o výkonu 4 × 48 kW. 
Kotel bude vybaven plynovou armaturou, zapalovací a hlídací automatikou, kotlovým a 
bezpečnostním termostatem. Odkouření kotlů je provedeno přes střechu buňky do venkovního 
prostředí – výška odkouření bude 3,5 m nad terénem. 

Recykling 

K likvidaci veškerých zbytků betonové směsi z bubnů autodomíchávačů, čerpadel a 
z oplachu míchačky a prostoru pod míchačkou je navrženo bezodpadové recyklační zařízení 
typu RZM 12 výrobce MERKO CZ, a.s. 

Jde o mobilní šnekový separátor osazený na ocelovém rámu s přečerpávací jímkou kalové 
vody. 

Zbytek betonové směsi z bubnu autodomíchávačů je po zředění vylit do násypky 
separátoru, kde se šnekovým zařízením separuje kalová voda od štěrku. Kalová (cementová) 
voda je potrubím svedena do přečerpávací jímky, ze které je čerpána do nadzemní jímky 
kalové vody.  V této je čeřena čeřícím zařízením proti usazování cementu. Vymytý štěrk padá 
ze separátoru do betonové ohrádky, odkud je kolovým nakladačem přemístěn do zásobníku 
kameniva a je opět použit při výrobě. 

U separátoru je umístěna vodovodní šachtice  s přívodem čisté vody, ze které je zásobován 
separátor a z odbočky je napojena hadice na venkovní oplach vozidel. Součástí technologie je 
rozvaděč pro řízení činnosti recyklingu. Pro oplach autočerpadel je navrženo překlápěcí 
zařízení, které vylije oplach autočerpadel pomocí hydraulického zařízení rovněž do násypky 
separátoru, kde se zbytková betonová směs propere stejně jako u domíchávačů. V separačním 
zařízení je rovněž likvidován oplach míchačky po ukončení denního výrobního cyklu – 
vymytý obsah míchačky je vylit do bubnu autodomíchávače, případně lopaty nakladače a 
odvezen do násypky separátoru. 

Administrativn ě sociální zázemí 

Zázemí provozovny bude tvořeno soustavou vzájemně propojených mobilních kontejnerů 
o celkovém rozměru 15 x 4,6 m. Sestava bude obsahovat šatnu, sociální zařízení, sprchu, WC 
a jídelnu. Zázemí bude napojeno na splaškovou kanalizaci. Dále zde bude umístěna kancelář 
expedice. 

Objekt bude vytápěn elektricky pomocí přímotopů, napojen bude na přípojku pitné vody. 
Odpadní voda bude vypouštěna do splaškové kanalizace, bude zbudována kanalizační 
přípojka. Čištění odpadních vod bude prováděno na nedaleké ČOV. 

Přípojky inženýrských sítí 

Areál míchacího centra bude napojen na plynovodní přípojku, elektropřípojku, vodovodní 
přípojku užitkové i pitné vody a přípojku splaškové kanalizace. Tyto sítě jsou v průmyslové 
zóně k dispozici. Jako alternativní zdroj záměsové vody je uvažována studna či 
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hydrogeologický jímací vrt. Jako alternativní zdroj pro vytápění může být využita nadzemní 
nádrž na propan-butan. 

Venkovní osvětlení bude umístěno na konstrukci betonárny a cementových sil. 

 
Obrázek č. 5: Schéma umístění jednotlivých stavebních objektů a dopravních tras na zájmovém území 

(detail sestavy betonárny viz příloha H). 

Počet pracovních sil, provozní doba 

Plánovaný počet pracovníků v jedné směně je 3 (mimo řidičů autodomíchávačů). Provoz 
bude jednosměnný, pouze v pracovní dny od 7:00 do 16:00. V případě zájmu odběratelů 
mohou být prodloužené směny do cca 20:00, případně může být směna i o víkendu. 



OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ČÁST B 

Míchací centrum Příbram  Údaje o záměru 

 

G E T s. r. o.  Strana 17 z 78  

Noční provoz (22:00 – 6:00) nelze úplně vyloučit, vzhledem k tomu, že u některých staveb 
je nezbytná kontinuální betonáž a tudíž neustálý přísun betonové směsi. Předpokladem je 
však, že noční provoz bude zcela výjimečný, pro provozovatele je totiž obecně neekonomický 
(malý odbyt betonu za směnu, noční příplatky zaměstnancům, nutnost osvětlení apod.). 
V případě nočního provozu nebude prováděn dovoz kameniva kamiony ani navážení 
nakladačem do zásobníků kameniva ani čerpání cementu z autocisteren do sil. Předpokládá se 
tedy pouze provoz míchacího jádra v opláštěném objektu a související doprava 
autodomíchávači (podrobněji viz akustická problematika). 

Míchací centrum bude v provozu celoročně. 

 

7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁM ĚRU A JEHO DOKONČENÍ  

Bude se jednat o stavbu trvalou. 

Zahájení výstavby: 2010 

Zahájení provozu:   2010 – 2011 

 

8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMN Ě SAMOSPRÁVNÝCH CELK Ů 

Kraj:  Středočeský (NUTS CZ 021) 
Obec:  Příbram (kód obce: 135429, IČZÚJ: 539911) 

9. VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 10 ODST. 4 A SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU 

TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT  

Územní rozhodnutí a stavební povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění vydá 
Městský úřad Příbram, Stavební úřad. 

 

II. Údaje o vstupech 

1. PŮDA 

Realizace záměru si nevyžádá zábor půdy. Areál míchacího centra bude umístěn 
v katastrálním území Příbram v průmyslové zóně, na parcele, která je dle údajů z katastru 
nemovitostí vedena jako ostatní plocha: 

3097/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha 

Skrývka ornice nebude nutná. Povrch je z jedné poloviny zpevněn, z druhé poloviny 
zatravněn. Povrch i této druhé poloviny však byl v minulosti antropogenně pozměněn a není 
pokryt ornicí, která by se dala využít. Zemina bude v nezbytné míře odstraněna a bude s ní 
nakládáno jako s běžnou výkopovou zeminou 
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2. VODA 

Technologická voda  

Záměsová voda je při výrobě čerstvých betonových směsí mísena s kamenivem, 
cementem a přísadami v určeném množství dle jednotlivých receptur. 

Jako technologická záměsová voda bude použita voda z  vodovodního řadu užitkové vody, 
který je v průmyslové zóně k dispozici. Dále bude zbudována i přípojka pitné vody pro 
administrativně sociální zázemí. 

Část nároků na spotřebu technologické vody bude kryta zachytáváním srážkové vody do 
nepropustné nádrže, která je součástí recyklačního zařízení zbytkového betonu. 

Voda se dále bude využívat pro mytí mísícího centra a autodomíchávačů, tato voda bude 
zachycována v recyklačním zařízení a dále využívána jako záměsová. 

Pro zkrápění skládek a násypek kameniva bude opět využívána voda z vodovodního řadu 
užitkové vody. Zkrápění a mytí komunikací bude prováděno subdodavatelsky, voda bude 
dovážena cisternou, eventuelně může být použita i voda z recyklačního zařízení. 

Požadavky na připojení a předběžné hodnoty spotřeby vody jsou následující. 

Pro výrobu betonu: 
• max. množství        14,4 m3/hod  
• požadované průtočné množství (při akumulaci)   21,6 m3/hod (5 l/s) 
• požadované průtočné množství pro směšování v zimním období 3 l/s; 0,6 MPa 
• průměrná denní potřeba       22 m3/den 
• průměrná roční potřeba       5 400 m3/rok 
• min. tlak vody v místě napojení      0,6 MPa (6 bar) 

Pro oplach a pro recyklaci zbytků betonu: 
• požadované průtočné množství      3,6 m3/hod (2 l/s) 
• Min. tlak vody v místě napojení      0,6 MPa (6 bar) 
• průměrná roční spotřeba       1 000 m3/rok 

Pro skrápění a mlžení 
• průměrná roční spotřeba       1 000 m3/rok 

Celková kapacita přípojky vody      10 l/s; 0,6 MPa 

Voda pro oplach a recyklaci zbytků betonu se bude z větší části recyklovat, bude použita 
vícekrát. Část spotřeby technologické vody bude pokryta z vody srážkové. Při uvážení těchto 
skutečností lze celkovou roční spotřebu užitkové technologické vody velmi přibližně 
odhadnout na 6 000 m3. 

V této souvislosti je zvažována možnost využití podzemní vody jako vody záměsové, resp. 
technologické, a to zejména z důvodu snížení výrobních nákladů. K tomuto účely by bylo 
nutné zbudovat studnu nebo vrt pro čerpání podzemní vody. Možnost je zatím ve stadiu úvah 
a bude záviset na výsledcích dalších jednání a zjištění a eventuelně na výsledcích 
průzkumných prací. Povolení k nakládání s vodou z nového zdroje v takovém případě vydá 
místně příslušný vodoprávní úřad po zvážení všech relevantních skutečností, k žádosti o 
povolení musí být přiložen dle § 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vyjádření osoby 
s odbornou způsobilostí.  
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Pitná voda a voda pro sociální účely 

Jako pitná voda a voda pro sociální účely bude využívána voda z vodovodního řadu, dále 
budou mít zaměstnanci k dispozici i přístroje na ohřev a chlazení pitné vody, do kterých se 
dováží voda balená. 

Celková spotřeba vody z veřejného vodovodního řadu pitné vody (pití a sociální účely), by 
neměla přesáhnout 250 m3 ročně. Voda pro mytí a sprchování bude ohřívána v elektrickém 
bojleru. 

3. SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE  

Surovinové zdroje 

Surovinami potřebnými k výrobě betonových směsí jsou kamenivo, cement, voda a 
přísady (superplastifikační, plastifikační, provzdušňovací a další). 

Kamenivo 

Dodavatel kameniva není zatím určen, rozhodující bude kvalita kameniva, jeho cena a 
krátká přepravní vzdálenost. 

Používáno bude kamenivo hrubé a drobné ve frakcích 0-4, 4-8, 8-16 a 16-22. Dle původu 
a způsobu získávání bude preferováno kamenivo těžené a prané. Praní zbaví kamenivo 
odplavitelných  části, které by se jinak mohly stát zdrojem prašnosti při manipulaci 
s kamenivem. 

Kamenivo bude skladováno volně ve venkovních skládkách (boxech). Tyto skládky budou 
provedeny ze železobetonových prefabrikátů. Předpokládá se potřeba 4 boxů o půdorysném 
rozměru 12 x 12 m a 12 x 15 m. Skládky budou osazeny skrápěcím zařízením pro ekliminaci 
prašnosti při manipulaci s kamenivem. 

Kamenivo ze skladovacích boxů bude kolovým nakladačem plněno do 4frakčního 
zásobníku kameniva. Na zásobníku bude opět instalováno skrápěcí zařízení a uzavírací 
poklopy proti prašnosti. 

Spotřeba kameniva činí cca 73 hmotnostních % z ročního množství výroby (56 300 t). 

Cement 

Dodavatel cementu není zatím určen, rozhodující bude dopravní vzdálenost a cena 
cementu. 

Používány budou tyto cementy 
• Portlandský cement  CEM I 42,5 R 
• Portlandský struskový cement CEM II/B-S 32,5 R 

Používaný cement bude vyhovovat požadavkům normy s ČSN EN 197-1 (Cement - Část 
1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití) a vyhlášky SÚJB č. 
307/2002 Sb., o radiační ochraně v platném znění 

Spotřeba cementu činí cca 14 hmotnostních % z ročního množství výroby (10 500 t).  

Cement a bude skladován ve 3 ocelových silech o kapacitě 80 m3. Plnění sil bude zajištěno 
plnícím potrubím z autocisteren, doprava cementu a popílku do cementové váhy bude 
zajišťována čtyřmi samostatnými šnekovými dopravníky WAM, na výpusti bude osazena 
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uzavírací klapka. Na střechách sil budou osazeny prachové filtry WAMECO FC2J13V, 
přetlakové a podtlakové klapky, měřící sondy a ochranné zábradlí. 

Přísady 

Plastifikační přísady jsou povrchově aktivní látky, přiřazené disperzním koloidům, které 
se do čerstvých betonových směsí přidávají z důvodů jeho lepší zpracovatelnosti. Jejich 
vlastností je rychlé a úplné smočení blízce uložených zrn pojiva a jemnozrnných pevných 
látek. Ve vodním prostředí se ukládají na površích a zmenšují povrchové napětí. Chemicky se 
jedná o různě modifikované sulfitové výluhy, ligninsulfonáty se sulfaminkresolem nebo 
jinými povrchově aktivními složkami ve vodných roztocích. Dále o sulfitově modifikované 
melaminové pryskyřice s močovino - formaldehydovým polykondenzátem, hydrolyzáty 
bílkovin, furfurylanilinové pryskyřice nebo o polyvinylfurfurol, estery, celulosy, sulfonované 
mastné kyseliny nebo mastné alkoholy. Účinek těchto přísad je ve snížení potřeby vody a ve 
zlepšení zpracovatelnosti čerstvého betonu.  

Viskozitu upravující přísady, někdy též nazývané jako superplastifikační přísady, jsou dále 
vyvinuté plastifikační přísady. Mají silný ztekucující účinek, ale pouze po časově omezenou 
dobu, proto se přidávají do záměsi až bezprostředně před jejím použitím. Chemicky jsou tyto 
ztekucující přísady melaminové polykondensáty, sulfonované naftaleny, lignosulfonany 
s modifikačními přísadami. Jejich účinek odpovídá účinkům plastifikačních přísad, je však 
podstatně vyšší.  

Urychlující přísady  jsou kapalné látky, které urychlují tuhnutí a tvrdnutí malt a betonů, 
jejichž pojivem jsou portlandské a směsné cementy. Urychlující přísady se používají pro 
zkrácení doby tepelné ochrany při betonování za nízkých teplot a pro zkrácení doby potřebné 
pro odbednění betonových konstrukcí a pro dosažení odformovacích a manipulačních 
pevností betonu. 

Přísady budou skladovány v typových plastových dvouplášťových nádobách o objemu     
1 m3. Nádoby budou uskladněny v samostatném kontejneru o vnějším rozměru 2,75 x 6,25 m 
osazeném před mísícím jádrem. V kontejneru bude uloženo cca 5 plastových nádob na 
přísady. Množství skladovaných přísad bude dle aktuální potřeby. Plastové nádoby budou 
postaveny v bezpečnostní nádrži pro zachycení případného úniku přísad. přísady budou 
dopravovány čerpadly a potrubím do vah plastifikátorů a z nich dávkovány do míchačky. 

Jako přísady budou používány výhradně certifikované výrobky renomovaných výrobců 
běžně dodávané na trh v ČR. Na provozovně budou k dispozici bezpečnostní listy všech 
přísad. 

Celková spotřeba přísad bude do 100 t ročně. 

Pohonné hmoty a mazadla 

V areálu nebudou skladovány pohonné hmoty. Autodomíchávače a čerpadla betonu budou 
pohonné hmoty tankovat v rámci běžných cest u veřejných čerpacích stanic. Stejně tak kolový 
nakladač používaný pro nakládku kameniva do zásobníků bude zajíždět k jedné z nejbližších 
čerpacích stanic. 

Předpokládá se provoz nakladače cca 2 hodiny denně. Při spotřebě nafty cca 18 l na MTH 
a 250 dnech provozu je roční spotřeba nafty pro nakladač odhadována na 9 000 l. 

V areálu betonárny nebudou skladována žádná mazadla ani oleje. Servis autodomíchávačů 
a čerpadel bude prováděn v odborných servisních střediscích. Servis  nakladače a 
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technologického zařízení včetně výměny oleje, bude prováděn na místě dodavatelskou 
firmou. 

Plyn 

Topným médiem pro ohřev kameniva i záměsové vody bude zemní plyn (viz kapitola 
B.1.6). Zemní plyn je, vzhledem ke své vysoké výhřevnosti a nízkému obsahu škodlivin ve 
spalinách, optimálním médiem pro ohřev technologické vody i vody pro sociální zařízení. 

 V areálu AVIA je rozvod plynu k dispozici. Přípojka plynovodu v délce cca 60 m bude 
vedena ze západního směru od objektu s označením č. 166 (interní označení areál AVIA). 

Požadavky na připojení a předběžné hodnoty spotřeby zemního plynu jsou následující. 

Pro ohřev vody při výrobě betonu: 
Plynový kotel (4 ks á 48 kW)    23 m3/hod 
Min. tlak plynu v místě napojení    2,3 kPa 
Min tlak vody v místě napojení    0,6 MPa 

Pro ohřev vzduchu při výrobě betonu: 
Horkovzdušný agregát (2 ks á 80kW)   15,4 m3/hod 
Min. tlak plynu v místě napojení    2,3 kPa 

Hodnoty spotřeby zemního plynu jsou následující: 
Max. potřeba      38,4 m3/ hod 
Průměrná denní potřeba     308 m3/ den 
Průměrná roční potřeba     30 800 m3/ rok 

Elektrická energie   

Napájení elektrickou energií bude zajištěno novou přípojkou k pozemku. Dle dostupných 
údajů o technické infrastruktuře v území bude nutno vybudovat novou trafostanici. 
Distribuční rozvaděč pro uvedené okruhy bude umístěn na venkovní stěně velína, bude mít 
přívodní pole a  vývody k mísicímu jádru, recyklingu, technologii ohřevů, velínu a rezervu. 

Předběžné hodnoty el. příkonů jsou: 
1. Mísicí jádro, cementové hospodářství, doprava kameniva    167kW 
2. Recykling          20 kW  
3. Velín (kontejner)          6 kW 
4. Vodní hospodářství a technologie ohřevu (kontejner)   29 kW 
  
Celkový instalovaný výkon         Pi = 222 kW 
Soudobost               0,7 
Výpočtový výkon       Pp = 156 kW 

Dále bude el. energie používána na venkovní osvětlení a na provoz administrativně 
sociálního zázemí.  

Přibližný odhad roční spotřeby el. energie je 120 000 kWh. 

4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU  

Záměr výstavby míchacího centra v Příbrami nevyžaduje investice do nové dopravní 
infrastruktury, bude využívána stávající síť komunikací. 
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Výjezd z areálu bude zřízen severním směrem na místní komunikaci na pozemku p.č. 
3096/1. Dále bude obslužná doprava používat ulici V Lukách a Za Balonkou, které slouží 
zejména pro obsluhu místní průmyslové zóny. Ulice Za Balonkou je zaústěna do ulice 
Obecnické (silnice III/11811), po níž se obslužná doprava dostane na okružní křižovatku 
silnic I/66 a I/18. Alternativně může být také umožněn výjezd z jihu a průjezd stávajícím 
průmyslovým areálem do ulice V Lukách. 

Veškerá doprava surovin pro výrobu bude trasována po silnici I/18 od rychlostní 
komunikace R4. Expedice betonových směsí se na okružní křižovatce bude dělit. Většina 
bude směřovat po silnici I/18 na východ směrem k R4. Část expediční dopravy bude využívat 
i ulice Husovu (I/18) a Čs. armády. Tyto komunikace však nebudou využívány pro dovoz 
surovin pro výrobu, pouze pro expedici výrobků na přímo stavby v Příbrami. Naopak ulici 
Plzeňskou a Milínskou (I/66) využít nelze, zde je zakázán vjezd automobilům nad 3,5 t. 

Napojení na veřejnou komunikační síť je uvedeno na následujícím obrázku. Červeně jsou 
vyznačeny možné expediční trasy pro odvoz betonové směsi, modře doprava vstupních 
surovin, která bude pouze z východu po silnici I/18. 

 
Obrázek č. 6: Schéma napojení na veřejnou komunikační síť a nejdůležitější expediční trasy. 

Kamenivo bude do betonárny dováženo kapacitními návěsovými soupravami, které 
minimalizují potřebný počet jízd. Průměrná nosnost jedné soupravy je 30 t. Dopravu cementu 
a popílku zajišťují autocisterny o nosnosti také 30 t. Dopravu přísad zajišťují lehké nákladní 
automobily. Tyto automobily nejsou ve výpočtu zahrnuty, objem přísad je vzhledem 
k objemu ostatních složek betonu zanedbatelný. 

Expedice čerstvých betonových směsí bude zajišťována dvěma způsoby. Většinu objemu 
produkce bude expedovat oznamovatel vlastními autodomíchávači o objemu až 8 m3. 
(průměrné vytížení autodomíchávače 6 m3, tj. 15 t). Těmito automobily se expeduje betonová 
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směs tekuté konzistence (čerpatelná). Malou část produkce betonové směsi si zákazníci 
odvezou sami. Půjde o směsi zavlhlé, které budou odváženy na korbách běžných nákladních 
automobilů různých velikostí. Průměrný objem takto expedované směsi lze obtížně 
odhadnout, orientačně se jedná 3 m3 (7,5 t) na jednom nákladním automobilu (NA). Pro 
výpočet je uvažováno s 250 dny provozu ročně. 

 

Druh dopravy 
Množství 

[t/rok] 
Průměrná tonáž 

NA [t] 
Počet aut 
[NA/rok] 

Počet aut 
[NA/den] 

Dovoz kameniva 56 300 30 1877 8 

Dovoz cementu a popílku 10 500 30   350 2 

Expedice betonové směsi 
(autodomíchávače) 

67 500 15 4 500 18 

Expedice betonové směsi 
ostatní (zavlhlá směs) 

7 500 7,5 1 000 4 

Celkem   7 727 32 

Tabulka č. 1: Druh a četnost jednotlivých druhů obslužné dopravy (výpočet pro maximální kapacitu 
75 000 t výroby ročně). 

V noční době nebude do betonárny dovážen žádný materiál. V případě mimořádného 
nočního provozu bude pouze vyráběna betonová směs a expedována autodomíchávači. 
Maximální expedované množství bude 7 autodomíchávačů za noční dobu 22:00 – 6:00 a 
maximálně 2 autodomíchávače v každé jednotlivé hodině. 

Pro posouzení příspěvku obslužné dopravy k celkové dopravě na okolních komunikacích 
byly opatřeny intenzity automobilové dopravy na dotčených komunikacích. Tato data pochází 
z celostátního sčítání dopravy v roce 2005, které provádí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). 
Pro odhad skutečného provozu na sledované komunikacích v roce 2012 jsou data ŘSD 
vynásobená koeficientem předpokládaného vývoje dopravních výkonů dle hmotnostních 
kategorií, který vychází z dlouhodobého výzkumu ŘSD (výhledové koeficienty pro období 
1995 – 2030 pro dálnice a rychlostní komunikace, I., II. a III. třídy silnic). 

Výpočtový rok 2012 byl zvolen z důvodu, že po určité fázi náběhu výroby by již v roce 
2012 měl být objem produkce stabilizován na  očekávané výši 75 000 t ročně. 

Intenzita dopravy na dotčené komunikaci je uvedena v následujících tabulkách. Pro 
objektivní posouzení je třeba uvažovat pro každé auto 2 jízdy (tam i zpět). Přepočet pro denní 
dobu byl proveden podle Novely metodiky pro výpočet hluku (Liberko, 2004). 
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Obrázek č. 7: Sčítací úseky v Příbrami. 

 

SIL ÚSEK N1 N2 PN2 N3 PN3 NS A PA TR PTR T O M S 

III/11811 1-2771 863 351 18 245 28 135 58 0 15 2 1715 5757 41 7513 

I/18 1-1961 1299 505 23 436 44 225 60 0 21 3 2616 11323 75 14014 

I/18 1-1222 1299 505 23 436 44 225 60 0 21 3 2616 11323 75 14014 

Tabulka č. 2: Výsledky sčítání dopravy z roku 2005 - celoroční průměr za 24 hodin v počtech vozidel. 

Vysvětlivky k tabulce č. 4:   SIL -Číslo silnice 
ÚSEK -Číslo sčítacího úseku  
N1 -Lehká nákladní (užitečná hmotnost do 3,5t) 
N2 -Střední nákladní (užitečná hmotnost 3,5-10t) 
PN2 -Přívěsy středních nákladních 
N3 -Těžká nákladní (užitečná hmotnost přes 10t) 
PN3 -Přívěsy těžkých nákladních 
NS -Návěsové soupravy 
A -Autobusy 
PA -Přívěsy autobusů 
TR -Traktory 
PTR -Přívěsy traktorů 
T -Těžká motorová vozidla a přívěsy 
O -Osobní a dodávkové automobily 
M -Jednostopá motorová vozidla 
S -Součet všech motorových vozidel a přívěsů 
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Počet jízd nákladní dopravy (pro max. kapacitu výroby) Ulice 

Denní doba (6:00 – 22:00)         
(cca 250 dní v roce) 

Noční doba (22:00 – 6:00)            
(pouze několik dní v roce)  

Obecnická 
(V Lukách, Za Balonkou) 64 14 

Evropská 50 10 

Husova 7 2 

Čs. armády 7 2 

Tabulka č. 3: Vyvolaná nákaldní doprava dle směrů, počet jízd (zpáteční jízdy zahrnuty)  

Záměr bude dále generovat cca 20 jízd osobních automobilů v denní době (zaměstnanci, 
zákazníci) a 6 jízd v noční době. Osobní vozidla budou od záměru odjíždět ve směru ke 
křižovatce silnic I/66 a I/18, kde se bude dle odhadu dělit 1/3 ve směru po Evropské, Husově 
a ulici Čs. armády. 

V následujících třech tabulkách je uvedena hodinová intenzita dopravy v denní a noční 
době na sledovaných komunikacích pro výpočtový rok 2012. Je uvedena varianta nulová (bez 
realizace záměru) a varianta projektová (přičtena vyvolaná doprava). Pro projektovou variantu 
je uvažována maximální roční kapacita 75 000 t, která je spíše teoretická a průměrně se bude 
pohybovat okolo hodnoty 50 000 t. 

 

Hodinová intenzita dopravy 

Denní doba (6:00 – 22:00) Noční doba (22:00 – 6:00) 

Varianta provozu 

OA NA celkem OA NA celkem 

Varianta nulová 417,9 95,4 513,3 38,7 8,2 46,9 

Varianta projektová 419,4 99,4 518,8 39,5 10,0 49,5 

Tabulka č. 4: Hodinová intenzita dopravy na ulici Obecnické 

Denní doba (6:00 – 22:00)  Noční doba (22:00 – 6:00)  Varianta provozu 

OA NA celkem OA NA celkem 

Varianta nulová 837,5 140,1 977,6 60,1 17,5 77,6 

Varianta projektová 838,0 143,2 981,2 60,4 18,8 79,2 

Tabulka č. 5: Hodinová intenzita dopravy na ulici Evropské 

Denní doba (6:00 – 22:00)  Noční doba (22:00 – 6:00)  Varianta provozu 

OA NA celkem OA NA celkem 

Varianta nulová 837,5 140,1 977,6 60,1 17,5 77,6 

Varianta projektová 838,0 140,5 978,5 60,4 17,8 78,2 

Tabulka č. 6: Hodinová intenzita dopravy na ulici Husově 
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Dopravněinženýrská data pro ulici Čs. armády nejsou k dispozici. Tato komunikace je 
však dle terénní prohlídky poměrně intenzivně zatížená, intenzita dopravy je řádově 
srovnatelná s ulicí Husovou (cca 10 000 vozidel za den). Převažuje osobní doprava, avšak 
významná je i nákladní (náhrada za trasu I/66 ve směru Milín) a autobusová (autobusové 
nádraží). Vzhledem k tomu, že na tuto komunikaci bude směřovat velmi podíl vyvolané 
dopravy a že se jedná o obdobnou dopravní intenzitu jako v Husově ulici nejsou 
dopravněinženýrská data k posouzení vlivu zapotřebí. Vyvolaná doprava stejně jako v Husově 
ulici bude tvořit zanedbatelný podíl na celkové dopravní zátěži. Navíc půjde pouze o dopravu, 
která doveze betonovou směs na stavby v bezprostředním okolí, která musí být tedy 
nevyhnutelně vedena po této komunikaci. 

 

III. Údaje o výstupech 

1. OVZDUŠÍ  

Pro vyhodnocení míry znečištění ovzduší v okolí posuzovaného míchacího centra a 
vyčíslení imisního příspěvku byla zpracována rozptylová studie (Píša a kol., 2010). Modelové 
hodnocení kvality ovzduší v zájmovém území bylo provedeno v pravidelné trojúhelníkové síti 
referenčních bodů s krokem 100 m. V modelovém výpočtu je zahrnut prostor navrhované 
betonárny a její blízké okolí. Oblast pokrytá výpočtem tak tvoří obdélník o výměře cca 7,9 
km2 a zahrnuje celkem 915 referenčních bodů. V referenčních bodech byl následně proveden 
výpočet imisní koncentrace jednotlivé škodliviny.  

Rozptylová studie obsahuje popis jednotlivých zdrojů emisí a výpočet množství emisí 
produkovaných těmito zdroji. 

Zdroje emisí 

Jako vstupní podklad pro zpracování rozptylové studie byla provedena podrobná analýza 
všech zdrojů znečišťování v posuzovaném závodu. Celkem byly do výpočtu zahrnuty zdroje 
emisí:  

• 3 cementová sila osazená filtry, jedná se o zásobníky pojiv, které v době plnění emitují 
prachové částice přes prachové filtry, model WAMECO FC2J13V, 

• 4 plynové kotle nástěnné kotle THERMONA DUO 50 T o výkonu 4 x 48 kW, 

• 2 plynové horkovzdušné agregáty CIKKI 70 pro ohřev kameniva o výkonu 2 x 80 kW, 

• provoz nákladních automobilů na veřejných komunikacích (ulice V Lukách, Za 
Balonkou, Obecnická, Evropská, Husova, Čs. armády) a na účelové komunikaci k areálu, 

• pojezdy nakladače po areálu (2 hodiny denně), 

• pojezdy nákladních automobilů po areálu, 

• venkovní skládky kameniva (kamenivo bude prané bez jemných částic, na skládkách 
bude instalováno skrápěcí zařízení), včetně vysypávání z nákladních automobilů, 

• čtyřfrakční zásobník kameniva. (kamenivo bude prané bez jemných částic, na zásobníku 
bude instalováno skrápěcí zařízení a uzavíratelné poklopy pro eliminaci prašnosti), včetně 
plnění zásobníku z nakladače, 
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• resuspendovaný prach z komunikací a zpevněných ploch (veškeré pojížděné ploch budou 
provedeny jako zpevněné s jednolitým betonovým povrchem a budou pravidelně 
uklízeny mokrým způsobem a skrápěny 

Hodnoceny byly polutanty oxid dusičitý NO2, suspendované částice frakce PM10, benzen  
a benzo(a)pyren. Výpočet emisí obsahuje rozptylová studie, zde jsou uvedeny vstupní 
parametry pro výpočet, použité metody a vypočtené emise. 

Liniové zdroje emisí 

Pro výpočty emisí byl použit model MEFA-06, který obsahuje emisní faktory publikované 
MŽP ČR. Do výpočtu emisí prachových částic PM10 byly vedle sazí emitovaných přímo 
spalovacími motory do ovzduší (tzv. primární prašnost) zahrnuty také emise částic zvířených 
projíždějícími automobily (sekundární prašnost). Množství prachu zvířeného automobily bylo 
stanoveno výpočtem na základě metodiky US EPA AP-42. 

Rozdělení intenzit dopravy bylo v rozptylové studii uvažováno dle předpokladů 
uvedených výše v kapitole B.II.4. Emise zahrnují i jízdy v noční době, posouzen je tak 
nejhorší možný stav. Emisní příspěvky vyvolané dopravou vyvolaného záměru poté shrnuje 
následující tabulka. 

 
Počet jízd za den v obou směrech kg.rok-1 mg.rok-1 

Úsek 
Délka 
(m) Nákladních vozidel Osobních vozidel NOx

* Benzen PM10
** B(a)P**   

Obecnická 1593 78 26 0,51 0,002 1,40 1,74 
Čs. armády 1781 9 9 0,07 0,001 0,13 0,25 

Husova 2836 9 9 0,12 0,001 0,21 0,46 
Evropská 3571 60 9 1,02 0,003 2,22 3,55 

* produkce NO2 činí cca 3 – 10 % z celkových emisí NOx 
**  zahrnuje primární emise i sekundární prašnost z dopravy 

Tabulka č. 7: Produkce emisí z provozu na okolních komunikacích vyvolané provozem betonárny 

Plošný zdroj emisí 

Stanovení produkce emisí z jednotlivých skupin zdrojů bylo provedeno na základě 
následujících metodických a výpočetních postupů: 

• produkce emisí PM10 ze zvířeného prachu při manipulaci s kamenivem (vykládka 
z automobilů a závoz do zásobníku kameniva) byly použity emisní faktory US EPA „AP-
42 – Compilation of Air Pollutant Emission Factors“. Výpočetní postupy vycházejí 
z množství suroviny za danou časovou jednotku a umožňují zohlednit druh hmoty, s níž 
je nakládáno, vlhkost suroviny, rychlost větru atd., 

• emise z provozu strojů (mimo sekundární prašnost) – emisní limity pro mimosilniční 
dieselové motory, uvažovány byly emise na úrovni limitu Stage II (platí od r. 2002-3), 

• emise z těžkých nákladních automobilů byly vypočteny pomocí programu MEFA-06, 
který obsahuje emisní faktory publikované MŽP ČR. Ve výpočtu byla zohledněna 
obměna vozového parku dle matic implementovaných v MEFA-06, tj. předpokládá se, že 
provozovatel bude v období provozu betonárny obměňovat vozidla obdobně jako jiní 
účastníci provozu, 

• emise z volnoběhu při stání automobilů (nakládka suroviny, nakládka při expedici) – byly 
použity emisní faktory pro volnoběh dle projektu MD ČR,  
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• emise PM10 ze sekundární prašnosti vznikající při jízdě automobilů po areálových 
komunikacích (metodika US EPA AP-42) se zohledněním charakteru povrchu areálových 
komunikací, které budou zpevněné s betonovým povrchem, 

Následně byly stanoveny: 

• celkové roční emise, vypočtené na základě výše uvedených údajů o délce trvání 
jednotlivých procesů (pro výpočet průměrných ročních koncentrací), 

• maximální denní emise, vypočtené pro souběh všech prací, které se mohou vyskytnout 
během dne současně. 

 
Částice 
PM10 

Oxidy 
dusíku 

Benzen B(a)P  
Zdroje emisí 

(kg.rok -1) (g.rok-1) 
(mg.rok-

1) 

Provoz nakladače 14,6 292,5 950,6 1170,0 

Nákladní automobily – pojezd včetně volnoběhů 1,5 105,3 63,3 421,4 

Manipulace s kamenivem, vykládka, zavážka 
zásobníku 135,2 – – – 
Prašnost v prostoru betonárny (pojezd NA) 65,3 – – – 
Celkem 216,6 397,8 1013,9 1591,4 

Tabulka č. 8: Emise produkované vlivem prací v prostoru betonárny – celková roční bilance 

 

Částice 
PM10 

Oxidy 
dusíku 

Benzen B(a)P  
Zdroje emisí 

(kg.den-1) (g.den-1) 
(mg.den-

1) 

Provoz nakladače 0,1 1,2 3,8 4,7 
Nákladní automobily – pojezd včetně volnoběhů 0,0 0,4 0,3 1,7 
Manipulace s kamenivem, vykládka, zavážka 
zásobníku 0,5 – – – 
Prašnost v prostoru betonárny (pojezd NA) 0,3 – – – 
Celkem 0,9 1,6 4,1 6,4 

Tabulka č. 9: Emise produkované vlivem prací v prostoru betonárny – nejvyšší denní zátěž 

 

Z tabulky je patrné, že nejvyšší objem emisí bude u suspendovaných částic frakce PM10 a 
oxidů dusíku. Zatímco u prachových částic se projeví zejména prašnost z prací s kamenivem a 
pojížďka vozidel po ploše betonárny, u emisí oxidů dusíku bude hlavním zdrojem dieselový 
motor nakladače. Emise benzenu a benzo(a)pyrenu jsou velmi nízké, u benzenu na úrovni 
gramů za den, u benzo(a)pyrenu ještě výrazněji nižší.  

Ve výpočtu je zohledněn stav bez dodatečných opatření investora, která představují 
skrápění skládky i násypky kameniva a čištění a kropení areálových komunikací. Vypočtené 
hodnoty tak představují nejméně příznivý stav, v provozu betonárny lze emisní 
charakteristiky a tím i imisní dopady očekávat značně příznivější. 
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Bodové zdroje emisí 

V rámci záměru bude spalován zemní plyn, a to pro ohřev záměsové vody a 
horkovzdušného ohřevu kameniva. Pro ohřev kameniva budou použity dva Generátory 
horkého vzduchu CIKKI 70 o celkovém výkonu 160 kW. Generátory nemají samostatné 
odkouření, spaliny budou součástí ohřátého výfukového vzduchu, který přes vrstvy kameniva 
a písku prochází až do venkovního prostředí ve výšce cca 5 m nad terénem. Celková spotřeba 
zemního plynu se předpokládá o hodnotě 7 755 m3/rok. V provozu budou nejvýše 4 hod za 
den, celkově 400 hodin za rok. 

Emisní faktory pro NOx výrobce neuvádí, pro výpočet emisí oxidu dusičitého a 
suspendovaných prachových částic byly proto použity emisní faktory pro stanovení emisí 
výpočtem dle Vyhlášky č. 205/2009 Sb. 

Pro ohřev záměsové vody budou použity 4 plynové nástěnné kotle THEERMONA DUO 
50 T s celkovým výkonem 192 kW. Zařízení pro ohřev vody bude umístěno v tepelně 
izolovaném prostoru pod cementovými sily. Odkouření kotlů je provedeno přes obvodovou 
stěnu do výšky 3,5 m nad terénem. Celková spotřeba zemního plynu se předpokládá 23 045 
m3/rok. V provozu budou nejvýše 8 hod za den, celkově 800 hodin za rok. 

Emisní faktory pro NOx jsou stanoveny na nejvýše 40 mg.m-3 spalin, u stanovení emisí pro 
suspendované prachové částice byly použity emisní faktory pro stanovení emisí výpočtem dle 
Vyhlášky č. 205/2009 Sb. 

 
Hmotnostní toky emisí v kg.rok-1 

Zdroj Výška odvodu spalin (m) 
PM10 NOx 

ohřev kameniva 5 0,16 10,1 

ohřev záměsové vody 3,5 0,46 11,3 

Tabulka č. 10: Přehled emisí ze spalování zemního plynu v zařízeních betonárny 

Cementové hospodářství sestává ze čtyř zásobníků cementu. Při jejich plnění dojde k 
emitování prašných částic. Doplňování zásob cementu do sil bude prováděno stáčením 
plnícím potrubím. Přebytečný vzduch bude přes přetlakové klapky na vrchu sil pouštěn přes 
prachové filtry WAMECO FC2J13V. Hmotnostní tok prachových částic byl stanoven na 
základě měření emisí z provozu obdobné betonárny, pro jedno stáčení (cisterna o hmotnosti 
30 tun) se předpokládá emitování 4,2 g prachových částic. Roční bilance při předpokládaném 
příjezdu 350 nákladních vozidel s cementem bude 1,5 kg prachových částic. 

2. VODY 

Odpadní vody 

Odpadní vody z technologie 

Při výrobním procesu betonových směsí nevznikají žádné odpadní vody. Voda, která 
vstupuje do výrobního procesu zůstává vázána ve výrobcích.  

Voda z výplachů autodomíchávačů, čerpadel a technologie je zpětně zpracovávána 
v recyklačním zařízení. Kalová (cementová) voda je potrubím svedena do přečerpávací jímky, 
ze které je čerpána do nadzemní jímky kalové vody.  V této je čeřena čeřicím zařízením proti 
usazování cementu Z kalové jímky je cementová voda přečerpávána potrubím do betonárny, 
kde je dávkována přes váhu kalové vody do míchačky. 
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Odpadní vody typu městských odpadních vod 

Uvažuje se s napojením sociálního zařízení na splaškovou kanalizaci do veřejného 
kanalizačního řadu. Kanalizační řad z průmyslové zóny je zaústěn do nedaleké ČOV, kde jsou 
odpadní vody čištěny. 

Celkové množství splaškových vod bude odpovídat množství vody spotřebované pro 
sociální účely, tj. do 250 m3 za rok. 

Dešťové vody 

 Veškeré zpevněné plochy v areálu betonárny budou odvodněny vyspádováním. Plochy 
budou vyspádovány směrem k rycyklingu. Dešťová voda tak bude zpracovávána v recyklingu 
spolu s výplachovou vodou a bude použita pro výrobu betonové směsi a oplach, eventuelně 
kropení. Při naplnění jímky v recyklingu bude voda přepadem odvedena do drenážního 
systému, který zajistí vsakování veškeré přebytečné srážkové vody na vlastním pozemku. Pro 
usnadnění vsakování budou vybudovány vsakovací objekty (jímky s hrubým štěrkem). 

Z hydrotechnického výpočtu vyplývá, že pro zachycení 15minutového přívalového deště 
s intenzitou 79 l/s by při zpevnění 90 % plochy areálu byl zapotřebí k dispozici retenční 
objem 85 m3. Tento objem bude rozdělen mezi nádrž recyklingu a vsakovací jímky. 

Alternativně může být část srážkových vod odvedena přímo do vsakovacího objektu mimo 
recykling, v takovém případě by před vsakem byla umístěna sedimentační nádržka pro 
zachycení případných splachů jemných částic ze zpevněné plochy. 

3. ODPADY 

V souvislosti s provozem míchacího centra Příbram bude vznikat minimum odpadů. 
Pravděpodobně bude vznikat malé množství zbytků kameniva nebo betonu, které se nepodaří 
využít v recyklačním zařízení. Dále bude v souvislosti s provozem a pohybem osob 
produkováno menší množství komunálního odpadu. Odpad bude vznikat i při drobné údržbě 
zařízení a celého areálu. Odpad bude likvidován dle platných právních předpisů 
prostřednictvím oprávněné osoby.  

 

Kód druhu odpadu 
dle Katalogu odpadů 

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů Kategorie 
odpadu 

13 01 10 Nechlorované hydraulické minerální oleje N 

12 02 05 
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací 
oleje 

N 

15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 10  Obal znečištěný škodlivinami N 

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiál (včetně olejových 
filtr ů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

17 01 01 Beton O 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 03 Uliční smetky O 

Tabulka č. 11: Odpady, které mohou vznikat při provozu.  
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S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů v platném znění. Jednotlivé druhy odpadů budou tříděny již v místě 
jejich vzniku a roztříděné ukládány na odpovídající místa dle charakteru odpadu. 
Shromažďovací místa a prostředky budou označeny v souladu s požadavky vyhlášky č. 
383/2001 Sb, o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Pro shromažďování 
uvedených druhů odpadů bude zajištěn dostatečný počet shromažďovacích nádob tak, aby 
bylo zabezpečeno jejich vyhovující shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých 
druhů odpadů. Směsný komunální odpad bude skladován v běžných sběrných nádobách 
(popelnicích). S nebezpečnými odpady bude nakládáno v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. 
Před odvozem těchto odpadů dojde k jejich bezpečnému uložení ve větratelných prostorách 
bez přítomnosti vyšší vlhkosti a zajištěných proti nedovolenému vniknutí uzamčením. 

Na část produkovaných odpadů se bude vztahovat povinnost zpětného odběru. Podle § 38 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů v platném znění se 
povinnost zpětného odběru vztahuje na: 

• oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde 
neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje 
podstatnou složkou těchto přípravků, 

• elektrické akumulátory, 
• galvanické články a baterie, 
• výbojky a zářivky, 
• pneumatiky, 
• elektrozařízení pocházející z domácností [§ 37g písm. f)]. 

Původce bude využívat systém zpětného odběru, kdy uvedené komodity budou do místa 
zpětného odběru předávány jako použité výrobky a nebudou se na ně tedy vztahovat další 
povinnosti podle zákona o odpadech. Investorem budou preferováni dodavatelé výrobků 
(zářivky, akumulátory) a služeb (servis mechanismů, výměny olejů apod.), kteří zajišťují 
zpětný odběr. Tím dojde k minimalizaci celkového množství produkovaných odpadů 
i k omezení produkce odpadů nebezpečných.  

Před a během výstavby míchacího centra bude vznikat menší množství odpadů z demolice 
stávajících zpevněných ploch na západní části pozemku 3097/2 a ze zemních prací spojených 
s prováděním základových konstrukcí a menší množství odpadů ze samotné stavby. Vznikat 
budou stavební a demoliční odpady ze skupiny 17 dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (katalog 
odpadů) v platném znění. Vznik nebezpečných odpadů se nepředpokládá, eventuelně pouze 
malé množství (zbytky nátěrových hmot, mazadel apod.). 

Výstavba nevyžaduje významný objem zemních prací. Založení bude na betonových 
deskách se štěrkopískovým podsypem. Při výstavbě nebudou kromě budování základových 
desek a komunikací používány mokré stavební procesy ani žádné postupy, které produkují 
větší množství stavebních odpadů. Jedná se o mobilní betonárnu, která bude na místě 
smontována z předem připravených a zhotovených dílců v podobě kontejnerů. 

V současnosti se na západní polovině pozemku nachází sklad mobilních buněk, tyto 
nejsou v majetku oznamovatele a budou odvezeny ještě před zahájením výstavby míchacího 
centra. 
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Kód druhu odpadu 
dle Katalogu odpadů 

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů Kategorie 
odpadu 

17 01 01 Beton O 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 02 04 
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 

N 

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 
17 04 02 Hliník O 
17 04 04  Zinek O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 03 

O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

Tabulka č. 12: Odpady, které mohou vznikat při přípravě území a výstavbě.  

4. HLUK  

Pro posouzení vlivu záměru na akustickou situaci byla zpracována akustická studie 
(Moravec, Bubák, 2010), která je přílohou č. 1 tohoto oznámení.  

Předmětem akustické studie je vyhodnocení vlivu obsluhy míchacího centra nákladní 
automobilovou dopravou (přísun surovin a expedice produktů) na akustickou situaci podél 
nejbližších využívaných komunikací a dále vyhodnocení vlivu vlastního provozu areálu na 
akustickou situaci v nejbližším chráněném venkovním prostoru.  

Studie je rozdělena do dvou částí, přičemž v první části je řešen hluk ze zvýšeného 
dopravního zatížení používaných komunikací. Ve druhé části studie je pak řešen vliv hluku 
z provozu technologie v  betonárně a z obslužné dopravy na účelové komunikaci na nejblíže 
položené objekty resp. chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor dle      
§ 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Studie 
provádí srovnání modelově zjištěných hodnot s limity uvedenými v nařízení vlády č. 
148/2006 Sb. 

Hluk z dopravy na veřejných komunikacích 

Rozbor dopravní situace na sledovaných komunikacích pro jednotlivé hodnocené varianty 
je komentován v kapitole B.II.4 Nároky na dopravní infrastrukturu, podrobněji je zatížení 
dopravních sítí analyzováno v akustické studii. 

Kvantifikace hlukového ovlivnění byla provedena pro okolí ulic Evropská a Husova, které 
jsou nejblíže navrhovanému záměru, a tedy s předpokládaným nejvyšším stupněm ovlivnění. 
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Dále se nákladní automobilová doprava bude dělit a není možné ji objektivně posuzovat. 
K ulici Čs. armády nejsou dostupná data o dopravních intenzitách. Vzhledem k malému 
podílu vyvolané dopravy, který bude na tuto ulici směřovat a který bude stejný jako v ulici 
Husově, bylo okolí této komunikace zhodnoceno metodou analogie právě s okolím Husovy 
ulice. Celé okolí ulic Obecnické, V Lukách a Za Balonkou leží v území definovaném 
územním plánem jako výrobní plochy a jsou zde situovány průmyslové a administrativní 
objekty. Okolí těchto ulic tedy není z akustického hlediska hodnoceno. 

Doprava obsluhující provoz betonárny se na této komunikaci stává součástí běžné dopravy 
a v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. v platném znění (zák. o ochraně veřejného zdraví) a 
dalšími předpisy je zodpovědnost za celkový hluk z dopravy určena podle vlastnických 
vztahů ke konkrétním komunikacím. Vlastník předmětného záměru je tak přímo zodpovědný 
pouze za hlukové vlivy z dopravy provozované na území jeho pozemků nebo po jeho 
komunikacích (účelová komunikace nebo manipulační plochy atd.). I přes výše uvedený fakt 
tato akustická studie nárůst hladiny hluku z dopravy hodnotí. Pro posouzení všech vlivů 
spojených s realizací záměru je to nezbytné. 

Pro možnost objektivního zhodnocení nárůstu ekvivalentních hladin hluku z dopravy, 
vzhledem k chráněným venkovním prostorům a chráněným venkovním prostorům staveb, byl 
proveden výpočet s přihlédnutím k veškeré intenzitě dopravy. Hodnocení je provedeno 
formou srovnání varianty 0 (nulové) a varianty P (projektové). Pro jednotlivé varianty byla 
stanovena intenzita dopravy následujícím způsobem: 

•  Varianta 0 (nulová) – nerealizace záměru: 

Nejedná se o variantu záměru, pouze o srovnávací variantu, která popisuje stávající stav 
bez existence výrobního závodu. Jako vstupní údaj jsou uvažovány výsledky sčítání dopravy 
z roku 2005, které provedlo ŘSD 

• Varianta P (projektová) – realizace záměru: 

Jako základna pro výpočet byly uvažovány hodnoty z nulové varianty, tedy předpokládané 
dopravní intenzity pro rok 2012. K těmto intenzitám byla připočtena nákladní vozidla, která 
budou provádět expedici výrobků a dovoz surovin dle kapitoly B.II.4. 

V kapitole B.II.4. jsou také uvedeny intenzity dopravy sloužící jako vstupní data pro 
výpočet šíření hluku z komunikace pomocí software LimA. 

Prezentace výsledků výpočtů a jejich interpretace je předmětem kapitoly D.1. Fyzikální 
vlivy. 

Hluk z vlastního provozu betonárny 

Jako stacionární zdroj hluku v betonárně se uplatní zařízení používané při výrobě 
betonové směsi a manipulaci se vstupními surovinami. Jako liniové zdroje potom 
vnitroareálové komunikace. 

Výpočet je opět proveden ve dvou výpočtových modelech: 

• denní doba: provoz celého míchacího centra včetně dovozu surovin, plnění sil cementu a 
zásobníků kamene, expedice 

• noční doba: provoz pouze míchacího jádra a expedice 

V rámci denní a noční provozní doby probíhají operace v četnosti a s obvyklou 
(maximální) dobou trvání dle následující tabulky. 
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Provozní operace Typ 

zdroje 
Počet za 

směnu (den) 
Doba trvání 

operace 
[min] 

Hladina 
akustického 

výkonu LwA [dB]  

Varianta provozu  den noc   
Vykládka kameniva 
do betonových boxů  

bodový 8 NE 5 106,4 

Přeprava kameniva 
z betonových boxů do zásobníků 
kolovým nakladačem 

bodový 1 NE 

maximálně 
celkem 

60 v denní 
době 

107,0 

Vykládka cementu 
do zásobníků 

bodový 2 NE 25 98,8 

Provoz mísícího jádra, mísení 
směsi a její přepouštění do 
expedičního automobilu, včetně 
stání a pojezdu automobilu; 
mísící jádro opláštěno 

bodový 22 
7 

(max. 
2/hod) 

8 105,4 

Doprava vstupních surovin 
v rámci areálu a na účelové 
komunikaci 

liniový 10 NE 
rychlost 

20 km/h 
- 

Expedice betonové směsi 
v rámci areálu a na účelové 
komunikaci 

liniový 22 7 rychlost 
20 km/h 

- 

Tabulka č. 13: Zdroje hluku v betonárně s akustickými parametry. 

Přestože bude noční provoz pouze výjimečný (max. cca 5 dní v roce), je výpočet proveden 
i pro noční dobu. V noční době není realizována vykládka kameniva do deponií a vykládka 
cementu. V případě nočního provozu by zásobníky byly naplněny před 22:00 hodinou. 
Četnost přípravy směsi a přepouštění do autodomíchávačů bude výrazně nižší než v denní 
době. Uvažuje se maximálně se 7 expedičními automobily za celou noční dobu, přičemž 
během každé  jednotlivé hodiny půjde maximálně o 2 automobily. 

Prezentace výsledků výpočtů a jejich interpretace je předmětem kapitoly D.1. Fyzikální 
vlivy. 

 

5. VIBRACE  

V souvislosti s provozem míchacího centra nebudou emitovány žádné významné vibrace. 
Vibrace spojené s provozem dopravních prostředků v areálu výrobny jsou nevýznamné, stejně 
jako vibrace působící na obsluhu strojů a míchacího centra. 

 

6. ZÁŘENÍ RADIOAKTIVNÍ , ELEKTROMAGNETICKÉ  

Směrné hodnoty pro rozhodování o protiradonových opatřeních, směrné hodnoty pro 
ozáření osob v důsledku výskytu radonu a další stanoví prováděcí předpis k zákonu č. 



OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ČÁST B 

Míchací centrum Příbram  Údaje o záměru 

 

G E T s. r. o.  Strana 35 z 78  

18/1997 Sb. (atomový zákon) ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o vyhlášku Státního 
úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. 

V míchacím centru budou používány pouze suroviny, které splní  směrné hodnoty obsahu 
přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech, uvedené podle způsobu použití stavebních 
materiálů ve stavbách dle tabulky č. 2 přílohy č. 10 citované vyhlášky.  

V rámci realizace záměru nebudou provozovány umělé zdroje radioaktivního záření ani 
významnější zdroje záření elektromagnetického.  

 

7. RIZIKA HAVÁRIÍ  

Provoz míchacího centra nepředstavuje  významné riziko vzniku havárií. Celý proces 
výroby bude řízen automaticky, díky čemuž je vyloučeno riziko vzniku havárie zapříčiněné 
selháním lidského faktoru. Problematika možnosti vzniku havárií bude řešena havarijním 
řádem. 

Před zahájením provozu zpracuje oznamovatel dokumenty, ve kterých bude obsažen popis 
možných rizik a opatření pro jejich eliminaci: 

• provozní řád, 
• technologický předpis pro výrobu 
• dopravní řád, 
• plán BOZP, 
• havarijní řád, 
• požární řád, 
• plán odpadového hospodářství.  

O provozu betonárny povede obsluha provozní deník, ve kterém uvádí závady a 
požadavky na jejich odstranění, které vznikly v průběhu směny. Závažné závady ohrožující 
bezpečnost práce a plynulost provozu nahlásí obsluha ihned vedoucímu výroby. 

Všichni pracovníci betonárny podstoupí vstupní a periodické školení bezpečnosti a 
ochrany zdraví a instruktáž o obsluze jednotlivých výrobních zařízení. Součástí znalostí 
bezpečnostních předpisů je i seznámení s ustanoveními výše uvedených dokumentů. Vstupní 
a periodické školení provádí technik bezpečnosti a ochrany zdraví. Instruktáž o obsluze  
jednotlivých výrobních zařízení a periodické školení zajišťuje vedoucí betonárny. Za 
předepsanou bezpečnostní úpravu strojů a zařízení a jejich funkci odpovídá pracovník 
jmenovaný pro jejich obsluhu. 

Při práci v areálu betonárny, při převozu a ukládání čerstvého betonu, dovozu materiálů a 
provádění údržby a oprav dopravních prostředků, musí všichni pracovníci betonárny i 
externích organizací v souladu s provozním řádem, dodržovat všechny platné zákony, 
vyhlášky a směrnice týkající se bezpečnosti práce. 

Obsluha betonárny je po skončení směny povinna vyčistit míchačku a dopravní cesty 
betonové směsi a zabezpečit pracoviště proti zneužití – vypnout elektrický proud a uzamknout 
velín a areál. 

Všechna pracoviště v areálu betonárny budou vybavena příslušnými bezpečnostními 
značkami a tabulkami podle ČSN 01 8010 (Bezpečnostní barvy a značky) a ČSN 01 8012 
(Bezpečnostní značky a tabulky). 
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Dopravní řád bude místním bezpečnostním předpisem vydaným na základě nařízení vlády 
č. 168/2002 Sb. Komunikace v areálu jsou účelové ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. Účelová 
komunikace není přístupná veřejně,ale v rozsahu a způsobem, který stanoví dopravní řád. Při 
jízdě po účelové komunikaci platí pravidla silničního provozu, tj. musí být dodržována 
ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 

V návaznosti na školení všech pracovníků firmy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 
bude provedeno i školení požární ochrany. Pro betonárnu budou zpracovány v rámci 
požárního řádu požární poplachové směrnice a řád ohlašovny požáru a po zprovoznění 
čerpací stanice pohonných hmot i požární řád pro tuto stanici. 

V areálu budou umístěny ruční hasící přístroje dle projektové dokumentace schválené ve 
stavebním řízení. 

Manipulace s chemickými látkami se bude provádět pouze v opláštěném objektu 
betonárny v tzv. přísadovně, tj. v místnosti určené pro skladování přísad do betonu. 
V místnosti budou stabilní nádrže pro nejběžněji používané přísady. Do těchto nádrží budou 
přísady přečerpávány přímo dodavatelem. Případné ostatní přísady budou skladovány 
v originálních obalech. Přečerpání přísad do nádrží bude možné až po řádném upevnění 
zařízení a po otevření ventilů obsluhou betonárny z velínu. Hladina přísad bude snímána 
elektronickým zařízením, obsluha bude tedy mít detailní přehled o stavu zásob a zároveň tak 
bude znemožněno přeplnění nádrží při přečerpávání. 

Místnost přísadovny bude udržována v čistotě, podlaha bude sespádována směrem do 
havarijní jímky, ze které je v případě úniku možno danou látku vyčerpat. V místnosti budou 
k dispozici bezpečnostní listy všech používaných přísad a také příslušné havarijní prostředky, 
osobní ochranné pomůcky a sorbent vázající vodu a vodné roztoky. 

Havarijní úniky ropných produktů jsou takřka vyloučeny, ke stáčení pohonných hmot 
v areálu betonárny nebude docházet. V souladu s provozním řádem bude denně prováděna 
kontrola technického stavu mechanizačních prostředků. Mezi závady, jež vylučují bezpečný 
provoz patří i únik paliv nebo olejů. Případné zjištěné úkapy ropných látek musí být v souladu 
s havarijním plánem okamžitě likvidovány posypem materiálů sajících nebo vázajících ropné 
látky (např. Vapex, písek, piliny) a technická závada na stroji musí být ihned odstraněna, 
popř. po dobu nezbytnou před opravou musí být pod místo úkapu umístěna záchytná vana. 
V areálu betonárny smí řidiči dopravních prostředků nebo stavebního stroje (nakladač) 
provádět pouze prohlídku před jízdou. Běžná údržba a drobné opravy budou prováděny na 
určených  plochách se souhlasem vedoucího betonárny. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

A) DOSAVADNÍ VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ A PRIORITY JEHO TRVALE UDRŽITELNÉHO VYUŽÍV ÁNÍ  

 
Obrázek č. 8: Aktuální stav zájmového území – zarostlý násep na východní části pozemku a sklad buněk 
na západní části pozemku na zpevněné ploše, vpravo příjezdová komunikace (březen 2010)   

Zájmové území je součástí rozsáhlé průmyslové zóny umístěné v severní části města 
Příbrami. Plocha pozemku 3097/2 je v současnosti z jedné poloviny zpevněná, druhá polovina 
(východní) je nevyužívaná a je se v současné době zarostlá bylinnou vegetací ruderálního 
charakteru. I na této nevyužívané ploše však byla v minulosti provedena skrývka ornice a 
hrubé terénní úpravy, které spočívaly ve vytvoření nového násypu ze zemin. Terén tak byl 
navýšen oproti z východu přiléhajícímu pozemku 3097/3 o cca 0,7 m. Nevyskytují se zde 
prakticky žádné dřeviny. 

 Z hlediska územního plánu se jedná o výrobní plochu s následující definicí a stanoveným 
možným funkčním využitím: 
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Území je tedy využíváno pouze zčásti a pouze pasivním způsobem jako skladiště. Lze 
konstatovat, že je území připraveno k dalšímu využití v souladu s územním plánem města 
Příbrami. 

Pozemek p.č. 3097/2 je napojen na dopravní i technickou infrastruktutu a prioritou jeho 
trvale udržitelného využívání je využívání pro záměry výrobního charakteru. 

 

  

Obrázek č. 9: Aktuální stav zájmového území – východní hranice pozemku p.č. 3097/2 se zřetelným 
zvýšením úrovně umělým násypem oproti sousednímu pozemku (duben 2010), vpravo celkový pohled 
z jihu (březen 2010) 

B) RELATIVNÍ ZASTOUPENÍ , KVALITA A SCHOPNOST REGENERACE P ŘÍRODNÍCH ZDROJ Ů 

V zájmovém území nejsou zastoupeny žádné přirozené ekosystémy. Jedná se o pozemek 
vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha. Pozemek nemá původní půdní pokryv, 
v minulosti byl terén navýšen pomocí umělého násypu a z jedné poloviny zpevněn. Z druhé 
poloviny je porostlý ruderální vegetací, převážně bylinnou. 

C) SCHOPNOST PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ SNÁŠET ZÁTĚŽ 

Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž charakterizuje výčet území a ploch, které jsou 
předmětem zákonné ochrany a které mohou být zasaženy případnými vlivy zamýšleného 
záměru. 

Územní systém ekologické stability krajiny 

Hlavním cílem vytváření územních systémů ekologické stability krajiny (ÚSES) je trvalé 
zajištění biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je definována jako variabilita všech 
žijících organismů a jejich společenstev a zahrnuje rozmanitost v rámci druhů, mezi druhy a 
rozmanitost ekosystémů. 

Podstatou územních systémů ekologické stability je vymezení sítě přírodě blízkých ploch 
v minimálním územním rozsahu, který už nelze dále snižovat bez ohrožení ekologické 
stability a biologické rozmanitosti území.  

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, územní systém 
ekologické stability definuje jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, 
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení 
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ÚSES patří podle tohoto zákona mezi základní povinnosti při obecné ochraně přírody. 
Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a nájemců pozemků 
tvořících jeho základ, jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci 
pozemků, obce i stát. 

Z hlediska územního plánování představují ÚSES jeden z limitů využití území               
(§2 stavebního zákona), který je třeba při řešení územního plánu respektovat jako jeden          
z „předpokladů zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních 
hodnot v území“. 

Skladebné součásti ÚSES (biocentra, biokoridory, příp. interakční prvky) jsou 
vymezovány na základě rozmanitosti potenciálních ekosystémů v krajině a jejich 
prostorových vztahů, aktuálního stavu ekosystémů, prostorových parametrů a společenských 
limitů a záměrů. Územní plánování má klíčový význam pro naplnění kritéria společenských 
limitů a záměrů. Teprve po konfrontaci s dalšími zájmy na využití krajiny lze vymezení ÚSES 
definitivně považovat za jednoznačné. 

V územním plánu Příbrami je vymezena síť ÚSES. Východně cca 440 m od zájmové 
plochy se nachází neoznačený lokální biokoridor vedoucí po toku Příbramského potoka. 
Tento biokoridor ústí na sousedním katastrálním území Trhové Dušníky do lokálního 
biocentra LBC 13 Trhové Dušníky (www.uhul.cz). V územním plánu Příbrami je 
severovýchodně od řešeného území  do lokálního biokoridoru vloženo lokální biocentrum 
nefunkční. Cca 330 m severně od zájmové plochy se také nachází lokální nefunkční 
biocentrum LBC 14 Nad Škrtilkou a 620 m severně pak lokální funkční biocentrum LBC 15 
Mikovcův mlýn. Lokální biocentra LBC 13 a LBC 15 jsou biocentry vloženými do 
regionálního biokoridoru 1182 Octárna – Trhové Dušníky. 

 
Obrázek č. 10: Lokalizace prvků ÚSES v širším okolí záměru   
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Natura 2000 

Natura 2000 je soustava chráněných území, které na svém území a podle jednotných 
principů vytvářejí všechny státy Evropské unie. Cílem soustavy je zabezpečit ochranu těch 
druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu 
nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast 
(endemické). Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají směrnice EU a tvoří ji dohromady 
ptačí oblasti (PO) a evropsky významné lokality (EVL). Směrnice byly v naší legislativě 
implementovány v podobě zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění. 

V zájmovém území ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází žádná lokalita soustavy 
Natura 2000. 

Nejbližším územím chráněným v soustavě Natura 2000 je EVL Obecnický potok 
(CZ0213817) ve vzdálenosti cca 3 km severozápadně. Jedná se o přirozený vodní tok s 
hodnotnými lučními lady.  Potok protéká bezlesou nivou a je lemován porosty náletových 
dřevin olše lepkavé (Alnus glutinosa) a vrby křehké (Salix fragilis) a je obýván 
charakteristickou vodní faunou pstruhového pásma.  Obecnický potok je významným 
biotopem mihule potoční (Lampetra planeri). 

NA Obecnickém potoce leží další EVL a to Octárna (CZ0213818), která je vzdálena od 
záměru cca 6 km. V lokalitě se nachází většinou smrková kulticenóza, místy se vyskytují 
rašelinné a podmáčené smrčiny (L9.2A, L9.2B). V dolní (tj. východní) části lokality  v lesích 
roste i olše lepkavá (Alnus glutinosa). Ve východní části lokality se vyskytuje vodní nádrž 
Octárna (využívaná v současnosti pro pitnou vodu) s rašelinnými okraji. Při nižším stavu 
vody dochází na obnaženém dně k rozvoji vegetace obojživelných rostlin (Ranunculo 
flamulae-Juncetum bulbosii) (M3). V litorálech nádrže Obecnice byl roku 1998 nalezen druh 
orobince Typha shuttleworthii, který byl do té doby považován v Čechách za vymřelý.   

Dle stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje (č.j. 029579/2010/KÚSK ze dne 
25.2.2010 – viz příloha v kapitole H) dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění lze vyloučit, že posuzovaný záměr může mít samostatně i ve spojení 
s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na území soustavy Natura 2000, tj. na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti.  

Zvláště chráněná území 

Územní ochrana je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění a jeho prováděcích vyhláškách. V České republice se dělí na dvě úrovně 
zvláště chráněných území (ZCHÚ). Jedná se o velkoplošná zvláště chráněná území (VZCHÚ) 
a maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ).  

Nejbližšími velkoplošnými chráněnými územími jsou Chráněná krajinná oblast (CHKO) 
Křivoklátsko a CHKO Český kras, obě vzdálené více než 20 km od řešeného území. 

Nejbližším maloplošným chráněným územím je přírodní památka Vinice vzdálená 10 km 
severně od řešeného území. 

Památné stromy 

Podle § 46, odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 
je možno mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí vyhlásit rozhodnutím 
orgánu ochrany přírody za "památné stromy". Pokud ochranné pásmo není vymezeno 
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orgánem ochrany přírody jinak, platí, že každý památný strom má ze zákona určeno základní 
ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru měřeného 130 cm nad 
zemí. Ze zákona vyplývají také základní ochranné podmínky, kdy v tomto pásmu není 
dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost.  

V k.ú. Příbram jsou registrovány 3 památné stromy, žádný se  nevyskytuje v řešené 
lokalitě ani její těsné blízkosti. 

Významné krajinné prvky 

Podle § 3 odst.1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění, významný krajinný prvek (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 
hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. 
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. 
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 téhož zákona orgán ochrany 
přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, 
trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy 
a odkryvy. 

Východně od řešené lokality protéká Příbramský potok, který je VKP ze zákona (§ 3). 
Okolo vodoteče se vyskytuje doprovodná vegetace, niva je vymezena jako lokální biokoridor, 

Severovýchodně od zájmového území (cca 1 km) se nachází další VKP ze zákona a to 
lesní porosty u Trhových Dušníků na úbočí kopců Květná a Strážný. Severně od řešeného 
území se nachází také menší lesní porost v okolí toku Litavka. 

V k.ú. Příbram se nachází několik registrovaných VKP, ani jeden z nich však není 
v blízkosti řešené lokality. 

Plocha zájmového území nezasahuje do žádného registrovaného VKP podle § 6 ani § 3. 
Nejbližším VKP dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb. je niva Příbramského potoka  cca 400 m 
východně od zájmové lokality. 

Ochranná pásma vodních zdrojů 

Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) slouží dle § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní 
nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro 
zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3/rok (ve výjimečných 
případech i nižší) a stanoví je vodoprávní úřad.  

Přímo v zájmovém území ani v jeho blízkém okolí se OPVZ nevyskytují. Nejbližším 
OPVZ je menší ochranné pásmo v katastrálním území Podlesí nad Litavkou cca 2,2 km 
západně.  

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

 Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) jsou § 28 zákona č. 254/2001 Sb. 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) definovány jako oblasti, které pro své 
přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod. 

Zájmové území leží v CHOPAV Brdy, a to v jeho okrajové východní části. CHOPAV 
Brdy byla stanovena nařízením vlády ČSR č. 10/1979 Sb., o  chráněných  oblastech  přirozené  
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akumulace  vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a 
Žamberk – Králíky. 

V CHOPAV Brdy leží i velká část intravilánu Příbrami, včetně celé výrobní zóny 
v severní části města. 

 
Obrázek č. 11: Lokalizace záměru vzhledem k CHOPAV Brdy (modře).  

Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Stručná historie 

Oblast Příbramska byla osídlena již ve středověku a to zejména díky rudokopům 
hledajícím stříbro a zlato, a poloze při staré obchodní stezce. Příbram ležela v polovině cesty 
mezi Prahou a pohraničím  a byla proto využívána pro nocleh pro cestující po této obchodní 
stezce. Ve 12. století zde byl založen premostrátský klášter, město se postupně stalo 
biskupským sídlem. Od 16. století dochází k výraznému rozvoji těžby stříbra a město bylo 
povýšeno na královské horní město. 

Příbram velmi ztratila během třicetileté války. Byla několikrát vydrancována a více než 
polovina domů byla opuštěna. Zotavení z války pomohla i vznikající těžba železa.  

V 18. století se Příbram stala nejvýnosnějším místem těžby stříbra v habsburské 
monarchii. Město rychle rostlo a byly zde vybudovány střední školy.  Od 80. let 19. století 
však těžba stříbra začala klesat a Příbram se začala vylidňovat. 

Polovina 20. století znamenala pro Příbram novou éru těžby, tentokrát uranu, a opětovný 
růst města.  

Kulturní památky 

Celkem se na území města Příbrami nachází 35 evidovaných nemovitých kulturních 
památek. 

Nejvýznamnější pozoruhodností Příbrami je národní kulturní památka Svatá Hora. Toto 
známé evropské mariánské poutní místo, barokní architektonický skvost, se tyčí nad městem 
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ve výšce cca 590 m již víc než 300 let. Počátky kultu milostné sošky P. Marie Svatohorské se 
podle pověstí vážou s dobou působení arcibiskupa Arnošta z Pardubic v polovině 14. století. 
Ten měl dle známé legendy sošku P. Marie sám vyřezat z hruškového dřeva.  
Rozhodující význam měl v historii Svaté Hory rok 1647, kdy do té doby poměrně málo 
známou kapli získali jezuité a podle plánů Carla Luraga a P. Benjamina Šlajera ji začali od 
roku 1658 velkoryse přebudovávat na honosný chrám. Hlavní výstavba komplexu proběhla v 
letech 1658 - 1675. Postupně se zde zrodilo jedno z nejslavnějších českých poutních míst a 
významné centrum mariánského kultu v Evropě. Tuto mimořádně cennou památku českého 
baroka 17. století vyzdobila řada umělců v čele se světoznámým sochařem J. Brokoffem, 
malířem P. Brandlem a dalšími. 

Dominantu náměstí T. G. Masaryka představuje kostel sv. Jakuba. Původně gotický kostel 
sv. Jakuba představuje pravděpodobně nejstarší architektonickou památku ve městě. Její 
vznik ve 13. století nám přibližuje například zajímavá listina datovaná k 6. červnu 1298. 

Významné jsou i kulturní památky spojené s hornickou minulostí města. Jedná se o rudné 
doly Drkolnov, Anna, Vojtěch a Ševčiny. K nejvzácnějším exponátům se řadí státem 
chráněné technické památky - parní těžní stroj Vojtěšské šachty z r. 1889, parní těžní stroj 
dolu Anna z r. 1914, důlní kompresor z dolu Generál Štefánik z r. 1928 a vodní kolo dolu 
Drkolnov z 19. století, montánní památka mezinárodního významu. 

Archeologické nálezy 

Území s archeologickými nálezy je definováno jako území, na němž se vyskytují 
archeologické nálezy nemovité povahy vytvořené člověkem nebo vzniklé přírodním procesem 
na základě působení či využití člověkem a archeologické nálezy movité povahy. V případě, že 
stavební úpravy probíhají na území s archeologickými nálezy a jejich charakter je takový, že 
by mohlo dojít k zásahům do naleziště (např. zemní práce apod.), jsou stavebníci podle § 22 
odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinni záměr 
oznámit Archeologickému ústavu a umožnit některé z oprávněných organizací provést 
archeologický průzkum.  

Aplikace Státní archeologický seznam ČR (SAS ČR) v informačním systému Národního 
památkového ústavu (NPÚ) umožňuje vyhledávání a tisk základních údajů o území s 
archeologickými nálezy (UAN). Dle SAS ČR je v katastrálním území Příbram evidováno 
několik UAN, viz následující tabulka. 

 

Poř.č.SAS Název UAN 
Kateg. 
UAN 

Reg. správce Katastr Okres 

22-21-01/1 
Středověké a novověké 
jádro města Příbram. 

I Hornické muzeum Příbram Příbram Příbram 

22-21-01/2 
Areál chrámu Panny Marie 
Svatá hora. 

I Hornické muzeum Příbram Příbram Příbram 

22-21-01/3 
Příbram III, čp. 396, ul. 
Zahradnická a Dlouhá. 

I Hornické muzeum Příbram Příbram Příbram 

22-21-01/6 Šibeniční vrch Příbram II Hornické muzeum Příbram Příbram Příbram 
22-21-01/7 židovský hřbitov Příbram II Hornické muzeum Příbram Příbram Příbram 

Tabulka č. 14: Lokality dle SAS ČR v katastrálním území Příbram 

Vysvětlivky: 

Pořadové číslo SAS - jedinečný identifikátor UAN, který je složen z čísla mapového listu ZM 1:10000 a č. UAN 
na příslušném mapovém listu; obě čísla jsou oddělena lomítkem (př. 34-21-15/1). Pořadové číslo SAS je 
přidělováno autorem identifikace UAN. 
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Název UAN - název je přidělován autorem identifikace UAN. 

Kategorie UAN: 

I. - území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů. 

II. - území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu 
nasvědčují nebo byl prokázán zatím jen nespolehlivě; pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51 - 100 
%. 

III. - území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu 
nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50 
% pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů (veškeré ostatní/zbývající území státu kromě kategorie IV). 
UAN III není evidováno v SAS ČR. 

IV. - území, na němž není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů (veškerá území, kde byly 
odtěženy vrstvy a uloženiny nad předčtvrtohorním geologickým podložím). 

Regionální správce - organizace oprávněná k provádění archeologických výzkumů, která provádí údržbu, revizi 
a aktualizaci informací SAS ČR v daném území. Regionální správce využívá dat SAS ČR k ochraně a záchraně 
archeologických nálezů (nemovitých i movitých) a území s archeologickými nálezy a umožňuje poskytování dat 
ve stanoveném rozsahu a režimu zájemcům, zejména pracovníkům orgánů státní správy a stavebníkům. 

Katastr a Okres - příslušnost UAN k územním jednotkám. 

Z uvedených lokalit není žádné na území pro míchací centrum ani v blízkém okolí.  

Informační systém NPÚ dále obsahuje databázi tzv. Významných archeologických lokalit 
(VAL). Účelem databáze je vybrat jednotlivá území s archeologickými nálezy evidované v 
SAS ČR, která patří mezi nejhodnotnější naleziště s vysokým stupněm dochování 
archeologických terénů a nemovitých i movitých archeologických nálezů.  

 

Na zájmové lokalitě ani v blízkosti se nenachází archeologické zóny, nejbližší významné 
archeologické lokality se nacházejí u Trhových Dušníků (Středověké a novověké jádro obce 
Trhové Dušníky) a v Příbrami v katastrálním území Lazec (Lazecké jamky).  

Území hustě zalidněná 

Obec Příbram měla k 31.12.2008  celkem 34 496 obyvatel. Plocha území obce je 3 345 ha. 
Hustota osídlení ve městě Příbram je 1031 obv./km2, na území správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Příbram je pak hustota osídlení 66 obv./km2. 

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 

Jednou z hlavních zásad ochrany životního prostředí je zásada, že území nesmí být 
zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení, přičemž podle §12 zákona               
č. 17/1992 Sb. „přípustnou míru znečišťování životního prostředí určují mezní hodnoty 
stanovené zvláštními předpisy“. Zvláštním předpisem je i nařízení vlády č. 148/2006 Sb. a 
nařízení vlády č. 615/2006 Sb. 

Území zatěžované nad míru únosného zatížení ve smyslu výše uvedeného textu se 
v blízkém okolí zájmového území nevyskytuje V území nedochází k plošnému překračování 
imisních limitů pro koncentrace škodlivin v ovzduší dle NV č. 615/2006 Sb. Hluk z dopravy 
z komunikací v blízkosti zájmové lokality nepřekračuje hygienický limit pro hluk z  
pozemních komunikací dle NV č. 148/2006 Sb. V jednotlivých případech v širším okolí však 
nelze překračování hygienických limitů pro hluk vyloučit, zejména u obytných objektů 
situovaných bezprostředně u hlavních komunikací. 
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Staré ekologické zátěže 

Za starou ekologickou zátěž (SEZ) je považována závažná kontaminace horninového 
prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s 
nebezpečnými látkami v minulosti (zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, PCB, 
chlorované a aromatické uhlovodíky, těžké kovy apod.). Zjištěnou kontaminaci můžeme 
považovat za starou ekologickou zátěž pouze v případě, že původce kontaminace neexistuje 
nebo není znám. Kontaminované lokality mohou být rozmanitého charakteru – může se jednat 
o skládky odpadů, průmyslové a zemědělské areály, drobné provozovny, nezabezpečené 
sklady nebezpečných látek, bývalé vojenské základny nebo území postižená těžbou 
nerostných surovin. 

Podle celostátní databáze starých ekologických zátěží, kterou vede Ministerstvo životního 
prostředí a Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., je v blízkosti záměru evidovaná stará 
ekologická zátěž s názvem STE a.s. Příbram. Lokalita leží cca 800 m východně od řešeného 
záměru. Kvalitativní riziko je hodnoceno jako 4 – nízké, kvantitativní jako 4 – bodové. 

 

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

V této kapitole jsou popsány i složky a charakteristiky životního prostředí, jež záměrem 
významně ovlivněny nebudou. 

1. OVZDUŠÍ  

Klimatické charakteristiky 

Zájmové území se nachází na rozhraní klimatických oblastí MT5 a MT7 (QUITT A KOL. 
1971).  

MT5: normální až krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné 
období normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá, 
mírně chladná, suchá až mírně suchá s normální až krátkou sněhovou pokrývkou 

MT7: normálně dlouhé, mírné, mírně suché léto, přechodné období je krátké, s mírným 
jarem a mírně teplým podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá 
s krátkým trváním sněhové pokrývky 

Charakteristické klimatické údaje jsou zřejmé z následující tabulky. 

 
Charakteristika hodnota pro MT5 hodnota pro MT7 
Počet letních dnů 30-40 30-40 
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C 140-160 140-160 
Počet mrazových dnů 130-140 110-130 
Počet ledových dnů 40-50 40-50 
Průměrná teplota v lednu -4 - -5 -2 - -3 
Průměrná teplota v červenci 16-17 16-17 
Průměrná teplota v dubnu 6-7 6-7 
Průměrná teplota v říjnu 6-7 7-8 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100-120 100-120 
Srážkový úhrn ve vegetačním období 350-450 400-450 
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Charakteristika hodnota pro MT5 hodnota pro MT7 
Srážkový úhrn v zimním období 250-300 250-300 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60-100 60-80 
Počet dnů zamračených 120-150 120-150 
Počet dnů jasných 50-60 40-50 

Tabulka č. 15: Charakteristika klimatických oblastí MT5 a MT 7 (teploty v ºC a srážky v mm) 

 
   I. II. III.  IV. V. VI. VII.  VIII.  IX. X. XI. XII.  
srážky 38 36 36 49 66 67 73 69 49 48 39 41 
teplota -2,4 -1,4 2,3 6,6 12,0 15,3 17,0 16,1 12,6 7,3 2,0 -1,3 

Tabulka č. 16: Průměrný měsíční běh srážek (v mm) a teplot (v °C) pro stanici Příbram  

Kvalita ovzduší 

Měření znečištění ovzduší je v Příbrami prováděno pomocí měřící stanice systému  IIS-
ISKO (Imisní informační systém – Informační systém kvality ovzduší),  jejíž provoz 
zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

Jedná se o stanici Příbram, provozující automatizovaný měřicí program. Tato stanice, 
nacházející se přibližně 2 km od posuzovaného záměru, je klasifikována jako dopravní 
městská. Vzhledem k tomu, že se plánovaná betonárna nachází v okrajové zóně města ve větší 
vzdálenosti od komunikací, lze očekávat, že hodnoty naměřené na vybrané stanici budou 
vyšší než na hodnocené lokalitě. Následující tabulka uvádí přehled měřených hodnot. 

Kód SPRIA 

Název Příbram 

Rok 2005 2006 2007 2008 

Látka Doba průměrování Imisní limit * µg.m-3 

1 hod (19. nejv. h.*) 200 105,4 107,3 78,2 74,4 
NO2 

1 rok 40 23,3 23,2 20,5 20,3 

24 hod (36 nejv.h.*) 50 61,8 58,3 39,0 38,0 
PM10 

1 rok 40 32,9 33,6 25,3 25,0 

Tabulka č. 17: Výsledky měření na stanici SPRIA Příbram 2005 – 2008 (µg.m-3) 

*) Poznámky k tabulce: 

• Limity jsou uvedeny dle Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. U oxidu dusíku je k limitům přičítána tzv. mez 
tolerance. Nejvyšší přípustná hodnota znečištění ovzduší je v daném roce stanovena jako limitní hodnota 
+ mez tolerance. Mez tolerance se každým rokem snižuje až k roku 2010, kdy bude rovna nule. V tabulce 
je uvedena nejpřísnější hodnota, tj. limit pro rok 2010 bez meze tolerance, přesto je z tabulky patrné, že u 
oxidu dusičitého a benzenu nebyla tato hodnota na měřící stanici překročena. 

• V případě NO2 je legislativou tolerováno nejvýše 18 překročení hodinového limitu. Pro vyhodnocení se 
proto uvádí 19. nevyšší hodnota. Obdobně se u 24-hod koncentrací PM10 uvádí 36. nevyšší hodnota 
(tolerováno je 35 překročení). 

• Hodnoty překračující limit jsou uvedeny tučně. 

Jak již bylo uvedeno, jedná se o stanici umístěnou v blízkosti hodnoceného záměru, lze 
tedy získané hodnoty považovat za reálně se vyskytující koncentrace včetně příspěvku 
automobilové dopravy v zájmovém území. Na základě zjištěných koncentrací pak lze provést 
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charakteristiku předpokládané kvality ovzduší v okolí záměru míchacího centra Příbram 
následovně: 

• Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého se na stanici Příbram pohybovaly na úrovni 
20,3 – 23,3 µg.m-3. Imisní limit včetně meze tolerance pro rok 2008, ani limit platný od 
roku 2010 tedy nebyl v letech 2005 – 2008 překročen.  

• Obdobně lze charakterizovat i hodnoty maximálních hodinových koncentrací NO2, které 
byly na úrovni do 74,4 – 107,3 µg.m-3. Hodnoty se pohybují pod úrovní imisního limitu. 

• Hodnoty průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 se 
pohybovaly na úrovni 25 – 33,6 µg.m-3. Imisní limit byl v místě měření splněn. 

• V případě maximálních denních koncentrací částic PM10 bylo naměřeno častější překročení 
limitu než v povolených 35 případech v letech 2005 a 2006, v letech 2007 i 2008 nebyl 
stanovený imisní limit překročen. 

V případě benzenu a benzo(a)pyrenu byly hodnoty imisního pozadí převzaty z nejbližší 
stanice, na které byly hodnoty měřeny. Jedná se o dopravní městskou stanici na území 
Plzeňského kraje, stanici Plzeň-Slovany. U průměrných ročních koncentrací benzenu byly 
v hodnoceném časovém období naměřeny hodnoty 0,8 µg.m-3, 1,2 µg.m-3, 0,9 µg.m-3 a 
konečně 1,1 µg.m-3 v roce 2008, vždy hluboko pod úrovní imisního limitu. Lze odhadovat, že 
imisní zátěž na hodnoceném území Příbrami bude obdobná.  

V případě průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu se naměřené hodnoty na 
stanici Plzeň-Slovany pohybovaly na úrovni 1,7 ng.m-3, 2,4 ng.m-3, 1,6 ng.m-3 a 1,7 ng.m-3. 
Jak je patrné z měsíčního chodu hodnot, projevuje se zejména vliv lokálních topenišť, neboť v 
zimních měsících dosahují hodnoty ojediněle více než 4 ng.m-3 (v roce 2006 dokonce i přes 8 
ng.m-3), zatímco v letních měsících, kdy nejsou v provozu lokální topeniště a benzo(a)pyren 
je produkován prakticky výhradně jen z automobilové dopravy, byly ve všech letech 
vykázány hodnoty 0,1 ng.m-3. Cílový imisní limit pro průměrné roční koncentrace je tak na 
této stanici překročen, důvodem jsou zejména zvýšené emise ze spalování pevných paliv v 
zimních měsících. Pro hodnocené území Příbrami byla uvažována obdobná imisní zátěž, která 
může být v lokalitě ovlivněna množstvím a blízkostí lokálních topenišť. 

Lze konstatovat, že obdobně jako v jiných částech ČR jsou v řešeném území nejvíce 
problematickou znečišťující látkou suspendované částice PM10, kde se denní koncentrace 
pohybovaly v letech 2005 – 2006 nad hranicí limitu a benzo(a)pyren, jehož cílový limit byl ve 
sledovaném období překročen. Imisní limity pro oxid dusičitý a benzen jsou v zájmovém 
území v současné době splněny s rezervou. Také průměrné roční koncentrace 
suspendovaných prachových částic frakce PM10 se v současnosti pohybují na úrovni 63 % 
limitu. 

Pro odhad stávajícího imisního pozadí byly uvažovány následující hodnoty:  

• průměrná roční koncentrace NO2 – 20,5 µg.m-3,  

• maximální hodinová koncentrace NO2 – 75 µg.m-3 (19. nejvyšší roční hodnota) 

• průměrná roční koncentrace PM10 – 25 µg.m-3, 

• maximální denní koncentrace PM10 – 39 µg.m-3 (36. nejvyšší roční hodnota) 

• průměrná roční koncentrace benzenu – 1,2 µg.m-3, 

• průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu – 1,7 ng.m-3, 

Území stavebního úřadu Příbram, kam spadá zájmová lokalita, nepatří do oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) dle „Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení 
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kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2007“ 
uveřejněném ve Věstníku MŽP 2/2009. Na území stavebního úřadu Příbram nebyl překročen 
imisní limit pro ochranu zdraví lidí dle NV č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování 
kvality ovzduší. 

2. PŮDA 

Plocha zájmové lokality je bez přirozeného půdního pokryvu. Povrch je tvořen 
antropogenně pozměněným materiálem (navážkou), z části je též zpevněn. 

V okolí města Příbram se vyskytují nejčastěji kambizemě a psedogleje. Na řešené lokalitě 
se vyskytuje pseudoglej modální (dle klasifikace TKSP). Pro tento typ půd je charakteristické 
střídavé zamokřování a vysušování. 

Pozemek pro míchací centrum nepatří do zemědělského půdního fondu (ZPF), nemá tudíž 
přiřazenou bonitovanou půdně ekologickou jednotku (BPEJ) ani třídu ochrany. Nevztahuje se 
na něj tedy ochrana dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. 

Pozemek p.č. 3097/3, který se zájmovým územím sousedí z východu, je chráněn jako 
zemědělský půdní fond. Dle katastru nemovitostí jde o druh pozemku trvalý travní porost. 
Pozemek má BPEJ 54700. Jedná se o zemědělskou půdu II. třídy ochrany, tedy 
s nadprůměrnou produkční schopností. 

3. GEOFAKTORY ÚZEMÍ  

Geomorfologie území 

Podle geomorfologického členění ČR spadá řešené území do: 
Provincie:   Česká vysočina 
Subprovincie: Poberounská soustava 
Oblast:  Brdská oblast 
Celek:  Brdská vrchovina 
Podcelek:  Příbramská pahorkatina 
Okrsek:  Třebská pahorkatina  
  

Po východním okraji Příbrami probíhá hranice mezi Poberounskou soustavou a 
Českomoravskou soustavou. 

Základní geomorfologická struktura řešeného území je výsledkem hercynského a staršího 
vrásnění, reliéf byl poté dotvořen denundací a erozivní činností vodních toků.  

Geologie 

Brdská vrchovina je složena z prvohorních souvrství břidlic, pískovců, slepenců a 
křemenců kambrického stáří. Oblast  Březových hor zasahuje do pásma blovicko tepelské 
série sedimentů se spility. Na rozhraní Brdské vrchoviny a Středočeské pahorkatiny navazuje 
na kambrijské sedimenty pásmo paleozoických pozdně variských magmatitů, které jsou zde 
zastoupeny granodiority okrajové facie. 

Rozhraní kambrijských sedimentů a paleozoických pozdně variských magmatitů je 
provázeno dvěma pásy zrudnění s osou shodnou se směrem zlomů saxonského vrásnění, tj. ve 
směru jihozápad – severovýchod. První rudné pásmo v linii Láz, Bohutín, Březové Hory, 
Trhové Dušníky obsahuje převážně polymetalické rudy s převahou kovových rud, zejména 
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mědi a stříbra. Ve druhém rudném pásmu v linii Kamenná, Lešetice, Brod, Bytíz, Dubenec, 
Skalka, Ostrov, Daleké Dušníky převažuje uranové zrudnění. 

V těsném okolí zájmového území převládají nemetamorfované paleozoické horniny 
zvrásnělé (břidlice, droby, kamence, vápence) nebo proterozoické horniny assynstky 
zvrásněné s různě silným variským přepracováním (břidlice, fylity, svory až pararuly). 

Kvartérní pokryv je tvořen deluviálními písčito-hlinitými až hlinito-písčitými sedimenty. 

Do řešeného území nezasahuje žádné chráněné ložiskové území (okraj nejbližšího CHLÚ 
Březové Hory- Vysoká Pec je umístěn cca 800 m jihozápadně). Lokalita nezasahuje do 
žádného ložiska ani těžené plochy (www.geofond.cz) 

Reliéf 

V rámci tzv. typologie české krajiny je krajina členěna podle všeobecných vlastností, které 
danou krajinu odlišují od okolí a které ji spojují s krajinami podobných vlastností. 

Klasifikace zájmového území dle typologie české krajiny: 
Krajinný typ:   3U0 
Využití krajiny:  Urbanizovaná krajina 
Typ sídelní krajiny:  Krajiny vrcholně středověké kolonizace Hercynica 
Krajinný reliéf:  Krajiny bez vymezeného reliéfu 

Jako urbanizovaná krajina je charakterizováno území města Příbram, severně od 
zájmového území je krajiny dle využití charakterizována jako lesozemědělská. 

Využití území dle CORINE LandCover 

Program CORINE (COoRdination of INformation on the Environment) byl zahájen v roce 
1985. Iniciátorem byla Evropská komise a cílem je sběr, koordinace a zajištění kvalitních 
informací o životním prostředí a přírodních zdrojích, které jsou srovnatelné v rámci 
Evropského společenství. 

Z hlediska užívání území v bližším okolí je zájmové území situováno do oblasti: 
Třída1:  Urbanizované území 
Třída 2:  Průmyslové a obchodní zóny, komunikační síť 
Třída 3:   Průmyslové a obchodní areály  

Nerostné suroviny 

Do zájmového území nezasahuje žádné chráněné ložiskové území, výhradní ložisko 
nerostných surovina ani dobývací prostor (okraj nejbližšího CHLÚ Březové Hory - Vysoká 
Pec je umístěn cca 800 m jihozápadně). Lokalita nezasahuje do žádného ložiska ani těžené 
plochy. 

Nevyskytují se zde ani poddolovaná území. 

4. VODA 

Povrchová voda 

Příbram leží v povodí Labe, oblasti povodí Berounky, severovýchodní část území pak do 
povodí Vltavy (tok Kocába). Většími toky v území je Litavka, Kocába, Příbramský a 
Obecnický potok. Řešená lokalita se nachází v hydrologickém povodí 3. Řádu 1-11-04 
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Litavka a Berounka od Litavky po Loděnici. Navrhovanou lokalitu obtéká na severu a západě 
Litavka (1-11-04-003), z východní strany pak Příbramský potok (1-11-04-007). 

Litavka je v úseku blízkém záměru klasifikována z hlediska znečištění jakosti vody jako 5. 
třída, tedy velmi silně znečištěná voda. (VÚV T.G.M. , období 2007 – 2008). V pramenné 
oblasti Litavky a řady jejích levostranných přítoků jsou vybudovány vodárenské nádrže se 
stanovenými pásmy hygienické ochrany vodních zdrojů. 

Přímo na zájmovém území ani v bezprostřední blízkosti není žádný útvar povrchové vody, 
nejblíže leží Příbramský potok, cca 400 m výhodně. 

Cca 200 m východně leží čistírna odpadních vod pro město Příbram, vyčištěné odpadní 
vody jsou vypouštěny do Příbramského potoka. 

Hydrogeologická charakteristika 

Z hydrogeologického hlediska patří území do rajonu Krystalinika, proterozoika a 
paleozoika v povodí Berounky s volnou hladinou a puklinovou propustností. 

Území rajónu je budováno horninami svrchního proterozoika tepelsko-barrandienské 
oblasti, na něž nasedají komplexy hornin staršího paleozoika.Území má regionálně 
jednoduchou stavbu střídajících se antiklinálních a synklinálních pásem směru JZ-SV. Rajón 
se vyznačuje jednoduchými hydrogeologickými poměry. Pohyb podzemní vody se omezuje 
na puklinový systém a je vázán na přípovrchovou zónu rozpojení hornin. Hydrochemicky 
významné jsou svrchnoproterozoické kyzové břidlice, zvýšenou mineralizaci vykazují rovněž 
vody ordovických sedimentů. V hlubokých zónách mohou fungovat významná povrchová 
pásma jako drenážní kolektory. 

Hlavní zvodnění je v přípovrchovém pásmu rozpojení hornin, v kterém se vytváří mělká 
nejednotná zvodeň s volnou hladinou konformní s morfologií terénu. K drenáži dochází 
pramenními vývěry nebo skrytými vývěry do údolních náplavů a povrchových toků. Jen část 
podzemní vody sestupuje hlouběji po puklinových zónách a tektonických liniích. 

Mělké zvodně jsou sledovány objekty základní pozorovací sítě. 

Voda se jímá studněmi, v morfologicky členitějším terénu pomocí zářezů a pramenních 
jímek. Vydatnost zdrojů je kolísavá, silně závislá na srážkách. 

5. FAUNA A FLÓRA  

Biogeografické členění 

Území spadá z biogeografického hlediska (Culek, 1996)  do bioregionu 1.20. Slapský 
bioregion se nachází mezi výše položenými územími, má mezofilní charakter a dominuje zde 
3.  a 4. vegetační stupeň. Bioregion se vyznačuje pestrou geologickou stavbou s granodiority 
až křemennými diority. Reliéf má charakter pahorkatiny s typickými oblými kopci. 
V plochých úsecích s hlubšími substráty v okolí Příbrami jsou primárními půdami 
pseudogleje.   

Řešené území spadá do biochory 4Do – sníženiny (deprese, zpravidla podmáčené) na 
kyselých (oligotrofních) podmáčených sedimentech. 
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Potenciální přirozená vegetace 

Z mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová, 1998) lze vyčíst, že původní 
vegetaci tvořila mapovací vegetační formace Biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae 
- Quercetum petraeae). Tyto formace jsou charakterizovány jako druhově chudé listnaté nebo 
smíšené doubravy s jedlí nebo borovicí s převahou trav. Hlavními dřevinami je dub zimní, 
habr, buk, jeřáb a lípa. Keřové patro je slabě vyvinuto, převažují zmlazené dřeviny. V 
bylinném patře převažují borůvka, konvalinka, lipnice hajní, třtina, kostřava ovčí. 

Flóra a fauna bioregionu 

Z přirozených nelesních společenstev jsou místy zachovány významné zbytky vlhkých 
luk, dosti hojně pionýrská společenstva na minerálních písčitých půdách. V tomto bioregionu 
končí areály některých západostředoevropských typů např. zimostrázku nízkého 
(Polygaloides chamaebuxus), bělozářky liliovité (Anthericum liliago) a lomikamene 
růžicovitého (Saxifraga decipiens). Další subatlantské druhy jsou charakteristické pro písčiny, 
jsou reprezentovány například paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens), ovsiříkem 
štíhlým (Ventenata dubia), ovsíčkem obecným (Aira caryophyllea) a mrvka myší ocásek 
(Vulpia myuros). Pro vlhké louky je typickým zástupcem všivec mokřadní (Pedicularis 
sylvatica) a pamapeliška Nordstedtova (Taraxacum nordstedtii). Západním elementem je 
hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus). Zasahuje sem i řada teplomilných druhů např. 
ostřice nízká (Carex humillis), kavyl Ivanův (Stipa joannis), oman srstnatý (Inula hirta), 
hvězdice chlumní (Aster amellus) a smil písečný (Helichrysum arenarium). Mezi druhy 
vlhkých luk jsou vzácně přítomny hořepník luční (Pneumonanthe vulgaris) a úpolín evropský 
(Trollius altissimus). 

Fauna bioregionu je převážbně ochuzená hercynská se západními vlivy (ježek západní). 
Kontrastním prvkem je zalesněné údolí Vltavy (sklovatka krátkonohá, skelnička průzračná 
apod.), na jehož skalnatých výstupech se udržují nepatrné zbytky teplomilného elementu 
(ještěrka zelená, páskovka žíhaná, zrnovka Pupilla triplicata, izolovaná linie štíra kýlnatého). 
V tekoucích vodách jsou zbytkové populace raka kamenáče. 

 Flóra a fauna zájmového území 

Plocha pro míchací centrum nemá přirozený půdní pokryv. V minulosti zde byly 
provedeny terénní práce (zhutněná navážka), díky které byla zvýšena niveleta o necelý 1 metr. 
Plocha je silně antropogenně přeměněna a poznamenána současným užíváním. 

Na západní polovině plochy byla vybudována zpevněná plocha a v současnosti je zde 
sklad mobilních buněk, zde nejsou podmínky pro výskyt žádných druhů rostlin a živočichů. 

Východní polovina plochy není zpevněná, uplatňuje se zde tedy sukcese a pozemek 
pomalu zarůstá, a to především bylinnou vegetací. 

Přestože se v zájmovém území nevyskytují žádné přirozené biotopy a charakter pozemku i 
blízkého okolí nedává předpoklady pro výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, 
byl v dubnu 2010 proveden na  pozemku 3097/2 terénní průzkum zaměřený na inventarizaci 
flóry a fauny a zjištění eventuálního výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. 

Terénní průzkum proběhl dne 21. dubna 2010 a byl zaměřen na pozemek pro míchací 
centrum a na jeho bližší okolí. Ačkoliv byl zachycen pouze jarní aspekt, lze konstatovat, že 
další návštěva lokality a provedení komplexního biologického průzkumu není potřebné ani 
účelné.  
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Lokalita se dá charakterizovat jako silně antropogenně ovlivněná, resp. vytvořená 
člověkem – polovina předmětného pozemku je v současnosti oplocena a zastavěná 
chátrajícími betonovými prefabrikáty a navážkou suti s absencí vegetačního krytu (a 
s probíhající činností mechanizace – nákladních automobilů a nakladače), na druhé polovině 
parcely je zřejmá jednak zavážka stavebních sutí, jednak zhutněná neúrodná zemina. S 
výjimkou několika kusů náletových dřevin (vrba a bříza – ve stadiu tyčkoviny, tj. cca 6 – 12 
cm výčetního průměru) zcela absentuje dřevinné patro. V zastavěné partii chybí vegetační 
kryt úplně, partie s terénním stupněm – zavážkou suti je druhově chudá, s několika druhy 
jedno- či dvouletých bylin a nízkých keřů. 

Druhová skladba je charakteristická pro společenstva silně ovlivněná antropogenní 
činností – jedná se o postupnou sukcesi na obnažené zemině s navážkou. 

Dle Katalogu biotopů České republiky (Chytrý, Kučera et Kočí 2001) odpovídá ZÚ 
charakteristice bitopu X1 Urbanizovaná území. Biotop X1 je popsán následovně: zastavěné 
části měst a vesnic nebo průmyslových a zemědělských objektů, včetně ruderální bylinné a 
dřevinné vegetace, parků, stromořadí, menších lesíků a křovin na volných plochách mezi 
zástavbou. 

Celkem bylo na lokalitě nalezeno 14 druhů rostlin, které jsou uvedeny v následujícím 
přehledu. Žádný z nalezených taxonů není legislativně chráněným druhem ani druhem vzácně 
se vyskytujícím, jedná se o druhy běžné – ruderální, plevelné či invazní druhy, bez 
specifických trofických nároků, naopak se jedná o druhy vázané na pionýrská, antropogenně 
ovlivněná stanoviště (rumiště, náspy, příkopy apod.). Z botanického hlediska se jedná o výseč 
běžného urbanizovaného území bez zvláštní ochranářské hodnoty. 

 
Mrkev obecná Daucus carota 
Štětka planá Dipsacus fulonum 
Vratič obecný Tanacetum vulgare 
Pelyněk černobýl Artemisia vulgaris 
Kopřiva dvoudomá Urtica dioica 
Vlaštovičník větší Chelidonium majus 
Pcháč obecný Cirsium vulgare 
rod Růže Rosa spp. 
Pampelišky smetánky Taraxacum sect. Ruderalia 
Bříza bělokorá Betula pendula 
Vrba jíva Salix caprea 
Laskavec ohnutý Amaranthus retroflexus 
Hluchavka nachová Lamium ppurpureum 
rod Ostružiník Rubus spp. 

Tabulka č. 18: Seznam nalezených druhů rostlin 

Ze živočichů byly pozorováním a akusticky zaznamenány 4 druhy ptáků: vrabec polní 
(Passer montanus), sýkora koňadra (Parus major), vrána obecná (Corvus corone) a káně lesní 
(Buteo buteo). S výjimkou káněte se jedná o ptačí druhy běžné až synantropní. Savci, plazi 
ani zvláště chráněné druhy bezobratlých nebyli na lokalitě zastiženi. 
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6. KRAJINA  

Dle krajinné typologie ČR se řešené území nachází v typu krajin 3U0, tedy krajiny 
urbanizované, vrcholně středověké kolonizace Hercynica a bez vymezeného reliéfu. Tento typ 
je v ČR běžný, nespadá tedy do typů krajiny, které je třeba chránit. Urbanizovaná krajina zde 
přechází do krajiny zemědělské. Vzhledem k tomu, že výrobní plochy v průmyslové zóně na 
severu Příbrami ještě nejsou zcela zaplněny, je tento přechod z vizuálního hlediska poměrně 
pozvolný. 

Zájmová lokalita leží v plochém mělkém údolí v blízkosti soutoku Litavky a 
Příbramského potoka. Údolí Litavky je ze západu ohraničeno táhlými, oblými vrcholy Brd – 
2,7 km Dubová hora  (626 m n.m.), 4,5 km  Třemošná (778 m n.m.) a 9 km nejvyšší vrchol 
Brd Tok (864 0 m n.m.), z východu se pohledově uplatňuje zalesněný 1,5 km vzdálená vrchol 
Květná (543 m n.m.). 

Zástavbě v okolí zájmové lokality dominují halové výrobní a skladové objekty. Ze 
vzdálenějších objektů se uplatňuje Teplárna Příbram a dále např. objekt nemocnice 
v Příbrami, který při pohledu z pozemku p.č. 3097/2 zakrývá částečně i barokní areál na Svaté 
Hoře. 

7. OBYVATELSTVO , HMOTNÝ MAJETEK  

Město Příbram se skládá z 18 místních částí, na jejím území, žije cca 35 tis. obyvatel, 
Z hlediska správního členění ČR se jedná o obec s rozšířenou působností. Město je soběstačné 
z hlediska potřeby základních služeb a vybavenosti a částečně i z hlediska nabídky pracovních 
příležitostí a plní vyšší obslužnou funkci pro okolní menší obce (zdravotnictví, školství, státní 
správa) a je jedním z cílů dojížďky za prací. Vzhledem k blízkosti Prahy a dobré dostupnosti 
po silnici R4 je však část obyvatel Příbrami zaměstnána i v Praze. 

 Na ploše, která bude pro výstavbu závodu využita, se nenachází žádné nemovitosti, ani 
hmotný majetek, který by byl realizací záměru znehodnocen. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA 
ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

I. Charakteristika p ředpokládaných vlivů  záměru na obyvatelstvo a životní 
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

V následujících podkapitolách je hodnocena velikost a významnost jednotlivých vlivů 
působících v důsledku realizace záměru „Míchací centrum Příbram“. Významnost 
jednotlivých vlivů byla hodnocena na základě následujících kritérií: velikost, časový rozsah, 
reverzibilita, citlivost území, mezinárodní dosah, postoj veřejnosti, nejistoty a možnosti 
ochrany.  

1. VLIVY NA VE ŘEJNÉ ZDRAVÍ , VČETNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH VLIV Ů 

Vlivy na veřejné zdraví 

Velikost a významnost vlivu na veřejné zdraví je možno posoudit na základě výsledků 
výpočtů v rozptylové a hlukové studii. Rozhodující je tedy vliv záměru na imisní  a hlukovou 
situaci, a zejména skutečnost, zda dojde k významným změnám čistoty ovzduší a akustické 
situace oproti současnému stavu. 

Pro zhodnocení vlivu na veřejné zdraví jsou zásadní průměrné roční imisní koncentrace 
škodlivin v ovzduší, které zohledňují dlouhodobou expozici jednotlivým polutantům.  

Pro účely vyhodnocení vlivu na veřejné zdraví byly zpracovány studie, které 
charakterizují zatížení prostředí polutanty v ovzduší a hlukem, jako nejvýznamnějšími noxy, 
které mají vliv na veřejné zdraví. Byla zpracována rozptylová studie - modelové hodnocení 
kvality ovzduší (Píša, 2010) a akustická studie (Moravec, Bubák, 2010), které tvoří 
samostatné přílohy tohoto oznámení. 

V nejbližší obytné zástavbě nedojde vlivem realizace záměru ke zhoršení imisní situace u 
žádné škodliviny. Příspěvky všech sledovaných škodlivin zvýší současné roční průměrné 
koncentrace o zanedbatelné hodnoty v řádu desetin procenta (maximálně 0,25 % pro NO2  a 
0,5 % pro PM10 u nejbližší obytné zástavby) a nepovedou k překročení žádných imisních 
limitů (viz následující kapitola Vlivy na ovzduší). 

Ekvivalentní hladina hluku z provozu záměru bude u nejbližší obytné zástavby (samota 
Škrtilka) v denní době dosahovat hodnoty cca 33 dB a při výjimečném nočním provozu 
v noční době pod 29 dB. Jedná se o hladinu hluku, která nemůže mít žádný vliv na zdraví 
obyvatel a leží hluboko pod platným hygienickým limitem dle NV č. 148/2006 Sb. 

Ohledně hluku z dopravy je určité riziko nepříznivých účinků hluku v okolí hlavních 
komunikací (Evropská, Husova, Čs. armády), kde jsou dosahovány v denní době hodnoty 
ekvivalentní hladiny hluku až 67 dB v denní době a 57 dB v noční době. Jedná se o hodnoty 
v chráněném venkovním prostoru staveb, tj. na vnější straně fasády. Díky tomu mohou 
obyvatelé zasažených objektů (zejména senzitivní osoby) v případě otevřených oken 
pociťovat nepříznivé účinky hluku, a to zejména pocity obtěžování. Tuto situaci však 
nezpůsobí dopravní obsluha záměru, ale je dána obecně vysokou intenzitou dopravy na 
hlavních ulicích v Příbrami. Příspěvek obslužné dopravy záměru k celkovému hluku v okolí 
hlavních pozemních komunikací v Příbrami bude nevýznamný a prakticky neměřitelný a 
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neprokazatelný. Většina obslužné dopravy bude trasována po silnici I/18 mimo obytnou 
zástavbu. 

K významnému zlepšení akustické situace v Příbrami může dojít až po vybudování 
přeložky silnice I/18, tzv. jihovýchodního obchvatu. K tomuto záměru vydal Krajský úřad 
Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne 2.9.2009 souhlasné 
stanovisko podle § 10 odst. 1) zákona č. 100/2001 Sb. 

Na základě výše uvedených skutečností, lze konstatovat, že záměr s sebou nenese zvýšené 
riziko negativního ovlivnění veřejného zdraví. Vliv na veřejné zdraví je nevýznamný. 

Sociálně ekonomické vlivy 

Vlivem realizace záměru nelze předpokládat měřitelný nárůst nebo úbytek počtu obyvatel 
v dotčených lokalitách. 

Přímým vlivem je vznik několika nových pracovních míst (zaměstnanci v provozu a řidiči 
autodomíchávačů), rozšíření poskytovaných služeb a uvedení stávajícího zanedbaného 
pozemku v průmyslové zóně do reprezentativního stavu. 

Nepřímým vlivem je posílení návazných služeb a rozšíření portfolia potenciálních 
zákazníků včetně posílení konkurenčního prostředí v tomto segmentu trhu, z čehož budou 
profitovat i místní stavební firmy a jejich zákazníci. 

Sociálně ekonomické vlivy lze hodnotit jako pozitivní. 

Vlivy na rekreační využití území 

V zájmové lokalitě ani v širším okolí nejsou žádné zařízení ani plochy umožňující 
rekreační využívání pasivním ani aktivním způsobem. Ani vyvolaná doprava nijak neomezí 
rekreační funkce v území. 

Vliv na rekreační území bude nulový. 

 Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti 

Samotná realizace záměru nevyvolá potřebu změny dopravní obslužnosti v lokalitě ani 
v jejím širším okolí, využívána bude stávající síť veřejných komunikací. 

Výjezd z areálu bude zřízen severním směrem na místní komunikaci na pozemku p.č. 
3096/1. Dále bude obslužná doprava používat ulici V Lukách a Za Balonkou, které slouží 
zejména pro obsluhu místní průmyslové zóny. Ulice Za Balonkou je zaústěna do ulice 
Obecnické (silnice III/11811), po níž se obslužná doprava dostane na okružní křižovatku 
silnic I/66 a I/18. Alternativně může být také umožněn výjezd z jihu a průjezd stávajícím 
průmyslovým areálem do ulice V Lukách. 

Záměr generuje maximálně 64 jízd nákladních automobilů  (NA) v denní době a 
maximálně 14 jízd NA při mimořádné noční směně v noční době. Jízdy osobních automobilů 
budou nevýznamné (20 v denní době a 6 v noční době). 

Počet jízd vyvolané dopravy je možno srovnat s  pozaďovými intenzitami nákladní a 
celkové dopravy a stanovit tak procentuelní navýšení intenzity dopravy vyvolané záměrem. 
Pozaďové intenzity dopravy představují nulovou variantu, tj. stav bez realizace záměru, byly 
převzaty ze sčítání dopravy dle ŘSD a upraveny pro rok 2012. 
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Navýšení intenzity dopravy  Ulice 

vzhledem k nákladní dopravě Vzhledem k celkové dopravě  

Obecnická 4,0 % 1,0 % 

Evropská 2,2 % 0,4 % 

Husova 0,3 % 0,1 % 

Tabulka č. 19: Vliv na intenzitu dopravy na nejvíce dotčených komunikacích 

Z tabulky je zřejmý relativně nízký vliv na změnu dopravní intenzity. 

Ulice Obecnická a Evropská nevedou v bezprostřední blízkosti obytné zástavby. Obdobný 
vliv jako u ulice Husovy lze očekávat i na přilehlé části ulice Čs. armády. 

Při hodnocení tohoto vlivu je třeba si dále uvědomit, že vyvolaná doprava nebude 
samoúčelná a odráží poptávku po betonové směsi na stavbách v regionu. Pokud nebude 
zprovozněno posuzované míchací centrum, bude muset být pokryta poptávka z jiné 
betonárny, což analogicky vyvolá opět nákladní dopravu v přibližně stejném rozsahu, pouze 
s jiným umístěním jejího zdroje. Příjezdová doprava k posuzovanému záměru je přitom 
vedena po vhodné trase mimo obytnou zástavbu. 

Posouzení vlivu na dopravní infrastrukturu je provedeno pro stav při maximální 
kapacitě (30 000 m3 ročně, 120 m3 denně), ta je však spíše teoretická a bude dosahována 
pouze výjimečně v jednotlivých dnech. Reálná průměrná roční kapacita je 20 000 m3 a 
průměrná denní kapacita je 80 m3 betonové směsi. 

Na základě výše uvedeného je vliv na změnu dopravní obslužnosti hodnocen z hlediska 
celkové významnosti jako nevýznamný. 

Návrhy opatření ke snížení případných negativních vlivů byly zahrnuty do podmínek v 
kapitole D.IV. - Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů. 

Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů jsou souhrnně hodnoceny 
jako nevýznamné. 

2. VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA  

Změny v čistotě ovzduší 

Pro vyhodnocení míry znečištění ovzduší v okolí posuzovaného míchacího centra a 
vyčíslení imisního příspěvku byla zpracována rozptylová studie (Píša a kol., 2010). Modelové 
hodnocení kvality ovzduší v zájmovém území bylo provedeno v pravidelné trojúhelníkové síti 
referenčních bodů s krokem 100 m. V modelovém výpočtu je zahrnut prostor navrhované 
betonárny a její blízké okolí. Oblast pokrytá výpočtem tak tvoří obdélník o výměře cca 7,9 
km2 a zahrnuje celkem 915 referenčních bodů. V referenčních bodech byl následně proveden 
výpočet imisní koncentrace jednotlivé škodliviny. 

Jako typické škodliviny vznikající při provozu nákladních automobilů a strojů 
s dieselovými motory a při manipulaci se sypkými materiály byly zvoleny oxid dusičitý NO2, 
prachové částice PM10, benzen a benzo(a)pyren. 
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Pro vyhodnocení skutečného stavu kvality ovzduší ve sledovaném území a zejména pro 
možnost porovnání vypočtených koncentrací s platnými imisními limity je nezbytné mít k 
dispozici nejen údaje o hodnoceném zdroji znečišťování, ale i příspěvky z ostatních zdrojů 
působících v řešeném území – tzv. imisní pozadí. Celková úroveň imisní zátěž v zájmovém 
území (tzv. imisní pozadí) byla stanovena na základě měřených hodnot na stanici imisního 
monitoringu, která se nachází v těsné blízkosti navrhovaného záměru. Jedná se o stanici 
Příbram, provozující automatizovaný měřicí program (viz kapitola C.II.1). 

Na základě údajů o imisním pozadí lze konstatovat, že ve stavu bez výstavby areálu se 
budou celkové koncentrace sledovaných znečišťujících látek pohybovat pod hranicí imisních 
limitů, pouze v případě průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu je možné očekávat 
překročení cílového imisního limitu. Podle odhadu imisní zátěže provedených na základě 
výsledků měření na nejbližších stanicích imisního monitoringu, lze v lokalitě 
očekávat průměrné roční koncentrace jednotlivých znečišťujících látek ve vztahu k imisnímu 
limitu bez zohlednění meze tolerance na úrovni 50 % imisního limitu NO2, 22 % u benzenu, 
63 % u suspendovaných prachových částic frakce PM10. V případě maximálních hodinových 
koncentrací NO2 to pak bude nejvýše 38 % limitu a u maximálních denních koncentrací PM10 
poté 76 % limitu. Pouze u benzo(a)pyrenu lze očekávat hodnoty nad hranicí cílového 
imisního limitu, které jsou však způsobeny vlivem zvýšených emisí ze spalování pevných 
paliv v zimních měsících. Hodnoty pro benzo(a)pyren byly převzaty ze stanice imisního 
monitoringu v Plzni, pro hodnocené území Příbrami však lze uvažovat obdobnou imisní zátěž, 
která se může lišit v závislosti na množství a blízkostí lokálních topenišť, které tvoří 
dominantní složku imisní zátěže benzo(a)pyrenu. 

Vlivem provozu hodnoceného míchacího centra lze očekávat v zájmové lokalitě zvýšení 
imisní zátěže u všech sledovaných znečišťujících látek, které však bude se vzdáleností od 
záměru rychle klesat, nárůst imisní zátěže byl zaznamenán také podél odjezdových a 
příjezdových tras. Nejvyšší nárůst byl vypočten přímo v prostoru navrhované betonárny. U 
průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého bude dosahovat nejvýše 0,6 µg.m-3, což je 
1,5 % imisního limitu. U maximálních hodinových koncentrací bylo vypočteno navýšení o 
max. 30 µg.m-3, což je 15 % imisního limitu, v žádném bodě však nedojde vlivem provozu 
záměru k překročení imisního limitu. V případě průměrných ročních koncentrací 
suspendovaných částic frakce PM10 dojde k nárůstu nejvýše o 1 µg.m-3, což je 3 % imisního 
limitu. U maximálních denních koncentrací lze v prostoru betonárny očekávat nejvyšší nárůst 
do 50 % imisního limitu (25 µg.m-3). Průměrné roční koncentrace benzenu se zvýší 
minimálně, nejvýše o 0,1 % (0,005 µg.m-3) , u benzo(a)pyrenu pak nejvýše o 0,5 % cílového 
imisního limitu (0,005 ng.m-3). 

Plánované míchací centrum se nachází v průmyslové zóně města, nejbližší obytná 
zástavba je tak situována ve vzdálenosti cca 500 m severně od záměru (samota Škrtilka). 
Další nejbližší zástavbou je chatová osada u Čertova pahorku. V těchto dvou nejbližších 
lokalitách lze již zaznamenat výrazně nižší příspěvky z provozu plánované betonárny. U 
průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého byl vypočten nejvyšší nárůst 0,03 a 0,1 
µg.m-3 (do 0,25 % imisního limitu). U maximální hodinové koncentrace do 10 µg.m-3 (5 % 
imisního limitu). V případě průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic frakce 
PM10 dojde k nárůstu nejvýše o 0,05 µg.m-3 (samota Škrtilka), 0,2 µg.m-3 (chatová osada u 
Čertova pahorku), 0,4 µg.m-3 (podél Evropské ulice) a 0,05 µg.m-3 (podél ulice Husovy). U 
maximálních hodinových koncentrací byl nejvyšší nárůst u obytné zástavby vypočten  cca 2 
µg.m-3 a podél odjezdových tras do 1,5 µg.m-3, tj. na úrovni 4 % imisního limitu. Přírůstky 
průměrných ročních koncentrací benzenu a benzo(a)pyrenu se u obytné zástavby budou blížit 
nule. 
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Celkově lze konstatovat, že změna imisní zátěže způsobená provozem navrhovaného 
míchacího centra Příbram nezpůsobí ani při maximálním teoretickém pracovním výkonu 
překračování imisních limitů pro průměrné roční koncentrace sledovaných znečišťujících 
látek. Pouze u denních koncentrací suspendovaných prachových částic frakce PM10 lze 
očekávat mírné překročení limitních hodnot, avšak pouze v areálu průmyslové zóny, ve velké 
vzdálenosti od obytné zástavby. přesto jsou investorem navržena následující opatření pro 
snížení imisní zátěže prachovými částicemi. 

Výpočty v rozptylové studii však neuvažovaly s dodatečnými protiprašnými opatřeními 
proti vzniku sekundární prašnosti a proto jsou výsledky výpočtu koncentrací PM10 
nadhodnoceny a mají velkou rezervu na straně bezpečnosti. V provozu budou navíc 
uplatňována následující opatření:  

• skrápění skládky a násypky kameniva 

• důsledné čištění areálových komunikací a v době delšího sucha i jejich pravidelné kropení 

• očista vozidel před vjezdem na veřejnou komunikací 

• vnitroareálové komunikace budou provedeny jako zpevněné s jednolitým povrchem 

Tato opatření jsou zpracovatelem oznámení navržena a uvedena v příslušné kapitole D.IV. 
Na řadovém 5frakčním zásobníku kameniva bude instalováno skrápěcí zařízení a uzavírací 
poklopy proti prašnosti. Doporučit lze i zastřešení prostoru hald sypkých materiálů. Jde o 
nízkonákladové opatření, které neomezuje práci se surovinou a přitom výrazně omezí 
možnost jejího zvíření větrem.  

Opatření je nutno uplatňovat celoročně, se zvýšenou intenzitou pak v období výskytu 
zvýšených koncentrací PM10 (nad 80 % denního limitu, tj. nad 40 µg.m-3) a při výskytu 
podmínek typických pro vznik sekundární prašnosti, tj. v době déletrvajícího sucha. Pomocí 
těchto opatření je možné nárůst koncentrací PM10 minimalizovat a imisní dopady záměru na 
území pak budou nevýznamné. 

Období výstavby 

Období výstavby nebylo samostatně řešeno v rozptylové studii. Samotná výstavba bude 
krátkodobá a z hlediska objemu stavebních a zemních prací nevýznamná. Zemní práce budou 
minimalizovány, založení objektu betonárny bude na betonové základové desce v nezbytně 
nutném rozsahu pod betonárnou, zásobníkem kameniva a sily na cement. 

V rámci výstavby nebudou přepravovány významné objemy stavebního materiálu ani 
zemin mimo areál. Nejvýznamnější potenciální vliv na ovzduší lze spatřovat v období 
demoličních prací stávající zpevněné plochy (pokud bude nutná) a v období hrubých 
terénních úprava, které však budou vzhledem k rovinatosti pozemku nenáročné. V období 
těchto prací je nutno dodržovat analogická protiprašná opatření, jako v období provozu. 
Zejména je třeba staveniště v suchém období zkrápět, odpad odvážený ze staveniště 
přepravovat v zakrytých automobilech a očistit dopravní prostředky před výjezdem na 
veřejnou komunikaci. 

Vlivy na mikroklima 

Vzhledem k charakteru, rozsahu a umístění záměru nejsou předpokládány významné vlivy 
na mikroklima. 
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Návrhy opatření ke snížení případných negativních vlivů byly zahrnuty do podmínek v 
kapitole D.IV. - Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů. 

Posouzení vlivu na ovzduší je provedeno pro stav při maximální kapacitě (30 000 m3 
ročně, 120 m3 denně), ta je však spíše teoretická a bude dosahována pouze výjimečně 
v jednotlivých dnech. Reálná průměrná roční kapacita je 20 000 m3 a průměrná denní 
kapacita je 80 m3 betonové směsi. 

Vlivy na ovzduší a klima jsou z hlediska velikosti hodnoceny jako nepříznivé, avšak při 
splnění navrhovaných opatření jsou z hlediska celkové významnosti hodnoceny jako 
nevýznamné.. 

3. VLIVY NA VODU  

Vlivy na kvalitu podzemních a povrchových vod 

Riziko kvalitativního ohrožení povrchových a podzemních vod např. odpadními vodami 
nebo chemickými přísadami (plastifikátory, urychlovače tuhnutí) je minimalizováno 
navrženou technologií zpracování a zpětného využití odpadních vod, resp. způsobem 
skladování a dopravy přísad. 

Pozemek bude vyspádován tak, aby žádné vody z povrchu nevytékaly mimo areál 
míchacího centra. Voda z mytí a oplachu míchacího centra a autodomíchávačů bude zbavena 
nerozpuštěných látek v recyklingu a dále využita. Srážková voda bude také využita 
v recyklingu a nevyužitelný přebytek bude likvidován vsakem na vlastním pozemku. 

Stávající nevyhovující zpevnění bude nahrazeno betonovým povrchem. Případný zásak 
úkapů pohonných hmot a maziv z automobilů a technologických zařízení znemožňuje 
zpevnění ploch.  

Postupy a prostředky pro případ menších havárií budou řešeny samostatně v havarijním 
plánu. V případě dodržování standardních bezpečnostních postupů během realizace a provozu 
záměru a v případě realizace navržených opatření, nepovede realizace záměru ke zhoršení 
jakosti podzemních a povrchových vod.  

Ovlivnění režimu podzemních vod, změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny 
podzemní vody 

Záměr míchacího centra nevyvolá potřebu nových zdrojů vody. Nároky na potřebu 
technologické vody, pitné vody a vody pro sociální účely pokryje vodovodní řád 
s dostatečnou kapacitou. 

V této souvislosti je zvažována možnost využití podzemní vody jako vody záměsové, resp. 
technologické. K tomuto účely by bylo nutné zbudovat studnu nebo vrt pro čerpání podzemní 
vody. Možnost je zatím ve stadiu úvah a bude záviset na výsledcích dalších jednání a zjištění 
a eventuelně na výsledcích průzkumných prací.  

Stávající využití území zůstane celkově zachováno, záměr nemůže vyvolat ovlivnění 
režimu podzemních vod ani neovlivní vydatnost zdrojů podzemní vody a nezpůsobí změny 
hladiny podzemní vody. K ovlivnění hladiny podzemní vody by mohlo dojít při čerpání 
podzemní vody pro pokrytí spotřeby záměsové a technologické vody. Pro toto čerpání by bylo 
nutné povolení vodoprávního úřadu dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění 
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Pro povolení odběru je nutné vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle § 9 zákona o 
vodách. 

Vliv na povrchový odtok a změnu říčné sítě 

Vzhledem k částečnému využití dešťových srážek jako technologické vody, bude 
zasakované množství dešťových vod v celkovém součtu nižší. Množství takto odebírané vody 
nebylo stanoveno, z důvodu proměnlivých klimatických podmínek jde spíše o příležitostné 
využití.  

K výrazným změnám množství dešťových srážek zasakovaných do půdy nedojde, 
stávající využití a charakter území bude v zásadě zachován. Srážkové vody nevyužité 
v recyklingu se budou zasakovat přímo na pozemku míchacícho centra. 

S realizací záměru není spojen jakýkoliv zásah do říční sítě.  

Návrhy opatření ke snížení případných negativních vlivů byly zahrnuty do podmínek v 
kapitole D.IV. - Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů. 

Vlivy na povrchové a podzemní vody jsou hodnoceny jako nevýznamné až nulové. 
V případě odběru podzemní vody jako vody záměsové bude míra vlivu posouzena 
v příslušném vodoprávním řízení. 

4. VLIVY NA P ŮDU 

Zábor půd (ZPF, PUPFL) 

Realizace záměru si nevyžádá zábor půdy. Areál míchacího centra bude umístěn 
v katastrálním území Příbram v průmyslové zóně, na parcele, která je dle údajů z katastru 
nemovitostí vedena jako ostatní plocha: 

3097/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha 

Pozemek tedy není chráněn jako zemědělský půdní fond ani jako pozemek určený k plnění 
funkcí lesa. 

Skrývka ornice nebude nutná. Povrch je z jedné poloviny zpevněn, z druhé poloviny 
zatravněn. Povrch i této druhé poloviny však byl v minulosti antropogenně pozměněn a není 
pokryt ornicí, která by se dala využít. Zemina bude v nezbytné míře odstraněna a bude s ní 
nakládáno jako s běžnou výkopovou zeminou. 

Vliv na čistotu půdy 

Riziko ohrožení čistoty půdy je minimalizováno navrženými bezpečnostními opatřeními 
ke skladování a manipulaci se znečišťujícími látkami. Případný zásak úkapů pohonných hmot 
a maziv z automobilů a technologických zařízení znemožňuje zpevnění předmětných ploch. 

Riziko kontaminace půdního prostředí na sousedních pozemcích prostřednictvím splachů 
bude eliminováno způsobem zpevnění, vyspádování a odvodnění pozemku, mimo vlastní 
pozemek nebude žádná voda vypouštěna. 

Postupy a prostředky pro případ menších havárií budou řešeny samostatně v havarijním 
plánu. V případě dodržování standardních bezpečnostních postupů během realizace a provozu 
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záměru a v případě realizace navržených opatření, nepovede realizace záměru ke zhoršení 
kvality a čistoty půdy. 

Vliv na změnu místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

Záměr nemění charakter ani topografii stávajícího povrchu zájmového území, zpevněním 
povrchů bude znemožněno erozi a nestabilnímu chování zemin.  

Návrhy opatření ke snížení případných negativních vlivů byly zahrnuty do podmínek v 
kapitole D.IV. - Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů. 

Vlivy na půdu jsou hodnoceny jako nevýznamné až nulové. 

5. VLIVY NA HORNINOVÉ PROST ŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE  

Realizace záměru nepředstavuje zásah do horninového prostření ani znehodnocení 
přírodních zdrojů. Významné negativní vlivy s tímto spojené se nepředpokládají. 

Vlivy na horninové prostředí jsou hodnoceny jako nevýznamné až nulové. 

6. VLIVY NA FAUNU , FLÓRU A EKOSYSTÉMY  

Vlivy na vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů 

Realizace záměru neznamená na západní polovině pozemku žádnou zásadní změnu ve 
využití území, tato plocha je zpevněná a bude dále využívána jako zpevněná. Na východní 
polovině parcely byla provedena zhutnělá navážka, probíhá zde sukcese a plocha pomalu 
zarůstá především bylinnou vegetací. 

Přestože se v zájmovém území nevyskytují žádné přirozené biotopy a charakter pozemku i 
blízkého okolí nedává předpoklady pro výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, 
byl v dubnu 2010 proveden na  pozemku 3097/2 terénní průzkum zaměřený na inventarizaci 
flóry a fauny a zjištění eventuálního výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (viz 
kapitola C.II.5). V rámci průzkumu nebyl nalezen žádný zvláště chráněný druh dle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb., ani nebyly zjištěny podmínky, které by byly pro potenciální výskyt těchto 
druhů vhodné. Ačkoliv byl zachycen pouze jarní aspekt, lze konstatovat, že další návštěva 
lokality a provedení komplexního biologického průzkumu není potřebné ani účelné. 

Vliv je hodnocen jako nevýznamný. 

Vlivy na lesní porosty, stromy a porosty dřevin rostoucích mimo les 

Realizací záměru nebude dotčen žádný lesní porost. 

Na pozemku 3097/2, zejména v blízkosti oplocení a na severním okraji, se nalézá několik 
jednotlivých kusů samostatně rostoucích dřevin. Z keřů je tu několik exemplářů růže šípkové, 
ze stromů pak vrba jíva a bříza bělokorá. Jedná se o velmi mladé náletové dřeviny ve stádiu 
tyčkoviny s průměrem kmínku maximálně do 6 -12 cm. Realizací záměru dojde k odstranění 
těchto dřevin 

Vliv je vzhledem k počtu a kvalitě dřevin hodnocen jako nevýznamný, přesto je 
doporučeno v rámci ozelenění areálu provést i výsadbu cca 20 ks dřevin (keřů nebo stromů), 
jako kompenzační opatření. 
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Vlivy na prvky ÚSES  a VKP 

Záměr leží dostatečně daleko od všech prvků systému ÚSES i VKP, k ovlivnění nedojde.  

Vlivy na soustavu Natura 2000 

Vliv realizace záměru na soustavu NATURA 2000 byl vyloučen stanoviskem orgánu 
ochrany přírody podle § 45i, odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Stanovisko 
Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. 
029579/2010/KÚSK ze dne 25.2.2010  je vloženo v části H tohoto oznámení. 

Vliv na ekosystémy  

Na ploše záměru a v blízkém okolí se nenachází žádný přirozený ani přírodě blízký 
ekosystém. 

Při terénním průzkumu zde byl identifikován bitop X1 Urbanizované území. Biotop X1 je 
popsán následovně: zastavěné části měst a vesnic nebo průmyslových a zemědělských 
objektů, včetně ruderální bylinné a dřevinné vegetace, parků, stromořadí, menších lesíků a 
křovin na volných plochách mezi zástavbou. 

Vzhledem k charakteru, rozsahu a umístění posuzovaného záměru není předpoklad 
významného ovlivnění jiných biotopů a ekosystémů.  

Návrhy opatření ke snížení případných negativních vlivů byly zahrnuty do podmínek v 
kapitole D.IV. - Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů. 

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy jsou hodnoceny jako nevýznamné až nulové. 

7. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK ,  KULTURNÍ PAMÁTKY  

Vliv na hmotný majetek 

Realizací záměru nebude dotčen žádný hmotný majetek. Naopak díky vybudování nového 
moderního zařízení včetně zpevněných ploch dojde k výraznému zhodnocení této části 
průmyslového areálu, který se v současné době nachází v neudržovaném stavu. 

Vlivy na kulturní památky, archeologicky a jinak památkově citlivá území  

Realizace záměru nepředstavuje zásah do kulturní památky nebo jinak památkově 
chráněného území. 

Obecně nelze dopředu vyloučit případný archeologický nález. V případě nálezu je nutné 
postupovat dle platných předpisů. Jako dostatečná kompenzace tohoto potenciálního vlivu je 
požadavek na oznámení záměru provádět zásahy v terénu Archeologickému ústavu AV ČR 
(Letenská 4, 118 01 Praha 1). Jemu nebo oprávněné organizaci bude umožněno provést na 
dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Vzhledem k tomu, že v minulosti 
proběhly na zájmové lokalitě terénní úpravy spočívající v navezení materiálu a vytvoření 
zhutnělého násypu a vzhledem k malému objemu budoucích zemních prací je 
pravděpodobnost archeologického nálezu minimální. 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky jsou hodnoceny jako nevýznamné až 
nulové. 
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8. VLIVY NA KRAJINNÝ RÁZ  

Změny reliéfu krajiny  

Posuzovaný záměr nevyžaduje výrazné terénní úpravy, není předpoklad změny reliéfu 
krajiny.  

Vlivy na krajinný ráz 

Vzhledem k umístění záměru v průmyslové zóně a jeho začlenění do krajiny (prostorové 
uspořádání, parametry objemu a výšky instalovaného zařízení, atd.), není předpoklad 
významných vlivů na krajinný ráz. Dle krajinné typologie ČR se řešené území nachází v typu 
krajin 3U0, tedy krajiny urbanizované, vrcholně středověké kolonizace Hercynica a bez 
vymezeného reliéfu. Tento typ je v ČR běžný, nespadá tedy do typů krajiny, které je třeba 
chránit. 

Stavebními objekty blízkého okolí záměru jsou jednotlivé výrobní a skladové budovy 
v průmyslové zóně. Jedná se převážně o dvou až třípatrové objekty s výškou okolo 10 m. 
V širším okolí, zejména západně, jsou umístěny hmotnější a výrazně vyšší budovy. Území 
průmyslové zóny pak dominuje objekt teplárny s vysokým komínem. 

Pozemek pro míchací centrum leží prakticky v nejnižším místě průmyslové zóny, směrem 
k západu se terén zvedá. Právě v západní části jsou přitom umístěny nejvyšší a hmotné 
objekty (teplárna, haly QuinnPlastics se sily apod.). Umístěním v nejnižším bodě terénu je 
vytvořen předpoklad menšího vizuálního ovlivnění okolí a zmenšuje se riziko vytvoření nové 
dominanty celé zóny. 

 
Obrázek č. 12: Pohled na zájmové území z východu od ČOV, v sousedství halové objekty, v pozadí vlevo 

teplárna 

Samotné zařízení betonárny není příliš hmotné. Objekt míchacího jádra je tvořen 
opláštěnými kontejnery s výškou 11,1 m a půdorysným rozměrem cca 4,5 x 6,5 m, přiléhající 
zásobník kameniva s obdobným půdorysným rozměrem má výšku 6,7 m. Tři sila o průměru 
3,2 m jsou nejvyššími stavebními objekty, čistá výška od základů po horní úroveň komor je 
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12,25 m, výše je umístěno pouze zábradlí a prachový filtr. Menší rozměry jednotlivých 
komponent způsobí, že ze vzdálenějších pohledů (obytná zástavba, turisticky exponovaná 
místa) nebude míchací centrum vizuálně dominovat. 

V rámci hodnocení vlivu na krajinný ráz byl posouzen i vizuální kontakt s památkově 
chráněnými objekty, zejména s národní kulturní památkou Svatá Hora. Betonárna se uplatní 
ve společném pohledu se Svatou Horou od železničního přejezdu polní cesty k samotě 
Škrtilka a do Trhových Dušníků. Tento pohled je zobrazen na následující fotografii. 
Z obrázku je zřejmé, že pohled na budovy v areálu Svatá Hora je z tohoto místa již nyní 
znehodnocen existencí vysoké budovy nemocnice v Příbrami. Zároveň je zřejmé, že 
betonárna bude nižší, nenaruší horizont a nebude se vizuálně promítat před objekt Svaté Hory. 

 
Obrázek č. 13: Vyznačení přibližné výšky betonárny na fotografii se Svatou Horou v pozadí – pohled od 

železničního přejezdu 

Žádný jiný pohled není z hlediska vlivu na krajinný ráz tak exponovaný. Je to zejména 
proto, že ve vzdálenosti, z níž se ještě betonárna samostatně vizuálně projeví, nejsou žádná 
pohledová místa (obytné území, místa s výskytem turistů apod.). 

Při hodnocení vlivu na krajinný ráz je třeba zvážit fakt, že území je územním plánem 
určeno k průmyslové výrobě, což je jeho charakteristický rys. Nový moderní výrobní objekt 
do takového území organicky patří. 

Jako dostatečné kompenzační opatření proti přílišnému vizuálnímu uplatnění je 
navrhováno pro konstrukci opláštění betonárny a povrch cementových sil použít tlumené 
antireflexní barvy. 

Vlivy na krajinu jsou hodnoceny jako nevýznamné až nulové. 

9. FYZIKÁLNÍ VLIVY  

Potenciálně nepříznivým fyzikálním vlivem, spojeným s realizací záměru je vliv hluku. 
Pro posouzení vlivu na akustickou situaci byla zpracována akustická studie (Příloha č. 1; 
Bubák, Moravec, 2010). Kompletní grafická i numerická prezentace výsledků výpočtu pro 
celé zájmové území je uvedena v akustické studii. 
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Předmětem akustické studie bylo vyhodnocení vlivu nákladní automobilové dopravy 
obsluhující areál betonárny (expedice produktů a dovoz vstupních surovin) na akustickou 
situaci podél nejbližších využívaných veřejných komunikací. Hodnocení bylo provedeno pro 
výhledový stav v roce 2012. Dále byl předmětem hodnocení vliv vlastního provozu – tzn. 
technologie betonárny a přepravních prostředků v areálu a na účelové komunikaci – na 
akustickou situaci v nejblíže položeném chráněném venkovním prostoru a chráněném 
venkovním prostoru staveb. Toto hodnocení bylo provedeno v souladu s požadavky Nařízení 
vlády č. 148/2006 Sb. v platném znění. 

Hluk z dopravy 

Z výsledků výpočtu vyplývá, že realizace záměru není spojena s významnou změnou 
(nárůstem) hladiny hluku z dopravy na pozemních komunikacích v chráněných venkovních 
prostorech staveb v okolí dotčených komunikací. Expedice betonových směsí a dovoz 
vstupních surovin do betonárny v průmyslové zóně v Příbrami se bude podílet na hlukové 
zátěži naprosto nevýznamným způsobem. Příspěvek hluku z nákladních automobilů 
obsluhujících betonárnu k celkovému hluku z ostatních automobilů projíždějících po ulicích 
Evropská, Husova i Čs. armády bude při realizaci záměru teoretický, nerozpoznatelný a 
objektivně měřením neprokazatelný (0,0-0,1 dB v denní době a 0,1 – 0,2 dB v noční době při 
výjimečném nočním provozu). 

Hluk z provozu záměru 

Akustický vliv provozu betonárny byl posouzen vzhledem k nejbližší obytné zástavbě, což 
je samota Škrtilka č. p. 340 cca 540m severním směrem od plánovaného provozu.  

Z výpočtu vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru této stavby, bude ekvivalentní 
hladina akustického tlaku A LAeq,8h = 33,1 dB při denním provozu betonárny a LAeq,1h = 28,4 
dB při mimořádném nočním provozu betonárny. Vypočtené hodnoty jsou výrazně nižší než 
hodnoty hygienického limitu pro hluk z provozoven stanovené nařízením vlády č. 148/2006 
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (hygienický limit je 50 dB pro 
den a 40 dB pro noc). 

Hluk z výstavby 

Období výstavby nebylo samostatně řešeno exaktním výpočtem v hlukové studii. Samotná 
výstavba bude krátkodobá a z hlediska objemu stavebních a zemních prací nevýznamná. 
Zemní práce budou minimalizovány, založení objektu betonárny bude na betonové základové 
desce v nezbytně nutném rozsahu pod betonárnou, zásobníkem kameniva a sily na cement. 

V rámci výstavby nebudou přepravovány významné objemy stavebního materiálu ani 
zemin mimo areál. Výstavba se neprojeví akusticky významnou změnou intenzity dopravy na 
veřejných komunikacích. 

Nejvýznamnější potenciální vliv na akustickou situaci lze spatřovat v období demoličních 
prací zpevněných ploch a zemních prací. V období těchto prací může být nasazeno např. 
kolové či pásové rýpadlo nebo dozer s hladinou akustického výkonu cca LwA = 110 dB. Ani 
v takové případě však nedojde k překročení hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti, 
jak je uvedeno a doloženo v akustické studii.  
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Vibrace 
Současné technologie používané k výrobě betonové směsi nejsou považovány za 

významné zdroje vibrací. Jedná se o zařízení bez potřeby vibračních zařízení, které jsou 
zapotřebí např. při ukládce betonové směsi, výrobě prefabrikátů nebo vibrolisování 
betonových dílců. Vibrace dílčích částí zařízení mohou vznikat vlivem špatného technického 
stavu těchto dílů. Tyto vibrace jsou zdraví neškodné s minimálním přenosem do základové 
konstrukce a lze jim předcházet pravidelnou údržbou a servisem zařízení. Zatížení území 
vibracemi by mělo odpovídat dnešnímu stavu. Otřesy a vibrace vznikající vlivem dopravy 
nejsou v kontextu zasaženého území významné. Kvalitní konstrukce vozovek a dostatečná 
vzdálenost od obytných objektů znemožní jakýkoli měřitelný vliv vibrací či otřesů na budovy 
i vnitřní prostředí staveb. 

Posouzení vlivu na akustickou situaci je provedeno pro stav při maximální kapacitě 
(30 000 m3 ročně, 120 m3 denně), ta je však spíše teoretická a bude dosahována pouze 
výjimečně v jednotlivých dnech. Reálná průměrná roční kapacita je 20 000 m3 a 
průměrná denní kapacita je 80 m3 betonové směsi. 

Dle závěrů akustické studie lze konstatovat, že provoz míchacího centra v průmyslové 
zóně v Příbrami nebude znamenat významné zhoršení akustické situace v území, a to 
vzhledem k nízkému nárůstu akustické imise z dopravy i z provozu i vzhledem k omezenému 
rozsahu zasaženého území. Vliv na fyzikální charakteristiky je možno charakterizovat jako 
nevýznamný. 

II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Rozsah vlivů spojených s realizací záměru je možné hodnotit jako úzce lokální, 
s omezením na prostor míchacího centra a nejbližší okolí (desítky, nižší stovky metrů). Jediné 
vlivy, které toto území přesahují, jsou pouze vlivy spojené s přepravou suroviny. Tyto vlivy 
jsou však, vzhledem k celkovému zatížení dotčených komunikací a malém podílu vyvolané 
dopravy na tomto zatížení, nevýznamné. Veškeré vlivy záměru jsou tedy omezené plošně i 
vzhledem k zasažené populaci. 

Žádné vlivy nebyly vyhodnoceny jako významně nepříznivé. 

Vlivy na ovzduší a klima jsou z hlediska velikosti hodnoceny jako nepříznivé. Je to 
zejména z důvodu obecně vyššího rizika ovlivnění kvality ovzduší zejména imisní situace 
škodliviny PM10, a to převážně pouze v případě technologické nekázně. Pro eliminaci tohoto 
vlivu je navržen celý soubor účinných opatření. Při splnění navrhovaných opatření je 
tento vliv z hlediska celkové významnosti hodnocen jako nevýznamný až nulový. 

III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující státní 
hranice 

Posuzovaný záměr vzhledem ke svému charakteru a lokalizaci nemůže vyvolat nepříznivé 
vlivy přesahující státní hranice. 
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IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů 

Etapa přípravy a výstavby záměru: 

1. V prováděcích projektech budou jednotlivé druhy odpadu vznikající během 
výstavby i provozu záměru upřesněny a bude stanoveno jejich množství a 
předpokládaný způsob shromaždování, skladování, třídění a zneškodnění. 

2. V rámci projektové přípravy bude zpracován plán ozelenění areálu, zelené plochy 
budou umístěny zejména u vjezdu a výjezdu v blízkosti administrativního zázemí a 
dále u oplocení při jižní a severovýchodní hranici areálu. Bude dodržena plocha 
min. 600 m2 nezpevněných ploch. Pro ozelenění bude zvoleno min. 20 ks dřevin 
(keřů nebo stromů). 

3. V rámci projektové přípravy bude zabezpečena realizace opatření, které eliminují 
potenciální znečištění ovzduší tuhými znečišťujícími látkami: 
- pojížděné zpevněné plochy v areálu míchacího centra provést jako zpevněné 

s jednolitým povrchem (beton), 
- cementová sila vybavit účinnými prachovými filtry (např. typ WAMECO 

FC2J13V nebo obdobný s minimálně stejnou účinností), 
- celý prostor mísícího jádra i všechny dopravní cesty kameniva ze zásobníku a 

cementu z cementových sil zakrytovat, 
- v objektu míchacího centra instalovat odprašovací zařízení Airbag, který bude 

sloužit k odvzdušnění míchačky a k zachycení prachových částic při dávkování 
cementu a kameniva, 

- na  zásobníku kameniva instalovat skrápěcí zařízení a uzavírací poklopy proti 
prašnosti, 

- na skladovacích boxech kameniva instalovat skrápěcí zařízení, 

4. Při demoličních a zemních pracích bude postupováno dle zákona č. 185/2001 Sb. a 
dle jeho prováděcích předpisů. Odpad bude předáván pouze oprávněné osobě. 
Odpad bude dle způsobu využívání či odstraňování podroben příslušným 
laboratorním zkouškám dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., tak aby vyhovoval pro 
přijetí do příslušného typu zařízení. 

5. Vlastní výstavba bude organizačně zabezpečena způsobem, který maximálně 
omezí možnost narušení faktoru pohody, zejména v nočních hodinách - veškeré 
stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu a 
odvozem odpadu z demolice budou uskutečňované v době mezi 7.00 – 21.00 hod. 

6. V průběhu výstavby budou prováděna opatření k minimalizaci emisí tuhých 
znečišťujících látek, a to.: 
- čištěním zpevněných ploch a souvisejících komunikací (v případě sucha 

výhradně mokrým způsobem), 
- zkrápěním zpevněných ploch při vlastní demolici, 
- minimalizací zásob sypkých stavebních materiálu a ostatních potencionálních 

zdrojů prašnosti, 
- zamezením šíření prašnosti do okolí za nepříznivých povětrnostních podmínek 

(např. vhodnou manipulací se sypkými materiály, kropením, aj.), 
- zabezpečením nákladu na automobilech proti úsypům a úletům 
- čištěním dopravních prostředků před výjezdem na veřejnou komunikaci 
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7. Bude prováděna pravidelná kontrola souvisejících komunikací v nejbližším okolí 
stavby. V případě potřeby bude zajištěno jejich ruční čištění nebo mytí kropícím 
vozem. 

8. Dodavatel stavby zajistí sjízdnost cest používaných během budování pro ostatní 
uživatele, po ukončení výstavby uvede příjezdové cesty do původního stavu. 

9. Budou prováděna opatření k minimalizaci rizika úniku látek závadným vodám a 
půdě (ropné produkty, nátěrové hmoty a ostatní chemikálie) a kontaminace těchto 
složek životního prostředí, např.:  
- pro parkování a opravy stavebních mechanismů a manipulaci s ropnými 

látkami a látkami nebezpečnými vodám, zřídit tzv. stavební dvůr (např. 
stávající zpevněné plochy), 

- stavební mechanismy, které se budou pohybovat na stavebních pozemcích, 
musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat 
zejména z hlediska možných úkapu ropných látek; kontrola bude prováděna 
pravidelně, zejména před zahájením prací v těchto prostorech, 

- s látkami závadnými vodám bude nakládáno pouze v místech k tomu určených, 
která jsou dostatečně zajištěna proti úniku těchto látek do vod povrchových 
nebo podzemních, 

- v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná 
zemina neprodleně odstraněna, odvezena (resp. předána oprávněné osobě) a 
uložena na lokalitě určené k těmto účelům. 

10. Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a 
oddělené shromaždování jednotlivých druhů odpadu v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., v platném znění.  

11. V prostoru stavby bude zakázáno mytí strojů a motorových vozidel a jejich 
součástí s výjimkou očisty kol před výjezdem na místní komunikaci. 

12. Opláštění betonárny a povrch cementových sil bude opatřen antireflexním nátěrem 
v tlumené barvě. 

Etapa provozu záměru: 

13. Prováděna budou opatření k minimalizaci emisí tuhých znečišťujících látek, a to.: 
- pravidelným čištěním zpevněných ploch a souvisejících komunikací (v době 

delšího sucha i jejich pravidelné kropení a mokré čištění), 
- zamezením šíření prašnosti do okolí za nepříznivých povětrnostních podmínek 

(např. skrápěním skládky a zásobníku kameniva, vhodnou manipulací se 
sypkými materiály, aj.), 

- zabezpečením nákladu na automobilech proti úsypům a řádnou očistou vozidel 
před jejich vjezdem na veřejnou komunikace. 

Opatření je nutno uplatňovat celoročně, se zvýšenou intenzitou pak v období 
výskytu zvýšených koncentrací PM10 (nad 80 % denního limitu, tj. nad 40 µg.m-3) 
a při výskytu podmínek typických pro vznik sekundární prašnosti, tj. v době 
déletrvajícího sucha. 

14. Pro výrobu betonu bude preferováno kamenivo těžené (z pískoven a 
štěrkopískoven) a nikoliv kamenivo drcené (z kamenolomů). Bude preferováno 
kamenivo prané, tj. zbavené jemných podílů, které by se při manipulaci mohly stát 
zdrojem prašnosti. 
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15. Bude prováděna pravidelná údržba zařízení na snižování prašnosti, instalovaných 
na výrobní lince, spočívající zejména v kontrole a pravidelné výměně prachových 
filtr ů osazených na zásobnících cementu (silech).  

16. Veškeré dopravní cesty cementu budou uzavřené a zakryté se zařízením 
na cirkulaci zaprášeného vzduchu, které znemožňuje únik cementového prachu. 
Jednotlivá zásobní sila cementu budou pečlivě utěsněna proti vnikání vody a 
vodních par a opatřena odvzdušňovacími odlučovacími prachovými filtry. 

17. Látky závadné vodám a půdě (např. mazací a převodové oleje, barvy a laky 
používané při údržbě, apod.) budou zabezpečeny dle příslušných legislativních 
předpisů. Prostory, kde se bude nakládat s těmito látkami či odpady, musí být 
vybaveny sanačními prostředky. Bude zpracován havarijní plán pro případ úniku 
nebezpečných látek.  

18. Chemické přísady pro výrobu betonové směsi (plastifikátory, urychlovače tuhnutí) 
budou skladovány v typových plastových dvouplášťových nádobách, které budou 
postaveny v bezpečnostní nádrži pro zachycení případného úniku přísad. Umístěny 
budou v uzavřeném skladu. Přísady budou dopravovány čerpadly a potrubím do 
vah plastifikátorů a z nich dávkovány do míchačky. Jako přísady budou používány 
výhradně certifikované výrobky. Na provozovně budou k dispozici bezpečnostní 
listy všech přísad. 

19. K likvidaci veškerých zbytků betonové směsi z bubnů autodomíchávačů, čerpadel 
a z oplachu vozidel, míchačky a prostoru pod míchačkou bude zřízeno 
bezodpadové recyklační zařízení. 

20. Srážkové vody spadlé do areálu betonárny v prostoru míchacího zařízení a 
recyklingu a kalové vody z recyklace zbytků čerstvého betonu a z mytí 
technologického zařízení budou sváděny a uchovávány v nepropustných jímkách 
recyklačního zařízení a zpětně používány ve výrobním procesu. 

21. Dešťové vody nevyužité v recyklingu budou zasakovány výhradně na vlastním 
pozemku míchacího centra, k tomu můžou být vybudovány vsakovací jímky.  

22. Odtok dešťové vody do vsakovací jímky bude opatřen sedimentační nádržkou pro 
zachycení splachů nerozpuštěných látek. Pravidelně bude kontrolována funkčnost 
odtokového systému a stav sedimentační jímky.  

23. Bude prováděna pravidelná údržba nezpevněných ploch sekáním vegetace, popř. i 
mechanickým nebo chemickým hubením invazních druhů. 

24. Pro ohřev technologické vody i kameniva i pro vytápění a ohřev TUV bude jako 
topné médium používán zemní plyn, alternativně propan-butan. 

25. Všechny mechanismy v areálu betonárny budou udržovány v dokonalém 
technickém stavu, bude prováděna jejich pravidelná kontrolu především z hlediska 
možných úkapů ropných látek a z hlediska zvýšené hlučnosti při opotřebení 
některých součástí. 

26. V areálu betonárny nebudou prováděny žádné opravy mechanismů s výjimkou 
běžné denní údržby. 

27. Bude usilováno o předcházení vzniku odpadů, vyprodukované odpady budou 
shromažďovány a zařazovány podle jednotlivých druhů a kategorií, budou 
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zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem a bude vedena 
průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. 

V. Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů 

Při specifikaci jednotlivých vlivů se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech a 
neurčitosti, které by mohly mít vliv na celkové hodnocení záměru z hlediska jeho dopadu na 
životní prostředí. 

 Vzhledem k tomu, že pozemek pro výstavbu výrobního závodu leží průmyslovém zóně 
v okrajové části města Příbrami, měli zpracovatelé oznámení dostatečné objektivní podklady 
k posouzení vlivů provozu centra na životní prostředí a veřejné zdraví. 

V akustické studii byl výpočet hluku z dopravy proveden podle Francouzské národní 
výpočetní metody NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-CSTB) a podle novely metodiky      
pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Liberko, 2004). Výsledky získané dle této metodiky 
spadají do třídy přesnosti II (+/- 2 dB). Výpočet hluku z vlastního provozu zařízení a 
parametrů útlumu vychází z normy ČSN ISO 9613-2. Dle odst. 9 tabulky 5 této normy je 
stanoven odhad přesnosti +/- 3 dB. 

Modelování je pro odhad dlouhodobé expozice hluku vhodnější než výsledky samotného 
měření hluku, které sice poskytují přesné údaje, avšak jsou závislé na momentální situaci a z 
hlediska dlouhodobé expozice nemusí poskytovat dostatečně validní a reprezentativní 
podklady. Výpočtové modely v akustické studii mohou být ovlivněny počtem a umístěním 
reprezentativních referenčních bodů. Referenční body v akustické studii byly vybrány při 
terénním průzkumu území, jsou cíleně umístěny u nejvíce exponovaných objektů s vědomím, 
že v ostatních částech území bude situace příznivější. Díky tomu je hodnocení expozice 
konzervativní ve smyslu vědomého nadhodnocení průměrné expozice. 

Rozptylová studie byla zpracována za použití matematického modelu ATEM, který je 
referenční metodou pro modelování znečištění ovzduší z bodových, plošných a mobilních 
zdrojů. Hodnoty získané matematickým modelováním jsou i přes podstatné přiblížení 
skutečnému stavu pouze vyhodnocením odborného odhadu imisní zátěže dané lokality. 

Údaje o emisích byly získány z respektovaných mezinárodních (US EPA) i domácích 
zdrojů (MŽP, národní legislativa). 

Stabilitní větrná růžice pro zpracování rozptylové studie byla stanovena pomocí 
odborného odhadu, který vypracoval ČHMÚ, úsek ochrany čistoty ovzduší. Klimatické 
vstupní údaje znamenají zprůměrované hodnoty jednotlivých veličin za delší časové období. 
Skutečný průběh meteorologických charakteristik v daném určitém roce se může od průměru 
značně lišit. 

V grafických podkladech a vyobrazeních v tomto oznámení mohou být dílčí nepřesnosti 
v poloze a rozloze jednotlivých ploch a objektů. Důvodem jsou zdrojové materiály použité 
z různých podkladů různých měřítek, čímž může dojít ke zkreslení výsledného grafického 
souhrnu a některých z něho plynoucích informací. Upřesnění grafických podkladů bude 
provedeno v rámci zpracování projektové dokumentace pro územní řízení.  
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  

Záměr je předkládán v jedné variantě – projektové (P). Tato varianta popisuje stav, kdy 
dojde k realizaci záměru. Bude vystavěno a zprovozněno Míchací centrum Příbram s výše 
popsaným průběhem realizace a technologickým řešením. Popis projektové varianty včetně 
vstupů a výstupů je uveden v příslušných kapitolách části B tohoto oznámení. 

Samotný záměr je řešen pouze jednovariantně. Oznamovatel má k dispozici pozemek, 
který svojí velikostí a orientací neumožňuje zásadně jiné umístění jednotlivých částí 
míchacího centra. Lokalizace je zároveň dána vymezením plochy platnou územně plánovací 
dokumentací, vhodným dopravním napojením s možností vést exportní trasy mimo obytnou 
zástavbu, existencí inženýrských sítí a polohou dotčeného pozemku. 

Oznamovatel zvažoval několik možných umístění záměru v zájmovém území Příbrami a 
okolí. Vybraná a v tomto oznámení posuzovaná lokalita se jeví jako nejvhodnější z hlediska 
dopravního napojení, z hlediska polohy nejbližších obytných domů, i z hlediska záboru 
území. 

Při posuzování dopadů záměru na životní prostředí je uvažována ještě varianta nulová (0),    
při níž nedojde k uskutečnění záměru. Nulová varianta je referenční variantou, nikoli 
variantou záměru. Popisuje stav v případě, že nedojde k vydání rozhodnutí o umístění stavby 
a stavebního povolení, a tedy k výstavbě a provozu míchacího centra, jak je popisováno ve 
variantě projektové. Varianta slouží k porovnání vlivů souvisejících s realizací záměru (hluk, 
znečištění ovzduší, doprava, využití území atd.), resp. pro stanovení jejich kvalitativních a 
kvantitativních rozdílů a vyhodnocení celkové významnosti vlivů varianty projektové. 

Srovnání nulové a projektové varianty bylo učiněno v předchozích kapitolách. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

I. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 

 

Součástí tohoto oznámení jsou dvě samostatné přílohy: 

Příloha č. 1: Akustická studie – Míchací centrum Příbram, Emil Moravec, Ing. Daniel Bubák 
Ph.D., GET s.r.o., Praha, duben 2010 

 

Příloha č. 2: Míchací centrum Příbram, Modelové hodnocení kvality ovzduší, Ing. Václav 
Píša, CSc. a kol., ATEM, duben 2010 

 

 

II. Další podstatné informace oznamovatele 

Žádné další podstatné informace oznamovatele nebyly uvedeny. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 

Záměrem investora je výstavba nového míchacího centra pro výrobu stavebních hmot. 
V míchacím centru bude instalována nová moderní typová betonárna. Provozovna bude 
sloužit převážně k výrobě čerstvých betonových směsí. 

Míchací centrum se bude skládat z následujících prvků: vlastní technologie betonárny, 
přípojky inženýrských sítí, technologie ohřevu, sklady materiálu, zařízení pro recyklaci 
zbytkového betonu, administrativní a sociální zázemí, zpevněné a parkovací plochy, zelené 
plochy a oplocení. 

Předpokládaná maximální roční kapacita výroby je 75 000 t betonové směsi, průměrná 
roční kapacita výroby bude však cca 50 000 t. 

Záměr je umístěn do průmyslové zóny v severní části města Příbrami, tj. do území 
tradičně využívaného pro průmyslovou výrobu a skladování. Záměr je dostatečně vzdálen od 
obytné zástavby a na silniční síť je napojen ulicemi V Lukách, Za Balonkou a Obecnickou, 
které slouží právě pro připojení na nadřazenou dopravní síť. 

Suroviny pro výrobu se budou dovážet výhradně po silnici I/18 ze směru od rychlostní 
komunikace R4. Expedice bude z větší části trasována také tímto směrem (tj. mimo obytnou 
zástavbu Příbrami). Část expedice bude směřovat i do ulic Husovy a Čs. armády. Tam 
pojedou pouze nákladní automobily, které budou obsluhovat stavby v Příbrami, kam by 
s stejně betonová směs musela dovézt z jakékoliv betonárky. 

Umístění záměru je v souladu s územním plánem města Příbrami. Záměr je umístěn 
ve výrobní ploše.  

Plánovaný počet pracovníků v jedné směně je 3 (mimo řidičů autodomíchávačů). Provoz 
bude jednosměnný, pouze v pracovní dny od 7:00 do 16:00. V případě zájmu odběratelů 
mohou být prodloužené směny do cca 20:00, případně může být směna i o víkendu. 

Noční provoz (22:00 – 6:00) nelze úplně vyloučit, vzhledem k tomu, že u některých staveb 
je nezbytná kontinuální betonáž a tudíž neustálý přísun betonové směsi. Předpokladem je 
však, že noční provoz bude zcela výjimečný, pro provozovatele je totiž obecně neekonomický 
(malý odbyt betonu za směnu, noční příplatky zaměstnancům, nutnost osvětlení apod.). 
V případě nočního provozu nebude prováděn dovoz kameniva kamiony ani navážení 
nakladačem do zásobníků kameniva ani čerpání cementu z autocisteren do sil. Předpokládá se 
tedy pouze provoz míchacího jádra v opláštěném objektu a související doprava 
autodomíchávači (podrobněji viz akustická problematika). Míchací centrum bude v provozu 
celoročně. 

Záměr výstavby míchacího centra v Příbrami nevyžaduje investice do nové dopravní 
infrastruktury, bude využívána stávající síť komunikací. Pouze bude provedeno napojení 
pozemku na stávající veřejnou komunikaci vedoucí k ČOV Příbram. Dále bude obslužná 
doprava používat ulici V Lukách a Za Balonkou, které slouží zejména pro obsluhu místní 
průmyslové zóny. Ulice Za Balonkou je zaústěna do ulice Obecnické, po níž se obslužná 
doprava dostane na okružní křižovatku silnic Husova, Čs. armády a Plzeňská. Alternativně 
může být také umožněn výjezd z jihu a průjezd stávajícím průmyslovým areálem do ulice 
V Lukách. 

Kamenivo bude do betonárny dováženo kapacitními návěsovými soupravami, které 
minimalizují potřebný počet jízd. Dopravu cementu zajišťují autocisterny. Dopravu přísad 
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zajišťují lehké nákladní automobily.  

Expedice čerstvých betonových směsí bude zajišťována dvěma způsoby. Většinu objemu 
produkce bude expedovat oznamovatel vlastními autodomíchávači o velkém objemu. Těmito 
automobily se expeduje betonová směs tekuté konzistence (čerpatelná). Malou část produkce 
betonové směsi si zákazníci odvezou sami. Půjde o směsi zavlhlé, které budou odváženy na 
korbách běžných nákladních automobilů různých velikostí. 

Celkem bude záměr vyvolávat 64 jízd nákladních automobilů v denní době a při 
mimořádném nočním provozu pak maximálně 14 jízd v noční době. V těchto jízdách jsou již 
započteny i zpáteční jízdy prázdných automobilů. 

Pro komplexní posouzení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byly kromě 
tohoto oznámení zpracováno 2 samostatné odborné studie (přílohy): 

• Akustická studie (posouzení vlivu hluku z dopravy a z provozu závodu) 

• Rozptylová studie (modelové hodnocení kvality ovzduší) 

Dále byl proveden biologický průzkum a posouzeny byly i vlivy na všechny další složky 
životního prostředí (voda, půda, horninové prostředí, rostliny a živočichy, hmotný majetek, 
socio-ekonomické aspekty a veřejné zdraví). 

S výstavbou a provozem průmyslových podniků a výrobních závodů jsou obecně spojeny 
některé nepříznivé vlivy - zábor zemědělské půdy, vliv na akustickou situaci, emise škodlivin 
do ovzduší, změna funkčního využití krajiny a krajinného rázu, vliv na rostliny a živočichy 
apod. Velikost a významnost všech potenciálních vlivů byla v rámci zpracování tohoto 
oznámení záměru komplexně vyhodnocena. Převážná většina vlivů byla klasifikována jako 
nulové nebo nevýznamné.Žádné vlivy nebyly vyhodnoceny jako významně nepříznivé. 

Důraz byl kladen na vyhodnocení vlivů spojených s nákladní dopravou. Záměr generuje 
při maximálním provozu 64 jízd nákladních automobilů denně a při běžném provozu 43 jízd 
denně (včetně jízd zpátečních). Automobily se budou pohybovat po silnicích mimo 
bezprostřední kontakt s obytnou zástavbou. Nárůst dopravní intenzity při maximálním 
provozu představuje v ulici Obecnické 4 % v ulici Evropské 2,2 % a v dalších ulicích pouze 
zanedbatelné desetiny procenta. Vliv byl proto vyhodnocen jako nevýznamný. 

Dále byl důraz kladen na vyhodnocení vlivů na kvalitu ovzduší, a to zejména z důvodu 
obecně vyššího rizika ovlivnění kvality ovzduší zejména nadměrnou prašností. Pro eliminaci 
tohoto vlivu je navržen celý soubor účinných opatření. Při splnění navrhovaných opatření a 
při dodržování technologické kázně je tento vliv z hlediska celkové významnosti hodnocen 
jako nevýznamný. 

V kapitole D.IV jsou uvedena opatření ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí. 
Kromě uvedených opatření je samozřejmostí postup a konání v souladu s platnou legislativou. 
Další podmínky pro výstavbu a provoz budou zakotveny ve vydaných platných rozhodnutích 
příslušných orgánů státní správy v rámci navazujícího územního, stavebního a vodoprávního 
řízení. 

Na základě posouzení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byl učiněn závěr, 
že realizace záměru je vzhledem k významnosti a velikosti souvisejících vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví možná.  

Vlivy spojené se záměrem významně nezhorší stávající zatížení území. Záměr lze 
z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví považovat za přijatelný. Pro 
zmírnění potenciálních negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je třeba 
realizovat opatření uvedená v kapitole D.IV. 
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H. PŘÍLOHY 

1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací. 
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2. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 
v platném znění 
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3. Sestava betonárny MB 2D 

Samostatný výkres formátu A3 bez měřítka - zmenšeno 
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k.ú. katastrální území 
MTH motohodina 
MZCHÚ maloplošné zvláště chráněné území 
NA nákladní automobily 
NPÚ Národní památkový ústav 
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TSK Technická správa komunikací 
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ÚSES Územní systém ekologické stability 
VGL Významná geologická lokalita 
VKP Významný krajinný prvek 
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ZCHÚ Zvláště chráněné území 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

I. Obchodní firma  

Lubomír Haken 

II. I ČO    

IČ: 470 28 815 

III. Sídlo    

Ptácká 37 

293 01 Mladá Boleslav 

IV.  Jméno, příjmení, adresa a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 

Lubomír Haken 

Ptácká 37 

293 01 Mladá Boleslav 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I. Základní údaje 

1. NÁZEV ZÁM ĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY Č. 1 

Název záměru: Míchací centrum Příbram 

Zařazení: kategorie II - záměry vyžadující zjišťovací řízení, bod 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), sloupec - B.   

2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁM ĚRU 

Záměrem investora je výstavba nové výrobny stavebních hmot. Bude se jednat o typovou 
betonárnu MB 2D. Provozovna bude sloužit převážně k výrobě čerstvých betonových směsí. 

Míchací centrum se bude skládat z následujících prvků: vlastní technologie betonárny, 
přípojky inženýrských sítí, technologie ohřevu, sklady materiálu, zařízení pro recyklaci 
zbytkového betonu, administrativní a sociální zázemí, zpevněné a parkovací plochy, zelené 
plochy a oplocení. 

Plošný rozsah záměru: 

Celková plocha areálu:  cca 5 496 m2 

Plochy objektů (technologie, zásobníky, recyklace, administrativně-sociální zázemí): cca 700 m2 

Boxy na kamenivo:  cca 650 m2 

Nezpevněné plochy (trávníky, zeleň): cca 600 m2 

Kapacita záměru: 

Maximální roční kapacita výroby: 30 000 m3 (75 000 t) 
Průměrná roční kapacita výroby: 20 000 m3 (50 000 t) 

Maximální denní kapacita výroby: 120 m3 
Průměrná denní kapacita výroby: 80 m3 

Veškeré vlivy spojené s provozem jsou kalkulovány na stav při maximální kapacitě, ta je 
však spíše teoretická a bude dosahována pouze výjimečně v jednotlivých dnech. 

3. UMÍSTĚNÍ ZÁM ĚRU 

Areál míchacího centra se nachází v Příbrami, v severní části města, v katastrálním území 
Příbram. Záměr je umístěn v rozsáhlé průmyslové zóně, v její severní části. Dle územního 
plánu města Příbram se jedná o výrobní plochu. 

Administrativně je území zařazeno takto: 

Kraj:   Středočeský (NUTS CZ 021) 
Okres:    Příbram (kód okresu 3211) 
Obec:   Příbram (kód obce: 135429, IČZÚJ: 539911) 
Katastrální území: Příbram (kód k. ú. 735426) 
Pozemek KN č:  3097/2 
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Obrázek č. 1: Vyznačení polohy záměru v situační mapě (podklad: amapy.centrum.cz) 

 
Obrázek č. 2: Umístění areálu v ortofotomapě a katastrální mapě (bez měřítka, podkald: www.cuzk.cz) 
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4. CHARAKTER ZÁM ĚRU A MOŽNOST KUMULACE JEHO VLIV Ů S JINÝMI ZÁM ĚRY 

(REALIZOVANÝMI , PŘIPRAVOVANÝMI , UVAŽOVANÝMI ) 

Charakter záměru 

Posuzovaným záměrem je výstavba míchacího centra v Příbrami. Míchací centrum bude 
osazeno novou mobilní horizontální betonárnou MB 2D. Betonárna bude vybavena moderním 
řídicím systémem, který zajistí výrobu betonové směsi pro transportbeton v nejvyšší kvalitě 
požadované současnými normami a s minimálním negativním vlivem na životní prostředí a 
zdraví obyvatel. 

Součástí areálu míchacícho centra bude: 

• betonárna MB 2D s cementovým hospodářstvím a zásobníkem kameniva 

• velín + administrativně-sociální zázemí (v mobilních buňkách) 

• recykling 

• skládky kameniva (boxy) 

• zpevněné plochy pro pojezdy nákladních automobilů a nakladače 

• parkovací plochy pro odstavení autodomíchávačů 

• zelené plochy 

• přípojky inženýrských sítí 

• oplocení areálu a vjezd 

Kumulace vlivů 

Dle informačního systému EIA (www.ceu.cz) nejsou v blízkém okolí záměru v dosahu 
přímých vlivů provozu betonárny ke dni zpracování oznámení záměru plánované realizace 
jiných záměrů, při nichž by mohlo docházet ke kumulaci vlivů. 

Záměr je umístěn v průmyslové zóně v okrajové části města Příbram mimo obytnou 
zástavbu. V sousedství plochy míchacího centra jsou objekty výroby, komerce a skladů, dále 
areál zpracování odpadů (kovový šrot) a čistírna odpadních vod. Existence těchto objektů byla 
vzata v úvahu při vyhodnocení vlivu na životní prostředí a uvažována při posouzení dat o 
současném zatížení lokality. Vzhledem k velké vzdálenosti od obytné zástavby a vzhledem 
k tomu, že reálný měřitelný a prokazatelný negativní vliv je u betonáren plošně omezený, 
nedojde vlivem kumulace vlivů  k nadlimitnímu zatížení žádné ze složek životního prostředí. 

Ke kumulaci vlivů bude docházet z hlediska pojezdů nákladních automobilů po veřejných 
komunikacích (zejména po ulici Obecnické, dále Husově a Evropské), kdy se budou 
nepříznivé vlivy z dopravy způsobené ostatními uživateli těchto komunikací kumulovat 
s vlivy z dopravy vyvolané provozem míchacího centra (při dopravě surovin potřebných 
k výrobě betonu do areálu a při expedici výrobků z betonárny). Tato kumulace vlivů je 
zohledněna i v předkládaném oznámení záměru, kdy je vliv nákladní automobilové dopravy 
na akustickou a imisní situaci posuzován v kontextu stávajícího dopravního zatížení 
dotčených komunikací, a to i s uvažováním výhledových dopravních intenzit. 

Z posouzení vyplývá mj.: 
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• Ulice V Lukách, Za Balonkou a Obecnická jsou vedeny mimo obytnou zástavbu a slouží 
mj. i pro připojení průmyslových areálů na nadřazenou veřejnou komunikační síť. 

• Ulice Evropská (silnice I/18) je dostatečně kapacitní komunikace vedená mimo obytnou 
zástavbu. Příspěvky k intenzitě dopravní zátěže budou velmi malé, vzhledem k tomu, že 
se jedná o komunikaci relativně intenzivně zatíženou. 

• Ulice Husova (I/18) a Čs. armády jsou relativně silně zatížené silnice, které prochází 
v části své trasy obytnou zástavbou. Tyto komunikace budou využívány obslužnou 
dopravou pouze pro expedici betonových směsí, a to pouze v případě odbytu přímo 
v Příbrami. Tyto komunikace nebudou využívány pro tranzit a pro dovoz surovin pro 
výrobu. Příspěvky k intenzitě dopravní zátěže zde budou zanedbatelné. 

 

5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁM ĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ , VČETNĚ PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH 

VARIANT A HLAVNÍCH D ŮVODŮ (I Z  HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ) PRO JEJICH VÝBĚR, 
RESP. ODMÍTNUTÍ  

Zdůvodnění umístění záměru 

Záměr je umístěn do dané lokality z důvodů ekonomických, logistických i z důvodu 
minimalizace vlivu na životní prostředí: 

1. V Příbrami a okolí existuje trvalá poptávka po stavebních materiálech včetně čerstvých 
betonových směsí pro výstavbu bytových, administrativních, průmyslových, inženýrských i 
dopravních staveb. 

2. Nejvhodnější umístění výroben betonových směsí je v blízkosti potenciálních míst 
odbytu, minimalizuje se tak dopravní zátěž. Zatímco suroviny pro výrobu betonu je možno 
dovážet těžkotonážními návěsovými soupravami o nosnosti cca 30 t, a tím minimalizovat 
počet jízd, čerstvou betonovou směs rozvážejí autodomíchávače s výrazně menší nosností. 

3. Lokalita pro umístění záměru byla volena v okrajové průmyslové části Příbrami 
v blízkosti silnice I/18, která slouží jako přivaděč od silnice I/4, po které budou dováženy 
vstupní suroviny pro výrobu. 

4. Pro podnikatelský záměr nebude zabrána plocha ZPF ani plocha zeleně. Hrubé terénní 
úpravy zde již v minulosti proběhly, na ploše pozemku byla odstraněna ornice a provedena 
zhutněná navážka. Dle údaje z katastru nemovitostí je druh pozemku ostatní plocha. 

5. Záměr bude umístěn v území, které se nachází v průmyslové zóně, v současné době je 
zčásti nevyužívané (ruderální bylinný porost) a z části znehodnocené skladem vysloužilých 
mobilních buněk. Území je územním plánem města Příbrami definováno jako výrobní plocha, 
záměr je v souladu s územním plánem (viz dále výřez z územního plánu a definice plochy). 
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Obrázek č. 3: Umístění záměru v územním plánu města Příbrami 

Přehled zvažovaných variant 

Oznamovatel zvažoval několik možných umístění záměru v Příbrami a okolí. Vybraná a 
v tomto oznámení posuzovaná lokalita se jeví jako nejvhodnější z hlediska dopravního 
napojení, z hlediska polohy nejbližších obytných domů, i z hlediska záboru území. Jsou tak 
v maximálně možné míře respektovány zájmy ekonomické i zájmy ochrany přírody a 
veřejného zdraví. 
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Při posuzování dopadů záměru na životní prostředí se reálně berou v úvahu dvě varianty, a 
to varianta projektová – počítá s realizací záměru a nulová – při níž nedojde k uskutečnění 
záměru.  

Projektová varianta (P) – jedná se o realizaci záměru umístění betonárny. Popis projektové 
varianty je uveden v následující kapitole B.I.6 Popis technického a technologického řešení 
záměru. 

Nulová varianta (O) – popisuje současný stav lokality tedy stav v případě nerealizace 
posuzovaného záměru a jeho trvání. Nulová varianta není variantou záměru, ale pouze 
referenčním stavem sloužícím k porovnávání současného stavu v území a vlivů souvisejících 
s navrhovanou  činností v tomto území. 

 

6. STRUČNÝ POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁM ĚRU 

Příprava území a zemní práce 

Plocha pozemku 3097/2 je v současnosti z jedné poloviny zpevněná, druhá polovina 
(východní) je nevyužívaná a je se v současné době zarostlá bylinnou vegetací ruderálního 
charakteru. I na této nevyužívané ploše však byla v minulosti provedena skrývka ornice a 
hrubé terénní úpravy, které spočívaly ve vytvoření nového násypu ze zemin. Terén tak byl 
navýšen oproti z východu přiléhajícímu pozemku 3097/3 o cca 0,7 m. Nevyskytují se zde 
prakticky žádné dřeviny. 

Před výstavbou betonárny proběhnou zemní a přípravné práce. Současná zpevněná plocha 
bude dle možnosti využita, vzhledem k horšímu stavu však spíše odstraněna. Na nezpevněné 
části budou provedeny hrubé terénní úpravy pro dosažení potřebné nivelety terénu a jeho 
optimálního vyspádování. 

Plochy, které budou využívány pro pojezd a stání automobilů a nakladače budou nově 
provedeny jako zpevněné s betonovým povrchem. 

Založení objektu betonárny bude provedeno na betonové základové desce se 
štěrkopískovým podsypem. 

V rámci výstavby zpevněných ploch bude provedeno i vyspádování pozemku pro 
odvedení srážkových vod. Vyspádování bude provedeno směrem k recyklingu, kde se budou 
srážkové vody využívat jako záměsová voda a jako voda pro oplach a mytí. 

Skládky kameniva 

Kamenivo bude skladováno volně ve venkovních skládkách (boxech). Tyto skládky budou 
provedeny ze železobetonových prefabrikátů. Předpokládá se potřeba 4 boxů o půdorysném 
rozměru 12 x 12 m (2 ks) a 15 x 12 m (2 ks). Skládky budou osazeny skrápěcím zařízením 
pro ekliminaci prašnosti při manipulaci s kamenivem. 

Kamenivo ze skladovacích boxů bude kolovým nakladačem plněno do 4frakčního 
zásobníku kameniva ZKK 70-4k s uzavíratelnými poklopy pro eliminaci prašnosti, který je 
součástí technologie betonárny. 
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Technologické zařízení 

Mobilní betonárna MB vycházející ze zkušenosti stabilních horizontálních betonáren 
výrobní řady HBS 2. Při konstrukci mobilního provedení bylo přihlédnuto ke snadné montáži, 
převozu na místo určení a jejich provozování. 

Betonárna je tvořena základními kontejnery, které se sestaví do jednoho celku: 

• základní kontejner s dávkovacím zařízením a jeho nadstavba, tvořící vlastní zásobník 
kameniva, 

• kontejner s míchačkou a navazující technologií, 

• horní kontejner s pohonem skipu a sklopnou váhou cementu a silovou částí rozvaděče, 

• mezikus skipové dráhy, 

Dále jsou součástí betonárny další prvky doplňující betonárnu, jako je velín s řídícím 
systémem, cementová sila, opláštění a mobilní základy 

Z technologického hlediska je zařízení členěno na následující provozní soubory: 

• mísící jádro 

• zásobník kameniva 

• sklad přísad 

• cementové hospodářství 

• vodní hospodářství 

• technologie ohřevu 

• velín 

Pro mísící jádro MB 2D bude použita dvouhřídelová míchačka ARCEN MDE 3000/2000 
s nuceným intenzivním mísením, s maximálním výkonem 80 m3/hod betonové směsi. Je 
osazena v samostatném kontejneru, výpusť bude 4 100 mm nad zpevněnou plochou. 

Váhy vody, cementu a plastifikátorů budou osazeny v horním kontejneru nad míchačkou, 
hodnoty budou snímány tenzometricky. Oba kontejnery budou přístupné po venkovním 
ocelovém schodišti a vzájemně budou propojeny žebříky. 

V horním kontejneru bude umístěno odprašovací zařízení Airbag, které bude sloužit k 
odvzdušnění míchačky a k zachycení prachových částic při dávkování cementu a kameniva. 

Míchací proces bude probíhat automaticky, bude řízen dálkově z velína, velín je umístěn 
v kontejneru v sousedství mísícího jádra. 

Celé mísící jádro bude opláštěno a zatepleno sendvičovými panely, které omezí případnou 
prašnost a hlučnost a výrazně zlepší celkový vzhled technologického celku. 

Doprava kameniva bude do míchačky zajišťována skipovým dopravníkem. Jednotlivé 
frakce ze 4frakčního zásobníku kameniva ZKL-70-4k budou dopraveny do nádoby skipového 
dopravníku vážícím pásem. Tyto dopravní cesty kameniva budou opláštěny. 

Pro výrobu betonové směsi budou používány přísady (plastifikátory, urychlovače tuhnutí) 
v typových plastových dvouplášťových nádobách o objemu 1 m3. Nádoby budou uskladněny 
v samostatném kontejneru o vnějším rozměru 2,75 x 6,25 m osazeném před mísícím jádrem. 
V kontejneru bude uloženo cca 5 plastových nádob na přísady. Množství skladovaných přísad 



OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ČÁST B 

Míchací centrum Příbram  Údaje o záměru 

 

G E T s. r. o.  Strana 14 z 78  

bude dle aktuální potřeby. Plastové nádoby budou postaveny v bezpečnostní nádrži pro 
zachycení případného úniku přísad. přísady budou dopravovány čerpadly a potrubím do vah 
plastifikátorů a z nich dávkovány do míchačky. 

K mísicímu jádru budou přiřazena 3 ocelová sila na uskladnění cementu. Plnění sil bude 
zajištěno plnícím potrubím z autocisteren, doprava cementu a popílku do cementové váhy 
bude zajišťována čtyřmi samostatnými šnekovými dopravníky WAM, na výpusti bude 
osazena uzavírací bezpečnostní klapka. 

Na střechách sil budou osazeny prachové filtry WAMECO FC2J13V, přetlakové a 
podtlakové klapky, měřící sondy a ochranné zábradlí. Výstup na  střechu sil bude žebříkem, 
mezi sily budou umístěny přechodové lávky se zábradlím. Sila budou kotvena do betonových 
základových patek, celková výška sil bude 14,4 m. 

Jako záměsová voda bude používána jednak voda z vodovodního řadu a jednak kalová 
(cementová) voda z recyklingu. Dávkování vody bude váhové přes kombinovanou váhu vody. 

 
Obrázek č. 4: Fotografie betonárny MB 2D se 3 sily (ilustrativní obrázek). 

Horkovzdušný ohřev kameniva bude zajištěn pomocí dvou plynových generátorů CIKKI 
70, které jsou zdrojem horkého vzduchu o teplotě cca 100°C. Generátor CIKKI je zařízení 
zajišťující ohřev vzduchu s využitím tepelné energie produkované spalováním plynu.Vzduch, který má 
být ohříván, je nasáván z venkovního prostředí pomocí odstředivého ventilátoru, mísí se se 
spalovacími produkty tvořenými hořákem  a absorbuje teplo. Vzhledem k tomu, že objem 
upravovaného vzduchu je mnohem větší, než je skutečná potřeba kyslíku pro spalování, získává se 
teplý vzduch s nízkou koncentrací oxidu uhličitého. Agregáty nemají samostatné odkouření, spaliny 



OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ČÁST B 

Míchací centrum Příbram  Údaje o záměru 

 

G E T s. r. o.  Strana 15 z 78  

jsou součástí ohřátého výfukového vzduchu, který prochází vrstvami kameniva a písku, který 
rozmrazuje až do venkovního prostředí – ve výšce cca 5 m nad terénem. 

Zařízení pro ohřev záměsové vody bude umístěno v kontejneru v sousedství zásobníku 
kameniva. Ohřev záměsové vody bude řešen kombinovaným způsobem – průtokově ve 
výměníku, který doplňují akumulační tlakové nádoby o objemu 3 × 1000 l. Primární okruh 
výměníku bude sestaven ze čtyř plynových, nástěnných turbokotlů o výkonu 4 × 48 kW. 
Kotel bude vybaven plynovou armaturou, zapalovací a hlídací automatikou, kotlovým a 
bezpečnostním termostatem. Odkouření kotlů je provedeno přes střechu buňky do venkovního 
prostředí – výška odkouření bude 3,5 m nad terénem. 

Recykling 

K likvidaci veškerých zbytků betonové směsi z bubnů autodomíchávačů, čerpadel a 
z oplachu míchačky a prostoru pod míchačkou je navrženo bezodpadové recyklační zařízení 
typu RZM 12 výrobce MERKO CZ, a.s. 

Jde o mobilní šnekový separátor osazený na ocelovém rámu s přečerpávací jímkou kalové 
vody. 

Zbytek betonové směsi z bubnu autodomíchávačů je po zředění vylit do násypky 
separátoru, kde se šnekovým zařízením separuje kalová voda od štěrku. Kalová (cementová) 
voda je potrubím svedena do přečerpávací jímky, ze které je čerpána do nadzemní jímky 
kalové vody.  V této je čeřena čeřícím zařízením proti usazování cementu. Vymytý štěrk padá 
ze separátoru do betonové ohrádky, odkud je kolovým nakladačem přemístěn do zásobníku 
kameniva a je opět použit při výrobě. 

U separátoru je umístěna vodovodní šachtice  s přívodem čisté vody, ze které je zásobován 
separátor a z odbočky je napojena hadice na venkovní oplach vozidel. Součástí technologie je 
rozvaděč pro řízení činnosti recyklingu. Pro oplach autočerpadel je navrženo překlápěcí 
zařízení, které vylije oplach autočerpadel pomocí hydraulického zařízení rovněž do násypky 
separátoru, kde se zbytková betonová směs propere stejně jako u domíchávačů. V separačním 
zařízení je rovněž likvidován oplach míchačky po ukončení denního výrobního cyklu – 
vymytý obsah míchačky je vylit do bubnu autodomíchávače, případně lopaty nakladače a 
odvezen do násypky separátoru. 

Administrativn ě sociální zázemí 

Zázemí provozovny bude tvořeno soustavou vzájemně propojených mobilních kontejnerů 
o celkovém rozměru 15 x 4,6 m. Sestava bude obsahovat šatnu, sociální zařízení, sprchu, WC 
a jídelnu. Zázemí bude napojeno na splaškovou kanalizaci. Dále zde bude umístěna kancelář 
expedice. 

Objekt bude vytápěn elektricky pomocí přímotopů, napojen bude na přípojku pitné vody. 
Odpadní voda bude vypouštěna do splaškové kanalizace, bude zbudována kanalizační 
přípojka. Čištění odpadních vod bude prováděno na nedaleké ČOV. 

Přípojky inženýrských sítí 

Areál míchacího centra bude napojen na plynovodní přípojku, elektropřípojku, vodovodní 
přípojku užitkové i pitné vody a přípojku splaškové kanalizace. Tyto sítě jsou v průmyslové 
zóně k dispozici. Jako alternativní zdroj záměsové vody je uvažována studna či 
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hydrogeologický jímací vrt. Jako alternativní zdroj pro vytápění může být využita nadzemní 
nádrž na propan-butan. 

Venkovní osvětlení bude umístěno na konstrukci betonárny a cementových sil. 

 
Obrázek č. 5: Schéma umístění jednotlivých stavebních objektů a dopravních tras na zájmovém území 

(detail sestavy betonárny viz příloha H). 

Počet pracovních sil, provozní doba 

Plánovaný počet pracovníků v jedné směně je 3 (mimo řidičů autodomíchávačů). Provoz 
bude jednosměnný, pouze v pracovní dny od 7:00 do 16:00. V případě zájmu odběratelů 
mohou být prodloužené směny do cca 20:00, případně může být směna i o víkendu. 
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Noční provoz (22:00 – 6:00) nelze úplně vyloučit, vzhledem k tomu, že u některých staveb 
je nezbytná kontinuální betonáž a tudíž neustálý přísun betonové směsi. Předpokladem je 
však, že noční provoz bude zcela výjimečný, pro provozovatele je totiž obecně neekonomický 
(malý odbyt betonu za směnu, noční příplatky zaměstnancům, nutnost osvětlení apod.). 
V případě nočního provozu nebude prováděn dovoz kameniva kamiony ani navážení 
nakladačem do zásobníků kameniva ani čerpání cementu z autocisteren do sil. Předpokládá se 
tedy pouze provoz míchacího jádra v opláštěném objektu a související doprava 
autodomíchávači (podrobněji viz akustická problematika). 

Míchací centrum bude v provozu celoročně. 

 

7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁM ĚRU A JEHO DOKONČENÍ  

Bude se jednat o stavbu trvalou. 

Zahájení výstavby: 2010 

Zahájení provozu:   2010 – 2011 

 

8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMN Ě SAMOSPRÁVNÝCH CELK Ů 

Kraj:  Středočeský (NUTS CZ 021) 
Obec:  Příbram (kód obce: 135429, IČZÚJ: 539911) 

9. VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 10 ODST. 4 A SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU 

TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT  

Územní rozhodnutí a stavební povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění vydá 
Městský úřad Příbram, Stavební úřad. 

 

II. Údaje o vstupech 

1. PŮDA 

Realizace záměru si nevyžádá zábor půdy. Areál míchacího centra bude umístěn 
v katastrálním území Příbram v průmyslové zóně, na parcele, která je dle údajů z katastru 
nemovitostí vedena jako ostatní plocha: 

3097/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha 

Skrývka ornice nebude nutná. Povrch je z jedné poloviny zpevněn, z druhé poloviny 
zatravněn. Povrch i této druhé poloviny však byl v minulosti antropogenně pozměněn a není 
pokryt ornicí, která by se dala využít. Zemina bude v nezbytné míře odstraněna a bude s ní 
nakládáno jako s běžnou výkopovou zeminou 
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2. VODA 

Technologická voda  

Záměsová voda je při výrobě čerstvých betonových směsí mísena s kamenivem, 
cementem a přísadami v určeném množství dle jednotlivých receptur. 

Jako technologická záměsová voda bude použita voda z  vodovodního řadu užitkové vody, 
který je v průmyslové zóně k dispozici. Dále bude zbudována i přípojka pitné vody pro 
administrativně sociální zázemí. 

Část nároků na spotřebu technologické vody bude kryta zachytáváním srážkové vody do 
nepropustné nádrže, která je součástí recyklačního zařízení zbytkového betonu. 

Voda se dále bude využívat pro mytí mísícího centra a autodomíchávačů, tato voda bude 
zachycována v recyklačním zařízení a dále využívána jako záměsová. 

Pro zkrápění skládek a násypek kameniva bude opět využívána voda z vodovodního řadu 
užitkové vody. Zkrápění a mytí komunikací bude prováděno subdodavatelsky, voda bude 
dovážena cisternou, eventuelně může být použita i voda z recyklačního zařízení. 

Požadavky na připojení a předběžné hodnoty spotřeby vody jsou následující. 

Pro výrobu betonu: 
• max. množství        14,4 m3/hod  
• požadované průtočné množství (při akumulaci)   21,6 m3/hod (5 l/s) 
• požadované průtočné množství pro směšování v zimním období 3 l/s; 0,6 MPa 
• průměrná denní potřeba       22 m3/den 
• průměrná roční potřeba       5 400 m3/rok 
• min. tlak vody v místě napojení      0,6 MPa (6 bar) 

Pro oplach a pro recyklaci zbytků betonu: 
• požadované průtočné množství      3,6 m3/hod (2 l/s) 
• Min. tlak vody v místě napojení      0,6 MPa (6 bar) 
• průměrná roční spotřeba       1 000 m3/rok 

Pro skrápění a mlžení 
• průměrná roční spotřeba       1 000 m3/rok 

Celková kapacita přípojky vody      10 l/s; 0,6 MPa 

Voda pro oplach a recyklaci zbytků betonu se bude z větší části recyklovat, bude použita 
vícekrát. Část spotřeby technologické vody bude pokryta z vody srážkové. Při uvážení těchto 
skutečností lze celkovou roční spotřebu užitkové technologické vody velmi přibližně 
odhadnout na 6 000 m3. 

V této souvislosti je zvažována možnost využití podzemní vody jako vody záměsové, resp. 
technologické, a to zejména z důvodu snížení výrobních nákladů. K tomuto účely by bylo 
nutné zbudovat studnu nebo vrt pro čerpání podzemní vody. Možnost je zatím ve stadiu úvah 
a bude záviset na výsledcích dalších jednání a zjištění a eventuelně na výsledcích 
průzkumných prací. Povolení k nakládání s vodou z nového zdroje v takovém případě vydá 
místně příslušný vodoprávní úřad po zvážení všech relevantních skutečností, k žádosti o 
povolení musí být přiložen dle § 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vyjádření osoby 
s odbornou způsobilostí.  
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Pitná voda a voda pro sociální účely 

Jako pitná voda a voda pro sociální účely bude využívána voda z vodovodního řadu, dále 
budou mít zaměstnanci k dispozici i přístroje na ohřev a chlazení pitné vody, do kterých se 
dováží voda balená. 

Celková spotřeba vody z veřejného vodovodního řadu pitné vody (pití a sociální účely), by 
neměla přesáhnout 250 m3 ročně. Voda pro mytí a sprchování bude ohřívána v elektrickém 
bojleru. 

3. SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE  

Surovinové zdroje 

Surovinami potřebnými k výrobě betonových směsí jsou kamenivo, cement, voda a 
přísady (superplastifikační, plastifikační, provzdušňovací a další). 

Kamenivo 

Dodavatel kameniva není zatím určen, rozhodující bude kvalita kameniva, jeho cena a 
krátká přepravní vzdálenost. 

Používáno bude kamenivo hrubé a drobné ve frakcích 0-4, 4-8, 8-16 a 16-22. Dle původu 
a způsobu získávání bude preferováno kamenivo těžené a prané. Praní zbaví kamenivo 
odplavitelných  části, které by se jinak mohly stát zdrojem prašnosti při manipulaci 
s kamenivem. 

Kamenivo bude skladováno volně ve venkovních skládkách (boxech). Tyto skládky budou 
provedeny ze železobetonových prefabrikátů. Předpokládá se potřeba 4 boxů o půdorysném 
rozměru 12 x 12 m a 12 x 15 m. Skládky budou osazeny skrápěcím zařízením pro ekliminaci 
prašnosti při manipulaci s kamenivem. 

Kamenivo ze skladovacích boxů bude kolovým nakladačem plněno do 4frakčního 
zásobníku kameniva. Na zásobníku bude opět instalováno skrápěcí zařízení a uzavírací 
poklopy proti prašnosti. 

Spotřeba kameniva činí cca 73 hmotnostních % z ročního množství výroby (56 300 t). 

Cement 

Dodavatel cementu není zatím určen, rozhodující bude dopravní vzdálenost a cena 
cementu. 

Používány budou tyto cementy 
• Portlandský cement  CEM I 42,5 R 
• Portlandský struskový cement CEM II/B-S 32,5 R 

Používaný cement bude vyhovovat požadavkům normy s ČSN EN 197-1 (Cement - Část 
1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití) a vyhlášky SÚJB č. 
307/2002 Sb., o radiační ochraně v platném znění 

Spotřeba cementu činí cca 14 hmotnostních % z ročního množství výroby (10 500 t).  

Cement a bude skladován ve 3 ocelových silech o kapacitě 80 m3. Plnění sil bude zajištěno 
plnícím potrubím z autocisteren, doprava cementu a popílku do cementové váhy bude 
zajišťována čtyřmi samostatnými šnekovými dopravníky WAM, na výpusti bude osazena 
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uzavírací klapka. Na střechách sil budou osazeny prachové filtry WAMECO FC2J13V, 
přetlakové a podtlakové klapky, měřící sondy a ochranné zábradlí. 

Přísady 

Plastifikační přísady jsou povrchově aktivní látky, přiřazené disperzním koloidům, které 
se do čerstvých betonových směsí přidávají z důvodů jeho lepší zpracovatelnosti. Jejich 
vlastností je rychlé a úplné smočení blízce uložených zrn pojiva a jemnozrnných pevných 
látek. Ve vodním prostředí se ukládají na površích a zmenšují povrchové napětí. Chemicky se 
jedná o různě modifikované sulfitové výluhy, ligninsulfonáty se sulfaminkresolem nebo 
jinými povrchově aktivními složkami ve vodných roztocích. Dále o sulfitově modifikované 
melaminové pryskyřice s močovino - formaldehydovým polykondenzátem, hydrolyzáty 
bílkovin, furfurylanilinové pryskyřice nebo o polyvinylfurfurol, estery, celulosy, sulfonované 
mastné kyseliny nebo mastné alkoholy. Účinek těchto přísad je ve snížení potřeby vody a ve 
zlepšení zpracovatelnosti čerstvého betonu.  

Viskozitu upravující přísady, někdy též nazývané jako superplastifikační přísady, jsou dále 
vyvinuté plastifikační přísady. Mají silný ztekucující účinek, ale pouze po časově omezenou 
dobu, proto se přidávají do záměsi až bezprostředně před jejím použitím. Chemicky jsou tyto 
ztekucující přísady melaminové polykondensáty, sulfonované naftaleny, lignosulfonany 
s modifikačními přísadami. Jejich účinek odpovídá účinkům plastifikačních přísad, je však 
podstatně vyšší.  

Urychlující přísady  jsou kapalné látky, které urychlují tuhnutí a tvrdnutí malt a betonů, 
jejichž pojivem jsou portlandské a směsné cementy. Urychlující přísady se používají pro 
zkrácení doby tepelné ochrany při betonování za nízkých teplot a pro zkrácení doby potřebné 
pro odbednění betonových konstrukcí a pro dosažení odformovacích a manipulačních 
pevností betonu. 

Přísady budou skladovány v typových plastových dvouplášťových nádobách o objemu     
1 m3. Nádoby budou uskladněny v samostatném kontejneru o vnějším rozměru 2,75 x 6,25 m 
osazeném před mísícím jádrem. V kontejneru bude uloženo cca 5 plastových nádob na 
přísady. Množství skladovaných přísad bude dle aktuální potřeby. Plastové nádoby budou 
postaveny v bezpečnostní nádrži pro zachycení případného úniku přísad. přísady budou 
dopravovány čerpadly a potrubím do vah plastifikátorů a z nich dávkovány do míchačky. 

Jako přísady budou používány výhradně certifikované výrobky renomovaných výrobců 
běžně dodávané na trh v ČR. Na provozovně budou k dispozici bezpečnostní listy všech 
přísad. 

Celková spotřeba přísad bude do 100 t ročně. 

Pohonné hmoty a mazadla 

V areálu nebudou skladovány pohonné hmoty. Autodomíchávače a čerpadla betonu budou 
pohonné hmoty tankovat v rámci běžných cest u veřejných čerpacích stanic. Stejně tak kolový 
nakladač používaný pro nakládku kameniva do zásobníků bude zajíždět k jedné z nejbližších 
čerpacích stanic. 

Předpokládá se provoz nakladače cca 2 hodiny denně. Při spotřebě nafty cca 18 l na MTH 
a 250 dnech provozu je roční spotřeba nafty pro nakladač odhadována na 9 000 l. 

V areálu betonárny nebudou skladována žádná mazadla ani oleje. Servis autodomíchávačů 
a čerpadel bude prováděn v odborných servisních střediscích. Servis  nakladače a 
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technologického zařízení včetně výměny oleje, bude prováděn na místě dodavatelskou 
firmou. 

Plyn 

Topným médiem pro ohřev kameniva i záměsové vody bude zemní plyn (viz kapitola 
B.1.6). Zemní plyn je, vzhledem ke své vysoké výhřevnosti a nízkému obsahu škodlivin ve 
spalinách, optimálním médiem pro ohřev technologické vody i vody pro sociální zařízení. 

 V areálu AVIA je rozvod plynu k dispozici. Přípojka plynovodu v délce cca 60 m bude 
vedena ze západního směru od objektu s označením č. 166 (interní označení areál AVIA). 

Požadavky na připojení a předběžné hodnoty spotřeby zemního plynu jsou následující. 

Pro ohřev vody při výrobě betonu: 
Plynový kotel (4 ks á 48 kW)    23 m3/hod 
Min. tlak plynu v místě napojení    2,3 kPa 
Min tlak vody v místě napojení    0,6 MPa 

Pro ohřev vzduchu při výrobě betonu: 
Horkovzdušný agregát (2 ks á 80kW)   15,4 m3/hod 
Min. tlak plynu v místě napojení    2,3 kPa 

Hodnoty spotřeby zemního plynu jsou následující: 
Max. potřeba      38,4 m3/ hod 
Průměrná denní potřeba     308 m3/ den 
Průměrná roční potřeba     30 800 m3/ rok 

Elektrická energie   

Napájení elektrickou energií bude zajištěno novou přípojkou k pozemku. Dle dostupných 
údajů o technické infrastruktuře v území bude nutno vybudovat novou trafostanici. 
Distribuční rozvaděč pro uvedené okruhy bude umístěn na venkovní stěně velína, bude mít 
přívodní pole a  vývody k mísicímu jádru, recyklingu, technologii ohřevů, velínu a rezervu. 

Předběžné hodnoty el. příkonů jsou: 
1. Mísicí jádro, cementové hospodářství, doprava kameniva    167kW 
2. Recykling          20 kW  
3. Velín (kontejner)          6 kW 
4. Vodní hospodářství a technologie ohřevu (kontejner)   29 kW 
  
Celkový instalovaný výkon         Pi = 222 kW 
Soudobost               0,7 
Výpočtový výkon       Pp = 156 kW 

Dále bude el. energie používána na venkovní osvětlení a na provoz administrativně 
sociálního zázemí.  

Přibližný odhad roční spotřeby el. energie je 120 000 kWh. 

4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU  

Záměr výstavby míchacího centra v Příbrami nevyžaduje investice do nové dopravní 
infrastruktury, bude využívána stávající síť komunikací. 
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Výjezd z areálu bude zřízen severním směrem na místní komunikaci na pozemku p.č. 
3096/1. Dále bude obslužná doprava používat ulici V Lukách a Za Balonkou, které slouží 
zejména pro obsluhu místní průmyslové zóny. Ulice Za Balonkou je zaústěna do ulice 
Obecnické (silnice III/11811), po níž se obslužná doprava dostane na okružní křižovatku 
silnic I/66 a I/18. Alternativně může být také umožněn výjezd z jihu a průjezd stávajícím 
průmyslovým areálem do ulice V Lukách. 

Veškerá doprava surovin pro výrobu bude trasována po silnici I/18 od rychlostní 
komunikace R4. Expedice betonových směsí se na okružní křižovatce bude dělit. Většina 
bude směřovat po silnici I/18 na východ směrem k R4. Část expediční dopravy bude využívat 
i ulice Husovu (I/18) a Čs. armády. Tyto komunikace však nebudou využívány pro dovoz 
surovin pro výrobu, pouze pro expedici výrobků na přímo stavby v Příbrami. Naopak ulici 
Plzeňskou a Milínskou (I/66) využít nelze, zde je zakázán vjezd automobilům nad 3,5 t. 

Napojení na veřejnou komunikační síť je uvedeno na následujícím obrázku. Červeně jsou 
vyznačeny možné expediční trasy pro odvoz betonové směsi, modře doprava vstupních 
surovin, která bude pouze z východu po silnici I/18. 

 
Obrázek č. 6: Schéma napojení na veřejnou komunikační síť a nejdůležitější expediční trasy. 

Kamenivo bude do betonárny dováženo kapacitními návěsovými soupravami, které 
minimalizují potřebný počet jízd. Průměrná nosnost jedné soupravy je 30 t. Dopravu cementu 
a popílku zajišťují autocisterny o nosnosti také 30 t. Dopravu přísad zajišťují lehké nákladní 
automobily. Tyto automobily nejsou ve výpočtu zahrnuty, objem přísad je vzhledem 
k objemu ostatních složek betonu zanedbatelný. 

Expedice čerstvých betonových směsí bude zajišťována dvěma způsoby. Většinu objemu 
produkce bude expedovat oznamovatel vlastními autodomíchávači o objemu až 8 m3. 
(průměrné vytížení autodomíchávače 6 m3, tj. 15 t). Těmito automobily se expeduje betonová 
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směs tekuté konzistence (čerpatelná). Malou část produkce betonové směsi si zákazníci 
odvezou sami. Půjde o směsi zavlhlé, které budou odváženy na korbách běžných nákladních 
automobilů různých velikostí. Průměrný objem takto expedované směsi lze obtížně 
odhadnout, orientačně se jedná 3 m3 (7,5 t) na jednom nákladním automobilu (NA). Pro 
výpočet je uvažováno s 250 dny provozu ročně. 

 

Druh dopravy 
Množství 

[t/rok] 
Průměrná tonáž 

NA [t] 
Počet aut 
[NA/rok] 

Počet aut 
[NA/den] 

Dovoz kameniva 56 300 30 1877 8 

Dovoz cementu a popílku 10 500 30   350 2 

Expedice betonové směsi 
(autodomíchávače) 

67 500 15 4 500 18 

Expedice betonové směsi 
ostatní (zavlhlá směs) 

7 500 7,5 1 000 4 

Celkem   7 727 32 

Tabulka č. 1: Druh a četnost jednotlivých druhů obslužné dopravy (výpočet pro maximální kapacitu 
75 000 t výroby ročně). 

V noční době nebude do betonárny dovážen žádný materiál. V případě mimořádného 
nočního provozu bude pouze vyráběna betonová směs a expedována autodomíchávači. 
Maximální expedované množství bude 7 autodomíchávačů za noční dobu 22:00 – 6:00 a 
maximálně 2 autodomíchávače v každé jednotlivé hodině. 

Pro posouzení příspěvku obslužné dopravy k celkové dopravě na okolních komunikacích 
byly opatřeny intenzity automobilové dopravy na dotčených komunikacích. Tato data pochází 
z celostátního sčítání dopravy v roce 2005, které provádí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). 
Pro odhad skutečného provozu na sledované komunikacích v roce 2012 jsou data ŘSD 
vynásobená koeficientem předpokládaného vývoje dopravních výkonů dle hmotnostních 
kategorií, který vychází z dlouhodobého výzkumu ŘSD (výhledové koeficienty pro období 
1995 – 2030 pro dálnice a rychlostní komunikace, I., II. a III. třídy silnic). 

Výpočtový rok 2012 byl zvolen z důvodu, že po určité fázi náběhu výroby by již v roce 
2012 měl být objem produkce stabilizován na  očekávané výši 75 000 t ročně. 

Intenzita dopravy na dotčené komunikaci je uvedena v následujících tabulkách. Pro 
objektivní posouzení je třeba uvažovat pro každé auto 2 jízdy (tam i zpět). Přepočet pro denní 
dobu byl proveden podle Novely metodiky pro výpočet hluku (Liberko, 2004). 
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Obrázek č. 7: Sčítací úseky v Příbrami. 

 

SIL ÚSEK N1 N2 PN2 N3 PN3 NS A PA TR PTR T O M S 

III/11811 1-2771 863 351 18 245 28 135 58 0 15 2 1715 5757 41 7513 

I/18 1-1961 1299 505 23 436 44 225 60 0 21 3 2616 11323 75 14014 

I/18 1-1222 1299 505 23 436 44 225 60 0 21 3 2616 11323 75 14014 

Tabulka č. 2: Výsledky sčítání dopravy z roku 2005 - celoroční průměr za 24 hodin v počtech vozidel. 

Vysvětlivky k tabulce č. 4:   SIL -Číslo silnice 
ÚSEK -Číslo sčítacího úseku  
N1 -Lehká nákladní (užitečná hmotnost do 3,5t) 
N2 -Střední nákladní (užitečná hmotnost 3,5-10t) 
PN2 -Přívěsy středních nákladních 
N3 -Těžká nákladní (užitečná hmotnost přes 10t) 
PN3 -Přívěsy těžkých nákladních 
NS -Návěsové soupravy 
A -Autobusy 
PA -Přívěsy autobusů 
TR -Traktory 
PTR -Přívěsy traktorů 
T -Těžká motorová vozidla a přívěsy 
O -Osobní a dodávkové automobily 
M -Jednostopá motorová vozidla 
S -Součet všech motorových vozidel a přívěsů 
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Počet jízd nákladní dopravy (pro max. kapacitu výroby) Ulice 

Denní doba (6:00 – 22:00)         
(cca 250 dní v roce) 

Noční doba (22:00 – 6:00)            
(pouze několik dní v roce)  

Obecnická 
(V Lukách, Za Balonkou) 64 14 

Evropská 50 10 

Husova 7 2 

Čs. armády 7 2 

Tabulka č. 3: Vyvolaná nákaldní doprava dle směrů, počet jízd (zpáteční jízdy zahrnuty)  

Záměr bude dále generovat cca 20 jízd osobních automobilů v denní době (zaměstnanci, 
zákazníci) a 6 jízd v noční době. Osobní vozidla budou od záměru odjíždět ve směru ke 
křižovatce silnic I/66 a I/18, kde se bude dle odhadu dělit 1/3 ve směru po Evropské, Husově 
a ulici Čs. armády. 

V následujících třech tabulkách je uvedena hodinová intenzita dopravy v denní a noční 
době na sledovaných komunikacích pro výpočtový rok 2012. Je uvedena varianta nulová (bez 
realizace záměru) a varianta projektová (přičtena vyvolaná doprava). Pro projektovou variantu 
je uvažována maximální roční kapacita 75 000 t, která je spíše teoretická a průměrně se bude 
pohybovat okolo hodnoty 50 000 t. 

 

Hodinová intenzita dopravy 

Denní doba (6:00 – 22:00) Noční doba (22:00 – 6:00) 

Varianta provozu 

OA NA celkem OA NA celkem 

Varianta nulová 417,9 95,4 513,3 38,7 8,2 46,9 

Varianta projektová 419,4 99,4 518,8 39,5 10,0 49,5 

Tabulka č. 4: Hodinová intenzita dopravy na ulici Obecnické 

Denní doba (6:00 – 22:00)  Noční doba (22:00 – 6:00)  Varianta provozu 

OA NA celkem OA NA celkem 

Varianta nulová 837,5 140,1 977,6 60,1 17,5 77,6 

Varianta projektová 838,0 143,2 981,2 60,4 18,8 79,2 

Tabulka č. 5: Hodinová intenzita dopravy na ulici Evropské 

Denní doba (6:00 – 22:00)  Noční doba (22:00 – 6:00)  Varianta provozu 

OA NA celkem OA NA celkem 

Varianta nulová 837,5 140,1 977,6 60,1 17,5 77,6 

Varianta projektová 838,0 140,5 978,5 60,4 17,8 78,2 

Tabulka č. 6: Hodinová intenzita dopravy na ulici Husově 
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Dopravněinženýrská data pro ulici Čs. armády nejsou k dispozici. Tato komunikace je 
však dle terénní prohlídky poměrně intenzivně zatížená, intenzita dopravy je řádově 
srovnatelná s ulicí Husovou (cca 10 000 vozidel za den). Převažuje osobní doprava, avšak 
významná je i nákladní (náhrada za trasu I/66 ve směru Milín) a autobusová (autobusové 
nádraží). Vzhledem k tomu, že na tuto komunikaci bude směřovat velmi podíl vyvolané 
dopravy a že se jedná o obdobnou dopravní intenzitu jako v Husově ulici nejsou 
dopravněinženýrská data k posouzení vlivu zapotřebí. Vyvolaná doprava stejně jako v Husově 
ulici bude tvořit zanedbatelný podíl na celkové dopravní zátěži. Navíc půjde pouze o dopravu, 
která doveze betonovou směs na stavby v bezprostředním okolí, která musí být tedy 
nevyhnutelně vedena po této komunikaci. 

 

III. Údaje o výstupech 

1. OVZDUŠÍ  

Pro vyhodnocení míry znečištění ovzduší v okolí posuzovaného míchacího centra a 
vyčíslení imisního příspěvku byla zpracována rozptylová studie (Píša a kol., 2010). Modelové 
hodnocení kvality ovzduší v zájmovém území bylo provedeno v pravidelné trojúhelníkové síti 
referenčních bodů s krokem 100 m. V modelovém výpočtu je zahrnut prostor navrhované 
betonárny a její blízké okolí. Oblast pokrytá výpočtem tak tvoří obdélník o výměře cca 7,9 
km2 a zahrnuje celkem 915 referenčních bodů. V referenčních bodech byl následně proveden 
výpočet imisní koncentrace jednotlivé škodliviny.  

Rozptylová studie obsahuje popis jednotlivých zdrojů emisí a výpočet množství emisí 
produkovaných těmito zdroji. 

Zdroje emisí 

Jako vstupní podklad pro zpracování rozptylové studie byla provedena podrobná analýza 
všech zdrojů znečišťování v posuzovaném závodu. Celkem byly do výpočtu zahrnuty zdroje 
emisí:  

• 3 cementová sila osazená filtry, jedná se o zásobníky pojiv, které v době plnění emitují 
prachové částice přes prachové filtry, model WAMECO FC2J13V, 

• 4 plynové kotle nástěnné kotle THERMONA DUO 50 T o výkonu 4 x 48 kW, 

• 2 plynové horkovzdušné agregáty CIKKI 70 pro ohřev kameniva o výkonu 2 x 80 kW, 

• provoz nákladních automobilů na veřejných komunikacích (ulice V Lukách, Za 
Balonkou, Obecnická, Evropská, Husova, Čs. armády) a na účelové komunikaci k areálu, 

• pojezdy nakladače po areálu (2 hodiny denně), 

• pojezdy nákladních automobilů po areálu, 

• venkovní skládky kameniva (kamenivo bude prané bez jemných částic, na skládkách 
bude instalováno skrápěcí zařízení), včetně vysypávání z nákladních automobilů, 

• čtyřfrakční zásobník kameniva. (kamenivo bude prané bez jemných částic, na zásobníku 
bude instalováno skrápěcí zařízení a uzavíratelné poklopy pro eliminaci prašnosti), včetně 
plnění zásobníku z nakladače, 
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• resuspendovaný prach z komunikací a zpevněných ploch (veškeré pojížděné ploch budou 
provedeny jako zpevněné s jednolitým betonovým povrchem a budou pravidelně 
uklízeny mokrým způsobem a skrápěny 

Hodnoceny byly polutanty oxid dusičitý NO2, suspendované částice frakce PM10, benzen  
a benzo(a)pyren. Výpočet emisí obsahuje rozptylová studie, zde jsou uvedeny vstupní 
parametry pro výpočet, použité metody a vypočtené emise. 

Liniové zdroje emisí 

Pro výpočty emisí byl použit model MEFA-06, který obsahuje emisní faktory publikované 
MŽP ČR. Do výpočtu emisí prachových částic PM10 byly vedle sazí emitovaných přímo 
spalovacími motory do ovzduší (tzv. primární prašnost) zahrnuty také emise částic zvířených 
projíždějícími automobily (sekundární prašnost). Množství prachu zvířeného automobily bylo 
stanoveno výpočtem na základě metodiky US EPA AP-42. 

Rozdělení intenzit dopravy bylo v rozptylové studii uvažováno dle předpokladů 
uvedených výše v kapitole B.II.4. Emise zahrnují i jízdy v noční době, posouzen je tak 
nejhorší možný stav. Emisní příspěvky vyvolané dopravou vyvolaného záměru poté shrnuje 
následující tabulka. 

 
Počet jízd za den v obou směrech kg.rok-1 mg.rok-1 

Úsek 
Délka 
(m) Nákladních vozidel Osobních vozidel NOx

* Benzen PM10
** B(a)P**   

Obecnická 1593 78 26 0,51 0,002 1,40 1,74 
Čs. armády 1781 9 9 0,07 0,001 0,13 0,25 

Husova 2836 9 9 0,12 0,001 0,21 0,46 
Evropská 3571 60 9 1,02 0,003 2,22 3,55 

* produkce NO2 činí cca 3 – 10 % z celkových emisí NOx 
**  zahrnuje primární emise i sekundární prašnost z dopravy 

Tabulka č. 7: Produkce emisí z provozu na okolních komunikacích vyvolané provozem betonárny 

Plošný zdroj emisí 

Stanovení produkce emisí z jednotlivých skupin zdrojů bylo provedeno na základě 
následujících metodických a výpočetních postupů: 

• produkce emisí PM10 ze zvířeného prachu při manipulaci s kamenivem (vykládka 
z automobilů a závoz do zásobníku kameniva) byly použity emisní faktory US EPA „AP-
42 – Compilation of Air Pollutant Emission Factors“. Výpočetní postupy vycházejí 
z množství suroviny za danou časovou jednotku a umožňují zohlednit druh hmoty, s níž 
je nakládáno, vlhkost suroviny, rychlost větru atd., 

• emise z provozu strojů (mimo sekundární prašnost) – emisní limity pro mimosilniční 
dieselové motory, uvažovány byly emise na úrovni limitu Stage II (platí od r. 2002-3), 

• emise z těžkých nákladních automobilů byly vypočteny pomocí programu MEFA-06, 
který obsahuje emisní faktory publikované MŽP ČR. Ve výpočtu byla zohledněna 
obměna vozového parku dle matic implementovaných v MEFA-06, tj. předpokládá se, že 
provozovatel bude v období provozu betonárny obměňovat vozidla obdobně jako jiní 
účastníci provozu, 

• emise z volnoběhu při stání automobilů (nakládka suroviny, nakládka při expedici) – byly 
použity emisní faktory pro volnoběh dle projektu MD ČR,  
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• emise PM10 ze sekundární prašnosti vznikající při jízdě automobilů po areálových 
komunikacích (metodika US EPA AP-42) se zohledněním charakteru povrchu areálových 
komunikací, které budou zpevněné s betonovým povrchem, 

Následně byly stanoveny: 

• celkové roční emise, vypočtené na základě výše uvedených údajů o délce trvání 
jednotlivých procesů (pro výpočet průměrných ročních koncentrací), 

• maximální denní emise, vypočtené pro souběh všech prací, které se mohou vyskytnout 
během dne současně. 

 
Částice 
PM10 

Oxidy 
dusíku 

Benzen B(a)P  
Zdroje emisí 

(kg.rok -1) (g.rok-1) 
(mg.rok-

1) 

Provoz nakladače 14,6 292,5 950,6 1170,0 

Nákladní automobily – pojezd včetně volnoběhů 1,5 105,3 63,3 421,4 

Manipulace s kamenivem, vykládka, zavážka 
zásobníku 135,2 – – – 
Prašnost v prostoru betonárny (pojezd NA) 65,3 – – – 
Celkem 216,6 397,8 1013,9 1591,4 

Tabulka č. 8: Emise produkované vlivem prací v prostoru betonárny – celková roční bilance 

 

Částice 
PM10 

Oxidy 
dusíku 

Benzen B(a)P  
Zdroje emisí 

(kg.den-1) (g.den-1) 
(mg.den-

1) 

Provoz nakladače 0,1 1,2 3,8 4,7 
Nákladní automobily – pojezd včetně volnoběhů 0,0 0,4 0,3 1,7 
Manipulace s kamenivem, vykládka, zavážka 
zásobníku 0,5 – – – 
Prašnost v prostoru betonárny (pojezd NA) 0,3 – – – 
Celkem 0,9 1,6 4,1 6,4 

Tabulka č. 9: Emise produkované vlivem prací v prostoru betonárny – nejvyšší denní zátěž 

 

Z tabulky je patrné, že nejvyšší objem emisí bude u suspendovaných částic frakce PM10 a 
oxidů dusíku. Zatímco u prachových částic se projeví zejména prašnost z prací s kamenivem a 
pojížďka vozidel po ploše betonárny, u emisí oxidů dusíku bude hlavním zdrojem dieselový 
motor nakladače. Emise benzenu a benzo(a)pyrenu jsou velmi nízké, u benzenu na úrovni 
gramů za den, u benzo(a)pyrenu ještě výrazněji nižší.  

Ve výpočtu je zohledněn stav bez dodatečných opatření investora, která představují 
skrápění skládky i násypky kameniva a čištění a kropení areálových komunikací. Vypočtené 
hodnoty tak představují nejméně příznivý stav, v provozu betonárny lze emisní 
charakteristiky a tím i imisní dopady očekávat značně příznivější. 
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Bodové zdroje emisí 

V rámci záměru bude spalován zemní plyn, a to pro ohřev záměsové vody a 
horkovzdušného ohřevu kameniva. Pro ohřev kameniva budou použity dva Generátory 
horkého vzduchu CIKKI 70 o celkovém výkonu 160 kW. Generátory nemají samostatné 
odkouření, spaliny budou součástí ohřátého výfukového vzduchu, který přes vrstvy kameniva 
a písku prochází až do venkovního prostředí ve výšce cca 5 m nad terénem. Celková spotřeba 
zemního plynu se předpokládá o hodnotě 7 755 m3/rok. V provozu budou nejvýše 4 hod za 
den, celkově 400 hodin za rok. 

Emisní faktory pro NOx výrobce neuvádí, pro výpočet emisí oxidu dusičitého a 
suspendovaných prachových částic byly proto použity emisní faktory pro stanovení emisí 
výpočtem dle Vyhlášky č. 205/2009 Sb. 

Pro ohřev záměsové vody budou použity 4 plynové nástěnné kotle THEERMONA DUO 
50 T s celkovým výkonem 192 kW. Zařízení pro ohřev vody bude umístěno v tepelně 
izolovaném prostoru pod cementovými sily. Odkouření kotlů je provedeno přes obvodovou 
stěnu do výšky 3,5 m nad terénem. Celková spotřeba zemního plynu se předpokládá 23 045 
m3/rok. V provozu budou nejvýše 8 hod za den, celkově 800 hodin za rok. 

Emisní faktory pro NOx jsou stanoveny na nejvýše 40 mg.m-3 spalin, u stanovení emisí pro 
suspendované prachové částice byly použity emisní faktory pro stanovení emisí výpočtem dle 
Vyhlášky č. 205/2009 Sb. 

 
Hmotnostní toky emisí v kg.rok-1 

Zdroj Výška odvodu spalin (m) 
PM10 NOx 

ohřev kameniva 5 0,16 10,1 

ohřev záměsové vody 3,5 0,46 11,3 

Tabulka č. 10: Přehled emisí ze spalování zemního plynu v zařízeních betonárny 

Cementové hospodářství sestává ze čtyř zásobníků cementu. Při jejich plnění dojde k 
emitování prašných částic. Doplňování zásob cementu do sil bude prováděno stáčením 
plnícím potrubím. Přebytečný vzduch bude přes přetlakové klapky na vrchu sil pouštěn přes 
prachové filtry WAMECO FC2J13V. Hmotnostní tok prachových částic byl stanoven na 
základě měření emisí z provozu obdobné betonárny, pro jedno stáčení (cisterna o hmotnosti 
30 tun) se předpokládá emitování 4,2 g prachových částic. Roční bilance při předpokládaném 
příjezdu 350 nákladních vozidel s cementem bude 1,5 kg prachových částic. 

2. VODY 

Odpadní vody 

Odpadní vody z technologie 

Při výrobním procesu betonových směsí nevznikají žádné odpadní vody. Voda, která 
vstupuje do výrobního procesu zůstává vázána ve výrobcích.  

Voda z výplachů autodomíchávačů, čerpadel a technologie je zpětně zpracovávána 
v recyklačním zařízení. Kalová (cementová) voda je potrubím svedena do přečerpávací jímky, 
ze které je čerpána do nadzemní jímky kalové vody.  V této je čeřena čeřicím zařízením proti 
usazování cementu Z kalové jímky je cementová voda přečerpávána potrubím do betonárny, 
kde je dávkována přes váhu kalové vody do míchačky. 
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Odpadní vody typu městských odpadních vod 

Uvažuje se s napojením sociálního zařízení na splaškovou kanalizaci do veřejného 
kanalizačního řadu. Kanalizační řad z průmyslové zóny je zaústěn do nedaleké ČOV, kde jsou 
odpadní vody čištěny. 

Celkové množství splaškových vod bude odpovídat množství vody spotřebované pro 
sociální účely, tj. do 250 m3 za rok. 

Dešťové vody 

 Veškeré zpevněné plochy v areálu betonárny budou odvodněny vyspádováním. Plochy 
budou vyspádovány směrem k rycyklingu. Dešťová voda tak bude zpracovávána v recyklingu 
spolu s výplachovou vodou a bude použita pro výrobu betonové směsi a oplach, eventuelně 
kropení. Při naplnění jímky v recyklingu bude voda přepadem odvedena do drenážního 
systému, který zajistí vsakování veškeré přebytečné srážkové vody na vlastním pozemku. Pro 
usnadnění vsakování budou vybudovány vsakovací objekty (jímky s hrubým štěrkem). 

Z hydrotechnického výpočtu vyplývá, že pro zachycení 15minutového přívalového deště 
s intenzitou 79 l/s by při zpevnění 90 % plochy areálu byl zapotřebí k dispozici retenční 
objem 85 m3. Tento objem bude rozdělen mezi nádrž recyklingu a vsakovací jímky. 

Alternativně může být část srážkových vod odvedena přímo do vsakovacího objektu mimo 
recykling, v takovém případě by před vsakem byla umístěna sedimentační nádržka pro 
zachycení případných splachů jemných částic ze zpevněné plochy. 

3. ODPADY 

V souvislosti s provozem míchacího centra Příbram bude vznikat minimum odpadů. 
Pravděpodobně bude vznikat malé množství zbytků kameniva nebo betonu, které se nepodaří 
využít v recyklačním zařízení. Dále bude v souvislosti s provozem a pohybem osob 
produkováno menší množství komunálního odpadu. Odpad bude vznikat i při drobné údržbě 
zařízení a celého areálu. Odpad bude likvidován dle platných právních předpisů 
prostřednictvím oprávněné osoby.  

 

Kód druhu odpadu 
dle Katalogu odpadů 

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů Kategorie 
odpadu 

13 01 10 Nechlorované hydraulické minerální oleje N 

12 02 05 
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací 
oleje 

N 

15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 10  Obal znečištěný škodlivinami N 

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiál (včetně olejových 
filtr ů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

17 01 01 Beton O 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 03 Uliční smetky O 

Tabulka č. 11: Odpady, které mohou vznikat při provozu.  
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S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů v platném znění. Jednotlivé druhy odpadů budou tříděny již v místě 
jejich vzniku a roztříděné ukládány na odpovídající místa dle charakteru odpadu. 
Shromažďovací místa a prostředky budou označeny v souladu s požadavky vyhlášky č. 
383/2001 Sb, o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Pro shromažďování 
uvedených druhů odpadů bude zajištěn dostatečný počet shromažďovacích nádob tak, aby 
bylo zabezpečeno jejich vyhovující shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých 
druhů odpadů. Směsný komunální odpad bude skladován v běžných sběrných nádobách 
(popelnicích). S nebezpečnými odpady bude nakládáno v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. 
Před odvozem těchto odpadů dojde k jejich bezpečnému uložení ve větratelných prostorách 
bez přítomnosti vyšší vlhkosti a zajištěných proti nedovolenému vniknutí uzamčením. 

Na část produkovaných odpadů se bude vztahovat povinnost zpětného odběru. Podle § 38 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů v platném znění se 
povinnost zpětného odběru vztahuje na: 

• oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde 
neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje 
podstatnou složkou těchto přípravků, 

• elektrické akumulátory, 
• galvanické články a baterie, 
• výbojky a zářivky, 
• pneumatiky, 
• elektrozařízení pocházející z domácností [§ 37g písm. f)]. 

Původce bude využívat systém zpětného odběru, kdy uvedené komodity budou do místa 
zpětného odběru předávány jako použité výrobky a nebudou se na ně tedy vztahovat další 
povinnosti podle zákona o odpadech. Investorem budou preferováni dodavatelé výrobků 
(zářivky, akumulátory) a služeb (servis mechanismů, výměny olejů apod.), kteří zajišťují 
zpětný odběr. Tím dojde k minimalizaci celkového množství produkovaných odpadů 
i k omezení produkce odpadů nebezpečných.  

Před a během výstavby míchacího centra bude vznikat menší množství odpadů z demolice 
stávajících zpevněných ploch na západní části pozemku 3097/2 a ze zemních prací spojených 
s prováděním základových konstrukcí a menší množství odpadů ze samotné stavby. Vznikat 
budou stavební a demoliční odpady ze skupiny 17 dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (katalog 
odpadů) v platném znění. Vznik nebezpečných odpadů se nepředpokládá, eventuelně pouze 
malé množství (zbytky nátěrových hmot, mazadel apod.). 

Výstavba nevyžaduje významný objem zemních prací. Založení bude na betonových 
deskách se štěrkopískovým podsypem. Při výstavbě nebudou kromě budování základových 
desek a komunikací používány mokré stavební procesy ani žádné postupy, které produkují 
větší množství stavebních odpadů. Jedná se o mobilní betonárnu, která bude na místě 
smontována z předem připravených a zhotovených dílců v podobě kontejnerů. 

V současnosti se na západní polovině pozemku nachází sklad mobilních buněk, tyto 
nejsou v majetku oznamovatele a budou odvezeny ještě před zahájením výstavby míchacího 
centra. 
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Kód druhu odpadu 
dle Katalogu odpadů 

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů Kategorie 
odpadu 

17 01 01 Beton O 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 02 04 
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 

N 

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 
17 04 02 Hliník O 
17 04 04  Zinek O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 03 

O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

Tabulka č. 12: Odpady, které mohou vznikat při přípravě území a výstavbě.  

4. HLUK  

Pro posouzení vlivu záměru na akustickou situaci byla zpracována akustická studie 
(Moravec, Bubák, 2010), která je přílohou č. 1 tohoto oznámení.  

Předmětem akustické studie je vyhodnocení vlivu obsluhy míchacího centra nákladní 
automobilovou dopravou (přísun surovin a expedice produktů) na akustickou situaci podél 
nejbližších využívaných komunikací a dále vyhodnocení vlivu vlastního provozu areálu na 
akustickou situaci v nejbližším chráněném venkovním prostoru.  

Studie je rozdělena do dvou částí, přičemž v první části je řešen hluk ze zvýšeného 
dopravního zatížení používaných komunikací. Ve druhé části studie je pak řešen vliv hluku 
z provozu technologie v  betonárně a z obslužné dopravy na účelové komunikaci na nejblíže 
položené objekty resp. chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor dle      
§ 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Studie 
provádí srovnání modelově zjištěných hodnot s limity uvedenými v nařízení vlády č. 
148/2006 Sb. 

Hluk z dopravy na veřejných komunikacích 

Rozbor dopravní situace na sledovaných komunikacích pro jednotlivé hodnocené varianty 
je komentován v kapitole B.II.4 Nároky na dopravní infrastrukturu, podrobněji je zatížení 
dopravních sítí analyzováno v akustické studii. 

Kvantifikace hlukového ovlivnění byla provedena pro okolí ulic Evropská a Husova, které 
jsou nejblíže navrhovanému záměru, a tedy s předpokládaným nejvyšším stupněm ovlivnění. 
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Dále se nákladní automobilová doprava bude dělit a není možné ji objektivně posuzovat. 
K ulici Čs. armády nejsou dostupná data o dopravních intenzitách. Vzhledem k malému 
podílu vyvolané dopravy, který bude na tuto ulici směřovat a který bude stejný jako v ulici 
Husově, bylo okolí této komunikace zhodnoceno metodou analogie právě s okolím Husovy 
ulice. Celé okolí ulic Obecnické, V Lukách a Za Balonkou leží v území definovaném 
územním plánem jako výrobní plochy a jsou zde situovány průmyslové a administrativní 
objekty. Okolí těchto ulic tedy není z akustického hlediska hodnoceno. 

Doprava obsluhující provoz betonárny se na této komunikaci stává součástí běžné dopravy 
a v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. v platném znění (zák. o ochraně veřejného zdraví) a 
dalšími předpisy je zodpovědnost za celkový hluk z dopravy určena podle vlastnických 
vztahů ke konkrétním komunikacím. Vlastník předmětného záměru je tak přímo zodpovědný 
pouze za hlukové vlivy z dopravy provozované na území jeho pozemků nebo po jeho 
komunikacích (účelová komunikace nebo manipulační plochy atd.). I přes výše uvedený fakt 
tato akustická studie nárůst hladiny hluku z dopravy hodnotí. Pro posouzení všech vlivů 
spojených s realizací záměru je to nezbytné. 

Pro možnost objektivního zhodnocení nárůstu ekvivalentních hladin hluku z dopravy, 
vzhledem k chráněným venkovním prostorům a chráněným venkovním prostorům staveb, byl 
proveden výpočet s přihlédnutím k veškeré intenzitě dopravy. Hodnocení je provedeno 
formou srovnání varianty 0 (nulové) a varianty P (projektové). Pro jednotlivé varianty byla 
stanovena intenzita dopravy následujícím způsobem: 

•  Varianta 0 (nulová) – nerealizace záměru: 

Nejedná se o variantu záměru, pouze o srovnávací variantu, která popisuje stávající stav 
bez existence výrobního závodu. Jako vstupní údaj jsou uvažovány výsledky sčítání dopravy 
z roku 2005, které provedlo ŘSD 

• Varianta P (projektová) – realizace záměru: 

Jako základna pro výpočet byly uvažovány hodnoty z nulové varianty, tedy předpokládané 
dopravní intenzity pro rok 2012. K těmto intenzitám byla připočtena nákladní vozidla, která 
budou provádět expedici výrobků a dovoz surovin dle kapitoly B.II.4. 

V kapitole B.II.4. jsou také uvedeny intenzity dopravy sloužící jako vstupní data pro 
výpočet šíření hluku z komunikace pomocí software LimA. 

Prezentace výsledků výpočtů a jejich interpretace je předmětem kapitoly D.1. Fyzikální 
vlivy. 

Hluk z vlastního provozu betonárny 

Jako stacionární zdroj hluku v betonárně se uplatní zařízení používané při výrobě 
betonové směsi a manipulaci se vstupními surovinami. Jako liniové zdroje potom 
vnitroareálové komunikace. 

Výpočet je opět proveden ve dvou výpočtových modelech: 

• denní doba: provoz celého míchacího centra včetně dovozu surovin, plnění sil cementu a 
zásobníků kamene, expedice 

• noční doba: provoz pouze míchacího jádra a expedice 

V rámci denní a noční provozní doby probíhají operace v četnosti a s obvyklou 
(maximální) dobou trvání dle následující tabulky. 
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Provozní operace Typ 

zdroje 
Počet za 

směnu (den) 
Doba trvání 

operace 
[min] 

Hladina 
akustického 

výkonu LwA [dB]  

Varianta provozu  den noc   
Vykládka kameniva 
do betonových boxů  

bodový 8 NE 5 106,4 

Přeprava kameniva 
z betonových boxů do zásobníků 
kolovým nakladačem 

bodový 1 NE 

maximálně 
celkem 

60 v denní 
době 

107,0 

Vykládka cementu 
do zásobníků 

bodový 2 NE 25 98,8 

Provoz mísícího jádra, mísení 
směsi a její přepouštění do 
expedičního automobilu, včetně 
stání a pojezdu automobilu; 
mísící jádro opláštěno 

bodový 22 
7 

(max. 
2/hod) 

8 105,4 

Doprava vstupních surovin 
v rámci areálu a na účelové 
komunikaci 

liniový 10 NE 
rychlost 

20 km/h 
- 

Expedice betonové směsi 
v rámci areálu a na účelové 
komunikaci 

liniový 22 7 rychlost 
20 km/h 

- 

Tabulka č. 13: Zdroje hluku v betonárně s akustickými parametry. 

Přestože bude noční provoz pouze výjimečný (max. cca 5 dní v roce), je výpočet proveden 
i pro noční dobu. V noční době není realizována vykládka kameniva do deponií a vykládka 
cementu. V případě nočního provozu by zásobníky byly naplněny před 22:00 hodinou. 
Četnost přípravy směsi a přepouštění do autodomíchávačů bude výrazně nižší než v denní 
době. Uvažuje se maximálně se 7 expedičními automobily za celou noční dobu, přičemž 
během každé  jednotlivé hodiny půjde maximálně o 2 automobily. 

Prezentace výsledků výpočtů a jejich interpretace je předmětem kapitoly D.1. Fyzikální 
vlivy. 

 

5. VIBRACE  

V souvislosti s provozem míchacího centra nebudou emitovány žádné významné vibrace. 
Vibrace spojené s provozem dopravních prostředků v areálu výrobny jsou nevýznamné, stejně 
jako vibrace působící na obsluhu strojů a míchacího centra. 

 

6. ZÁŘENÍ RADIOAKTIVNÍ , ELEKTROMAGNETICKÉ  

Směrné hodnoty pro rozhodování o protiradonových opatřeních, směrné hodnoty pro 
ozáření osob v důsledku výskytu radonu a další stanoví prováděcí předpis k zákonu č. 
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18/1997 Sb. (atomový zákon) ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o vyhlášku Státního 
úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. 

V míchacím centru budou používány pouze suroviny, které splní  směrné hodnoty obsahu 
přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech, uvedené podle způsobu použití stavebních 
materiálů ve stavbách dle tabulky č. 2 přílohy č. 10 citované vyhlášky.  

V rámci realizace záměru nebudou provozovány umělé zdroje radioaktivního záření ani 
významnější zdroje záření elektromagnetického.  

 

7. RIZIKA HAVÁRIÍ  

Provoz míchacího centra nepředstavuje  významné riziko vzniku havárií. Celý proces 
výroby bude řízen automaticky, díky čemuž je vyloučeno riziko vzniku havárie zapříčiněné 
selháním lidského faktoru. Problematika možnosti vzniku havárií bude řešena havarijním 
řádem. 

Před zahájením provozu zpracuje oznamovatel dokumenty, ve kterých bude obsažen popis 
možných rizik a opatření pro jejich eliminaci: 

• provozní řád, 
• technologický předpis pro výrobu 
• dopravní řád, 
• plán BOZP, 
• havarijní řád, 
• požární řád, 
• plán odpadového hospodářství.  

O provozu betonárny povede obsluha provozní deník, ve kterém uvádí závady a 
požadavky na jejich odstranění, které vznikly v průběhu směny. Závažné závady ohrožující 
bezpečnost práce a plynulost provozu nahlásí obsluha ihned vedoucímu výroby. 

Všichni pracovníci betonárny podstoupí vstupní a periodické školení bezpečnosti a 
ochrany zdraví a instruktáž o obsluze jednotlivých výrobních zařízení. Součástí znalostí 
bezpečnostních předpisů je i seznámení s ustanoveními výše uvedených dokumentů. Vstupní 
a periodické školení provádí technik bezpečnosti a ochrany zdraví. Instruktáž o obsluze  
jednotlivých výrobních zařízení a periodické školení zajišťuje vedoucí betonárny. Za 
předepsanou bezpečnostní úpravu strojů a zařízení a jejich funkci odpovídá pracovník 
jmenovaný pro jejich obsluhu. 

Při práci v areálu betonárny, při převozu a ukládání čerstvého betonu, dovozu materiálů a 
provádění údržby a oprav dopravních prostředků, musí všichni pracovníci betonárny i 
externích organizací v souladu s provozním řádem, dodržovat všechny platné zákony, 
vyhlášky a směrnice týkající se bezpečnosti práce. 

Obsluha betonárny je po skončení směny povinna vyčistit míchačku a dopravní cesty 
betonové směsi a zabezpečit pracoviště proti zneužití – vypnout elektrický proud a uzamknout 
velín a areál. 

Všechna pracoviště v areálu betonárny budou vybavena příslušnými bezpečnostními 
značkami a tabulkami podle ČSN 01 8010 (Bezpečnostní barvy a značky) a ČSN 01 8012 
(Bezpečnostní značky a tabulky). 
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Dopravní řád bude místním bezpečnostním předpisem vydaným na základě nařízení vlády 
č. 168/2002 Sb. Komunikace v areálu jsou účelové ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. Účelová 
komunikace není přístupná veřejně,ale v rozsahu a způsobem, který stanoví dopravní řád. Při 
jízdě po účelové komunikaci platí pravidla silničního provozu, tj. musí být dodržována 
ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 

V návaznosti na školení všech pracovníků firmy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 
bude provedeno i školení požární ochrany. Pro betonárnu budou zpracovány v rámci 
požárního řádu požární poplachové směrnice a řád ohlašovny požáru a po zprovoznění 
čerpací stanice pohonných hmot i požární řád pro tuto stanici. 

V areálu budou umístěny ruční hasící přístroje dle projektové dokumentace schválené ve 
stavebním řízení. 

Manipulace s chemickými látkami se bude provádět pouze v opláštěném objektu 
betonárny v tzv. přísadovně, tj. v místnosti určené pro skladování přísad do betonu. 
V místnosti budou stabilní nádrže pro nejběžněji používané přísady. Do těchto nádrží budou 
přísady přečerpávány přímo dodavatelem. Případné ostatní přísady budou skladovány 
v originálních obalech. Přečerpání přísad do nádrží bude možné až po řádném upevnění 
zařízení a po otevření ventilů obsluhou betonárny z velínu. Hladina přísad bude snímána 
elektronickým zařízením, obsluha bude tedy mít detailní přehled o stavu zásob a zároveň tak 
bude znemožněno přeplnění nádrží při přečerpávání. 

Místnost přísadovny bude udržována v čistotě, podlaha bude sespádována směrem do 
havarijní jímky, ze které je v případě úniku možno danou látku vyčerpat. V místnosti budou 
k dispozici bezpečnostní listy všech používaných přísad a také příslušné havarijní prostředky, 
osobní ochranné pomůcky a sorbent vázající vodu a vodné roztoky. 

Havarijní úniky ropných produktů jsou takřka vyloučeny, ke stáčení pohonných hmot 
v areálu betonárny nebude docházet. V souladu s provozním řádem bude denně prováděna 
kontrola technického stavu mechanizačních prostředků. Mezi závady, jež vylučují bezpečný 
provoz patří i únik paliv nebo olejů. Případné zjištěné úkapy ropných látek musí být v souladu 
s havarijním plánem okamžitě likvidovány posypem materiálů sajících nebo vázajících ropné 
látky (např. Vapex, písek, piliny) a technická závada na stroji musí být ihned odstraněna, 
popř. po dobu nezbytnou před opravou musí být pod místo úkapu umístěna záchytná vana. 
V areálu betonárny smí řidiči dopravních prostředků nebo stavebního stroje (nakladač) 
provádět pouze prohlídku před jízdou. Běžná údržba a drobné opravy budou prováděny na 
určených  plochách se souhlasem vedoucího betonárny. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

A) DOSAVADNÍ VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ A PRIORITY JEHO TRVALE UDRŽITELNÉHO VYUŽÍV ÁNÍ  

 
Obrázek č. 8: Aktuální stav zájmového území – zarostlý násep na východní části pozemku a sklad buněk 
na západní části pozemku na zpevněné ploše, vpravo příjezdová komunikace (březen 2010)   

Zájmové území je součástí rozsáhlé průmyslové zóny umístěné v severní části města 
Příbrami. Plocha pozemku 3097/2 je v současnosti z jedné poloviny zpevněná, druhá polovina 
(východní) je nevyužívaná a je se v současné době zarostlá bylinnou vegetací ruderálního 
charakteru. I na této nevyužívané ploše však byla v minulosti provedena skrývka ornice a 
hrubé terénní úpravy, které spočívaly ve vytvoření nového násypu ze zemin. Terén tak byl 
navýšen oproti z východu přiléhajícímu pozemku 3097/3 o cca 0,7 m. Nevyskytují se zde 
prakticky žádné dřeviny. 

 Z hlediska územního plánu se jedná o výrobní plochu s následující definicí a stanoveným 
možným funkčním využitím: 
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Území je tedy využíváno pouze zčásti a pouze pasivním způsobem jako skladiště. Lze 
konstatovat, že je území připraveno k dalšímu využití v souladu s územním plánem města 
Příbrami. 

Pozemek p.č. 3097/2 je napojen na dopravní i technickou infrastruktutu a prioritou jeho 
trvale udržitelného využívání je využívání pro záměry výrobního charakteru. 

 

  

Obrázek č. 9: Aktuální stav zájmového území – východní hranice pozemku p.č. 3097/2 se zřetelným 
zvýšením úrovně umělým násypem oproti sousednímu pozemku (duben 2010), vpravo celkový pohled 
z jihu (březen 2010) 

B) RELATIVNÍ ZASTOUPENÍ , KVALITA A SCHOPNOST REGENERACE P ŘÍRODNÍCH ZDROJ Ů 

V zájmovém území nejsou zastoupeny žádné přirozené ekosystémy. Jedná se o pozemek 
vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha. Pozemek nemá původní půdní pokryv, 
v minulosti byl terén navýšen pomocí umělého násypu a z jedné poloviny zpevněn. Z druhé 
poloviny je porostlý ruderální vegetací, převážně bylinnou. 

C) SCHOPNOST PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ SNÁŠET ZÁTĚŽ 

Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž charakterizuje výčet území a ploch, které jsou 
předmětem zákonné ochrany a které mohou být zasaženy případnými vlivy zamýšleného 
záměru. 

Územní systém ekologické stability krajiny 

Hlavním cílem vytváření územních systémů ekologické stability krajiny (ÚSES) je trvalé 
zajištění biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je definována jako variabilita všech 
žijících organismů a jejich společenstev a zahrnuje rozmanitost v rámci druhů, mezi druhy a 
rozmanitost ekosystémů. 

Podstatou územních systémů ekologické stability je vymezení sítě přírodě blízkých ploch 
v minimálním územním rozsahu, který už nelze dále snižovat bez ohrožení ekologické 
stability a biologické rozmanitosti území.  

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, územní systém 
ekologické stability definuje jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, 
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení 
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ÚSES patří podle tohoto zákona mezi základní povinnosti při obecné ochraně přírody. 
Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a nájemců pozemků 
tvořících jeho základ, jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci 
pozemků, obce i stát. 

Z hlediska územního plánování představují ÚSES jeden z limitů využití území               
(§2 stavebního zákona), který je třeba při řešení územního plánu respektovat jako jeden          
z „předpokladů zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních 
hodnot v území“. 

Skladebné součásti ÚSES (biocentra, biokoridory, příp. interakční prvky) jsou 
vymezovány na základě rozmanitosti potenciálních ekosystémů v krajině a jejich 
prostorových vztahů, aktuálního stavu ekosystémů, prostorových parametrů a společenských 
limitů a záměrů. Územní plánování má klíčový význam pro naplnění kritéria společenských 
limitů a záměrů. Teprve po konfrontaci s dalšími zájmy na využití krajiny lze vymezení ÚSES 
definitivně považovat za jednoznačné. 

V územním plánu Příbrami je vymezena síť ÚSES. Východně cca 440 m od zájmové 
plochy se nachází neoznačený lokální biokoridor vedoucí po toku Příbramského potoka. 
Tento biokoridor ústí na sousedním katastrálním území Trhové Dušníky do lokálního 
biocentra LBC 13 Trhové Dušníky (www.uhul.cz). V územním plánu Příbrami je 
severovýchodně od řešeného území  do lokálního biokoridoru vloženo lokální biocentrum 
nefunkční. Cca 330 m severně od zájmové plochy se také nachází lokální nefunkční 
biocentrum LBC 14 Nad Škrtilkou a 620 m severně pak lokální funkční biocentrum LBC 15 
Mikovcův mlýn. Lokální biocentra LBC 13 a LBC 15 jsou biocentry vloženými do 
regionálního biokoridoru 1182 Octárna – Trhové Dušníky. 

 
Obrázek č. 10: Lokalizace prvků ÚSES v širším okolí záměru   
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Natura 2000 

Natura 2000 je soustava chráněných území, které na svém území a podle jednotných 
principů vytvářejí všechny státy Evropské unie. Cílem soustavy je zabezpečit ochranu těch 
druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu 
nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast 
(endemické). Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají směrnice EU a tvoří ji dohromady 
ptačí oblasti (PO) a evropsky významné lokality (EVL). Směrnice byly v naší legislativě 
implementovány v podobě zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění. 

V zájmovém území ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází žádná lokalita soustavy 
Natura 2000. 

Nejbližším územím chráněným v soustavě Natura 2000 je EVL Obecnický potok 
(CZ0213817) ve vzdálenosti cca 3 km severozápadně. Jedná se o přirozený vodní tok s 
hodnotnými lučními lady.  Potok protéká bezlesou nivou a je lemován porosty náletových 
dřevin olše lepkavé (Alnus glutinosa) a vrby křehké (Salix fragilis) a je obýván 
charakteristickou vodní faunou pstruhového pásma.  Obecnický potok je významným 
biotopem mihule potoční (Lampetra planeri). 

NA Obecnickém potoce leží další EVL a to Octárna (CZ0213818), která je vzdálena od 
záměru cca 6 km. V lokalitě se nachází většinou smrková kulticenóza, místy se vyskytují 
rašelinné a podmáčené smrčiny (L9.2A, L9.2B). V dolní (tj. východní) části lokality  v lesích 
roste i olše lepkavá (Alnus glutinosa). Ve východní části lokality se vyskytuje vodní nádrž 
Octárna (využívaná v současnosti pro pitnou vodu) s rašelinnými okraji. Při nižším stavu 
vody dochází na obnaženém dně k rozvoji vegetace obojživelných rostlin (Ranunculo 
flamulae-Juncetum bulbosii) (M3). V litorálech nádrže Obecnice byl roku 1998 nalezen druh 
orobince Typha shuttleworthii, který byl do té doby považován v Čechách za vymřelý.   

Dle stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje (č.j. 029579/2010/KÚSK ze dne 
25.2.2010 – viz příloha v kapitole H) dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění lze vyloučit, že posuzovaný záměr může mít samostatně i ve spojení 
s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na území soustavy Natura 2000, tj. na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti.  

Zvláště chráněná území 

Územní ochrana je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění a jeho prováděcích vyhláškách. V České republice se dělí na dvě úrovně 
zvláště chráněných území (ZCHÚ). Jedná se o velkoplošná zvláště chráněná území (VZCHÚ) 
a maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ).  

Nejbližšími velkoplošnými chráněnými územími jsou Chráněná krajinná oblast (CHKO) 
Křivoklátsko a CHKO Český kras, obě vzdálené více než 20 km od řešeného území. 

Nejbližším maloplošným chráněným územím je přírodní památka Vinice vzdálená 10 km 
severně od řešeného území. 

Památné stromy 

Podle § 46, odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 
je možno mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí vyhlásit rozhodnutím 
orgánu ochrany přírody za "památné stromy". Pokud ochranné pásmo není vymezeno 
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orgánem ochrany přírody jinak, platí, že každý památný strom má ze zákona určeno základní 
ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru měřeného 130 cm nad 
zemí. Ze zákona vyplývají také základní ochranné podmínky, kdy v tomto pásmu není 
dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost.  

V k.ú. Příbram jsou registrovány 3 památné stromy, žádný se  nevyskytuje v řešené 
lokalitě ani její těsné blízkosti. 

Významné krajinné prvky 

Podle § 3 odst.1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění, významný krajinný prvek (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 
hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. 
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. 
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 téhož zákona orgán ochrany 
přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, 
trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy 
a odkryvy. 

Východně od řešené lokality protéká Příbramský potok, který je VKP ze zákona (§ 3). 
Okolo vodoteče se vyskytuje doprovodná vegetace, niva je vymezena jako lokální biokoridor, 

Severovýchodně od zájmového území (cca 1 km) se nachází další VKP ze zákona a to 
lesní porosty u Trhových Dušníků na úbočí kopců Květná a Strážný. Severně od řešeného 
území se nachází také menší lesní porost v okolí toku Litavka. 

V k.ú. Příbram se nachází několik registrovaných VKP, ani jeden z nich však není 
v blízkosti řešené lokality. 

Plocha zájmového území nezasahuje do žádného registrovaného VKP podle § 6 ani § 3. 
Nejbližším VKP dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb. je niva Příbramského potoka  cca 400 m 
východně od zájmové lokality. 

Ochranná pásma vodních zdrojů 

Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) slouží dle § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní 
nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro 
zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3/rok (ve výjimečných 
případech i nižší) a stanoví je vodoprávní úřad.  

Přímo v zájmovém území ani v jeho blízkém okolí se OPVZ nevyskytují. Nejbližším 
OPVZ je menší ochranné pásmo v katastrálním území Podlesí nad Litavkou cca 2,2 km 
západně.  

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

 Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) jsou § 28 zákona č. 254/2001 Sb. 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) definovány jako oblasti, které pro své 
přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod. 

Zájmové území leží v CHOPAV Brdy, a to v jeho okrajové východní části. CHOPAV 
Brdy byla stanovena nařízením vlády ČSR č. 10/1979 Sb., o  chráněných  oblastech  přirozené  
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akumulace  vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a 
Žamberk – Králíky. 

V CHOPAV Brdy leží i velká část intravilánu Příbrami, včetně celé výrobní zóny 
v severní části města. 

 
Obrázek č. 11: Lokalizace záměru vzhledem k CHOPAV Brdy (modře).  

Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Stručná historie 

Oblast Příbramska byla osídlena již ve středověku a to zejména díky rudokopům 
hledajícím stříbro a zlato, a poloze při staré obchodní stezce. Příbram ležela v polovině cesty 
mezi Prahou a pohraničím  a byla proto využívána pro nocleh pro cestující po této obchodní 
stezce. Ve 12. století zde byl založen premostrátský klášter, město se postupně stalo 
biskupským sídlem. Od 16. století dochází k výraznému rozvoji těžby stříbra a město bylo 
povýšeno na královské horní město. 

Příbram velmi ztratila během třicetileté války. Byla několikrát vydrancována a více než 
polovina domů byla opuštěna. Zotavení z války pomohla i vznikající těžba železa.  

V 18. století se Příbram stala nejvýnosnějším místem těžby stříbra v habsburské 
monarchii. Město rychle rostlo a byly zde vybudovány střední školy.  Od 80. let 19. století 
však těžba stříbra začala klesat a Příbram se začala vylidňovat. 

Polovina 20. století znamenala pro Příbram novou éru těžby, tentokrát uranu, a opětovný 
růst města.  

Kulturní památky 

Celkem se na území města Příbrami nachází 35 evidovaných nemovitých kulturních 
památek. 

Nejvýznamnější pozoruhodností Příbrami je národní kulturní památka Svatá Hora. Toto 
známé evropské mariánské poutní místo, barokní architektonický skvost, se tyčí nad městem 
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ve výšce cca 590 m již víc než 300 let. Počátky kultu milostné sošky P. Marie Svatohorské se 
podle pověstí vážou s dobou působení arcibiskupa Arnošta z Pardubic v polovině 14. století. 
Ten měl dle známé legendy sošku P. Marie sám vyřezat z hruškového dřeva.  
Rozhodující význam měl v historii Svaté Hory rok 1647, kdy do té doby poměrně málo 
známou kapli získali jezuité a podle plánů Carla Luraga a P. Benjamina Šlajera ji začali od 
roku 1658 velkoryse přebudovávat na honosný chrám. Hlavní výstavba komplexu proběhla v 
letech 1658 - 1675. Postupně se zde zrodilo jedno z nejslavnějších českých poutních míst a 
významné centrum mariánského kultu v Evropě. Tuto mimořádně cennou památku českého 
baroka 17. století vyzdobila řada umělců v čele se světoznámým sochařem J. Brokoffem, 
malířem P. Brandlem a dalšími. 

Dominantu náměstí T. G. Masaryka představuje kostel sv. Jakuba. Původně gotický kostel 
sv. Jakuba představuje pravděpodobně nejstarší architektonickou památku ve městě. Její 
vznik ve 13. století nám přibližuje například zajímavá listina datovaná k 6. červnu 1298. 

Významné jsou i kulturní památky spojené s hornickou minulostí města. Jedná se o rudné 
doly Drkolnov, Anna, Vojtěch a Ševčiny. K nejvzácnějším exponátům se řadí státem 
chráněné technické památky - parní těžní stroj Vojtěšské šachty z r. 1889, parní těžní stroj 
dolu Anna z r. 1914, důlní kompresor z dolu Generál Štefánik z r. 1928 a vodní kolo dolu 
Drkolnov z 19. století, montánní památka mezinárodního významu. 

Archeologické nálezy 

Území s archeologickými nálezy je definováno jako území, na němž se vyskytují 
archeologické nálezy nemovité povahy vytvořené člověkem nebo vzniklé přírodním procesem 
na základě působení či využití člověkem a archeologické nálezy movité povahy. V případě, že 
stavební úpravy probíhají na území s archeologickými nálezy a jejich charakter je takový, že 
by mohlo dojít k zásahům do naleziště (např. zemní práce apod.), jsou stavebníci podle § 22 
odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinni záměr 
oznámit Archeologickému ústavu a umožnit některé z oprávněných organizací provést 
archeologický průzkum.  

Aplikace Státní archeologický seznam ČR (SAS ČR) v informačním systému Národního 
památkového ústavu (NPÚ) umožňuje vyhledávání a tisk základních údajů o území s 
archeologickými nálezy (UAN). Dle SAS ČR je v katastrálním území Příbram evidováno 
několik UAN, viz následující tabulka. 

 

Poř.č.SAS Název UAN 
Kateg. 
UAN 

Reg. správce Katastr Okres 

22-21-01/1 
Středověké a novověké 
jádro města Příbram. 

I Hornické muzeum Příbram Příbram Příbram 

22-21-01/2 
Areál chrámu Panny Marie 
Svatá hora. 

I Hornické muzeum Příbram Příbram Příbram 

22-21-01/3 
Příbram III, čp. 396, ul. 
Zahradnická a Dlouhá. 

I Hornické muzeum Příbram Příbram Příbram 

22-21-01/6 Šibeniční vrch Příbram II Hornické muzeum Příbram Příbram Příbram 
22-21-01/7 židovský hřbitov Příbram II Hornické muzeum Příbram Příbram Příbram 

Tabulka č. 14: Lokality dle SAS ČR v katastrálním území Příbram 

Vysvětlivky: 

Pořadové číslo SAS - jedinečný identifikátor UAN, který je složen z čísla mapového listu ZM 1:10000 a č. UAN 
na příslušném mapovém listu; obě čísla jsou oddělena lomítkem (př. 34-21-15/1). Pořadové číslo SAS je 
přidělováno autorem identifikace UAN. 
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Název UAN - název je přidělován autorem identifikace UAN. 

Kategorie UAN: 

I. - území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů. 

II. - území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu 
nasvědčují nebo byl prokázán zatím jen nespolehlivě; pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51 - 100 
%. 

III. - území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu 
nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50 
% pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů (veškeré ostatní/zbývající území státu kromě kategorie IV). 
UAN III není evidováno v SAS ČR. 

IV. - území, na němž není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů (veškerá území, kde byly 
odtěženy vrstvy a uloženiny nad předčtvrtohorním geologickým podložím). 

Regionální správce - organizace oprávněná k provádění archeologických výzkumů, která provádí údržbu, revizi 
a aktualizaci informací SAS ČR v daném území. Regionální správce využívá dat SAS ČR k ochraně a záchraně 
archeologických nálezů (nemovitých i movitých) a území s archeologickými nálezy a umožňuje poskytování dat 
ve stanoveném rozsahu a režimu zájemcům, zejména pracovníkům orgánů státní správy a stavebníkům. 

Katastr a Okres - příslušnost UAN k územním jednotkám. 

Z uvedených lokalit není žádné na území pro míchací centrum ani v blízkém okolí.  

Informační systém NPÚ dále obsahuje databázi tzv. Významných archeologických lokalit 
(VAL). Účelem databáze je vybrat jednotlivá území s archeologickými nálezy evidované v 
SAS ČR, která patří mezi nejhodnotnější naleziště s vysokým stupněm dochování 
archeologických terénů a nemovitých i movitých archeologických nálezů.  

 

Na zájmové lokalitě ani v blízkosti se nenachází archeologické zóny, nejbližší významné 
archeologické lokality se nacházejí u Trhových Dušníků (Středověké a novověké jádro obce 
Trhové Dušníky) a v Příbrami v katastrálním území Lazec (Lazecké jamky).  

Území hustě zalidněná 

Obec Příbram měla k 31.12.2008  celkem 34 496 obyvatel. Plocha území obce je 3 345 ha. 
Hustota osídlení ve městě Příbram je 1031 obv./km2, na území správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Příbram je pak hustota osídlení 66 obv./km2. 

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 

Jednou z hlavních zásad ochrany životního prostředí je zásada, že území nesmí být 
zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení, přičemž podle §12 zákona               
č. 17/1992 Sb. „přípustnou míru znečišťování životního prostředí určují mezní hodnoty 
stanovené zvláštními předpisy“. Zvláštním předpisem je i nařízení vlády č. 148/2006 Sb. a 
nařízení vlády č. 615/2006 Sb. 

Území zatěžované nad míru únosného zatížení ve smyslu výše uvedeného textu se 
v blízkém okolí zájmového území nevyskytuje V území nedochází k plošnému překračování 
imisních limitů pro koncentrace škodlivin v ovzduší dle NV č. 615/2006 Sb. Hluk z dopravy 
z komunikací v blízkosti zájmové lokality nepřekračuje hygienický limit pro hluk z  
pozemních komunikací dle NV č. 148/2006 Sb. V jednotlivých případech v širším okolí však 
nelze překračování hygienických limitů pro hluk vyloučit, zejména u obytných objektů 
situovaných bezprostředně u hlavních komunikací. 



OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ČÁST C 

Míchací centrum Příbram ŹP V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

G E T s. r. o.  Strana 45 z 78  

Staré ekologické zátěže 

Za starou ekologickou zátěž (SEZ) je považována závažná kontaminace horninového 
prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s 
nebezpečnými látkami v minulosti (zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, PCB, 
chlorované a aromatické uhlovodíky, těžké kovy apod.). Zjištěnou kontaminaci můžeme 
považovat za starou ekologickou zátěž pouze v případě, že původce kontaminace neexistuje 
nebo není znám. Kontaminované lokality mohou být rozmanitého charakteru – může se jednat 
o skládky odpadů, průmyslové a zemědělské areály, drobné provozovny, nezabezpečené 
sklady nebezpečných látek, bývalé vojenské základny nebo území postižená těžbou 
nerostných surovin. 

Podle celostátní databáze starých ekologických zátěží, kterou vede Ministerstvo životního 
prostředí a Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., je v blízkosti záměru evidovaná stará 
ekologická zátěž s názvem STE a.s. Příbram. Lokalita leží cca 800 m východně od řešeného 
záměru. Kvalitativní riziko je hodnoceno jako 4 – nízké, kvantitativní jako 4 – bodové. 

 

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

V této kapitole jsou popsány i složky a charakteristiky životního prostředí, jež záměrem 
významně ovlivněny nebudou. 

1. OVZDUŠÍ  

Klimatické charakteristiky 

Zájmové území se nachází na rozhraní klimatických oblastí MT5 a MT7 (QUITT A KOL. 
1971).  

MT5: normální až krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné 
období normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá, 
mírně chladná, suchá až mírně suchá s normální až krátkou sněhovou pokrývkou 

MT7: normálně dlouhé, mírné, mírně suché léto, přechodné období je krátké, s mírným 
jarem a mírně teplým podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá 
s krátkým trváním sněhové pokrývky 

Charakteristické klimatické údaje jsou zřejmé z následující tabulky. 

 
Charakteristika hodnota pro MT5 hodnota pro MT7 
Počet letních dnů 30-40 30-40 
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C 140-160 140-160 
Počet mrazových dnů 130-140 110-130 
Počet ledových dnů 40-50 40-50 
Průměrná teplota v lednu -4 - -5 -2 - -3 
Průměrná teplota v červenci 16-17 16-17 
Průměrná teplota v dubnu 6-7 6-7 
Průměrná teplota v říjnu 6-7 7-8 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100-120 100-120 
Srážkový úhrn ve vegetačním období 350-450 400-450 
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Charakteristika hodnota pro MT5 hodnota pro MT7 
Srážkový úhrn v zimním období 250-300 250-300 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60-100 60-80 
Počet dnů zamračených 120-150 120-150 
Počet dnů jasných 50-60 40-50 

Tabulka č. 15: Charakteristika klimatických oblastí MT5 a MT 7 (teploty v ºC a srážky v mm) 

 
   I. II. III.  IV. V. VI. VII.  VIII.  IX. X. XI. XII.  
srážky 38 36 36 49 66 67 73 69 49 48 39 41 
teplota -2,4 -1,4 2,3 6,6 12,0 15,3 17,0 16,1 12,6 7,3 2,0 -1,3 

Tabulka č. 16: Průměrný měsíční běh srážek (v mm) a teplot (v °C) pro stanici Příbram  

Kvalita ovzduší 

Měření znečištění ovzduší je v Příbrami prováděno pomocí měřící stanice systému  IIS-
ISKO (Imisní informační systém – Informační systém kvality ovzduší),  jejíž provoz 
zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

Jedná se o stanici Příbram, provozující automatizovaný měřicí program. Tato stanice, 
nacházející se přibližně 2 km od posuzovaného záměru, je klasifikována jako dopravní 
městská. Vzhledem k tomu, že se plánovaná betonárna nachází v okrajové zóně města ve větší 
vzdálenosti od komunikací, lze očekávat, že hodnoty naměřené na vybrané stanici budou 
vyšší než na hodnocené lokalitě. Následující tabulka uvádí přehled měřených hodnot. 

Kód SPRIA 

Název Příbram 

Rok 2005 2006 2007 2008 

Látka Doba průměrování Imisní limit * µg.m-3 

1 hod (19. nejv. h.*) 200 105,4 107,3 78,2 74,4 
NO2 

1 rok 40 23,3 23,2 20,5 20,3 

24 hod (36 nejv.h.*) 50 61,8 58,3 39,0 38,0 
PM10 

1 rok 40 32,9 33,6 25,3 25,0 

Tabulka č. 17: Výsledky měření na stanici SPRIA Příbram 2005 – 2008 (µg.m-3) 

*) Poznámky k tabulce: 

• Limity jsou uvedeny dle Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. U oxidu dusíku je k limitům přičítána tzv. mez 
tolerance. Nejvyšší přípustná hodnota znečištění ovzduší je v daném roce stanovena jako limitní hodnota 
+ mez tolerance. Mez tolerance se každým rokem snižuje až k roku 2010, kdy bude rovna nule. V tabulce 
je uvedena nejpřísnější hodnota, tj. limit pro rok 2010 bez meze tolerance, přesto je z tabulky patrné, že u 
oxidu dusičitého a benzenu nebyla tato hodnota na měřící stanici překročena. 

• V případě NO2 je legislativou tolerováno nejvýše 18 překročení hodinového limitu. Pro vyhodnocení se 
proto uvádí 19. nevyšší hodnota. Obdobně se u 24-hod koncentrací PM10 uvádí 36. nevyšší hodnota 
(tolerováno je 35 překročení). 

• Hodnoty překračující limit jsou uvedeny tučně. 

Jak již bylo uvedeno, jedná se o stanici umístěnou v blízkosti hodnoceného záměru, lze 
tedy získané hodnoty považovat za reálně se vyskytující koncentrace včetně příspěvku 
automobilové dopravy v zájmovém území. Na základě zjištěných koncentrací pak lze provést 
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charakteristiku předpokládané kvality ovzduší v okolí záměru míchacího centra Příbram 
následovně: 

• Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého se na stanici Příbram pohybovaly na úrovni 
20,3 – 23,3 µg.m-3. Imisní limit včetně meze tolerance pro rok 2008, ani limit platný od 
roku 2010 tedy nebyl v letech 2005 – 2008 překročen.  

• Obdobně lze charakterizovat i hodnoty maximálních hodinových koncentrací NO2, které 
byly na úrovni do 74,4 – 107,3 µg.m-3. Hodnoty se pohybují pod úrovní imisního limitu. 

• Hodnoty průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 se 
pohybovaly na úrovni 25 – 33,6 µg.m-3. Imisní limit byl v místě měření splněn. 

• V případě maximálních denních koncentrací částic PM10 bylo naměřeno častější překročení 
limitu než v povolených 35 případech v letech 2005 a 2006, v letech 2007 i 2008 nebyl 
stanovený imisní limit překročen. 

V případě benzenu a benzo(a)pyrenu byly hodnoty imisního pozadí převzaty z nejbližší 
stanice, na které byly hodnoty měřeny. Jedná se o dopravní městskou stanici na území 
Plzeňského kraje, stanici Plzeň-Slovany. U průměrných ročních koncentrací benzenu byly 
v hodnoceném časovém období naměřeny hodnoty 0,8 µg.m-3, 1,2 µg.m-3, 0,9 µg.m-3 a 
konečně 1,1 µg.m-3 v roce 2008, vždy hluboko pod úrovní imisního limitu. Lze odhadovat, že 
imisní zátěž na hodnoceném území Příbrami bude obdobná.  

V případě průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu se naměřené hodnoty na 
stanici Plzeň-Slovany pohybovaly na úrovni 1,7 ng.m-3, 2,4 ng.m-3, 1,6 ng.m-3 a 1,7 ng.m-3. 
Jak je patrné z měsíčního chodu hodnot, projevuje se zejména vliv lokálních topenišť, neboť v 
zimních měsících dosahují hodnoty ojediněle více než 4 ng.m-3 (v roce 2006 dokonce i přes 8 
ng.m-3), zatímco v letních měsících, kdy nejsou v provozu lokální topeniště a benzo(a)pyren 
je produkován prakticky výhradně jen z automobilové dopravy, byly ve všech letech 
vykázány hodnoty 0,1 ng.m-3. Cílový imisní limit pro průměrné roční koncentrace je tak na 
této stanici překročen, důvodem jsou zejména zvýšené emise ze spalování pevných paliv v 
zimních měsících. Pro hodnocené území Příbrami byla uvažována obdobná imisní zátěž, která 
může být v lokalitě ovlivněna množstvím a blízkostí lokálních topenišť. 

Lze konstatovat, že obdobně jako v jiných částech ČR jsou v řešeném území nejvíce 
problematickou znečišťující látkou suspendované částice PM10, kde se denní koncentrace 
pohybovaly v letech 2005 – 2006 nad hranicí limitu a benzo(a)pyren, jehož cílový limit byl ve 
sledovaném období překročen. Imisní limity pro oxid dusičitý a benzen jsou v zájmovém 
území v současné době splněny s rezervou. Také průměrné roční koncentrace 
suspendovaných prachových částic frakce PM10 se v současnosti pohybují na úrovni 63 % 
limitu. 

Pro odhad stávajícího imisního pozadí byly uvažovány následující hodnoty:  

• průměrná roční koncentrace NO2 – 20,5 µg.m-3,  

• maximální hodinová koncentrace NO2 – 75 µg.m-3 (19. nejvyšší roční hodnota) 

• průměrná roční koncentrace PM10 – 25 µg.m-3, 

• maximální denní koncentrace PM10 – 39 µg.m-3 (36. nejvyšší roční hodnota) 

• průměrná roční koncentrace benzenu – 1,2 µg.m-3, 

• průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu – 1,7 ng.m-3, 

Území stavebního úřadu Příbram, kam spadá zájmová lokalita, nepatří do oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) dle „Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení 
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kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2007“ 
uveřejněném ve Věstníku MŽP 2/2009. Na území stavebního úřadu Příbram nebyl překročen 
imisní limit pro ochranu zdraví lidí dle NV č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování 
kvality ovzduší. 

2. PŮDA 

Plocha zájmové lokality je bez přirozeného půdního pokryvu. Povrch je tvořen 
antropogenně pozměněným materiálem (navážkou), z části je též zpevněn. 

V okolí města Příbram se vyskytují nejčastěji kambizemě a psedogleje. Na řešené lokalitě 
se vyskytuje pseudoglej modální (dle klasifikace TKSP). Pro tento typ půd je charakteristické 
střídavé zamokřování a vysušování. 

Pozemek pro míchací centrum nepatří do zemědělského půdního fondu (ZPF), nemá tudíž 
přiřazenou bonitovanou půdně ekologickou jednotku (BPEJ) ani třídu ochrany. Nevztahuje se 
na něj tedy ochrana dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. 

Pozemek p.č. 3097/3, který se zájmovým územím sousedí z východu, je chráněn jako 
zemědělský půdní fond. Dle katastru nemovitostí jde o druh pozemku trvalý travní porost. 
Pozemek má BPEJ 54700. Jedná se o zemědělskou půdu II. třídy ochrany, tedy 
s nadprůměrnou produkční schopností. 

3. GEOFAKTORY ÚZEMÍ  

Geomorfologie území 

Podle geomorfologického členění ČR spadá řešené území do: 
Provincie:   Česká vysočina 
Subprovincie: Poberounská soustava 
Oblast:  Brdská oblast 
Celek:  Brdská vrchovina 
Podcelek:  Příbramská pahorkatina 
Okrsek:  Třebská pahorkatina  
  

Po východním okraji Příbrami probíhá hranice mezi Poberounskou soustavou a 
Českomoravskou soustavou. 

Základní geomorfologická struktura řešeného území je výsledkem hercynského a staršího 
vrásnění, reliéf byl poté dotvořen denundací a erozivní činností vodních toků.  

Geologie 

Brdská vrchovina je složena z prvohorních souvrství břidlic, pískovců, slepenců a 
křemenců kambrického stáří. Oblast  Březových hor zasahuje do pásma blovicko tepelské 
série sedimentů se spility. Na rozhraní Brdské vrchoviny a Středočeské pahorkatiny navazuje 
na kambrijské sedimenty pásmo paleozoických pozdně variských magmatitů, které jsou zde 
zastoupeny granodiority okrajové facie. 

Rozhraní kambrijských sedimentů a paleozoických pozdně variských magmatitů je 
provázeno dvěma pásy zrudnění s osou shodnou se směrem zlomů saxonského vrásnění, tj. ve 
směru jihozápad – severovýchod. První rudné pásmo v linii Láz, Bohutín, Březové Hory, 
Trhové Dušníky obsahuje převážně polymetalické rudy s převahou kovových rud, zejména 
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mědi a stříbra. Ve druhém rudném pásmu v linii Kamenná, Lešetice, Brod, Bytíz, Dubenec, 
Skalka, Ostrov, Daleké Dušníky převažuje uranové zrudnění. 

V těsném okolí zájmového území převládají nemetamorfované paleozoické horniny 
zvrásnělé (břidlice, droby, kamence, vápence) nebo proterozoické horniny assynstky 
zvrásněné s různě silným variským přepracováním (břidlice, fylity, svory až pararuly). 

Kvartérní pokryv je tvořen deluviálními písčito-hlinitými až hlinito-písčitými sedimenty. 

Do řešeného území nezasahuje žádné chráněné ložiskové území (okraj nejbližšího CHLÚ 
Březové Hory- Vysoká Pec je umístěn cca 800 m jihozápadně). Lokalita nezasahuje do 
žádného ložiska ani těžené plochy (www.geofond.cz) 

Reliéf 

V rámci tzv. typologie české krajiny je krajina členěna podle všeobecných vlastností, které 
danou krajinu odlišují od okolí a které ji spojují s krajinami podobných vlastností. 

Klasifikace zájmového území dle typologie české krajiny: 
Krajinný typ:   3U0 
Využití krajiny:  Urbanizovaná krajina 
Typ sídelní krajiny:  Krajiny vrcholně středověké kolonizace Hercynica 
Krajinný reliéf:  Krajiny bez vymezeného reliéfu 

Jako urbanizovaná krajina je charakterizováno území města Příbram, severně od 
zájmového území je krajiny dle využití charakterizována jako lesozemědělská. 

Využití území dle CORINE LandCover 

Program CORINE (COoRdination of INformation on the Environment) byl zahájen v roce 
1985. Iniciátorem byla Evropská komise a cílem je sběr, koordinace a zajištění kvalitních 
informací o životním prostředí a přírodních zdrojích, které jsou srovnatelné v rámci 
Evropského společenství. 

Z hlediska užívání území v bližším okolí je zájmové území situováno do oblasti: 
Třída1:  Urbanizované území 
Třída 2:  Průmyslové a obchodní zóny, komunikační síť 
Třída 3:   Průmyslové a obchodní areály  

Nerostné suroviny 

Do zájmového území nezasahuje žádné chráněné ložiskové území, výhradní ložisko 
nerostných surovina ani dobývací prostor (okraj nejbližšího CHLÚ Březové Hory - Vysoká 
Pec je umístěn cca 800 m jihozápadně). Lokalita nezasahuje do žádného ložiska ani těžené 
plochy. 

Nevyskytují se zde ani poddolovaná území. 

4. VODA 

Povrchová voda 

Příbram leží v povodí Labe, oblasti povodí Berounky, severovýchodní část území pak do 
povodí Vltavy (tok Kocába). Většími toky v území je Litavka, Kocába, Příbramský a 
Obecnický potok. Řešená lokalita se nachází v hydrologickém povodí 3. Řádu 1-11-04 
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Litavka a Berounka od Litavky po Loděnici. Navrhovanou lokalitu obtéká na severu a západě 
Litavka (1-11-04-003), z východní strany pak Příbramský potok (1-11-04-007). 

Litavka je v úseku blízkém záměru klasifikována z hlediska znečištění jakosti vody jako 5. 
třída, tedy velmi silně znečištěná voda. (VÚV T.G.M. , období 2007 – 2008). V pramenné 
oblasti Litavky a řady jejích levostranných přítoků jsou vybudovány vodárenské nádrže se 
stanovenými pásmy hygienické ochrany vodních zdrojů. 

Přímo na zájmovém území ani v bezprostřední blízkosti není žádný útvar povrchové vody, 
nejblíže leží Příbramský potok, cca 400 m výhodně. 

Cca 200 m východně leží čistírna odpadních vod pro město Příbram, vyčištěné odpadní 
vody jsou vypouštěny do Příbramského potoka. 

Hydrogeologická charakteristika 

Z hydrogeologického hlediska patří území do rajonu Krystalinika, proterozoika a 
paleozoika v povodí Berounky s volnou hladinou a puklinovou propustností. 

Území rajónu je budováno horninami svrchního proterozoika tepelsko-barrandienské 
oblasti, na něž nasedají komplexy hornin staršího paleozoika.Území má regionálně 
jednoduchou stavbu střídajících se antiklinálních a synklinálních pásem směru JZ-SV. Rajón 
se vyznačuje jednoduchými hydrogeologickými poměry. Pohyb podzemní vody se omezuje 
na puklinový systém a je vázán na přípovrchovou zónu rozpojení hornin. Hydrochemicky 
významné jsou svrchnoproterozoické kyzové břidlice, zvýšenou mineralizaci vykazují rovněž 
vody ordovických sedimentů. V hlubokých zónách mohou fungovat významná povrchová 
pásma jako drenážní kolektory. 

Hlavní zvodnění je v přípovrchovém pásmu rozpojení hornin, v kterém se vytváří mělká 
nejednotná zvodeň s volnou hladinou konformní s morfologií terénu. K drenáži dochází 
pramenními vývěry nebo skrytými vývěry do údolních náplavů a povrchových toků. Jen část 
podzemní vody sestupuje hlouběji po puklinových zónách a tektonických liniích. 

Mělké zvodně jsou sledovány objekty základní pozorovací sítě. 

Voda se jímá studněmi, v morfologicky členitějším terénu pomocí zářezů a pramenních 
jímek. Vydatnost zdrojů je kolísavá, silně závislá na srážkách. 

5. FAUNA A FLÓRA  

Biogeografické členění 

Území spadá z biogeografického hlediska (Culek, 1996)  do bioregionu 1.20. Slapský 
bioregion se nachází mezi výše položenými územími, má mezofilní charakter a dominuje zde 
3.  a 4. vegetační stupeň. Bioregion se vyznačuje pestrou geologickou stavbou s granodiority 
až křemennými diority. Reliéf má charakter pahorkatiny s typickými oblými kopci. 
V plochých úsecích s hlubšími substráty v okolí Příbrami jsou primárními půdami 
pseudogleje.   

Řešené území spadá do biochory 4Do – sníženiny (deprese, zpravidla podmáčené) na 
kyselých (oligotrofních) podmáčených sedimentech. 
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Potenciální přirozená vegetace 

Z mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová, 1998) lze vyčíst, že původní 
vegetaci tvořila mapovací vegetační formace Biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae 
- Quercetum petraeae). Tyto formace jsou charakterizovány jako druhově chudé listnaté nebo 
smíšené doubravy s jedlí nebo borovicí s převahou trav. Hlavními dřevinami je dub zimní, 
habr, buk, jeřáb a lípa. Keřové patro je slabě vyvinuto, převažují zmlazené dřeviny. V 
bylinném patře převažují borůvka, konvalinka, lipnice hajní, třtina, kostřava ovčí. 

Flóra a fauna bioregionu 

Z přirozených nelesních společenstev jsou místy zachovány významné zbytky vlhkých 
luk, dosti hojně pionýrská společenstva na minerálních písčitých půdách. V tomto bioregionu 
končí areály některých západostředoevropských typů např. zimostrázku nízkého 
(Polygaloides chamaebuxus), bělozářky liliovité (Anthericum liliago) a lomikamene 
růžicovitého (Saxifraga decipiens). Další subatlantské druhy jsou charakteristické pro písčiny, 
jsou reprezentovány například paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens), ovsiříkem 
štíhlým (Ventenata dubia), ovsíčkem obecným (Aira caryophyllea) a mrvka myší ocásek 
(Vulpia myuros). Pro vlhké louky je typickým zástupcem všivec mokřadní (Pedicularis 
sylvatica) a pamapeliška Nordstedtova (Taraxacum nordstedtii). Západním elementem je 
hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus). Zasahuje sem i řada teplomilných druhů např. 
ostřice nízká (Carex humillis), kavyl Ivanův (Stipa joannis), oman srstnatý (Inula hirta), 
hvězdice chlumní (Aster amellus) a smil písečný (Helichrysum arenarium). Mezi druhy 
vlhkých luk jsou vzácně přítomny hořepník luční (Pneumonanthe vulgaris) a úpolín evropský 
(Trollius altissimus). 

Fauna bioregionu je převážbně ochuzená hercynská se západními vlivy (ježek západní). 
Kontrastním prvkem je zalesněné údolí Vltavy (sklovatka krátkonohá, skelnička průzračná 
apod.), na jehož skalnatých výstupech se udržují nepatrné zbytky teplomilného elementu 
(ještěrka zelená, páskovka žíhaná, zrnovka Pupilla triplicata, izolovaná linie štíra kýlnatého). 
V tekoucích vodách jsou zbytkové populace raka kamenáče. 

 Flóra a fauna zájmového území 

Plocha pro míchací centrum nemá přirozený půdní pokryv. V minulosti zde byly 
provedeny terénní práce (zhutněná navážka), díky které byla zvýšena niveleta o necelý 1 metr. 
Plocha je silně antropogenně přeměněna a poznamenána současným užíváním. 

Na západní polovině plochy byla vybudována zpevněná plocha a v současnosti je zde 
sklad mobilních buněk, zde nejsou podmínky pro výskyt žádných druhů rostlin a živočichů. 

Východní polovina plochy není zpevněná, uplatňuje se zde tedy sukcese a pozemek 
pomalu zarůstá, a to především bylinnou vegetací. 

Přestože se v zájmovém území nevyskytují žádné přirozené biotopy a charakter pozemku i 
blízkého okolí nedává předpoklady pro výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, 
byl v dubnu 2010 proveden na  pozemku 3097/2 terénní průzkum zaměřený na inventarizaci 
flóry a fauny a zjištění eventuálního výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. 

Terénní průzkum proběhl dne 21. dubna 2010 a byl zaměřen na pozemek pro míchací 
centrum a na jeho bližší okolí. Ačkoliv byl zachycen pouze jarní aspekt, lze konstatovat, že 
další návštěva lokality a provedení komplexního biologického průzkumu není potřebné ani 
účelné.  
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Lokalita se dá charakterizovat jako silně antropogenně ovlivněná, resp. vytvořená 
člověkem – polovina předmětného pozemku je v současnosti oplocena a zastavěná 
chátrajícími betonovými prefabrikáty a navážkou suti s absencí vegetačního krytu (a 
s probíhající činností mechanizace – nákladních automobilů a nakladače), na druhé polovině 
parcely je zřejmá jednak zavážka stavebních sutí, jednak zhutněná neúrodná zemina. S 
výjimkou několika kusů náletových dřevin (vrba a bříza – ve stadiu tyčkoviny, tj. cca 6 – 12 
cm výčetního průměru) zcela absentuje dřevinné patro. V zastavěné partii chybí vegetační 
kryt úplně, partie s terénním stupněm – zavážkou suti je druhově chudá, s několika druhy 
jedno- či dvouletých bylin a nízkých keřů. 

Druhová skladba je charakteristická pro společenstva silně ovlivněná antropogenní 
činností – jedná se o postupnou sukcesi na obnažené zemině s navážkou. 

Dle Katalogu biotopů České republiky (Chytrý, Kučera et Kočí 2001) odpovídá ZÚ 
charakteristice bitopu X1 Urbanizovaná území. Biotop X1 je popsán následovně: zastavěné 
části měst a vesnic nebo průmyslových a zemědělských objektů, včetně ruderální bylinné a 
dřevinné vegetace, parků, stromořadí, menších lesíků a křovin na volných plochách mezi 
zástavbou. 

Celkem bylo na lokalitě nalezeno 14 druhů rostlin, které jsou uvedeny v následujícím 
přehledu. Žádný z nalezených taxonů není legislativně chráněným druhem ani druhem vzácně 
se vyskytujícím, jedná se o druhy běžné – ruderální, plevelné či invazní druhy, bez 
specifických trofických nároků, naopak se jedná o druhy vázané na pionýrská, antropogenně 
ovlivněná stanoviště (rumiště, náspy, příkopy apod.). Z botanického hlediska se jedná o výseč 
běžného urbanizovaného území bez zvláštní ochranářské hodnoty. 

 
Mrkev obecná Daucus carota 
Štětka planá Dipsacus fulonum 
Vratič obecný Tanacetum vulgare 
Pelyněk černobýl Artemisia vulgaris 
Kopřiva dvoudomá Urtica dioica 
Vlaštovičník větší Chelidonium majus 
Pcháč obecný Cirsium vulgare 
rod Růže Rosa spp. 
Pampelišky smetánky Taraxacum sect. Ruderalia 
Bříza bělokorá Betula pendula 
Vrba jíva Salix caprea 
Laskavec ohnutý Amaranthus retroflexus 
Hluchavka nachová Lamium ppurpureum 
rod Ostružiník Rubus spp. 

Tabulka č. 18: Seznam nalezených druhů rostlin 

Ze živočichů byly pozorováním a akusticky zaznamenány 4 druhy ptáků: vrabec polní 
(Passer montanus), sýkora koňadra (Parus major), vrána obecná (Corvus corone) a káně lesní 
(Buteo buteo). S výjimkou káněte se jedná o ptačí druhy běžné až synantropní. Savci, plazi 
ani zvláště chráněné druhy bezobratlých nebyli na lokalitě zastiženi. 
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6. KRAJINA  

Dle krajinné typologie ČR se řešené území nachází v typu krajin 3U0, tedy krajiny 
urbanizované, vrcholně středověké kolonizace Hercynica a bez vymezeného reliéfu. Tento typ 
je v ČR běžný, nespadá tedy do typů krajiny, které je třeba chránit. Urbanizovaná krajina zde 
přechází do krajiny zemědělské. Vzhledem k tomu, že výrobní plochy v průmyslové zóně na 
severu Příbrami ještě nejsou zcela zaplněny, je tento přechod z vizuálního hlediska poměrně 
pozvolný. 

Zájmová lokalita leží v plochém mělkém údolí v blízkosti soutoku Litavky a 
Příbramského potoka. Údolí Litavky je ze západu ohraničeno táhlými, oblými vrcholy Brd – 
2,7 km Dubová hora  (626 m n.m.), 4,5 km  Třemošná (778 m n.m.) a 9 km nejvyšší vrchol 
Brd Tok (864 0 m n.m.), z východu se pohledově uplatňuje zalesněný 1,5 km vzdálená vrchol 
Květná (543 m n.m.). 

Zástavbě v okolí zájmové lokality dominují halové výrobní a skladové objekty. Ze 
vzdálenějších objektů se uplatňuje Teplárna Příbram a dále např. objekt nemocnice 
v Příbrami, který při pohledu z pozemku p.č. 3097/2 zakrývá částečně i barokní areál na Svaté 
Hoře. 

7. OBYVATELSTVO , HMOTNÝ MAJETEK  

Město Příbram se skládá z 18 místních částí, na jejím území, žije cca 35 tis. obyvatel, 
Z hlediska správního členění ČR se jedná o obec s rozšířenou působností. Město je soběstačné 
z hlediska potřeby základních služeb a vybavenosti a částečně i z hlediska nabídky pracovních 
příležitostí a plní vyšší obslužnou funkci pro okolní menší obce (zdravotnictví, školství, státní 
správa) a je jedním z cílů dojížďky za prací. Vzhledem k blízkosti Prahy a dobré dostupnosti 
po silnici R4 je však část obyvatel Příbrami zaměstnána i v Praze. 

 Na ploše, která bude pro výstavbu závodu využita, se nenachází žádné nemovitosti, ani 
hmotný majetek, který by byl realizací záměru znehodnocen. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA 
ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

I. Charakteristika p ředpokládaných vlivů  záměru na obyvatelstvo a životní 
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

V následujících podkapitolách je hodnocena velikost a významnost jednotlivých vlivů 
působících v důsledku realizace záměru „Míchací centrum Příbram“. Významnost 
jednotlivých vlivů byla hodnocena na základě následujících kritérií: velikost, časový rozsah, 
reverzibilita, citlivost území, mezinárodní dosah, postoj veřejnosti, nejistoty a možnosti 
ochrany.  

1. VLIVY NA VE ŘEJNÉ ZDRAVÍ , VČETNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH VLIV Ů 

Vlivy na veřejné zdraví 

Velikost a významnost vlivu na veřejné zdraví je možno posoudit na základě výsledků 
výpočtů v rozptylové a hlukové studii. Rozhodující je tedy vliv záměru na imisní  a hlukovou 
situaci, a zejména skutečnost, zda dojde k významným změnám čistoty ovzduší a akustické 
situace oproti současnému stavu. 

Pro zhodnocení vlivu na veřejné zdraví jsou zásadní průměrné roční imisní koncentrace 
škodlivin v ovzduší, které zohledňují dlouhodobou expozici jednotlivým polutantům.  

Pro účely vyhodnocení vlivu na veřejné zdraví byly zpracovány studie, které 
charakterizují zatížení prostředí polutanty v ovzduší a hlukem, jako nejvýznamnějšími noxy, 
které mají vliv na veřejné zdraví. Byla zpracována rozptylová studie - modelové hodnocení 
kvality ovzduší (Píša, 2010) a akustická studie (Moravec, Bubák, 2010), které tvoří 
samostatné přílohy tohoto oznámení. 

V nejbližší obytné zástavbě nedojde vlivem realizace záměru ke zhoršení imisní situace u 
žádné škodliviny. Příspěvky všech sledovaných škodlivin zvýší současné roční průměrné 
koncentrace o zanedbatelné hodnoty v řádu desetin procenta (maximálně 0,25 % pro NO2  a 
0,5 % pro PM10 u nejbližší obytné zástavby) a nepovedou k překročení žádných imisních 
limitů (viz následující kapitola Vlivy na ovzduší). 

Ekvivalentní hladina hluku z provozu záměru bude u nejbližší obytné zástavby (samota 
Škrtilka) v denní době dosahovat hodnoty cca 33 dB a při výjimečném nočním provozu 
v noční době pod 29 dB. Jedná se o hladinu hluku, která nemůže mít žádný vliv na zdraví 
obyvatel a leží hluboko pod platným hygienickým limitem dle NV č. 148/2006 Sb. 

Ohledně hluku z dopravy je určité riziko nepříznivých účinků hluku v okolí hlavních 
komunikací (Evropská, Husova, Čs. armády), kde jsou dosahovány v denní době hodnoty 
ekvivalentní hladiny hluku až 67 dB v denní době a 57 dB v noční době. Jedná se o hodnoty 
v chráněném venkovním prostoru staveb, tj. na vnější straně fasády. Díky tomu mohou 
obyvatelé zasažených objektů (zejména senzitivní osoby) v případě otevřených oken 
pociťovat nepříznivé účinky hluku, a to zejména pocity obtěžování. Tuto situaci však 
nezpůsobí dopravní obsluha záměru, ale je dána obecně vysokou intenzitou dopravy na 
hlavních ulicích v Příbrami. Příspěvek obslužné dopravy záměru k celkovému hluku v okolí 
hlavních pozemních komunikací v Příbrami bude nevýznamný a prakticky neměřitelný a 
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neprokazatelný. Většina obslužné dopravy bude trasována po silnici I/18 mimo obytnou 
zástavbu. 

K významnému zlepšení akustické situace v Příbrami může dojít až po vybudování 
přeložky silnice I/18, tzv. jihovýchodního obchvatu. K tomuto záměru vydal Krajský úřad 
Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne 2.9.2009 souhlasné 
stanovisko podle § 10 odst. 1) zákona č. 100/2001 Sb. 

Na základě výše uvedených skutečností, lze konstatovat, že záměr s sebou nenese zvýšené 
riziko negativního ovlivnění veřejného zdraví. Vliv na veřejné zdraví je nevýznamný. 

Sociálně ekonomické vlivy 

Vlivem realizace záměru nelze předpokládat měřitelný nárůst nebo úbytek počtu obyvatel 
v dotčených lokalitách. 

Přímým vlivem je vznik několika nových pracovních míst (zaměstnanci v provozu a řidiči 
autodomíchávačů), rozšíření poskytovaných služeb a uvedení stávajícího zanedbaného 
pozemku v průmyslové zóně do reprezentativního stavu. 

Nepřímým vlivem je posílení návazných služeb a rozšíření portfolia potenciálních 
zákazníků včetně posílení konkurenčního prostředí v tomto segmentu trhu, z čehož budou 
profitovat i místní stavební firmy a jejich zákazníci. 

Sociálně ekonomické vlivy lze hodnotit jako pozitivní. 

Vlivy na rekreační využití území 

V zájmové lokalitě ani v širším okolí nejsou žádné zařízení ani plochy umožňující 
rekreační využívání pasivním ani aktivním způsobem. Ani vyvolaná doprava nijak neomezí 
rekreační funkce v území. 

Vliv na rekreační území bude nulový. 

 Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti 

Samotná realizace záměru nevyvolá potřebu změny dopravní obslužnosti v lokalitě ani 
v jejím širším okolí, využívána bude stávající síť veřejných komunikací. 

Výjezd z areálu bude zřízen severním směrem na místní komunikaci na pozemku p.č. 
3096/1. Dále bude obslužná doprava používat ulici V Lukách a Za Balonkou, které slouží 
zejména pro obsluhu místní průmyslové zóny. Ulice Za Balonkou je zaústěna do ulice 
Obecnické (silnice III/11811), po níž se obslužná doprava dostane na okružní křižovatku 
silnic I/66 a I/18. Alternativně může být také umožněn výjezd z jihu a průjezd stávajícím 
průmyslovým areálem do ulice V Lukách. 

Záměr generuje maximálně 64 jízd nákladních automobilů  (NA) v denní době a 
maximálně 14 jízd NA při mimořádné noční směně v noční době. Jízdy osobních automobilů 
budou nevýznamné (20 v denní době a 6 v noční době). 

Počet jízd vyvolané dopravy je možno srovnat s  pozaďovými intenzitami nákladní a 
celkové dopravy a stanovit tak procentuelní navýšení intenzity dopravy vyvolané záměrem. 
Pozaďové intenzity dopravy představují nulovou variantu, tj. stav bez realizace záměru, byly 
převzaty ze sčítání dopravy dle ŘSD a upraveny pro rok 2012. 
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Navýšení intenzity dopravy  Ulice 

vzhledem k nákladní dopravě Vzhledem k celkové dopravě  

Obecnická 4,0 % 1,0 % 

Evropská 2,2 % 0,4 % 

Husova 0,3 % 0,1 % 

Tabulka č. 19: Vliv na intenzitu dopravy na nejvíce dotčených komunikacích 

Z tabulky je zřejmý relativně nízký vliv na změnu dopravní intenzity. 

Ulice Obecnická a Evropská nevedou v bezprostřední blízkosti obytné zástavby. Obdobný 
vliv jako u ulice Husovy lze očekávat i na přilehlé části ulice Čs. armády. 

Při hodnocení tohoto vlivu je třeba si dále uvědomit, že vyvolaná doprava nebude 
samoúčelná a odráží poptávku po betonové směsi na stavbách v regionu. Pokud nebude 
zprovozněno posuzované míchací centrum, bude muset být pokryta poptávka z jiné 
betonárny, což analogicky vyvolá opět nákladní dopravu v přibližně stejném rozsahu, pouze 
s jiným umístěním jejího zdroje. Příjezdová doprava k posuzovanému záměru je přitom 
vedena po vhodné trase mimo obytnou zástavbu. 

Posouzení vlivu na dopravní infrastrukturu je provedeno pro stav při maximální 
kapacitě (30 000 m3 ročně, 120 m3 denně), ta je však spíše teoretická a bude dosahována 
pouze výjimečně v jednotlivých dnech. Reálná průměrná roční kapacita je 20 000 m3 a 
průměrná denní kapacita je 80 m3 betonové směsi. 

Na základě výše uvedeného je vliv na změnu dopravní obslužnosti hodnocen z hlediska 
celkové významnosti jako nevýznamný. 

Návrhy opatření ke snížení případných negativních vlivů byly zahrnuty do podmínek v 
kapitole D.IV. - Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů. 

Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů jsou souhrnně hodnoceny 
jako nevýznamné. 

2. VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA  

Změny v čistotě ovzduší 

Pro vyhodnocení míry znečištění ovzduší v okolí posuzovaného míchacího centra a 
vyčíslení imisního příspěvku byla zpracována rozptylová studie (Píša a kol., 2010). Modelové 
hodnocení kvality ovzduší v zájmovém území bylo provedeno v pravidelné trojúhelníkové síti 
referenčních bodů s krokem 100 m. V modelovém výpočtu je zahrnut prostor navrhované 
betonárny a její blízké okolí. Oblast pokrytá výpočtem tak tvoří obdélník o výměře cca 7,9 
km2 a zahrnuje celkem 915 referenčních bodů. V referenčních bodech byl následně proveden 
výpočet imisní koncentrace jednotlivé škodliviny. 

Jako typické škodliviny vznikající při provozu nákladních automobilů a strojů 
s dieselovými motory a při manipulaci se sypkými materiály byly zvoleny oxid dusičitý NO2, 
prachové částice PM10, benzen a benzo(a)pyren. 
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Pro vyhodnocení skutečného stavu kvality ovzduší ve sledovaném území a zejména pro 
možnost porovnání vypočtených koncentrací s platnými imisními limity je nezbytné mít k 
dispozici nejen údaje o hodnoceném zdroji znečišťování, ale i příspěvky z ostatních zdrojů 
působících v řešeném území – tzv. imisní pozadí. Celková úroveň imisní zátěž v zájmovém 
území (tzv. imisní pozadí) byla stanovena na základě měřených hodnot na stanici imisního 
monitoringu, která se nachází v těsné blízkosti navrhovaného záměru. Jedná se o stanici 
Příbram, provozující automatizovaný měřicí program (viz kapitola C.II.1). 

Na základě údajů o imisním pozadí lze konstatovat, že ve stavu bez výstavby areálu se 
budou celkové koncentrace sledovaných znečišťujících látek pohybovat pod hranicí imisních 
limitů, pouze v případě průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu je možné očekávat 
překročení cílového imisního limitu. Podle odhadu imisní zátěže provedených na základě 
výsledků měření na nejbližších stanicích imisního monitoringu, lze v lokalitě 
očekávat průměrné roční koncentrace jednotlivých znečišťujících látek ve vztahu k imisnímu 
limitu bez zohlednění meze tolerance na úrovni 50 % imisního limitu NO2, 22 % u benzenu, 
63 % u suspendovaných prachových částic frakce PM10. V případě maximálních hodinových 
koncentrací NO2 to pak bude nejvýše 38 % limitu a u maximálních denních koncentrací PM10 
poté 76 % limitu. Pouze u benzo(a)pyrenu lze očekávat hodnoty nad hranicí cílového 
imisního limitu, které jsou však způsobeny vlivem zvýšených emisí ze spalování pevných 
paliv v zimních měsících. Hodnoty pro benzo(a)pyren byly převzaty ze stanice imisního 
monitoringu v Plzni, pro hodnocené území Příbrami však lze uvažovat obdobnou imisní zátěž, 
která se může lišit v závislosti na množství a blízkostí lokálních topenišť, které tvoří 
dominantní složku imisní zátěže benzo(a)pyrenu. 

Vlivem provozu hodnoceného míchacího centra lze očekávat v zájmové lokalitě zvýšení 
imisní zátěže u všech sledovaných znečišťujících látek, které však bude se vzdáleností od 
záměru rychle klesat, nárůst imisní zátěže byl zaznamenán také podél odjezdových a 
příjezdových tras. Nejvyšší nárůst byl vypočten přímo v prostoru navrhované betonárny. U 
průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého bude dosahovat nejvýše 0,6 µg.m-3, což je 
1,5 % imisního limitu. U maximálních hodinových koncentrací bylo vypočteno navýšení o 
max. 30 µg.m-3, což je 15 % imisního limitu, v žádném bodě však nedojde vlivem provozu 
záměru k překročení imisního limitu. V případě průměrných ročních koncentrací 
suspendovaných částic frakce PM10 dojde k nárůstu nejvýše o 1 µg.m-3, což je 3 % imisního 
limitu. U maximálních denních koncentrací lze v prostoru betonárny očekávat nejvyšší nárůst 
do 50 % imisního limitu (25 µg.m-3). Průměrné roční koncentrace benzenu se zvýší 
minimálně, nejvýše o 0,1 % (0,005 µg.m-3) , u benzo(a)pyrenu pak nejvýše o 0,5 % cílového 
imisního limitu (0,005 ng.m-3). 

Plánované míchací centrum se nachází v průmyslové zóně města, nejbližší obytná 
zástavba je tak situována ve vzdálenosti cca 500 m severně od záměru (samota Škrtilka). 
Další nejbližší zástavbou je chatová osada u Čertova pahorku. V těchto dvou nejbližších 
lokalitách lze již zaznamenat výrazně nižší příspěvky z provozu plánované betonárny. U 
průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého byl vypočten nejvyšší nárůst 0,03 a 0,1 
µg.m-3 (do 0,25 % imisního limitu). U maximální hodinové koncentrace do 10 µg.m-3 (5 % 
imisního limitu). V případě průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic frakce 
PM10 dojde k nárůstu nejvýše o 0,05 µg.m-3 (samota Škrtilka), 0,2 µg.m-3 (chatová osada u 
Čertova pahorku), 0,4 µg.m-3 (podél Evropské ulice) a 0,05 µg.m-3 (podél ulice Husovy). U 
maximálních hodinových koncentrací byl nejvyšší nárůst u obytné zástavby vypočten  cca 2 
µg.m-3 a podél odjezdových tras do 1,5 µg.m-3, tj. na úrovni 4 % imisního limitu. Přírůstky 
průměrných ročních koncentrací benzenu a benzo(a)pyrenu se u obytné zástavby budou blížit 
nule. 
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Celkově lze konstatovat, že změna imisní zátěže způsobená provozem navrhovaného 
míchacího centra Příbram nezpůsobí ani při maximálním teoretickém pracovním výkonu 
překračování imisních limitů pro průměrné roční koncentrace sledovaných znečišťujících 
látek. Pouze u denních koncentrací suspendovaných prachových částic frakce PM10 lze 
očekávat mírné překročení limitních hodnot, avšak pouze v areálu průmyslové zóny, ve velké 
vzdálenosti od obytné zástavby. přesto jsou investorem navržena následující opatření pro 
snížení imisní zátěže prachovými částicemi. 

Výpočty v rozptylové studii však neuvažovaly s dodatečnými protiprašnými opatřeními 
proti vzniku sekundární prašnosti a proto jsou výsledky výpočtu koncentrací PM10 
nadhodnoceny a mají velkou rezervu na straně bezpečnosti. V provozu budou navíc 
uplatňována následující opatření:  

• skrápění skládky a násypky kameniva 

• důsledné čištění areálových komunikací a v době delšího sucha i jejich pravidelné kropení 

• očista vozidel před vjezdem na veřejnou komunikací 

• vnitroareálové komunikace budou provedeny jako zpevněné s jednolitým povrchem 

Tato opatření jsou zpracovatelem oznámení navržena a uvedena v příslušné kapitole D.IV. 
Na řadovém 5frakčním zásobníku kameniva bude instalováno skrápěcí zařízení a uzavírací 
poklopy proti prašnosti. Doporučit lze i zastřešení prostoru hald sypkých materiálů. Jde o 
nízkonákladové opatření, které neomezuje práci se surovinou a přitom výrazně omezí 
možnost jejího zvíření větrem.  

Opatření je nutno uplatňovat celoročně, se zvýšenou intenzitou pak v období výskytu 
zvýšených koncentrací PM10 (nad 80 % denního limitu, tj. nad 40 µg.m-3) a při výskytu 
podmínek typických pro vznik sekundární prašnosti, tj. v době déletrvajícího sucha. Pomocí 
těchto opatření je možné nárůst koncentrací PM10 minimalizovat a imisní dopady záměru na 
území pak budou nevýznamné. 

Období výstavby 

Období výstavby nebylo samostatně řešeno v rozptylové studii. Samotná výstavba bude 
krátkodobá a z hlediska objemu stavebních a zemních prací nevýznamná. Zemní práce budou 
minimalizovány, založení objektu betonárny bude na betonové základové desce v nezbytně 
nutném rozsahu pod betonárnou, zásobníkem kameniva a sily na cement. 

V rámci výstavby nebudou přepravovány významné objemy stavebního materiálu ani 
zemin mimo areál. Nejvýznamnější potenciální vliv na ovzduší lze spatřovat v období 
demoličních prací stávající zpevněné plochy (pokud bude nutná) a v období hrubých 
terénních úprava, které však budou vzhledem k rovinatosti pozemku nenáročné. V období 
těchto prací je nutno dodržovat analogická protiprašná opatření, jako v období provozu. 
Zejména je třeba staveniště v suchém období zkrápět, odpad odvážený ze staveniště 
přepravovat v zakrytých automobilech a očistit dopravní prostředky před výjezdem na 
veřejnou komunikaci. 

Vlivy na mikroklima 

Vzhledem k charakteru, rozsahu a umístění záměru nejsou předpokládány významné vlivy 
na mikroklima. 
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Návrhy opatření ke snížení případných negativních vlivů byly zahrnuty do podmínek v 
kapitole D.IV. - Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů. 

Posouzení vlivu na ovzduší je provedeno pro stav při maximální kapacitě (30 000 m3 
ročně, 120 m3 denně), ta je však spíše teoretická a bude dosahována pouze výjimečně 
v jednotlivých dnech. Reálná průměrná roční kapacita je 20 000 m3 a průměrná denní 
kapacita je 80 m3 betonové směsi. 

Vlivy na ovzduší a klima jsou z hlediska velikosti hodnoceny jako nepříznivé, avšak při 
splnění navrhovaných opatření jsou z hlediska celkové významnosti hodnoceny jako 
nevýznamné.. 

3. VLIVY NA VODU  

Vlivy na kvalitu podzemních a povrchových vod 

Riziko kvalitativního ohrožení povrchových a podzemních vod např. odpadními vodami 
nebo chemickými přísadami (plastifikátory, urychlovače tuhnutí) je minimalizováno 
navrženou technologií zpracování a zpětného využití odpadních vod, resp. způsobem 
skladování a dopravy přísad. 

Pozemek bude vyspádován tak, aby žádné vody z povrchu nevytékaly mimo areál 
míchacího centra. Voda z mytí a oplachu míchacího centra a autodomíchávačů bude zbavena 
nerozpuštěných látek v recyklingu a dále využita. Srážková voda bude také využita 
v recyklingu a nevyužitelný přebytek bude likvidován vsakem na vlastním pozemku. 

Stávající nevyhovující zpevnění bude nahrazeno betonovým povrchem. Případný zásak 
úkapů pohonných hmot a maziv z automobilů a technologických zařízení znemožňuje 
zpevnění ploch.  

Postupy a prostředky pro případ menších havárií budou řešeny samostatně v havarijním 
plánu. V případě dodržování standardních bezpečnostních postupů během realizace a provozu 
záměru a v případě realizace navržených opatření, nepovede realizace záměru ke zhoršení 
jakosti podzemních a povrchových vod.  

Ovlivnění režimu podzemních vod, změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny 
podzemní vody 

Záměr míchacího centra nevyvolá potřebu nových zdrojů vody. Nároky na potřebu 
technologické vody, pitné vody a vody pro sociální účely pokryje vodovodní řád 
s dostatečnou kapacitou. 

V této souvislosti je zvažována možnost využití podzemní vody jako vody záměsové, resp. 
technologické. K tomuto účely by bylo nutné zbudovat studnu nebo vrt pro čerpání podzemní 
vody. Možnost je zatím ve stadiu úvah a bude záviset na výsledcích dalších jednání a zjištění 
a eventuelně na výsledcích průzkumných prací.  

Stávající využití území zůstane celkově zachováno, záměr nemůže vyvolat ovlivnění 
režimu podzemních vod ani neovlivní vydatnost zdrojů podzemní vody a nezpůsobí změny 
hladiny podzemní vody. K ovlivnění hladiny podzemní vody by mohlo dojít při čerpání 
podzemní vody pro pokrytí spotřeby záměsové a technologické vody. Pro toto čerpání by bylo 
nutné povolení vodoprávního úřadu dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění 



OZNÁMENÍ ZÁMĚRU  ČÁST D  

Míchací centrum Příbram  ÚDAJE O VLIVECH  

 

G E T s. r. o.  Strana 60 z 78  

Pro povolení odběru je nutné vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle § 9 zákona o 
vodách. 

Vliv na povrchový odtok a změnu říčné sítě 

Vzhledem k částečnému využití dešťových srážek jako technologické vody, bude 
zasakované množství dešťových vod v celkovém součtu nižší. Množství takto odebírané vody 
nebylo stanoveno, z důvodu proměnlivých klimatických podmínek jde spíše o příležitostné 
využití.  

K výrazným změnám množství dešťových srážek zasakovaných do půdy nedojde, 
stávající využití a charakter území bude v zásadě zachován. Srážkové vody nevyužité 
v recyklingu se budou zasakovat přímo na pozemku míchacícho centra. 

S realizací záměru není spojen jakýkoliv zásah do říční sítě.  

Návrhy opatření ke snížení případných negativních vlivů byly zahrnuty do podmínek v 
kapitole D.IV. - Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů. 

Vlivy na povrchové a podzemní vody jsou hodnoceny jako nevýznamné až nulové. 
V případě odběru podzemní vody jako vody záměsové bude míra vlivu posouzena 
v příslušném vodoprávním řízení. 

4. VLIVY NA P ŮDU 

Zábor půd (ZPF, PUPFL) 

Realizace záměru si nevyžádá zábor půdy. Areál míchacího centra bude umístěn 
v katastrálním území Příbram v průmyslové zóně, na parcele, která je dle údajů z katastru 
nemovitostí vedena jako ostatní plocha: 

3097/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha 

Pozemek tedy není chráněn jako zemědělský půdní fond ani jako pozemek určený k plnění 
funkcí lesa. 

Skrývka ornice nebude nutná. Povrch je z jedné poloviny zpevněn, z druhé poloviny 
zatravněn. Povrch i této druhé poloviny však byl v minulosti antropogenně pozměněn a není 
pokryt ornicí, která by se dala využít. Zemina bude v nezbytné míře odstraněna a bude s ní 
nakládáno jako s běžnou výkopovou zeminou. 

Vliv na čistotu půdy 

Riziko ohrožení čistoty půdy je minimalizováno navrženými bezpečnostními opatřeními 
ke skladování a manipulaci se znečišťujícími látkami. Případný zásak úkapů pohonných hmot 
a maziv z automobilů a technologických zařízení znemožňuje zpevnění předmětných ploch. 

Riziko kontaminace půdního prostředí na sousedních pozemcích prostřednictvím splachů 
bude eliminováno způsobem zpevnění, vyspádování a odvodnění pozemku, mimo vlastní 
pozemek nebude žádná voda vypouštěna. 

Postupy a prostředky pro případ menších havárií budou řešeny samostatně v havarijním 
plánu. V případě dodržování standardních bezpečnostních postupů během realizace a provozu 
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záměru a v případě realizace navržených opatření, nepovede realizace záměru ke zhoršení 
kvality a čistoty půdy. 

Vliv na změnu místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

Záměr nemění charakter ani topografii stávajícího povrchu zájmového území, zpevněním 
povrchů bude znemožněno erozi a nestabilnímu chování zemin.  

Návrhy opatření ke snížení případných negativních vlivů byly zahrnuty do podmínek v 
kapitole D.IV. - Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů. 

Vlivy na půdu jsou hodnoceny jako nevýznamné až nulové. 

5. VLIVY NA HORNINOVÉ PROST ŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE  

Realizace záměru nepředstavuje zásah do horninového prostření ani znehodnocení 
přírodních zdrojů. Významné negativní vlivy s tímto spojené se nepředpokládají. 

Vlivy na horninové prostředí jsou hodnoceny jako nevýznamné až nulové. 

6. VLIVY NA FAUNU , FLÓRU A EKOSYSTÉMY  

Vlivy na vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů 

Realizace záměru neznamená na západní polovině pozemku žádnou zásadní změnu ve 
využití území, tato plocha je zpevněná a bude dále využívána jako zpevněná. Na východní 
polovině parcely byla provedena zhutnělá navážka, probíhá zde sukcese a plocha pomalu 
zarůstá především bylinnou vegetací. 

Přestože se v zájmovém území nevyskytují žádné přirozené biotopy a charakter pozemku i 
blízkého okolí nedává předpoklady pro výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, 
byl v dubnu 2010 proveden na  pozemku 3097/2 terénní průzkum zaměřený na inventarizaci 
flóry a fauny a zjištění eventuálního výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (viz 
kapitola C.II.5). V rámci průzkumu nebyl nalezen žádný zvláště chráněný druh dle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb., ani nebyly zjištěny podmínky, které by byly pro potenciální výskyt těchto 
druhů vhodné. Ačkoliv byl zachycen pouze jarní aspekt, lze konstatovat, že další návštěva 
lokality a provedení komplexního biologického průzkumu není potřebné ani účelné. 

Vliv je hodnocen jako nevýznamný. 

Vlivy na lesní porosty, stromy a porosty dřevin rostoucích mimo les 

Realizací záměru nebude dotčen žádný lesní porost. 

Na pozemku 3097/2, zejména v blízkosti oplocení a na severním okraji, se nalézá několik 
jednotlivých kusů samostatně rostoucích dřevin. Z keřů je tu několik exemplářů růže šípkové, 
ze stromů pak vrba jíva a bříza bělokorá. Jedná se o velmi mladé náletové dřeviny ve stádiu 
tyčkoviny s průměrem kmínku maximálně do 6 -12 cm. Realizací záměru dojde k odstranění 
těchto dřevin 

Vliv je vzhledem k počtu a kvalitě dřevin hodnocen jako nevýznamný, přesto je 
doporučeno v rámci ozelenění areálu provést i výsadbu cca 20 ks dřevin (keřů nebo stromů), 
jako kompenzační opatření. 
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Vlivy na prvky ÚSES  a VKP 

Záměr leží dostatečně daleko od všech prvků systému ÚSES i VKP, k ovlivnění nedojde.  

Vlivy na soustavu Natura 2000 

Vliv realizace záměru na soustavu NATURA 2000 byl vyloučen stanoviskem orgánu 
ochrany přírody podle § 45i, odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Stanovisko 
Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. 
029579/2010/KÚSK ze dne 25.2.2010  je vloženo v části H tohoto oznámení. 

Vliv na ekosystémy  

Na ploše záměru a v blízkém okolí se nenachází žádný přirozený ani přírodě blízký 
ekosystém. 

Při terénním průzkumu zde byl identifikován bitop X1 Urbanizované území. Biotop X1 je 
popsán následovně: zastavěné části měst a vesnic nebo průmyslových a zemědělských 
objektů, včetně ruderální bylinné a dřevinné vegetace, parků, stromořadí, menších lesíků a 
křovin na volných plochách mezi zástavbou. 

Vzhledem k charakteru, rozsahu a umístění posuzovaného záměru není předpoklad 
významného ovlivnění jiných biotopů a ekosystémů.  

Návrhy opatření ke snížení případných negativních vlivů byly zahrnuty do podmínek v 
kapitole D.IV. - Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů. 

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy jsou hodnoceny jako nevýznamné až nulové. 

7. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK ,  KULTURNÍ PAMÁTKY  

Vliv na hmotný majetek 

Realizací záměru nebude dotčen žádný hmotný majetek. Naopak díky vybudování nového 
moderního zařízení včetně zpevněných ploch dojde k výraznému zhodnocení této části 
průmyslového areálu, který se v současné době nachází v neudržovaném stavu. 

Vlivy na kulturní památky, archeologicky a jinak památkově citlivá území  

Realizace záměru nepředstavuje zásah do kulturní památky nebo jinak památkově 
chráněného území. 

Obecně nelze dopředu vyloučit případný archeologický nález. V případě nálezu je nutné 
postupovat dle platných předpisů. Jako dostatečná kompenzace tohoto potenciálního vlivu je 
požadavek na oznámení záměru provádět zásahy v terénu Archeologickému ústavu AV ČR 
(Letenská 4, 118 01 Praha 1). Jemu nebo oprávněné organizaci bude umožněno provést na 
dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Vzhledem k tomu, že v minulosti 
proběhly na zájmové lokalitě terénní úpravy spočívající v navezení materiálu a vytvoření 
zhutnělého násypu a vzhledem k malému objemu budoucích zemních prací je 
pravděpodobnost archeologického nálezu minimální. 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky jsou hodnoceny jako nevýznamné až 
nulové. 
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8. VLIVY NA KRAJINNÝ RÁZ  

Změny reliéfu krajiny  

Posuzovaný záměr nevyžaduje výrazné terénní úpravy, není předpoklad změny reliéfu 
krajiny.  

Vlivy na krajinný ráz 

Vzhledem k umístění záměru v průmyslové zóně a jeho začlenění do krajiny (prostorové 
uspořádání, parametry objemu a výšky instalovaného zařízení, atd.), není předpoklad 
významných vlivů na krajinný ráz. Dle krajinné typologie ČR se řešené území nachází v typu 
krajin 3U0, tedy krajiny urbanizované, vrcholně středověké kolonizace Hercynica a bez 
vymezeného reliéfu. Tento typ je v ČR běžný, nespadá tedy do typů krajiny, které je třeba 
chránit. 

Stavebními objekty blízkého okolí záměru jsou jednotlivé výrobní a skladové budovy 
v průmyslové zóně. Jedná se převážně o dvou až třípatrové objekty s výškou okolo 10 m. 
V širším okolí, zejména západně, jsou umístěny hmotnější a výrazně vyšší budovy. Území 
průmyslové zóny pak dominuje objekt teplárny s vysokým komínem. 

Pozemek pro míchací centrum leží prakticky v nejnižším místě průmyslové zóny, směrem 
k západu se terén zvedá. Právě v západní části jsou přitom umístěny nejvyšší a hmotné 
objekty (teplárna, haly QuinnPlastics se sily apod.). Umístěním v nejnižším bodě terénu je 
vytvořen předpoklad menšího vizuálního ovlivnění okolí a zmenšuje se riziko vytvoření nové 
dominanty celé zóny. 

 
Obrázek č. 12: Pohled na zájmové území z východu od ČOV, v sousedství halové objekty, v pozadí vlevo 

teplárna 

Samotné zařízení betonárny není příliš hmotné. Objekt míchacího jádra je tvořen 
opláštěnými kontejnery s výškou 11,1 m a půdorysným rozměrem cca 4,5 x 6,5 m, přiléhající 
zásobník kameniva s obdobným půdorysným rozměrem má výšku 6,7 m. Tři sila o průměru 
3,2 m jsou nejvyššími stavebními objekty, čistá výška od základů po horní úroveň komor je 
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12,25 m, výše je umístěno pouze zábradlí a prachový filtr. Menší rozměry jednotlivých 
komponent způsobí, že ze vzdálenějších pohledů (obytná zástavba, turisticky exponovaná 
místa) nebude míchací centrum vizuálně dominovat. 

V rámci hodnocení vlivu na krajinný ráz byl posouzen i vizuální kontakt s památkově 
chráněnými objekty, zejména s národní kulturní památkou Svatá Hora. Betonárna se uplatní 
ve společném pohledu se Svatou Horou od železničního přejezdu polní cesty k samotě 
Škrtilka a do Trhových Dušníků. Tento pohled je zobrazen na následující fotografii. 
Z obrázku je zřejmé, že pohled na budovy v areálu Svatá Hora je z tohoto místa již nyní 
znehodnocen existencí vysoké budovy nemocnice v Příbrami. Zároveň je zřejmé, že 
betonárna bude nižší, nenaruší horizont a nebude se vizuálně promítat před objekt Svaté Hory. 

 
Obrázek č. 13: Vyznačení přibližné výšky betonárny na fotografii se Svatou Horou v pozadí – pohled od 

železničního přejezdu 

Žádný jiný pohled není z hlediska vlivu na krajinný ráz tak exponovaný. Je to zejména 
proto, že ve vzdálenosti, z níž se ještě betonárna samostatně vizuálně projeví, nejsou žádná 
pohledová místa (obytné území, místa s výskytem turistů apod.). 

Při hodnocení vlivu na krajinný ráz je třeba zvážit fakt, že území je územním plánem 
určeno k průmyslové výrobě, což je jeho charakteristický rys. Nový moderní výrobní objekt 
do takového území organicky patří. 

Jako dostatečné kompenzační opatření proti přílišnému vizuálnímu uplatnění je 
navrhováno pro konstrukci opláštění betonárny a povrch cementových sil použít tlumené 
antireflexní barvy. 

Vlivy na krajinu jsou hodnoceny jako nevýznamné až nulové. 

9. FYZIKÁLNÍ VLIVY  

Potenciálně nepříznivým fyzikálním vlivem, spojeným s realizací záměru je vliv hluku. 
Pro posouzení vlivu na akustickou situaci byla zpracována akustická studie (Příloha č. 1; 
Bubák, Moravec, 2010). Kompletní grafická i numerická prezentace výsledků výpočtu pro 
celé zájmové území je uvedena v akustické studii. 
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Předmětem akustické studie bylo vyhodnocení vlivu nákladní automobilové dopravy 
obsluhující areál betonárny (expedice produktů a dovoz vstupních surovin) na akustickou 
situaci podél nejbližších využívaných veřejných komunikací. Hodnocení bylo provedeno pro 
výhledový stav v roce 2012. Dále byl předmětem hodnocení vliv vlastního provozu – tzn. 
technologie betonárny a přepravních prostředků v areálu a na účelové komunikaci – na 
akustickou situaci v nejblíže položeném chráněném venkovním prostoru a chráněném 
venkovním prostoru staveb. Toto hodnocení bylo provedeno v souladu s požadavky Nařízení 
vlády č. 148/2006 Sb. v platném znění. 

Hluk z dopravy 

Z výsledků výpočtu vyplývá, že realizace záměru není spojena s významnou změnou 
(nárůstem) hladiny hluku z dopravy na pozemních komunikacích v chráněných venkovních 
prostorech staveb v okolí dotčených komunikací. Expedice betonových směsí a dovoz 
vstupních surovin do betonárny v průmyslové zóně v Příbrami se bude podílet na hlukové 
zátěži naprosto nevýznamným způsobem. Příspěvek hluku z nákladních automobilů 
obsluhujících betonárnu k celkovému hluku z ostatních automobilů projíždějících po ulicích 
Evropská, Husova i Čs. armády bude při realizaci záměru teoretický, nerozpoznatelný a 
objektivně měřením neprokazatelný (0,0-0,1 dB v denní době a 0,1 – 0,2 dB v noční době při 
výjimečném nočním provozu). 

Hluk z provozu záměru 

Akustický vliv provozu betonárny byl posouzen vzhledem k nejbližší obytné zástavbě, což 
je samota Škrtilka č. p. 340 cca 540m severním směrem od plánovaného provozu.  

Z výpočtu vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru této stavby, bude ekvivalentní 
hladina akustického tlaku A LAeq,8h = 33,1 dB při denním provozu betonárny a LAeq,1h = 28,4 
dB při mimořádném nočním provozu betonárny. Vypočtené hodnoty jsou výrazně nižší než 
hodnoty hygienického limitu pro hluk z provozoven stanovené nařízením vlády č. 148/2006 
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (hygienický limit je 50 dB pro 
den a 40 dB pro noc). 

Hluk z výstavby 

Období výstavby nebylo samostatně řešeno exaktním výpočtem v hlukové studii. Samotná 
výstavba bude krátkodobá a z hlediska objemu stavebních a zemních prací nevýznamná. 
Zemní práce budou minimalizovány, založení objektu betonárny bude na betonové základové 
desce v nezbytně nutném rozsahu pod betonárnou, zásobníkem kameniva a sily na cement. 

V rámci výstavby nebudou přepravovány významné objemy stavebního materiálu ani 
zemin mimo areál. Výstavba se neprojeví akusticky významnou změnou intenzity dopravy na 
veřejných komunikacích. 

Nejvýznamnější potenciální vliv na akustickou situaci lze spatřovat v období demoličních 
prací zpevněných ploch a zemních prací. V období těchto prací může být nasazeno např. 
kolové či pásové rýpadlo nebo dozer s hladinou akustického výkonu cca LwA = 110 dB. Ani 
v takové případě však nedojde k překročení hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti, 
jak je uvedeno a doloženo v akustické studii.  
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Vibrace 
Současné technologie používané k výrobě betonové směsi nejsou považovány za 

významné zdroje vibrací. Jedná se o zařízení bez potřeby vibračních zařízení, které jsou 
zapotřebí např. při ukládce betonové směsi, výrobě prefabrikátů nebo vibrolisování 
betonových dílců. Vibrace dílčích částí zařízení mohou vznikat vlivem špatného technického 
stavu těchto dílů. Tyto vibrace jsou zdraví neškodné s minimálním přenosem do základové 
konstrukce a lze jim předcházet pravidelnou údržbou a servisem zařízení. Zatížení území 
vibracemi by mělo odpovídat dnešnímu stavu. Otřesy a vibrace vznikající vlivem dopravy 
nejsou v kontextu zasaženého území významné. Kvalitní konstrukce vozovek a dostatečná 
vzdálenost od obytných objektů znemožní jakýkoli měřitelný vliv vibrací či otřesů na budovy 
i vnitřní prostředí staveb. 

Posouzení vlivu na akustickou situaci je provedeno pro stav při maximální kapacitě 
(30 000 m3 ročně, 120 m3 denně), ta je však spíše teoretická a bude dosahována pouze 
výjimečně v jednotlivých dnech. Reálná průměrná roční kapacita je 20 000 m3 a 
průměrná denní kapacita je 80 m3 betonové směsi. 

Dle závěrů akustické studie lze konstatovat, že provoz míchacího centra v průmyslové 
zóně v Příbrami nebude znamenat významné zhoršení akustické situace v území, a to 
vzhledem k nízkému nárůstu akustické imise z dopravy i z provozu i vzhledem k omezenému 
rozsahu zasaženého území. Vliv na fyzikální charakteristiky je možno charakterizovat jako 
nevýznamný. 

II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Rozsah vlivů spojených s realizací záměru je možné hodnotit jako úzce lokální, 
s omezením na prostor míchacího centra a nejbližší okolí (desítky, nižší stovky metrů). Jediné 
vlivy, které toto území přesahují, jsou pouze vlivy spojené s přepravou suroviny. Tyto vlivy 
jsou však, vzhledem k celkovému zatížení dotčených komunikací a malém podílu vyvolané 
dopravy na tomto zatížení, nevýznamné. Veškeré vlivy záměru jsou tedy omezené plošně i 
vzhledem k zasažené populaci. 

Žádné vlivy nebyly vyhodnoceny jako významně nepříznivé. 

Vlivy na ovzduší a klima jsou z hlediska velikosti hodnoceny jako nepříznivé. Je to 
zejména z důvodu obecně vyššího rizika ovlivnění kvality ovzduší zejména imisní situace 
škodliviny PM10, a to převážně pouze v případě technologické nekázně. Pro eliminaci tohoto 
vlivu je navržen celý soubor účinných opatření. Při splnění navrhovaných opatření je 
tento vliv z hlediska celkové významnosti hodnocen jako nevýznamný až nulový. 

III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující státní 
hranice 

Posuzovaný záměr vzhledem ke svému charakteru a lokalizaci nemůže vyvolat nepříznivé 
vlivy přesahující státní hranice. 
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IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů 

Etapa přípravy a výstavby záměru: 

1. V prováděcích projektech budou jednotlivé druhy odpadu vznikající během 
výstavby i provozu záměru upřesněny a bude stanoveno jejich množství a 
předpokládaný způsob shromaždování, skladování, třídění a zneškodnění. 

2. V rámci projektové přípravy bude zpracován plán ozelenění areálu, zelené plochy 
budou umístěny zejména u vjezdu a výjezdu v blízkosti administrativního zázemí a 
dále u oplocení při jižní a severovýchodní hranici areálu. Bude dodržena plocha 
min. 600 m2 nezpevněných ploch. Pro ozelenění bude zvoleno min. 20 ks dřevin 
(keřů nebo stromů). 

3. V rámci projektové přípravy bude zabezpečena realizace opatření, které eliminují 
potenciální znečištění ovzduší tuhými znečišťujícími látkami: 
- pojížděné zpevněné plochy v areálu míchacího centra provést jako zpevněné 

s jednolitým povrchem (beton), 
- cementová sila vybavit účinnými prachovými filtry (např. typ WAMECO 

FC2J13V nebo obdobný s minimálně stejnou účinností), 
- celý prostor mísícího jádra i všechny dopravní cesty kameniva ze zásobníku a 

cementu z cementových sil zakrytovat, 
- v objektu míchacího centra instalovat odprašovací zařízení Airbag, který bude 

sloužit k odvzdušnění míchačky a k zachycení prachových částic při dávkování 
cementu a kameniva, 

- na  zásobníku kameniva instalovat skrápěcí zařízení a uzavírací poklopy proti 
prašnosti, 

- na skladovacích boxech kameniva instalovat skrápěcí zařízení, 

4. Při demoličních a zemních pracích bude postupováno dle zákona č. 185/2001 Sb. a 
dle jeho prováděcích předpisů. Odpad bude předáván pouze oprávněné osobě. 
Odpad bude dle způsobu využívání či odstraňování podroben příslušným 
laboratorním zkouškám dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., tak aby vyhovoval pro 
přijetí do příslušného typu zařízení. 

5. Vlastní výstavba bude organizačně zabezpečena způsobem, který maximálně 
omezí možnost narušení faktoru pohody, zejména v nočních hodinách - veškeré 
stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu a 
odvozem odpadu z demolice budou uskutečňované v době mezi 7.00 – 21.00 hod. 

6. V průběhu výstavby budou prováděna opatření k minimalizaci emisí tuhých 
znečišťujících látek, a to.: 
- čištěním zpevněných ploch a souvisejících komunikací (v případě sucha 

výhradně mokrým způsobem), 
- zkrápěním zpevněných ploch při vlastní demolici, 
- minimalizací zásob sypkých stavebních materiálu a ostatních potencionálních 

zdrojů prašnosti, 
- zamezením šíření prašnosti do okolí za nepříznivých povětrnostních podmínek 

(např. vhodnou manipulací se sypkými materiály, kropením, aj.), 
- zabezpečením nákladu na automobilech proti úsypům a úletům 
- čištěním dopravních prostředků před výjezdem na veřejnou komunikaci 
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7. Bude prováděna pravidelná kontrola souvisejících komunikací v nejbližším okolí 
stavby. V případě potřeby bude zajištěno jejich ruční čištění nebo mytí kropícím 
vozem. 

8. Dodavatel stavby zajistí sjízdnost cest používaných během budování pro ostatní 
uživatele, po ukončení výstavby uvede příjezdové cesty do původního stavu. 

9. Budou prováděna opatření k minimalizaci rizika úniku látek závadným vodám a 
půdě (ropné produkty, nátěrové hmoty a ostatní chemikálie) a kontaminace těchto 
složek životního prostředí, např.:  
- pro parkování a opravy stavebních mechanismů a manipulaci s ropnými 

látkami a látkami nebezpečnými vodám, zřídit tzv. stavební dvůr (např. 
stávající zpevněné plochy), 

- stavební mechanismy, které se budou pohybovat na stavebních pozemcích, 
musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat 
zejména z hlediska možných úkapu ropných látek; kontrola bude prováděna 
pravidelně, zejména před zahájením prací v těchto prostorech, 

- s látkami závadnými vodám bude nakládáno pouze v místech k tomu určených, 
která jsou dostatečně zajištěna proti úniku těchto látek do vod povrchových 
nebo podzemních, 

- v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná 
zemina neprodleně odstraněna, odvezena (resp. předána oprávněné osobě) a 
uložena na lokalitě určené k těmto účelům. 

10. Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a 
oddělené shromaždování jednotlivých druhů odpadu v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., v platném znění.  

11. V prostoru stavby bude zakázáno mytí strojů a motorových vozidel a jejich 
součástí s výjimkou očisty kol před výjezdem na místní komunikaci. 

12. Opláštění betonárny a povrch cementových sil bude opatřen antireflexním nátěrem 
v tlumené barvě. 

Etapa provozu záměru: 

13. Prováděna budou opatření k minimalizaci emisí tuhých znečišťujících látek, a to.: 
- pravidelným čištěním zpevněných ploch a souvisejících komunikací (v době 

delšího sucha i jejich pravidelné kropení a mokré čištění), 
- zamezením šíření prašnosti do okolí za nepříznivých povětrnostních podmínek 

(např. skrápěním skládky a zásobníku kameniva, vhodnou manipulací se 
sypkými materiály, aj.), 

- zabezpečením nákladu na automobilech proti úsypům a řádnou očistou vozidel 
před jejich vjezdem na veřejnou komunikace. 

Opatření je nutno uplatňovat celoročně, se zvýšenou intenzitou pak v období 
výskytu zvýšených koncentrací PM10 (nad 80 % denního limitu, tj. nad 40 µg.m-3) 
a při výskytu podmínek typických pro vznik sekundární prašnosti, tj. v době 
déletrvajícího sucha. 

14. Pro výrobu betonu bude preferováno kamenivo těžené (z pískoven a 
štěrkopískoven) a nikoliv kamenivo drcené (z kamenolomů). Bude preferováno 
kamenivo prané, tj. zbavené jemných podílů, které by se při manipulaci mohly stát 
zdrojem prašnosti. 
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15. Bude prováděna pravidelná údržba zařízení na snižování prašnosti, instalovaných 
na výrobní lince, spočívající zejména v kontrole a pravidelné výměně prachových 
filtr ů osazených na zásobnících cementu (silech).  

16. Veškeré dopravní cesty cementu budou uzavřené a zakryté se zařízením 
na cirkulaci zaprášeného vzduchu, které znemožňuje únik cementového prachu. 
Jednotlivá zásobní sila cementu budou pečlivě utěsněna proti vnikání vody a 
vodních par a opatřena odvzdušňovacími odlučovacími prachovými filtry. 

17. Látky závadné vodám a půdě (např. mazací a převodové oleje, barvy a laky 
používané při údržbě, apod.) budou zabezpečeny dle příslušných legislativních 
předpisů. Prostory, kde se bude nakládat s těmito látkami či odpady, musí být 
vybaveny sanačními prostředky. Bude zpracován havarijní plán pro případ úniku 
nebezpečných látek.  

18. Chemické přísady pro výrobu betonové směsi (plastifikátory, urychlovače tuhnutí) 
budou skladovány v typových plastových dvouplášťových nádobách, které budou 
postaveny v bezpečnostní nádrži pro zachycení případného úniku přísad. Umístěny 
budou v uzavřeném skladu. Přísady budou dopravovány čerpadly a potrubím do 
vah plastifikátorů a z nich dávkovány do míchačky. Jako přísady budou používány 
výhradně certifikované výrobky. Na provozovně budou k dispozici bezpečnostní 
listy všech přísad. 

19. K likvidaci veškerých zbytků betonové směsi z bubnů autodomíchávačů, čerpadel 
a z oplachu vozidel, míchačky a prostoru pod míchačkou bude zřízeno 
bezodpadové recyklační zařízení. 

20. Srážkové vody spadlé do areálu betonárny v prostoru míchacího zařízení a 
recyklingu a kalové vody z recyklace zbytků čerstvého betonu a z mytí 
technologického zařízení budou sváděny a uchovávány v nepropustných jímkách 
recyklačního zařízení a zpětně používány ve výrobním procesu. 

21. Dešťové vody nevyužité v recyklingu budou zasakovány výhradně na vlastním 
pozemku míchacího centra, k tomu můžou být vybudovány vsakovací jímky.  

22. Odtok dešťové vody do vsakovací jímky bude opatřen sedimentační nádržkou pro 
zachycení splachů nerozpuštěných látek. Pravidelně bude kontrolována funkčnost 
odtokového systému a stav sedimentační jímky.  

23. Bude prováděna pravidelná údržba nezpevněných ploch sekáním vegetace, popř. i 
mechanickým nebo chemickým hubením invazních druhů. 

24. Pro ohřev technologické vody i kameniva i pro vytápění a ohřev TUV bude jako 
topné médium používán zemní plyn, alternativně propan-butan. 

25. Všechny mechanismy v areálu betonárny budou udržovány v dokonalém 
technickém stavu, bude prováděna jejich pravidelná kontrolu především z hlediska 
možných úkapů ropných látek a z hlediska zvýšené hlučnosti při opotřebení 
některých součástí. 

26. V areálu betonárny nebudou prováděny žádné opravy mechanismů s výjimkou 
běžné denní údržby. 

27. Bude usilováno o předcházení vzniku odpadů, vyprodukované odpady budou 
shromažďovány a zařazovány podle jednotlivých druhů a kategorií, budou 
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zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem a bude vedena 
průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. 

V. Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů 

Při specifikaci jednotlivých vlivů se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech a 
neurčitosti, které by mohly mít vliv na celkové hodnocení záměru z hlediska jeho dopadu na 
životní prostředí. 

 Vzhledem k tomu, že pozemek pro výstavbu výrobního závodu leží průmyslovém zóně 
v okrajové části města Příbrami, měli zpracovatelé oznámení dostatečné objektivní podklady 
k posouzení vlivů provozu centra na životní prostředí a veřejné zdraví. 

V akustické studii byl výpočet hluku z dopravy proveden podle Francouzské národní 
výpočetní metody NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-CSTB) a podle novely metodiky      
pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Liberko, 2004). Výsledky získané dle této metodiky 
spadají do třídy přesnosti II (+/- 2 dB). Výpočet hluku z vlastního provozu zařízení a 
parametrů útlumu vychází z normy ČSN ISO 9613-2. Dle odst. 9 tabulky 5 této normy je 
stanoven odhad přesnosti +/- 3 dB. 

Modelování je pro odhad dlouhodobé expozice hluku vhodnější než výsledky samotného 
měření hluku, které sice poskytují přesné údaje, avšak jsou závislé na momentální situaci a z 
hlediska dlouhodobé expozice nemusí poskytovat dostatečně validní a reprezentativní 
podklady. Výpočtové modely v akustické studii mohou být ovlivněny počtem a umístěním 
reprezentativních referenčních bodů. Referenční body v akustické studii byly vybrány při 
terénním průzkumu území, jsou cíleně umístěny u nejvíce exponovaných objektů s vědomím, 
že v ostatních částech území bude situace příznivější. Díky tomu je hodnocení expozice 
konzervativní ve smyslu vědomého nadhodnocení průměrné expozice. 

Rozptylová studie byla zpracována za použití matematického modelu ATEM, který je 
referenční metodou pro modelování znečištění ovzduší z bodových, plošných a mobilních 
zdrojů. Hodnoty získané matematickým modelováním jsou i přes podstatné přiblížení 
skutečnému stavu pouze vyhodnocením odborného odhadu imisní zátěže dané lokality. 

Údaje o emisích byly získány z respektovaných mezinárodních (US EPA) i domácích 
zdrojů (MŽP, národní legislativa). 

Stabilitní větrná růžice pro zpracování rozptylové studie byla stanovena pomocí 
odborného odhadu, který vypracoval ČHMÚ, úsek ochrany čistoty ovzduší. Klimatické 
vstupní údaje znamenají zprůměrované hodnoty jednotlivých veličin za delší časové období. 
Skutečný průběh meteorologických charakteristik v daném určitém roce se může od průměru 
značně lišit. 

V grafických podkladech a vyobrazeních v tomto oznámení mohou být dílčí nepřesnosti 
v poloze a rozloze jednotlivých ploch a objektů. Důvodem jsou zdrojové materiály použité 
z různých podkladů různých měřítek, čímž může dojít ke zkreslení výsledného grafického 
souhrnu a některých z něho plynoucích informací. Upřesnění grafických podkladů bude 
provedeno v rámci zpracování projektové dokumentace pro územní řízení.  
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  

Záměr je předkládán v jedné variantě – projektové (P). Tato varianta popisuje stav, kdy 
dojde k realizaci záměru. Bude vystavěno a zprovozněno Míchací centrum Příbram s výše 
popsaným průběhem realizace a technologickým řešením. Popis projektové varianty včetně 
vstupů a výstupů je uveden v příslušných kapitolách části B tohoto oznámení. 

Samotný záměr je řešen pouze jednovariantně. Oznamovatel má k dispozici pozemek, 
který svojí velikostí a orientací neumožňuje zásadně jiné umístění jednotlivých částí 
míchacího centra. Lokalizace je zároveň dána vymezením plochy platnou územně plánovací 
dokumentací, vhodným dopravním napojením s možností vést exportní trasy mimo obytnou 
zástavbu, existencí inženýrských sítí a polohou dotčeného pozemku. 

Oznamovatel zvažoval několik možných umístění záměru v zájmovém území Příbrami a 
okolí. Vybraná a v tomto oznámení posuzovaná lokalita se jeví jako nejvhodnější z hlediska 
dopravního napojení, z hlediska polohy nejbližších obytných domů, i z hlediska záboru 
území. 

Při posuzování dopadů záměru na životní prostředí je uvažována ještě varianta nulová (0),    
při níž nedojde k uskutečnění záměru. Nulová varianta je referenční variantou, nikoli 
variantou záměru. Popisuje stav v případě, že nedojde k vydání rozhodnutí o umístění stavby 
a stavebního povolení, a tedy k výstavbě a provozu míchacího centra, jak je popisováno ve 
variantě projektové. Varianta slouží k porovnání vlivů souvisejících s realizací záměru (hluk, 
znečištění ovzduší, doprava, využití území atd.), resp. pro stanovení jejich kvalitativních a 
kvantitativních rozdílů a vyhodnocení celkové významnosti vlivů varianty projektové. 

Srovnání nulové a projektové varianty bylo učiněno v předchozích kapitolách. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

I. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 

 

Součástí tohoto oznámení jsou dvě samostatné přílohy: 

Příloha č. 1: Akustická studie – Míchací centrum Příbram, Emil Moravec, Ing. Daniel Bubák 
Ph.D., GET s.r.o., Praha, duben 2010 

 

Příloha č. 2: Míchací centrum Příbram, Modelové hodnocení kvality ovzduší, Ing. Václav 
Píša, CSc. a kol., ATEM, duben 2010 

 

 

II. Další podstatné informace oznamovatele 

Žádné další podstatné informace oznamovatele nebyly uvedeny. 

 



Míchací centrum Příbram  ČÁST G 

 

G E T s. r. o.  Strana 73 z 78  

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 

Záměrem investora je výstavba nového míchacího centra pro výrobu stavebních hmot. 
V míchacím centru bude instalována nová moderní typová betonárna. Provozovna bude 
sloužit převážně k výrobě čerstvých betonových směsí. 

Míchací centrum se bude skládat z následujících prvků: vlastní technologie betonárny, 
přípojky inženýrských sítí, technologie ohřevu, sklady materiálu, zařízení pro recyklaci 
zbytkového betonu, administrativní a sociální zázemí, zpevněné a parkovací plochy, zelené 
plochy a oplocení. 

Předpokládaná maximální roční kapacita výroby je 75 000 t betonové směsi, průměrná 
roční kapacita výroby bude však cca 50 000 t. 

Záměr je umístěn do průmyslové zóny v severní části města Příbrami, tj. do území 
tradičně využívaného pro průmyslovou výrobu a skladování. Záměr je dostatečně vzdálen od 
obytné zástavby a na silniční síť je napojen ulicemi V Lukách, Za Balonkou a Obecnickou, 
které slouží právě pro připojení na nadřazenou dopravní síť. 

Suroviny pro výrobu se budou dovážet výhradně po silnici I/18 ze směru od rychlostní 
komunikace R4. Expedice bude z větší části trasována také tímto směrem (tj. mimo obytnou 
zástavbu Příbrami). Část expedice bude směřovat i do ulic Husovy a Čs. armády. Tam 
pojedou pouze nákladní automobily, které budou obsluhovat stavby v Příbrami, kam by 
s stejně betonová směs musela dovézt z jakékoliv betonárky. 

Umístění záměru je v souladu s územním plánem města Příbrami. Záměr je umístěn 
ve výrobní ploše.  

Plánovaný počet pracovníků v jedné směně je 3 (mimo řidičů autodomíchávačů). Provoz 
bude jednosměnný, pouze v pracovní dny od 7:00 do 16:00. V případě zájmu odběratelů 
mohou být prodloužené směny do cca 20:00, případně může být směna i o víkendu. 

Noční provoz (22:00 – 6:00) nelze úplně vyloučit, vzhledem k tomu, že u některých staveb 
je nezbytná kontinuální betonáž a tudíž neustálý přísun betonové směsi. Předpokladem je 
však, že noční provoz bude zcela výjimečný, pro provozovatele je totiž obecně neekonomický 
(malý odbyt betonu za směnu, noční příplatky zaměstnancům, nutnost osvětlení apod.). 
V případě nočního provozu nebude prováděn dovoz kameniva kamiony ani navážení 
nakladačem do zásobníků kameniva ani čerpání cementu z autocisteren do sil. Předpokládá se 
tedy pouze provoz míchacího jádra v opláštěném objektu a související doprava 
autodomíchávači (podrobněji viz akustická problematika). Míchací centrum bude v provozu 
celoročně. 

Záměr výstavby míchacího centra v Příbrami nevyžaduje investice do nové dopravní 
infrastruktury, bude využívána stávající síť komunikací. Pouze bude provedeno napojení 
pozemku na stávající veřejnou komunikaci vedoucí k ČOV Příbram. Dále bude obslužná 
doprava používat ulici V Lukách a Za Balonkou, které slouží zejména pro obsluhu místní 
průmyslové zóny. Ulice Za Balonkou je zaústěna do ulice Obecnické, po níž se obslužná 
doprava dostane na okružní křižovatku silnic Husova, Čs. armády a Plzeňská. Alternativně 
může být také umožněn výjezd z jihu a průjezd stávajícím průmyslovým areálem do ulice 
V Lukách. 

Kamenivo bude do betonárny dováženo kapacitními návěsovými soupravami, které 
minimalizují potřebný počet jízd. Dopravu cementu zajišťují autocisterny. Dopravu přísad 
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zajišťují lehké nákladní automobily.  

Expedice čerstvých betonových směsí bude zajišťována dvěma způsoby. Většinu objemu 
produkce bude expedovat oznamovatel vlastními autodomíchávači o velkém objemu. Těmito 
automobily se expeduje betonová směs tekuté konzistence (čerpatelná). Malou část produkce 
betonové směsi si zákazníci odvezou sami. Půjde o směsi zavlhlé, které budou odváženy na 
korbách běžných nákladních automobilů různých velikostí. 

Celkem bude záměr vyvolávat 64 jízd nákladních automobilů v denní době a při 
mimořádném nočním provozu pak maximálně 14 jízd v noční době. V těchto jízdách jsou již 
započteny i zpáteční jízdy prázdných automobilů. 

Pro komplexní posouzení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byly kromě 
tohoto oznámení zpracováno 2 samostatné odborné studie (přílohy): 

• Akustická studie (posouzení vlivu hluku z dopravy a z provozu závodu) 

• Rozptylová studie (modelové hodnocení kvality ovzduší) 

Dále byl proveden biologický průzkum a posouzeny byly i vlivy na všechny další složky 
životního prostředí (voda, půda, horninové prostředí, rostliny a živočichy, hmotný majetek, 
socio-ekonomické aspekty a veřejné zdraví). 

S výstavbou a provozem průmyslových podniků a výrobních závodů jsou obecně spojeny 
některé nepříznivé vlivy - zábor zemědělské půdy, vliv na akustickou situaci, emise škodlivin 
do ovzduší, změna funkčního využití krajiny a krajinného rázu, vliv na rostliny a živočichy 
apod. Velikost a významnost všech potenciálních vlivů byla v rámci zpracování tohoto 
oznámení záměru komplexně vyhodnocena. Převážná většina vlivů byla klasifikována jako 
nulové nebo nevýznamné.Žádné vlivy nebyly vyhodnoceny jako významně nepříznivé. 

Důraz byl kladen na vyhodnocení vlivů spojených s nákladní dopravou. Záměr generuje 
při maximálním provozu 64 jízd nákladních automobilů denně a při běžném provozu 43 jízd 
denně (včetně jízd zpátečních). Automobily se budou pohybovat po silnicích mimo 
bezprostřední kontakt s obytnou zástavbou. Nárůst dopravní intenzity při maximálním 
provozu představuje v ulici Obecnické 4 % v ulici Evropské 2,2 % a v dalších ulicích pouze 
zanedbatelné desetiny procenta. Vliv byl proto vyhodnocen jako nevýznamný. 

Dále byl důraz kladen na vyhodnocení vlivů na kvalitu ovzduší, a to zejména z důvodu 
obecně vyššího rizika ovlivnění kvality ovzduší zejména nadměrnou prašností. Pro eliminaci 
tohoto vlivu je navržen celý soubor účinných opatření. Při splnění navrhovaných opatření a 
při dodržování technologické kázně je tento vliv z hlediska celkové významnosti hodnocen 
jako nevýznamný. 

V kapitole D.IV jsou uvedena opatření ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí. 
Kromě uvedených opatření je samozřejmostí postup a konání v souladu s platnou legislativou. 
Další podmínky pro výstavbu a provoz budou zakotveny ve vydaných platných rozhodnutích 
příslušných orgánů státní správy v rámci navazujícího územního, stavebního a vodoprávního 
řízení. 

Na základě posouzení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byl učiněn závěr, 
že realizace záměru je vzhledem k významnosti a velikosti souvisejících vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví možná.  

Vlivy spojené se záměrem významně nezhorší stávající zatížení území. Záměr lze 
z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví považovat za přijatelný. Pro 
zmírnění potenciálních negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je třeba 
realizovat opatření uvedená v kapitole D.IV. 
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H. PŘÍLOHY 

1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací. 
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2. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 
v platném znění 
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3. Sestava betonárny MB 2D 

Samostatný výkres formátu A3 bez měřítka - zmenšeno 
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PODKLADY A LITERATURA 
Literatura: 

Culek, M. (1996): Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha 

Culek, M. a kol. (2005): Biogeografické členění České republiky, II. díl, AOPK ČR, Praha 

Demek, J. (1987): Zeměpisný lexikon ČSR - Hory a nížiny. Academia, Praha 

Quit, E. (1973) : Klimatické oblasti Československa. ČSAV Brno 

Maděra, Zimová (2005): Metodické postupy projektování lokálního ÚSES  

Lipský, Z. (1999): Krajinná ekologie pro studenty geografických oborů - skripta; vydalo 
Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy 

Neuhäuslová Z. a kol. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. 
Academia, Praha 

Vlček V. a kol. (1984): Zeměpisný lexikon ČSR, Vodní toky a nádrže, Academia, Praha 

Ostatnická, J. a kol. (2009): Znečištění ovzduší na území České Republiky v roce 2008, 
ČHMÚ, Praha 

Dále přílohy č. 1 a 2 tohoto oznámení a literatura uvedená v těchto přílohách.  
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k.ú. katastrální území 
MTH motohodina 
MZCHÚ maloplošné zvláště chráněné území 
NA nákladní automobily 
NPÚ Národní památkový ústav 
NV Nařízení vlády 
OA Osobní automobily 
OZKO Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
OPVZ Ochranné pásmo vodního zdroje 
PHM Pohonné hmoty 
PO Ptačí oblast 
SAS Státní archeologický seznam 
SEZ Stará ekologická zátěž 
PHO Pásmo hygienické ochrany 
SÚJB Státní ústav pro jadernou bezpečnost 
TNA Těžké nákladní automobily 
TSK Technická správa komunikací 
ÚAN Území s archeologickými nálezy 
ÚP Územní plán 
ÚSES Územní systém ekologické stability 
VGL Významná geologická lokalita 
VKP Významný krajinný prvek 
CZCHÚ velkoplošné zvláště chráněné území 
ZCHÚ Zvláště chráněné území 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

I. Obchodní firma  

Lubomír Haken 

II. I ČO    

IČ: 470 28 815 

III. Sídlo    
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293 01 Mladá Boleslav 

IV.  Jméno, příjmení, adresa a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 

Lubomír Haken 
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293 01 Mladá Boleslav 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I. Základní údaje 

1. NÁZEV ZÁM ĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY Č. 1 

Název záměru: Míchací centrum Příbram 

Zařazení: kategorie II - záměry vyžadující zjišťovací řízení, bod 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), sloupec - B.   

2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁM ĚRU 

Záměrem investora je výstavba nové výrobny stavebních hmot. Bude se jednat o typovou 
betonárnu MB 2D. Provozovna bude sloužit převážně k výrobě čerstvých betonových směsí. 

Míchací centrum se bude skládat z následujících prvků: vlastní technologie betonárny, 
přípojky inženýrských sítí, technologie ohřevu, sklady materiálu, zařízení pro recyklaci 
zbytkového betonu, administrativní a sociální zázemí, zpevněné a parkovací plochy, zelené 
plochy a oplocení. 

Plošný rozsah záměru: 

Celková plocha areálu:  cca 5 496 m2 

Plochy objektů (technologie, zásobníky, recyklace, administrativně-sociální zázemí): cca 700 m2 

Boxy na kamenivo:  cca 650 m2 

Nezpevněné plochy (trávníky, zeleň): cca 600 m2 

Kapacita záměru: 

Maximální roční kapacita výroby: 30 000 m3 (75 000 t) 
Průměrná roční kapacita výroby: 20 000 m3 (50 000 t) 

Maximální denní kapacita výroby: 120 m3 
Průměrná denní kapacita výroby: 80 m3 

Veškeré vlivy spojené s provozem jsou kalkulovány na stav při maximální kapacitě, ta je 
však spíše teoretická a bude dosahována pouze výjimečně v jednotlivých dnech. 

3. UMÍSTĚNÍ ZÁM ĚRU 

Areál míchacího centra se nachází v Příbrami, v severní části města, v katastrálním území 
Příbram. Záměr je umístěn v rozsáhlé průmyslové zóně, v její severní části. Dle územního 
plánu města Příbram se jedná o výrobní plochu. 

Administrativně je území zařazeno takto: 

Kraj:   Středočeský (NUTS CZ 021) 
Okres:    Příbram (kód okresu 3211) 
Obec:   Příbram (kód obce: 135429, IČZÚJ: 539911) 
Katastrální území: Příbram (kód k. ú. 735426) 
Pozemek KN č:  3097/2 
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Obrázek č. 1: Vyznačení polohy záměru v situační mapě (podklad: amapy.centrum.cz) 

 
Obrázek č. 2: Umístění areálu v ortofotomapě a katastrální mapě (bez měřítka, podkald: www.cuzk.cz) 
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4. CHARAKTER ZÁM ĚRU A MOŽNOST KUMULACE JEHO VLIV Ů S JINÝMI ZÁM ĚRY 

(REALIZOVANÝMI , PŘIPRAVOVANÝMI , UVAŽOVANÝMI ) 

Charakter záměru 

Posuzovaným záměrem je výstavba míchacího centra v Příbrami. Míchací centrum bude 
osazeno novou mobilní horizontální betonárnou MB 2D. Betonárna bude vybavena moderním 
řídicím systémem, který zajistí výrobu betonové směsi pro transportbeton v nejvyšší kvalitě 
požadované současnými normami a s minimálním negativním vlivem na životní prostředí a 
zdraví obyvatel. 

Součástí areálu míchacícho centra bude: 

• betonárna MB 2D s cementovým hospodářstvím a zásobníkem kameniva 

• velín + administrativně-sociální zázemí (v mobilních buňkách) 

• recykling 

• skládky kameniva (boxy) 

• zpevněné plochy pro pojezdy nákladních automobilů a nakladače 

• parkovací plochy pro odstavení autodomíchávačů 

• zelené plochy 

• přípojky inženýrských sítí 

• oplocení areálu a vjezd 

Kumulace vlivů 

Dle informačního systému EIA (www.ceu.cz) nejsou v blízkém okolí záměru v dosahu 
přímých vlivů provozu betonárny ke dni zpracování oznámení záměru plánované realizace 
jiných záměrů, při nichž by mohlo docházet ke kumulaci vlivů. 

Záměr je umístěn v průmyslové zóně v okrajové části města Příbram mimo obytnou 
zástavbu. V sousedství plochy míchacího centra jsou objekty výroby, komerce a skladů, dále 
areál zpracování odpadů (kovový šrot) a čistírna odpadních vod. Existence těchto objektů byla 
vzata v úvahu při vyhodnocení vlivu na životní prostředí a uvažována při posouzení dat o 
současném zatížení lokality. Vzhledem k velké vzdálenosti od obytné zástavby a vzhledem 
k tomu, že reálný měřitelný a prokazatelný negativní vliv je u betonáren plošně omezený, 
nedojde vlivem kumulace vlivů  k nadlimitnímu zatížení žádné ze složek životního prostředí. 

Ke kumulaci vlivů bude docházet z hlediska pojezdů nákladních automobilů po veřejných 
komunikacích (zejména po ulici Obecnické, dále Husově a Evropské), kdy se budou 
nepříznivé vlivy z dopravy způsobené ostatními uživateli těchto komunikací kumulovat 
s vlivy z dopravy vyvolané provozem míchacího centra (při dopravě surovin potřebných 
k výrobě betonu do areálu a při expedici výrobků z betonárny). Tato kumulace vlivů je 
zohledněna i v předkládaném oznámení záměru, kdy je vliv nákladní automobilové dopravy 
na akustickou a imisní situaci posuzován v kontextu stávajícího dopravního zatížení 
dotčených komunikací, a to i s uvažováním výhledových dopravních intenzit. 

Z posouzení vyplývá mj.: 
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• Ulice V Lukách, Za Balonkou a Obecnická jsou vedeny mimo obytnou zástavbu a slouží 
mj. i pro připojení průmyslových areálů na nadřazenou veřejnou komunikační síť. 

• Ulice Evropská (silnice I/18) je dostatečně kapacitní komunikace vedená mimo obytnou 
zástavbu. Příspěvky k intenzitě dopravní zátěže budou velmi malé, vzhledem k tomu, že 
se jedná o komunikaci relativně intenzivně zatíženou. 

• Ulice Husova (I/18) a Čs. armády jsou relativně silně zatížené silnice, které prochází 
v části své trasy obytnou zástavbou. Tyto komunikace budou využívány obslužnou 
dopravou pouze pro expedici betonových směsí, a to pouze v případě odbytu přímo 
v Příbrami. Tyto komunikace nebudou využívány pro tranzit a pro dovoz surovin pro 
výrobu. Příspěvky k intenzitě dopravní zátěže zde budou zanedbatelné. 

 

5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁM ĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ , VČETNĚ PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH 

VARIANT A HLAVNÍCH D ŮVODŮ (I Z  HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ) PRO JEJICH VÝBĚR, 
RESP. ODMÍTNUTÍ  

Zdůvodnění umístění záměru 

Záměr je umístěn do dané lokality z důvodů ekonomických, logistických i z důvodu 
minimalizace vlivu na životní prostředí: 

1. V Příbrami a okolí existuje trvalá poptávka po stavebních materiálech včetně čerstvých 
betonových směsí pro výstavbu bytových, administrativních, průmyslových, inženýrských i 
dopravních staveb. 

2. Nejvhodnější umístění výroben betonových směsí je v blízkosti potenciálních míst 
odbytu, minimalizuje se tak dopravní zátěž. Zatímco suroviny pro výrobu betonu je možno 
dovážet těžkotonážními návěsovými soupravami o nosnosti cca 30 t, a tím minimalizovat 
počet jízd, čerstvou betonovou směs rozvážejí autodomíchávače s výrazně menší nosností. 

3. Lokalita pro umístění záměru byla volena v okrajové průmyslové části Příbrami 
v blízkosti silnice I/18, která slouží jako přivaděč od silnice I/4, po které budou dováženy 
vstupní suroviny pro výrobu. 

4. Pro podnikatelský záměr nebude zabrána plocha ZPF ani plocha zeleně. Hrubé terénní 
úpravy zde již v minulosti proběhly, na ploše pozemku byla odstraněna ornice a provedena 
zhutněná navážka. Dle údaje z katastru nemovitostí je druh pozemku ostatní plocha. 

5. Záměr bude umístěn v území, které se nachází v průmyslové zóně, v současné době je 
zčásti nevyužívané (ruderální bylinný porost) a z části znehodnocené skladem vysloužilých 
mobilních buněk. Území je územním plánem města Příbrami definováno jako výrobní plocha, 
záměr je v souladu s územním plánem (viz dále výřez z územního plánu a definice plochy). 
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Obrázek č. 3: Umístění záměru v územním plánu města Příbrami 

Přehled zvažovaných variant 

Oznamovatel zvažoval několik možných umístění záměru v Příbrami a okolí. Vybraná a 
v tomto oznámení posuzovaná lokalita se jeví jako nejvhodnější z hlediska dopravního 
napojení, z hlediska polohy nejbližších obytných domů, i z hlediska záboru území. Jsou tak 
v maximálně možné míře respektovány zájmy ekonomické i zájmy ochrany přírody a 
veřejného zdraví. 
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Při posuzování dopadů záměru na životní prostředí se reálně berou v úvahu dvě varianty, a 
to varianta projektová – počítá s realizací záměru a nulová – při níž nedojde k uskutečnění 
záměru.  

Projektová varianta (P) – jedná se o realizaci záměru umístění betonárny. Popis projektové 
varianty je uveden v následující kapitole B.I.6 Popis technického a technologického řešení 
záměru. 

Nulová varianta (O) – popisuje současný stav lokality tedy stav v případě nerealizace 
posuzovaného záměru a jeho trvání. Nulová varianta není variantou záměru, ale pouze 
referenčním stavem sloužícím k porovnávání současného stavu v území a vlivů souvisejících 
s navrhovanou  činností v tomto území. 

 

6. STRUČNÝ POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁM ĚRU 

Příprava území a zemní práce 

Plocha pozemku 3097/2 je v současnosti z jedné poloviny zpevněná, druhá polovina 
(východní) je nevyužívaná a je se v současné době zarostlá bylinnou vegetací ruderálního 
charakteru. I na této nevyužívané ploše však byla v minulosti provedena skrývka ornice a 
hrubé terénní úpravy, které spočívaly ve vytvoření nového násypu ze zemin. Terén tak byl 
navýšen oproti z východu přiléhajícímu pozemku 3097/3 o cca 0,7 m. Nevyskytují se zde 
prakticky žádné dřeviny. 

Před výstavbou betonárny proběhnou zemní a přípravné práce. Současná zpevněná plocha 
bude dle možnosti využita, vzhledem k horšímu stavu však spíše odstraněna. Na nezpevněné 
části budou provedeny hrubé terénní úpravy pro dosažení potřebné nivelety terénu a jeho 
optimálního vyspádování. 

Plochy, které budou využívány pro pojezd a stání automobilů a nakladače budou nově 
provedeny jako zpevněné s betonovým povrchem. 

Založení objektu betonárny bude provedeno na betonové základové desce se 
štěrkopískovým podsypem. 

V rámci výstavby zpevněných ploch bude provedeno i vyspádování pozemku pro 
odvedení srážkových vod. Vyspádování bude provedeno směrem k recyklingu, kde se budou 
srážkové vody využívat jako záměsová voda a jako voda pro oplach a mytí. 

Skládky kameniva 

Kamenivo bude skladováno volně ve venkovních skládkách (boxech). Tyto skládky budou 
provedeny ze železobetonových prefabrikátů. Předpokládá se potřeba 4 boxů o půdorysném 
rozměru 12 x 12 m (2 ks) a 15 x 12 m (2 ks). Skládky budou osazeny skrápěcím zařízením 
pro ekliminaci prašnosti při manipulaci s kamenivem. 

Kamenivo ze skladovacích boxů bude kolovým nakladačem plněno do 4frakčního 
zásobníku kameniva ZKK 70-4k s uzavíratelnými poklopy pro eliminaci prašnosti, který je 
součástí technologie betonárny. 
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Technologické zařízení 

Mobilní betonárna MB vycházející ze zkušenosti stabilních horizontálních betonáren 
výrobní řady HBS 2. Při konstrukci mobilního provedení bylo přihlédnuto ke snadné montáži, 
převozu na místo určení a jejich provozování. 

Betonárna je tvořena základními kontejnery, které se sestaví do jednoho celku: 

• základní kontejner s dávkovacím zařízením a jeho nadstavba, tvořící vlastní zásobník 
kameniva, 

• kontejner s míchačkou a navazující technologií, 

• horní kontejner s pohonem skipu a sklopnou váhou cementu a silovou částí rozvaděče, 

• mezikus skipové dráhy, 

Dále jsou součástí betonárny další prvky doplňující betonárnu, jako je velín s řídícím 
systémem, cementová sila, opláštění a mobilní základy 

Z technologického hlediska je zařízení členěno na následující provozní soubory: 

• mísící jádro 

• zásobník kameniva 

• sklad přísad 

• cementové hospodářství 

• vodní hospodářství 

• technologie ohřevu 

• velín 

Pro mísící jádro MB 2D bude použita dvouhřídelová míchačka ARCEN MDE 3000/2000 
s nuceným intenzivním mísením, s maximálním výkonem 80 m3/hod betonové směsi. Je 
osazena v samostatném kontejneru, výpusť bude 4 100 mm nad zpevněnou plochou. 

Váhy vody, cementu a plastifikátorů budou osazeny v horním kontejneru nad míchačkou, 
hodnoty budou snímány tenzometricky. Oba kontejnery budou přístupné po venkovním 
ocelovém schodišti a vzájemně budou propojeny žebříky. 

V horním kontejneru bude umístěno odprašovací zařízení Airbag, které bude sloužit k 
odvzdušnění míchačky a k zachycení prachových částic při dávkování cementu a kameniva. 

Míchací proces bude probíhat automaticky, bude řízen dálkově z velína, velín je umístěn 
v kontejneru v sousedství mísícího jádra. 

Celé mísící jádro bude opláštěno a zatepleno sendvičovými panely, které omezí případnou 
prašnost a hlučnost a výrazně zlepší celkový vzhled technologického celku. 

Doprava kameniva bude do míchačky zajišťována skipovým dopravníkem. Jednotlivé 
frakce ze 4frakčního zásobníku kameniva ZKL-70-4k budou dopraveny do nádoby skipového 
dopravníku vážícím pásem. Tyto dopravní cesty kameniva budou opláštěny. 

Pro výrobu betonové směsi budou používány přísady (plastifikátory, urychlovače tuhnutí) 
v typových plastových dvouplášťových nádobách o objemu 1 m3. Nádoby budou uskladněny 
v samostatném kontejneru o vnějším rozměru 2,75 x 6,25 m osazeném před mísícím jádrem. 
V kontejneru bude uloženo cca 5 plastových nádob na přísady. Množství skladovaných přísad 
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bude dle aktuální potřeby. Plastové nádoby budou postaveny v bezpečnostní nádrži pro 
zachycení případného úniku přísad. přísady budou dopravovány čerpadly a potrubím do vah 
plastifikátorů a z nich dávkovány do míchačky. 

K mísicímu jádru budou přiřazena 3 ocelová sila na uskladnění cementu. Plnění sil bude 
zajištěno plnícím potrubím z autocisteren, doprava cementu a popílku do cementové váhy 
bude zajišťována čtyřmi samostatnými šnekovými dopravníky WAM, na výpusti bude 
osazena uzavírací bezpečnostní klapka. 

Na střechách sil budou osazeny prachové filtry WAMECO FC2J13V, přetlakové a 
podtlakové klapky, měřící sondy a ochranné zábradlí. Výstup na  střechu sil bude žebříkem, 
mezi sily budou umístěny přechodové lávky se zábradlím. Sila budou kotvena do betonových 
základových patek, celková výška sil bude 14,4 m. 

Jako záměsová voda bude používána jednak voda z vodovodního řadu a jednak kalová 
(cementová) voda z recyklingu. Dávkování vody bude váhové přes kombinovanou váhu vody. 

 
Obrázek č. 4: Fotografie betonárny MB 2D se 3 sily (ilustrativní obrázek). 

Horkovzdušný ohřev kameniva bude zajištěn pomocí dvou plynových generátorů CIKKI 
70, které jsou zdrojem horkého vzduchu o teplotě cca 100°C. Generátor CIKKI je zařízení 
zajišťující ohřev vzduchu s využitím tepelné energie produkované spalováním plynu.Vzduch, který má 
být ohříván, je nasáván z venkovního prostředí pomocí odstředivého ventilátoru, mísí se se 
spalovacími produkty tvořenými hořákem  a absorbuje teplo. Vzhledem k tomu, že objem 
upravovaného vzduchu je mnohem větší, než je skutečná potřeba kyslíku pro spalování, získává se 
teplý vzduch s nízkou koncentrací oxidu uhličitého. Agregáty nemají samostatné odkouření, spaliny 
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jsou součástí ohřátého výfukového vzduchu, který prochází vrstvami kameniva a písku, který 
rozmrazuje až do venkovního prostředí – ve výšce cca 5 m nad terénem. 

Zařízení pro ohřev záměsové vody bude umístěno v kontejneru v sousedství zásobníku 
kameniva. Ohřev záměsové vody bude řešen kombinovaným způsobem – průtokově ve 
výměníku, který doplňují akumulační tlakové nádoby o objemu 3 × 1000 l. Primární okruh 
výměníku bude sestaven ze čtyř plynových, nástěnných turbokotlů o výkonu 4 × 48 kW. 
Kotel bude vybaven plynovou armaturou, zapalovací a hlídací automatikou, kotlovým a 
bezpečnostním termostatem. Odkouření kotlů je provedeno přes střechu buňky do venkovního 
prostředí – výška odkouření bude 3,5 m nad terénem. 

Recykling 

K likvidaci veškerých zbytků betonové směsi z bubnů autodomíchávačů, čerpadel a 
z oplachu míchačky a prostoru pod míchačkou je navrženo bezodpadové recyklační zařízení 
typu RZM 12 výrobce MERKO CZ, a.s. 

Jde o mobilní šnekový separátor osazený na ocelovém rámu s přečerpávací jímkou kalové 
vody. 

Zbytek betonové směsi z bubnu autodomíchávačů je po zředění vylit do násypky 
separátoru, kde se šnekovým zařízením separuje kalová voda od štěrku. Kalová (cementová) 
voda je potrubím svedena do přečerpávací jímky, ze které je čerpána do nadzemní jímky 
kalové vody.  V této je čeřena čeřícím zařízením proti usazování cementu. Vymytý štěrk padá 
ze separátoru do betonové ohrádky, odkud je kolovým nakladačem přemístěn do zásobníku 
kameniva a je opět použit při výrobě. 

U separátoru je umístěna vodovodní šachtice  s přívodem čisté vody, ze které je zásobován 
separátor a z odbočky je napojena hadice na venkovní oplach vozidel. Součástí technologie je 
rozvaděč pro řízení činnosti recyklingu. Pro oplach autočerpadel je navrženo překlápěcí 
zařízení, které vylije oplach autočerpadel pomocí hydraulického zařízení rovněž do násypky 
separátoru, kde se zbytková betonová směs propere stejně jako u domíchávačů. V separačním 
zařízení je rovněž likvidován oplach míchačky po ukončení denního výrobního cyklu – 
vymytý obsah míchačky je vylit do bubnu autodomíchávače, případně lopaty nakladače a 
odvezen do násypky separátoru. 

Administrativn ě sociální zázemí 

Zázemí provozovny bude tvořeno soustavou vzájemně propojených mobilních kontejnerů 
o celkovém rozměru 15 x 4,6 m. Sestava bude obsahovat šatnu, sociální zařízení, sprchu, WC 
a jídelnu. Zázemí bude napojeno na splaškovou kanalizaci. Dále zde bude umístěna kancelář 
expedice. 

Objekt bude vytápěn elektricky pomocí přímotopů, napojen bude na přípojku pitné vody. 
Odpadní voda bude vypouštěna do splaškové kanalizace, bude zbudována kanalizační 
přípojka. Čištění odpadních vod bude prováděno na nedaleké ČOV. 

Přípojky inženýrských sítí 

Areál míchacího centra bude napojen na plynovodní přípojku, elektropřípojku, vodovodní 
přípojku užitkové i pitné vody a přípojku splaškové kanalizace. Tyto sítě jsou v průmyslové 
zóně k dispozici. Jako alternativní zdroj záměsové vody je uvažována studna či 
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hydrogeologický jímací vrt. Jako alternativní zdroj pro vytápění může být využita nadzemní 
nádrž na propan-butan. 

Venkovní osvětlení bude umístěno na konstrukci betonárny a cementových sil. 

 
Obrázek č. 5: Schéma umístění jednotlivých stavebních objektů a dopravních tras na zájmovém území 

(detail sestavy betonárny viz příloha H). 

Počet pracovních sil, provozní doba 

Plánovaný počet pracovníků v jedné směně je 3 (mimo řidičů autodomíchávačů). Provoz 
bude jednosměnný, pouze v pracovní dny od 7:00 do 16:00. V případě zájmu odběratelů 
mohou být prodloužené směny do cca 20:00, případně může být směna i o víkendu. 



OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ČÁST B 

Míchací centrum Příbram  Údaje o záměru 

 

G E T s. r. o.  Strana 17 z 78  

Noční provoz (22:00 – 6:00) nelze úplně vyloučit, vzhledem k tomu, že u některých staveb 
je nezbytná kontinuální betonáž a tudíž neustálý přísun betonové směsi. Předpokladem je 
však, že noční provoz bude zcela výjimečný, pro provozovatele je totiž obecně neekonomický 
(malý odbyt betonu za směnu, noční příplatky zaměstnancům, nutnost osvětlení apod.). 
V případě nočního provozu nebude prováděn dovoz kameniva kamiony ani navážení 
nakladačem do zásobníků kameniva ani čerpání cementu z autocisteren do sil. Předpokládá se 
tedy pouze provoz míchacího jádra v opláštěném objektu a související doprava 
autodomíchávači (podrobněji viz akustická problematika). 

Míchací centrum bude v provozu celoročně. 

 

7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁM ĚRU A JEHO DOKONČENÍ  

Bude se jednat o stavbu trvalou. 

Zahájení výstavby: 2010 

Zahájení provozu:   2010 – 2011 

 

8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMN Ě SAMOSPRÁVNÝCH CELK Ů 

Kraj:  Středočeský (NUTS CZ 021) 
Obec:  Příbram (kód obce: 135429, IČZÚJ: 539911) 

9. VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 10 ODST. 4 A SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU 

TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT  

Územní rozhodnutí a stavební povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění vydá 
Městský úřad Příbram, Stavební úřad. 

 

II. Údaje o vstupech 

1. PŮDA 

Realizace záměru si nevyžádá zábor půdy. Areál míchacího centra bude umístěn 
v katastrálním území Příbram v průmyslové zóně, na parcele, která je dle údajů z katastru 
nemovitostí vedena jako ostatní plocha: 

3097/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha 

Skrývka ornice nebude nutná. Povrch je z jedné poloviny zpevněn, z druhé poloviny 
zatravněn. Povrch i této druhé poloviny však byl v minulosti antropogenně pozměněn a není 
pokryt ornicí, která by se dala využít. Zemina bude v nezbytné míře odstraněna a bude s ní 
nakládáno jako s běžnou výkopovou zeminou 
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2. VODA 

Technologická voda  

Záměsová voda je při výrobě čerstvých betonových směsí mísena s kamenivem, 
cementem a přísadami v určeném množství dle jednotlivých receptur. 

Jako technologická záměsová voda bude použita voda z  vodovodního řadu užitkové vody, 
který je v průmyslové zóně k dispozici. Dále bude zbudována i přípojka pitné vody pro 
administrativně sociální zázemí. 

Část nároků na spotřebu technologické vody bude kryta zachytáváním srážkové vody do 
nepropustné nádrže, která je součástí recyklačního zařízení zbytkového betonu. 

Voda se dále bude využívat pro mytí mísícího centra a autodomíchávačů, tato voda bude 
zachycována v recyklačním zařízení a dále využívána jako záměsová. 

Pro zkrápění skládek a násypek kameniva bude opět využívána voda z vodovodního řadu 
užitkové vody. Zkrápění a mytí komunikací bude prováděno subdodavatelsky, voda bude 
dovážena cisternou, eventuelně může být použita i voda z recyklačního zařízení. 

Požadavky na připojení a předběžné hodnoty spotřeby vody jsou následující. 

Pro výrobu betonu: 
• max. množství        14,4 m3/hod  
• požadované průtočné množství (při akumulaci)   21,6 m3/hod (5 l/s) 
• požadované průtočné množství pro směšování v zimním období 3 l/s; 0,6 MPa 
• průměrná denní potřeba       22 m3/den 
• průměrná roční potřeba       5 400 m3/rok 
• min. tlak vody v místě napojení      0,6 MPa (6 bar) 

Pro oplach a pro recyklaci zbytků betonu: 
• požadované průtočné množství      3,6 m3/hod (2 l/s) 
• Min. tlak vody v místě napojení      0,6 MPa (6 bar) 
• průměrná roční spotřeba       1 000 m3/rok 

Pro skrápění a mlžení 
• průměrná roční spotřeba       1 000 m3/rok 

Celková kapacita přípojky vody      10 l/s; 0,6 MPa 

Voda pro oplach a recyklaci zbytků betonu se bude z větší části recyklovat, bude použita 
vícekrát. Část spotřeby technologické vody bude pokryta z vody srážkové. Při uvážení těchto 
skutečností lze celkovou roční spotřebu užitkové technologické vody velmi přibližně 
odhadnout na 6 000 m3. 

V této souvislosti je zvažována možnost využití podzemní vody jako vody záměsové, resp. 
technologické, a to zejména z důvodu snížení výrobních nákladů. K tomuto účely by bylo 
nutné zbudovat studnu nebo vrt pro čerpání podzemní vody. Možnost je zatím ve stadiu úvah 
a bude záviset na výsledcích dalších jednání a zjištění a eventuelně na výsledcích 
průzkumných prací. Povolení k nakládání s vodou z nového zdroje v takovém případě vydá 
místně příslušný vodoprávní úřad po zvážení všech relevantních skutečností, k žádosti o 
povolení musí být přiložen dle § 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vyjádření osoby 
s odbornou způsobilostí.  
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Pitná voda a voda pro sociální účely 

Jako pitná voda a voda pro sociální účely bude využívána voda z vodovodního řadu, dále 
budou mít zaměstnanci k dispozici i přístroje na ohřev a chlazení pitné vody, do kterých se 
dováží voda balená. 

Celková spotřeba vody z veřejného vodovodního řadu pitné vody (pití a sociální účely), by 
neměla přesáhnout 250 m3 ročně. Voda pro mytí a sprchování bude ohřívána v elektrickém 
bojleru. 

3. SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE  

Surovinové zdroje 

Surovinami potřebnými k výrobě betonových směsí jsou kamenivo, cement, voda a 
přísady (superplastifikační, plastifikační, provzdušňovací a další). 

Kamenivo 

Dodavatel kameniva není zatím určen, rozhodující bude kvalita kameniva, jeho cena a 
krátká přepravní vzdálenost. 

Používáno bude kamenivo hrubé a drobné ve frakcích 0-4, 4-8, 8-16 a 16-22. Dle původu 
a způsobu získávání bude preferováno kamenivo těžené a prané. Praní zbaví kamenivo 
odplavitelných  části, které by se jinak mohly stát zdrojem prašnosti při manipulaci 
s kamenivem. 

Kamenivo bude skladováno volně ve venkovních skládkách (boxech). Tyto skládky budou 
provedeny ze železobetonových prefabrikátů. Předpokládá se potřeba 4 boxů o půdorysném 
rozměru 12 x 12 m a 12 x 15 m. Skládky budou osazeny skrápěcím zařízením pro ekliminaci 
prašnosti při manipulaci s kamenivem. 

Kamenivo ze skladovacích boxů bude kolovým nakladačem plněno do 4frakčního 
zásobníku kameniva. Na zásobníku bude opět instalováno skrápěcí zařízení a uzavírací 
poklopy proti prašnosti. 

Spotřeba kameniva činí cca 73 hmotnostních % z ročního množství výroby (56 300 t). 

Cement 

Dodavatel cementu není zatím určen, rozhodující bude dopravní vzdálenost a cena 
cementu. 

Používány budou tyto cementy 
• Portlandský cement  CEM I 42,5 R 
• Portlandský struskový cement CEM II/B-S 32,5 R 

Používaný cement bude vyhovovat požadavkům normy s ČSN EN 197-1 (Cement - Část 
1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití) a vyhlášky SÚJB č. 
307/2002 Sb., o radiační ochraně v platném znění 

Spotřeba cementu činí cca 14 hmotnostních % z ročního množství výroby (10 500 t).  

Cement a bude skladován ve 3 ocelových silech o kapacitě 80 m3. Plnění sil bude zajištěno 
plnícím potrubím z autocisteren, doprava cementu a popílku do cementové váhy bude 
zajišťována čtyřmi samostatnými šnekovými dopravníky WAM, na výpusti bude osazena 
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uzavírací klapka. Na střechách sil budou osazeny prachové filtry WAMECO FC2J13V, 
přetlakové a podtlakové klapky, měřící sondy a ochranné zábradlí. 

Přísady 

Plastifikační přísady jsou povrchově aktivní látky, přiřazené disperzním koloidům, které 
se do čerstvých betonových směsí přidávají z důvodů jeho lepší zpracovatelnosti. Jejich 
vlastností je rychlé a úplné smočení blízce uložených zrn pojiva a jemnozrnných pevných 
látek. Ve vodním prostředí se ukládají na površích a zmenšují povrchové napětí. Chemicky se 
jedná o různě modifikované sulfitové výluhy, ligninsulfonáty se sulfaminkresolem nebo 
jinými povrchově aktivními složkami ve vodných roztocích. Dále o sulfitově modifikované 
melaminové pryskyřice s močovino - formaldehydovým polykondenzátem, hydrolyzáty 
bílkovin, furfurylanilinové pryskyřice nebo o polyvinylfurfurol, estery, celulosy, sulfonované 
mastné kyseliny nebo mastné alkoholy. Účinek těchto přísad je ve snížení potřeby vody a ve 
zlepšení zpracovatelnosti čerstvého betonu.  

Viskozitu upravující přísady, někdy též nazývané jako superplastifikační přísady, jsou dále 
vyvinuté plastifikační přísady. Mají silný ztekucující účinek, ale pouze po časově omezenou 
dobu, proto se přidávají do záměsi až bezprostředně před jejím použitím. Chemicky jsou tyto 
ztekucující přísady melaminové polykondensáty, sulfonované naftaleny, lignosulfonany 
s modifikačními přísadami. Jejich účinek odpovídá účinkům plastifikačních přísad, je však 
podstatně vyšší.  

Urychlující přísady  jsou kapalné látky, které urychlují tuhnutí a tvrdnutí malt a betonů, 
jejichž pojivem jsou portlandské a směsné cementy. Urychlující přísady se používají pro 
zkrácení doby tepelné ochrany při betonování za nízkých teplot a pro zkrácení doby potřebné 
pro odbednění betonových konstrukcí a pro dosažení odformovacích a manipulačních 
pevností betonu. 

Přísady budou skladovány v typových plastových dvouplášťových nádobách o objemu     
1 m3. Nádoby budou uskladněny v samostatném kontejneru o vnějším rozměru 2,75 x 6,25 m 
osazeném před mísícím jádrem. V kontejneru bude uloženo cca 5 plastových nádob na 
přísady. Množství skladovaných přísad bude dle aktuální potřeby. Plastové nádoby budou 
postaveny v bezpečnostní nádrži pro zachycení případného úniku přísad. přísady budou 
dopravovány čerpadly a potrubím do vah plastifikátorů a z nich dávkovány do míchačky. 

Jako přísady budou používány výhradně certifikované výrobky renomovaných výrobců 
běžně dodávané na trh v ČR. Na provozovně budou k dispozici bezpečnostní listy všech 
přísad. 

Celková spotřeba přísad bude do 100 t ročně. 

Pohonné hmoty a mazadla 

V areálu nebudou skladovány pohonné hmoty. Autodomíchávače a čerpadla betonu budou 
pohonné hmoty tankovat v rámci běžných cest u veřejných čerpacích stanic. Stejně tak kolový 
nakladač používaný pro nakládku kameniva do zásobníků bude zajíždět k jedné z nejbližších 
čerpacích stanic. 

Předpokládá se provoz nakladače cca 2 hodiny denně. Při spotřebě nafty cca 18 l na MTH 
a 250 dnech provozu je roční spotřeba nafty pro nakladač odhadována na 9 000 l. 

V areálu betonárny nebudou skladována žádná mazadla ani oleje. Servis autodomíchávačů 
a čerpadel bude prováděn v odborných servisních střediscích. Servis  nakladače a 
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technologického zařízení včetně výměny oleje, bude prováděn na místě dodavatelskou 
firmou. 

Plyn 

Topným médiem pro ohřev kameniva i záměsové vody bude zemní plyn (viz kapitola 
B.1.6). Zemní plyn je, vzhledem ke své vysoké výhřevnosti a nízkému obsahu škodlivin ve 
spalinách, optimálním médiem pro ohřev technologické vody i vody pro sociální zařízení. 

 V areálu AVIA je rozvod plynu k dispozici. Přípojka plynovodu v délce cca 60 m bude 
vedena ze západního směru od objektu s označením č. 166 (interní označení areál AVIA). 

Požadavky na připojení a předběžné hodnoty spotřeby zemního plynu jsou následující. 

Pro ohřev vody při výrobě betonu: 
Plynový kotel (4 ks á 48 kW)    23 m3/hod 
Min. tlak plynu v místě napojení    2,3 kPa 
Min tlak vody v místě napojení    0,6 MPa 

Pro ohřev vzduchu při výrobě betonu: 
Horkovzdušný agregát (2 ks á 80kW)   15,4 m3/hod 
Min. tlak plynu v místě napojení    2,3 kPa 

Hodnoty spotřeby zemního plynu jsou následující: 
Max. potřeba      38,4 m3/ hod 
Průměrná denní potřeba     308 m3/ den 
Průměrná roční potřeba     30 800 m3/ rok 

Elektrická energie   

Napájení elektrickou energií bude zajištěno novou přípojkou k pozemku. Dle dostupných 
údajů o technické infrastruktuře v území bude nutno vybudovat novou trafostanici. 
Distribuční rozvaděč pro uvedené okruhy bude umístěn na venkovní stěně velína, bude mít 
přívodní pole a  vývody k mísicímu jádru, recyklingu, technologii ohřevů, velínu a rezervu. 

Předběžné hodnoty el. příkonů jsou: 
1. Mísicí jádro, cementové hospodářství, doprava kameniva    167kW 
2. Recykling          20 kW  
3. Velín (kontejner)          6 kW 
4. Vodní hospodářství a technologie ohřevu (kontejner)   29 kW 
  
Celkový instalovaný výkon         Pi = 222 kW 
Soudobost               0,7 
Výpočtový výkon       Pp = 156 kW 

Dále bude el. energie používána na venkovní osvětlení a na provoz administrativně 
sociálního zázemí.  

Přibližný odhad roční spotřeby el. energie je 120 000 kWh. 

4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU  

Záměr výstavby míchacího centra v Příbrami nevyžaduje investice do nové dopravní 
infrastruktury, bude využívána stávající síť komunikací. 
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Výjezd z areálu bude zřízen severním směrem na místní komunikaci na pozemku p.č. 
3096/1. Dále bude obslužná doprava používat ulici V Lukách a Za Balonkou, které slouží 
zejména pro obsluhu místní průmyslové zóny. Ulice Za Balonkou je zaústěna do ulice 
Obecnické (silnice III/11811), po níž se obslužná doprava dostane na okružní křižovatku 
silnic I/66 a I/18. Alternativně může být také umožněn výjezd z jihu a průjezd stávajícím 
průmyslovým areálem do ulice V Lukách. 

Veškerá doprava surovin pro výrobu bude trasována po silnici I/18 od rychlostní 
komunikace R4. Expedice betonových směsí se na okružní křižovatce bude dělit. Většina 
bude směřovat po silnici I/18 na východ směrem k R4. Část expediční dopravy bude využívat 
i ulice Husovu (I/18) a Čs. armády. Tyto komunikace však nebudou využívány pro dovoz 
surovin pro výrobu, pouze pro expedici výrobků na přímo stavby v Příbrami. Naopak ulici 
Plzeňskou a Milínskou (I/66) využít nelze, zde je zakázán vjezd automobilům nad 3,5 t. 

Napojení na veřejnou komunikační síť je uvedeno na následujícím obrázku. Červeně jsou 
vyznačeny možné expediční trasy pro odvoz betonové směsi, modře doprava vstupních 
surovin, která bude pouze z východu po silnici I/18. 

 
Obrázek č. 6: Schéma napojení na veřejnou komunikační síť a nejdůležitější expediční trasy. 

Kamenivo bude do betonárny dováženo kapacitními návěsovými soupravami, které 
minimalizují potřebný počet jízd. Průměrná nosnost jedné soupravy je 30 t. Dopravu cementu 
a popílku zajišťují autocisterny o nosnosti také 30 t. Dopravu přísad zajišťují lehké nákladní 
automobily. Tyto automobily nejsou ve výpočtu zahrnuty, objem přísad je vzhledem 
k objemu ostatních složek betonu zanedbatelný. 

Expedice čerstvých betonových směsí bude zajišťována dvěma způsoby. Většinu objemu 
produkce bude expedovat oznamovatel vlastními autodomíchávači o objemu až 8 m3. 
(průměrné vytížení autodomíchávače 6 m3, tj. 15 t). Těmito automobily se expeduje betonová 
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směs tekuté konzistence (čerpatelná). Malou část produkce betonové směsi si zákazníci 
odvezou sami. Půjde o směsi zavlhlé, které budou odváženy na korbách běžných nákladních 
automobilů různých velikostí. Průměrný objem takto expedované směsi lze obtížně 
odhadnout, orientačně se jedná 3 m3 (7,5 t) na jednom nákladním automobilu (NA). Pro 
výpočet je uvažováno s 250 dny provozu ročně. 

 

Druh dopravy 
Množství 

[t/rok] 
Průměrná tonáž 

NA [t] 
Počet aut 
[NA/rok] 

Počet aut 
[NA/den] 

Dovoz kameniva 56 300 30 1877 8 

Dovoz cementu a popílku 10 500 30   350 2 

Expedice betonové směsi 
(autodomíchávače) 

67 500 15 4 500 18 

Expedice betonové směsi 
ostatní (zavlhlá směs) 

7 500 7,5 1 000 4 

Celkem   7 727 32 

Tabulka č. 1: Druh a četnost jednotlivých druhů obslužné dopravy (výpočet pro maximální kapacitu 
75 000 t výroby ročně). 

V noční době nebude do betonárny dovážen žádný materiál. V případě mimořádného 
nočního provozu bude pouze vyráběna betonová směs a expedována autodomíchávači. 
Maximální expedované množství bude 7 autodomíchávačů za noční dobu 22:00 – 6:00 a 
maximálně 2 autodomíchávače v každé jednotlivé hodině. 

Pro posouzení příspěvku obslužné dopravy k celkové dopravě na okolních komunikacích 
byly opatřeny intenzity automobilové dopravy na dotčených komunikacích. Tato data pochází 
z celostátního sčítání dopravy v roce 2005, které provádí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). 
Pro odhad skutečného provozu na sledované komunikacích v roce 2012 jsou data ŘSD 
vynásobená koeficientem předpokládaného vývoje dopravních výkonů dle hmotnostních 
kategorií, který vychází z dlouhodobého výzkumu ŘSD (výhledové koeficienty pro období 
1995 – 2030 pro dálnice a rychlostní komunikace, I., II. a III. třídy silnic). 

Výpočtový rok 2012 byl zvolen z důvodu, že po určité fázi náběhu výroby by již v roce 
2012 měl být objem produkce stabilizován na  očekávané výši 75 000 t ročně. 

Intenzita dopravy na dotčené komunikaci je uvedena v následujících tabulkách. Pro 
objektivní posouzení je třeba uvažovat pro každé auto 2 jízdy (tam i zpět). Přepočet pro denní 
dobu byl proveden podle Novely metodiky pro výpočet hluku (Liberko, 2004). 
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Obrázek č. 7: Sčítací úseky v Příbrami. 

 

SIL ÚSEK N1 N2 PN2 N3 PN3 NS A PA TR PTR T O M S 

III/11811 1-2771 863 351 18 245 28 135 58 0 15 2 1715 5757 41 7513 

I/18 1-1961 1299 505 23 436 44 225 60 0 21 3 2616 11323 75 14014 

I/18 1-1222 1299 505 23 436 44 225 60 0 21 3 2616 11323 75 14014 

Tabulka č. 2: Výsledky sčítání dopravy z roku 2005 - celoroční průměr za 24 hodin v počtech vozidel. 

Vysvětlivky k tabulce č. 4:   SIL -Číslo silnice 
ÚSEK -Číslo sčítacího úseku  
N1 -Lehká nákladní (užitečná hmotnost do 3,5t) 
N2 -Střední nákladní (užitečná hmotnost 3,5-10t) 
PN2 -Přívěsy středních nákladních 
N3 -Těžká nákladní (užitečná hmotnost přes 10t) 
PN3 -Přívěsy těžkých nákladních 
NS -Návěsové soupravy 
A -Autobusy 
PA -Přívěsy autobusů 
TR -Traktory 
PTR -Přívěsy traktorů 
T -Těžká motorová vozidla a přívěsy 
O -Osobní a dodávkové automobily 
M -Jednostopá motorová vozidla 
S -Součet všech motorových vozidel a přívěsů 
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Počet jízd nákladní dopravy (pro max. kapacitu výroby) Ulice 

Denní doba (6:00 – 22:00)         
(cca 250 dní v roce) 

Noční doba (22:00 – 6:00)            
(pouze několik dní v roce)  

Obecnická 
(V Lukách, Za Balonkou) 64 14 

Evropská 50 10 

Husova 7 2 

Čs. armády 7 2 

Tabulka č. 3: Vyvolaná nákaldní doprava dle směrů, počet jízd (zpáteční jízdy zahrnuty)  

Záměr bude dále generovat cca 20 jízd osobních automobilů v denní době (zaměstnanci, 
zákazníci) a 6 jízd v noční době. Osobní vozidla budou od záměru odjíždět ve směru ke 
křižovatce silnic I/66 a I/18, kde se bude dle odhadu dělit 1/3 ve směru po Evropské, Husově 
a ulici Čs. armády. 

V následujících třech tabulkách je uvedena hodinová intenzita dopravy v denní a noční 
době na sledovaných komunikacích pro výpočtový rok 2012. Je uvedena varianta nulová (bez 
realizace záměru) a varianta projektová (přičtena vyvolaná doprava). Pro projektovou variantu 
je uvažována maximální roční kapacita 75 000 t, která je spíše teoretická a průměrně se bude 
pohybovat okolo hodnoty 50 000 t. 

 

Hodinová intenzita dopravy 

Denní doba (6:00 – 22:00) Noční doba (22:00 – 6:00) 

Varianta provozu 

OA NA celkem OA NA celkem 

Varianta nulová 417,9 95,4 513,3 38,7 8,2 46,9 

Varianta projektová 419,4 99,4 518,8 39,5 10,0 49,5 

Tabulka č. 4: Hodinová intenzita dopravy na ulici Obecnické 

Denní doba (6:00 – 22:00)  Noční doba (22:00 – 6:00)  Varianta provozu 

OA NA celkem OA NA celkem 

Varianta nulová 837,5 140,1 977,6 60,1 17,5 77,6 

Varianta projektová 838,0 143,2 981,2 60,4 18,8 79,2 

Tabulka č. 5: Hodinová intenzita dopravy na ulici Evropské 

Denní doba (6:00 – 22:00)  Noční doba (22:00 – 6:00)  Varianta provozu 

OA NA celkem OA NA celkem 

Varianta nulová 837,5 140,1 977,6 60,1 17,5 77,6 

Varianta projektová 838,0 140,5 978,5 60,4 17,8 78,2 

Tabulka č. 6: Hodinová intenzita dopravy na ulici Husově 
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Dopravněinženýrská data pro ulici Čs. armády nejsou k dispozici. Tato komunikace je 
však dle terénní prohlídky poměrně intenzivně zatížená, intenzita dopravy je řádově 
srovnatelná s ulicí Husovou (cca 10 000 vozidel za den). Převažuje osobní doprava, avšak 
významná je i nákladní (náhrada za trasu I/66 ve směru Milín) a autobusová (autobusové 
nádraží). Vzhledem k tomu, že na tuto komunikaci bude směřovat velmi podíl vyvolané 
dopravy a že se jedná o obdobnou dopravní intenzitu jako v Husově ulici nejsou 
dopravněinženýrská data k posouzení vlivu zapotřebí. Vyvolaná doprava stejně jako v Husově 
ulici bude tvořit zanedbatelný podíl na celkové dopravní zátěži. Navíc půjde pouze o dopravu, 
která doveze betonovou směs na stavby v bezprostředním okolí, která musí být tedy 
nevyhnutelně vedena po této komunikaci. 

 

III. Údaje o výstupech 

1. OVZDUŠÍ  

Pro vyhodnocení míry znečištění ovzduší v okolí posuzovaného míchacího centra a 
vyčíslení imisního příspěvku byla zpracována rozptylová studie (Píša a kol., 2010). Modelové 
hodnocení kvality ovzduší v zájmovém území bylo provedeno v pravidelné trojúhelníkové síti 
referenčních bodů s krokem 100 m. V modelovém výpočtu je zahrnut prostor navrhované 
betonárny a její blízké okolí. Oblast pokrytá výpočtem tak tvoří obdélník o výměře cca 7,9 
km2 a zahrnuje celkem 915 referenčních bodů. V referenčních bodech byl následně proveden 
výpočet imisní koncentrace jednotlivé škodliviny.  

Rozptylová studie obsahuje popis jednotlivých zdrojů emisí a výpočet množství emisí 
produkovaných těmito zdroji. 

Zdroje emisí 

Jako vstupní podklad pro zpracování rozptylové studie byla provedena podrobná analýza 
všech zdrojů znečišťování v posuzovaném závodu. Celkem byly do výpočtu zahrnuty zdroje 
emisí:  

• 3 cementová sila osazená filtry, jedná se o zásobníky pojiv, které v době plnění emitují 
prachové částice přes prachové filtry, model WAMECO FC2J13V, 

• 4 plynové kotle nástěnné kotle THERMONA DUO 50 T o výkonu 4 x 48 kW, 

• 2 plynové horkovzdušné agregáty CIKKI 70 pro ohřev kameniva o výkonu 2 x 80 kW, 

• provoz nákladních automobilů na veřejných komunikacích (ulice V Lukách, Za 
Balonkou, Obecnická, Evropská, Husova, Čs. armády) a na účelové komunikaci k areálu, 

• pojezdy nakladače po areálu (2 hodiny denně), 

• pojezdy nákladních automobilů po areálu, 

• venkovní skládky kameniva (kamenivo bude prané bez jemných částic, na skládkách 
bude instalováno skrápěcí zařízení), včetně vysypávání z nákladních automobilů, 

• čtyřfrakční zásobník kameniva. (kamenivo bude prané bez jemných částic, na zásobníku 
bude instalováno skrápěcí zařízení a uzavíratelné poklopy pro eliminaci prašnosti), včetně 
plnění zásobníku z nakladače, 
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• resuspendovaný prach z komunikací a zpevněných ploch (veškeré pojížděné ploch budou 
provedeny jako zpevněné s jednolitým betonovým povrchem a budou pravidelně 
uklízeny mokrým způsobem a skrápěny 

Hodnoceny byly polutanty oxid dusičitý NO2, suspendované částice frakce PM10, benzen  
a benzo(a)pyren. Výpočet emisí obsahuje rozptylová studie, zde jsou uvedeny vstupní 
parametry pro výpočet, použité metody a vypočtené emise. 

Liniové zdroje emisí 

Pro výpočty emisí byl použit model MEFA-06, který obsahuje emisní faktory publikované 
MŽP ČR. Do výpočtu emisí prachových částic PM10 byly vedle sazí emitovaných přímo 
spalovacími motory do ovzduší (tzv. primární prašnost) zahrnuty také emise částic zvířených 
projíždějícími automobily (sekundární prašnost). Množství prachu zvířeného automobily bylo 
stanoveno výpočtem na základě metodiky US EPA AP-42. 

Rozdělení intenzit dopravy bylo v rozptylové studii uvažováno dle předpokladů 
uvedených výše v kapitole B.II.4. Emise zahrnují i jízdy v noční době, posouzen je tak 
nejhorší možný stav. Emisní příspěvky vyvolané dopravou vyvolaného záměru poté shrnuje 
následující tabulka. 

 
Počet jízd za den v obou směrech kg.rok-1 mg.rok-1 

Úsek 
Délka 
(m) Nákladních vozidel Osobních vozidel NOx

* Benzen PM10
** B(a)P**   

Obecnická 1593 78 26 0,51 0,002 1,40 1,74 
Čs. armády 1781 9 9 0,07 0,001 0,13 0,25 

Husova 2836 9 9 0,12 0,001 0,21 0,46 
Evropská 3571 60 9 1,02 0,003 2,22 3,55 

* produkce NO2 činí cca 3 – 10 % z celkových emisí NOx 
**  zahrnuje primární emise i sekundární prašnost z dopravy 

Tabulka č. 7: Produkce emisí z provozu na okolních komunikacích vyvolané provozem betonárny 

Plošný zdroj emisí 

Stanovení produkce emisí z jednotlivých skupin zdrojů bylo provedeno na základě 
následujících metodických a výpočetních postupů: 

• produkce emisí PM10 ze zvířeného prachu při manipulaci s kamenivem (vykládka 
z automobilů a závoz do zásobníku kameniva) byly použity emisní faktory US EPA „AP-
42 – Compilation of Air Pollutant Emission Factors“. Výpočetní postupy vycházejí 
z množství suroviny za danou časovou jednotku a umožňují zohlednit druh hmoty, s níž 
je nakládáno, vlhkost suroviny, rychlost větru atd., 

• emise z provozu strojů (mimo sekundární prašnost) – emisní limity pro mimosilniční 
dieselové motory, uvažovány byly emise na úrovni limitu Stage II (platí od r. 2002-3), 

• emise z těžkých nákladních automobilů byly vypočteny pomocí programu MEFA-06, 
který obsahuje emisní faktory publikované MŽP ČR. Ve výpočtu byla zohledněna 
obměna vozového parku dle matic implementovaných v MEFA-06, tj. předpokládá se, že 
provozovatel bude v období provozu betonárny obměňovat vozidla obdobně jako jiní 
účastníci provozu, 

• emise z volnoběhu při stání automobilů (nakládka suroviny, nakládka při expedici) – byly 
použity emisní faktory pro volnoběh dle projektu MD ČR,  
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• emise PM10 ze sekundární prašnosti vznikající při jízdě automobilů po areálových 
komunikacích (metodika US EPA AP-42) se zohledněním charakteru povrchu areálových 
komunikací, které budou zpevněné s betonovým povrchem, 

Následně byly stanoveny: 

• celkové roční emise, vypočtené na základě výše uvedených údajů o délce trvání 
jednotlivých procesů (pro výpočet průměrných ročních koncentrací), 

• maximální denní emise, vypočtené pro souběh všech prací, které se mohou vyskytnout 
během dne současně. 

 
Částice 
PM10 

Oxidy 
dusíku 

Benzen B(a)P  
Zdroje emisí 

(kg.rok -1) (g.rok-1) 
(mg.rok-

1) 

Provoz nakladače 14,6 292,5 950,6 1170,0 

Nákladní automobily – pojezd včetně volnoběhů 1,5 105,3 63,3 421,4 

Manipulace s kamenivem, vykládka, zavážka 
zásobníku 135,2 – – – 
Prašnost v prostoru betonárny (pojezd NA) 65,3 – – – 
Celkem 216,6 397,8 1013,9 1591,4 

Tabulka č. 8: Emise produkované vlivem prací v prostoru betonárny – celková roční bilance 

 

Částice 
PM10 

Oxidy 
dusíku 

Benzen B(a)P  
Zdroje emisí 

(kg.den-1) (g.den-1) 
(mg.den-

1) 

Provoz nakladače 0,1 1,2 3,8 4,7 
Nákladní automobily – pojezd včetně volnoběhů 0,0 0,4 0,3 1,7 
Manipulace s kamenivem, vykládka, zavážka 
zásobníku 0,5 – – – 
Prašnost v prostoru betonárny (pojezd NA) 0,3 – – – 
Celkem 0,9 1,6 4,1 6,4 

Tabulka č. 9: Emise produkované vlivem prací v prostoru betonárny – nejvyšší denní zátěž 

 

Z tabulky je patrné, že nejvyšší objem emisí bude u suspendovaných částic frakce PM10 a 
oxidů dusíku. Zatímco u prachových částic se projeví zejména prašnost z prací s kamenivem a 
pojížďka vozidel po ploše betonárny, u emisí oxidů dusíku bude hlavním zdrojem dieselový 
motor nakladače. Emise benzenu a benzo(a)pyrenu jsou velmi nízké, u benzenu na úrovni 
gramů za den, u benzo(a)pyrenu ještě výrazněji nižší.  

Ve výpočtu je zohledněn stav bez dodatečných opatření investora, která představují 
skrápění skládky i násypky kameniva a čištění a kropení areálových komunikací. Vypočtené 
hodnoty tak představují nejméně příznivý stav, v provozu betonárny lze emisní 
charakteristiky a tím i imisní dopady očekávat značně příznivější. 
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Bodové zdroje emisí 

V rámci záměru bude spalován zemní plyn, a to pro ohřev záměsové vody a 
horkovzdušného ohřevu kameniva. Pro ohřev kameniva budou použity dva Generátory 
horkého vzduchu CIKKI 70 o celkovém výkonu 160 kW. Generátory nemají samostatné 
odkouření, spaliny budou součástí ohřátého výfukového vzduchu, který přes vrstvy kameniva 
a písku prochází až do venkovního prostředí ve výšce cca 5 m nad terénem. Celková spotřeba 
zemního plynu se předpokládá o hodnotě 7 755 m3/rok. V provozu budou nejvýše 4 hod za 
den, celkově 400 hodin za rok. 

Emisní faktory pro NOx výrobce neuvádí, pro výpočet emisí oxidu dusičitého a 
suspendovaných prachových částic byly proto použity emisní faktory pro stanovení emisí 
výpočtem dle Vyhlášky č. 205/2009 Sb. 

Pro ohřev záměsové vody budou použity 4 plynové nástěnné kotle THEERMONA DUO 
50 T s celkovým výkonem 192 kW. Zařízení pro ohřev vody bude umístěno v tepelně 
izolovaném prostoru pod cementovými sily. Odkouření kotlů je provedeno přes obvodovou 
stěnu do výšky 3,5 m nad terénem. Celková spotřeba zemního plynu se předpokládá 23 045 
m3/rok. V provozu budou nejvýše 8 hod za den, celkově 800 hodin za rok. 

Emisní faktory pro NOx jsou stanoveny na nejvýše 40 mg.m-3 spalin, u stanovení emisí pro 
suspendované prachové částice byly použity emisní faktory pro stanovení emisí výpočtem dle 
Vyhlášky č. 205/2009 Sb. 

 
Hmotnostní toky emisí v kg.rok-1 

Zdroj Výška odvodu spalin (m) 
PM10 NOx 

ohřev kameniva 5 0,16 10,1 

ohřev záměsové vody 3,5 0,46 11,3 

Tabulka č. 10: Přehled emisí ze spalování zemního plynu v zařízeních betonárny 

Cementové hospodářství sestává ze čtyř zásobníků cementu. Při jejich plnění dojde k 
emitování prašných částic. Doplňování zásob cementu do sil bude prováděno stáčením 
plnícím potrubím. Přebytečný vzduch bude přes přetlakové klapky na vrchu sil pouštěn přes 
prachové filtry WAMECO FC2J13V. Hmotnostní tok prachových částic byl stanoven na 
základě měření emisí z provozu obdobné betonárny, pro jedno stáčení (cisterna o hmotnosti 
30 tun) se předpokládá emitování 4,2 g prachových částic. Roční bilance při předpokládaném 
příjezdu 350 nákladních vozidel s cementem bude 1,5 kg prachových částic. 

2. VODY 

Odpadní vody 

Odpadní vody z technologie 

Při výrobním procesu betonových směsí nevznikají žádné odpadní vody. Voda, která 
vstupuje do výrobního procesu zůstává vázána ve výrobcích.  

Voda z výplachů autodomíchávačů, čerpadel a technologie je zpětně zpracovávána 
v recyklačním zařízení. Kalová (cementová) voda je potrubím svedena do přečerpávací jímky, 
ze které je čerpána do nadzemní jímky kalové vody.  V této je čeřena čeřicím zařízením proti 
usazování cementu Z kalové jímky je cementová voda přečerpávána potrubím do betonárny, 
kde je dávkována přes váhu kalové vody do míchačky. 
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Odpadní vody typu městských odpadních vod 

Uvažuje se s napojením sociálního zařízení na splaškovou kanalizaci do veřejného 
kanalizačního řadu. Kanalizační řad z průmyslové zóny je zaústěn do nedaleké ČOV, kde jsou 
odpadní vody čištěny. 

Celkové množství splaškových vod bude odpovídat množství vody spotřebované pro 
sociální účely, tj. do 250 m3 za rok. 

Dešťové vody 

 Veškeré zpevněné plochy v areálu betonárny budou odvodněny vyspádováním. Plochy 
budou vyspádovány směrem k rycyklingu. Dešťová voda tak bude zpracovávána v recyklingu 
spolu s výplachovou vodou a bude použita pro výrobu betonové směsi a oplach, eventuelně 
kropení. Při naplnění jímky v recyklingu bude voda přepadem odvedena do drenážního 
systému, který zajistí vsakování veškeré přebytečné srážkové vody na vlastním pozemku. Pro 
usnadnění vsakování budou vybudovány vsakovací objekty (jímky s hrubým štěrkem). 

Z hydrotechnického výpočtu vyplývá, že pro zachycení 15minutového přívalového deště 
s intenzitou 79 l/s by při zpevnění 90 % plochy areálu byl zapotřebí k dispozici retenční 
objem 85 m3. Tento objem bude rozdělen mezi nádrž recyklingu a vsakovací jímky. 

Alternativně může být část srážkových vod odvedena přímo do vsakovacího objektu mimo 
recykling, v takovém případě by před vsakem byla umístěna sedimentační nádržka pro 
zachycení případných splachů jemných částic ze zpevněné plochy. 

3. ODPADY 

V souvislosti s provozem míchacího centra Příbram bude vznikat minimum odpadů. 
Pravděpodobně bude vznikat malé množství zbytků kameniva nebo betonu, které se nepodaří 
využít v recyklačním zařízení. Dále bude v souvislosti s provozem a pohybem osob 
produkováno menší množství komunálního odpadu. Odpad bude vznikat i při drobné údržbě 
zařízení a celého areálu. Odpad bude likvidován dle platných právních předpisů 
prostřednictvím oprávněné osoby.  

 

Kód druhu odpadu 
dle Katalogu odpadů 

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů Kategorie 
odpadu 

13 01 10 Nechlorované hydraulické minerální oleje N 

12 02 05 
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací 
oleje 

N 

15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 10  Obal znečištěný škodlivinami N 

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiál (včetně olejových 
filtr ů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

17 01 01 Beton O 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 03 Uliční smetky O 

Tabulka č. 11: Odpady, které mohou vznikat při provozu.  
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S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů v platném znění. Jednotlivé druhy odpadů budou tříděny již v místě 
jejich vzniku a roztříděné ukládány na odpovídající místa dle charakteru odpadu. 
Shromažďovací místa a prostředky budou označeny v souladu s požadavky vyhlášky č. 
383/2001 Sb, o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Pro shromažďování 
uvedených druhů odpadů bude zajištěn dostatečný počet shromažďovacích nádob tak, aby 
bylo zabezpečeno jejich vyhovující shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých 
druhů odpadů. Směsný komunální odpad bude skladován v běžných sběrných nádobách 
(popelnicích). S nebezpečnými odpady bude nakládáno v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. 
Před odvozem těchto odpadů dojde k jejich bezpečnému uložení ve větratelných prostorách 
bez přítomnosti vyšší vlhkosti a zajištěných proti nedovolenému vniknutí uzamčením. 

Na část produkovaných odpadů se bude vztahovat povinnost zpětného odběru. Podle § 38 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů v platném znění se 
povinnost zpětného odběru vztahuje na: 

• oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde 
neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje 
podstatnou složkou těchto přípravků, 

• elektrické akumulátory, 
• galvanické články a baterie, 
• výbojky a zářivky, 
• pneumatiky, 
• elektrozařízení pocházející z domácností [§ 37g písm. f)]. 

Původce bude využívat systém zpětného odběru, kdy uvedené komodity budou do místa 
zpětného odběru předávány jako použité výrobky a nebudou se na ně tedy vztahovat další 
povinnosti podle zákona o odpadech. Investorem budou preferováni dodavatelé výrobků 
(zářivky, akumulátory) a služeb (servis mechanismů, výměny olejů apod.), kteří zajišťují 
zpětný odběr. Tím dojde k minimalizaci celkového množství produkovaných odpadů 
i k omezení produkce odpadů nebezpečných.  

Před a během výstavby míchacího centra bude vznikat menší množství odpadů z demolice 
stávajících zpevněných ploch na západní části pozemku 3097/2 a ze zemních prací spojených 
s prováděním základových konstrukcí a menší množství odpadů ze samotné stavby. Vznikat 
budou stavební a demoliční odpady ze skupiny 17 dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (katalog 
odpadů) v platném znění. Vznik nebezpečných odpadů se nepředpokládá, eventuelně pouze 
malé množství (zbytky nátěrových hmot, mazadel apod.). 

Výstavba nevyžaduje významný objem zemních prací. Založení bude na betonových 
deskách se štěrkopískovým podsypem. Při výstavbě nebudou kromě budování základových 
desek a komunikací používány mokré stavební procesy ani žádné postupy, které produkují 
větší množství stavebních odpadů. Jedná se o mobilní betonárnu, která bude na místě 
smontována z předem připravených a zhotovených dílců v podobě kontejnerů. 

V současnosti se na západní polovině pozemku nachází sklad mobilních buněk, tyto 
nejsou v majetku oznamovatele a budou odvezeny ještě před zahájením výstavby míchacího 
centra. 
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Kód druhu odpadu 
dle Katalogu odpadů 

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů Kategorie 
odpadu 

17 01 01 Beton O 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 02 04 
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 

N 

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 
17 04 02 Hliník O 
17 04 04  Zinek O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 03 

O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

Tabulka č. 12: Odpady, které mohou vznikat při přípravě území a výstavbě.  

4. HLUK  

Pro posouzení vlivu záměru na akustickou situaci byla zpracována akustická studie 
(Moravec, Bubák, 2010), která je přílohou č. 1 tohoto oznámení.  

Předmětem akustické studie je vyhodnocení vlivu obsluhy míchacího centra nákladní 
automobilovou dopravou (přísun surovin a expedice produktů) na akustickou situaci podél 
nejbližších využívaných komunikací a dále vyhodnocení vlivu vlastního provozu areálu na 
akustickou situaci v nejbližším chráněném venkovním prostoru.  

Studie je rozdělena do dvou částí, přičemž v první části je řešen hluk ze zvýšeného 
dopravního zatížení používaných komunikací. Ve druhé části studie je pak řešen vliv hluku 
z provozu technologie v  betonárně a z obslužné dopravy na účelové komunikaci na nejblíže 
položené objekty resp. chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor dle      
§ 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Studie 
provádí srovnání modelově zjištěných hodnot s limity uvedenými v nařízení vlády č. 
148/2006 Sb. 

Hluk z dopravy na veřejných komunikacích 

Rozbor dopravní situace na sledovaných komunikacích pro jednotlivé hodnocené varianty 
je komentován v kapitole B.II.4 Nároky na dopravní infrastrukturu, podrobněji je zatížení 
dopravních sítí analyzováno v akustické studii. 

Kvantifikace hlukového ovlivnění byla provedena pro okolí ulic Evropská a Husova, které 
jsou nejblíže navrhovanému záměru, a tedy s předpokládaným nejvyšším stupněm ovlivnění. 
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Dále se nákladní automobilová doprava bude dělit a není možné ji objektivně posuzovat. 
K ulici Čs. armády nejsou dostupná data o dopravních intenzitách. Vzhledem k malému 
podílu vyvolané dopravy, který bude na tuto ulici směřovat a který bude stejný jako v ulici 
Husově, bylo okolí této komunikace zhodnoceno metodou analogie právě s okolím Husovy 
ulice. Celé okolí ulic Obecnické, V Lukách a Za Balonkou leží v území definovaném 
územním plánem jako výrobní plochy a jsou zde situovány průmyslové a administrativní 
objekty. Okolí těchto ulic tedy není z akustického hlediska hodnoceno. 

Doprava obsluhující provoz betonárny se na této komunikaci stává součástí běžné dopravy 
a v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. v platném znění (zák. o ochraně veřejného zdraví) a 
dalšími předpisy je zodpovědnost za celkový hluk z dopravy určena podle vlastnických 
vztahů ke konkrétním komunikacím. Vlastník předmětného záměru je tak přímo zodpovědný 
pouze za hlukové vlivy z dopravy provozované na území jeho pozemků nebo po jeho 
komunikacích (účelová komunikace nebo manipulační plochy atd.). I přes výše uvedený fakt 
tato akustická studie nárůst hladiny hluku z dopravy hodnotí. Pro posouzení všech vlivů 
spojených s realizací záměru je to nezbytné. 

Pro možnost objektivního zhodnocení nárůstu ekvivalentních hladin hluku z dopravy, 
vzhledem k chráněným venkovním prostorům a chráněným venkovním prostorům staveb, byl 
proveden výpočet s přihlédnutím k veškeré intenzitě dopravy. Hodnocení je provedeno 
formou srovnání varianty 0 (nulové) a varianty P (projektové). Pro jednotlivé varianty byla 
stanovena intenzita dopravy následujícím způsobem: 

•  Varianta 0 (nulová) – nerealizace záměru: 

Nejedná se o variantu záměru, pouze o srovnávací variantu, která popisuje stávající stav 
bez existence výrobního závodu. Jako vstupní údaj jsou uvažovány výsledky sčítání dopravy 
z roku 2005, které provedlo ŘSD 

• Varianta P (projektová) – realizace záměru: 

Jako základna pro výpočet byly uvažovány hodnoty z nulové varianty, tedy předpokládané 
dopravní intenzity pro rok 2012. K těmto intenzitám byla připočtena nákladní vozidla, která 
budou provádět expedici výrobků a dovoz surovin dle kapitoly B.II.4. 

V kapitole B.II.4. jsou také uvedeny intenzity dopravy sloužící jako vstupní data pro 
výpočet šíření hluku z komunikace pomocí software LimA. 

Prezentace výsledků výpočtů a jejich interpretace je předmětem kapitoly D.1. Fyzikální 
vlivy. 

Hluk z vlastního provozu betonárny 

Jako stacionární zdroj hluku v betonárně se uplatní zařízení používané při výrobě 
betonové směsi a manipulaci se vstupními surovinami. Jako liniové zdroje potom 
vnitroareálové komunikace. 

Výpočet je opět proveden ve dvou výpočtových modelech: 

• denní doba: provoz celého míchacího centra včetně dovozu surovin, plnění sil cementu a 
zásobníků kamene, expedice 

• noční doba: provoz pouze míchacího jádra a expedice 

V rámci denní a noční provozní doby probíhají operace v četnosti a s obvyklou 
(maximální) dobou trvání dle následující tabulky. 
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Provozní operace Typ 

zdroje 
Počet za 

směnu (den) 
Doba trvání 

operace 
[min] 

Hladina 
akustického 

výkonu LwA [dB]  

Varianta provozu  den noc   
Vykládka kameniva 
do betonových boxů  

bodový 8 NE 5 106,4 

Přeprava kameniva 
z betonových boxů do zásobníků 
kolovým nakladačem 

bodový 1 NE 

maximálně 
celkem 

60 v denní 
době 

107,0 

Vykládka cementu 
do zásobníků 

bodový 2 NE 25 98,8 

Provoz mísícího jádra, mísení 
směsi a její přepouštění do 
expedičního automobilu, včetně 
stání a pojezdu automobilu; 
mísící jádro opláštěno 

bodový 22 
7 

(max. 
2/hod) 

8 105,4 

Doprava vstupních surovin 
v rámci areálu a na účelové 
komunikaci 

liniový 10 NE 
rychlost 

20 km/h 
- 

Expedice betonové směsi 
v rámci areálu a na účelové 
komunikaci 

liniový 22 7 rychlost 
20 km/h 

- 

Tabulka č. 13: Zdroje hluku v betonárně s akustickými parametry. 

Přestože bude noční provoz pouze výjimečný (max. cca 5 dní v roce), je výpočet proveden 
i pro noční dobu. V noční době není realizována vykládka kameniva do deponií a vykládka 
cementu. V případě nočního provozu by zásobníky byly naplněny před 22:00 hodinou. 
Četnost přípravy směsi a přepouštění do autodomíchávačů bude výrazně nižší než v denní 
době. Uvažuje se maximálně se 7 expedičními automobily za celou noční dobu, přičemž 
během každé  jednotlivé hodiny půjde maximálně o 2 automobily. 

Prezentace výsledků výpočtů a jejich interpretace je předmětem kapitoly D.1. Fyzikální 
vlivy. 

 

5. VIBRACE  

V souvislosti s provozem míchacího centra nebudou emitovány žádné významné vibrace. 
Vibrace spojené s provozem dopravních prostředků v areálu výrobny jsou nevýznamné, stejně 
jako vibrace působící na obsluhu strojů a míchacího centra. 

 

6. ZÁŘENÍ RADIOAKTIVNÍ , ELEKTROMAGNETICKÉ  

Směrné hodnoty pro rozhodování o protiradonových opatřeních, směrné hodnoty pro 
ozáření osob v důsledku výskytu radonu a další stanoví prováděcí předpis k zákonu č. 
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18/1997 Sb. (atomový zákon) ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o vyhlášku Státního 
úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. 

V míchacím centru budou používány pouze suroviny, které splní  směrné hodnoty obsahu 
přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech, uvedené podle způsobu použití stavebních 
materiálů ve stavbách dle tabulky č. 2 přílohy č. 10 citované vyhlášky.  

V rámci realizace záměru nebudou provozovány umělé zdroje radioaktivního záření ani 
významnější zdroje záření elektromagnetického.  

 

7. RIZIKA HAVÁRIÍ  

Provoz míchacího centra nepředstavuje  významné riziko vzniku havárií. Celý proces 
výroby bude řízen automaticky, díky čemuž je vyloučeno riziko vzniku havárie zapříčiněné 
selháním lidského faktoru. Problematika možnosti vzniku havárií bude řešena havarijním 
řádem. 

Před zahájením provozu zpracuje oznamovatel dokumenty, ve kterých bude obsažen popis 
možných rizik a opatření pro jejich eliminaci: 

• provozní řád, 
• technologický předpis pro výrobu 
• dopravní řád, 
• plán BOZP, 
• havarijní řád, 
• požární řád, 
• plán odpadového hospodářství.  

O provozu betonárny povede obsluha provozní deník, ve kterém uvádí závady a 
požadavky na jejich odstranění, které vznikly v průběhu směny. Závažné závady ohrožující 
bezpečnost práce a plynulost provozu nahlásí obsluha ihned vedoucímu výroby. 

Všichni pracovníci betonárny podstoupí vstupní a periodické školení bezpečnosti a 
ochrany zdraví a instruktáž o obsluze jednotlivých výrobních zařízení. Součástí znalostí 
bezpečnostních předpisů je i seznámení s ustanoveními výše uvedených dokumentů. Vstupní 
a periodické školení provádí technik bezpečnosti a ochrany zdraví. Instruktáž o obsluze  
jednotlivých výrobních zařízení a periodické školení zajišťuje vedoucí betonárny. Za 
předepsanou bezpečnostní úpravu strojů a zařízení a jejich funkci odpovídá pracovník 
jmenovaný pro jejich obsluhu. 

Při práci v areálu betonárny, při převozu a ukládání čerstvého betonu, dovozu materiálů a 
provádění údržby a oprav dopravních prostředků, musí všichni pracovníci betonárny i 
externích organizací v souladu s provozním řádem, dodržovat všechny platné zákony, 
vyhlášky a směrnice týkající se bezpečnosti práce. 

Obsluha betonárny je po skončení směny povinna vyčistit míchačku a dopravní cesty 
betonové směsi a zabezpečit pracoviště proti zneužití – vypnout elektrický proud a uzamknout 
velín a areál. 

Všechna pracoviště v areálu betonárny budou vybavena příslušnými bezpečnostními 
značkami a tabulkami podle ČSN 01 8010 (Bezpečnostní barvy a značky) a ČSN 01 8012 
(Bezpečnostní značky a tabulky). 
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Dopravní řád bude místním bezpečnostním předpisem vydaným na základě nařízení vlády 
č. 168/2002 Sb. Komunikace v areálu jsou účelové ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. Účelová 
komunikace není přístupná veřejně,ale v rozsahu a způsobem, který stanoví dopravní řád. Při 
jízdě po účelové komunikaci platí pravidla silničního provozu, tj. musí být dodržována 
ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 

V návaznosti na školení všech pracovníků firmy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 
bude provedeno i školení požární ochrany. Pro betonárnu budou zpracovány v rámci 
požárního řádu požární poplachové směrnice a řád ohlašovny požáru a po zprovoznění 
čerpací stanice pohonných hmot i požární řád pro tuto stanici. 

V areálu budou umístěny ruční hasící přístroje dle projektové dokumentace schválené ve 
stavebním řízení. 

Manipulace s chemickými látkami se bude provádět pouze v opláštěném objektu 
betonárny v tzv. přísadovně, tj. v místnosti určené pro skladování přísad do betonu. 
V místnosti budou stabilní nádrže pro nejběžněji používané přísady. Do těchto nádrží budou 
přísady přečerpávány přímo dodavatelem. Případné ostatní přísady budou skladovány 
v originálních obalech. Přečerpání přísad do nádrží bude možné až po řádném upevnění 
zařízení a po otevření ventilů obsluhou betonárny z velínu. Hladina přísad bude snímána 
elektronickým zařízením, obsluha bude tedy mít detailní přehled o stavu zásob a zároveň tak 
bude znemožněno přeplnění nádrží při přečerpávání. 

Místnost přísadovny bude udržována v čistotě, podlaha bude sespádována směrem do 
havarijní jímky, ze které je v případě úniku možno danou látku vyčerpat. V místnosti budou 
k dispozici bezpečnostní listy všech používaných přísad a také příslušné havarijní prostředky, 
osobní ochranné pomůcky a sorbent vázající vodu a vodné roztoky. 

Havarijní úniky ropných produktů jsou takřka vyloučeny, ke stáčení pohonných hmot 
v areálu betonárny nebude docházet. V souladu s provozním řádem bude denně prováděna 
kontrola technického stavu mechanizačních prostředků. Mezi závady, jež vylučují bezpečný 
provoz patří i únik paliv nebo olejů. Případné zjištěné úkapy ropných látek musí být v souladu 
s havarijním plánem okamžitě likvidovány posypem materiálů sajících nebo vázajících ropné 
látky (např. Vapex, písek, piliny) a technická závada na stroji musí být ihned odstraněna, 
popř. po dobu nezbytnou před opravou musí být pod místo úkapu umístěna záchytná vana. 
V areálu betonárny smí řidiči dopravních prostředků nebo stavebního stroje (nakladač) 
provádět pouze prohlídku před jízdou. Běžná údržba a drobné opravy budou prováděny na 
určených  plochách se souhlasem vedoucího betonárny. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

A) DOSAVADNÍ VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ A PRIORITY JEHO TRVALE UDRŽITELNÉHO VYUŽÍV ÁNÍ  

 
Obrázek č. 8: Aktuální stav zájmového území – zarostlý násep na východní části pozemku a sklad buněk 
na západní části pozemku na zpevněné ploše, vpravo příjezdová komunikace (březen 2010)   

Zájmové území je součástí rozsáhlé průmyslové zóny umístěné v severní části města 
Příbrami. Plocha pozemku 3097/2 je v současnosti z jedné poloviny zpevněná, druhá polovina 
(východní) je nevyužívaná a je se v současné době zarostlá bylinnou vegetací ruderálního 
charakteru. I na této nevyužívané ploše však byla v minulosti provedena skrývka ornice a 
hrubé terénní úpravy, které spočívaly ve vytvoření nového násypu ze zemin. Terén tak byl 
navýšen oproti z východu přiléhajícímu pozemku 3097/3 o cca 0,7 m. Nevyskytují se zde 
prakticky žádné dřeviny. 

 Z hlediska územního plánu se jedná o výrobní plochu s následující definicí a stanoveným 
možným funkčním využitím: 
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Území je tedy využíváno pouze zčásti a pouze pasivním způsobem jako skladiště. Lze 
konstatovat, že je území připraveno k dalšímu využití v souladu s územním plánem města 
Příbrami. 

Pozemek p.č. 3097/2 je napojen na dopravní i technickou infrastruktutu a prioritou jeho 
trvale udržitelného využívání je využívání pro záměry výrobního charakteru. 

 

  

Obrázek č. 9: Aktuální stav zájmového území – východní hranice pozemku p.č. 3097/2 se zřetelným 
zvýšením úrovně umělým násypem oproti sousednímu pozemku (duben 2010), vpravo celkový pohled 
z jihu (březen 2010) 

B) RELATIVNÍ ZASTOUPENÍ , KVALITA A SCHOPNOST REGENERACE P ŘÍRODNÍCH ZDROJ Ů 

V zájmovém území nejsou zastoupeny žádné přirozené ekosystémy. Jedná se o pozemek 
vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha. Pozemek nemá původní půdní pokryv, 
v minulosti byl terén navýšen pomocí umělého násypu a z jedné poloviny zpevněn. Z druhé 
poloviny je porostlý ruderální vegetací, převážně bylinnou. 

C) SCHOPNOST PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ SNÁŠET ZÁTĚŽ 

Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž charakterizuje výčet území a ploch, které jsou 
předmětem zákonné ochrany a které mohou být zasaženy případnými vlivy zamýšleného 
záměru. 

Územní systém ekologické stability krajiny 

Hlavním cílem vytváření územních systémů ekologické stability krajiny (ÚSES) je trvalé 
zajištění biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je definována jako variabilita všech 
žijících organismů a jejich společenstev a zahrnuje rozmanitost v rámci druhů, mezi druhy a 
rozmanitost ekosystémů. 

Podstatou územních systémů ekologické stability je vymezení sítě přírodě blízkých ploch 
v minimálním územním rozsahu, který už nelze dále snižovat bez ohrožení ekologické 
stability a biologické rozmanitosti území.  

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, územní systém 
ekologické stability definuje jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, 
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení 
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ÚSES patří podle tohoto zákona mezi základní povinnosti při obecné ochraně přírody. 
Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a nájemců pozemků 
tvořících jeho základ, jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci 
pozemků, obce i stát. 

Z hlediska územního plánování představují ÚSES jeden z limitů využití území               
(§2 stavebního zákona), který je třeba při řešení územního plánu respektovat jako jeden          
z „předpokladů zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních 
hodnot v území“. 

Skladebné součásti ÚSES (biocentra, biokoridory, příp. interakční prvky) jsou 
vymezovány na základě rozmanitosti potenciálních ekosystémů v krajině a jejich 
prostorových vztahů, aktuálního stavu ekosystémů, prostorových parametrů a společenských 
limitů a záměrů. Územní plánování má klíčový význam pro naplnění kritéria společenských 
limitů a záměrů. Teprve po konfrontaci s dalšími zájmy na využití krajiny lze vymezení ÚSES 
definitivně považovat za jednoznačné. 

V územním plánu Příbrami je vymezena síť ÚSES. Východně cca 440 m od zájmové 
plochy se nachází neoznačený lokální biokoridor vedoucí po toku Příbramského potoka. 
Tento biokoridor ústí na sousedním katastrálním území Trhové Dušníky do lokálního 
biocentra LBC 13 Trhové Dušníky (www.uhul.cz). V územním plánu Příbrami je 
severovýchodně od řešeného území  do lokálního biokoridoru vloženo lokální biocentrum 
nefunkční. Cca 330 m severně od zájmové plochy se také nachází lokální nefunkční 
biocentrum LBC 14 Nad Škrtilkou a 620 m severně pak lokální funkční biocentrum LBC 15 
Mikovcův mlýn. Lokální biocentra LBC 13 a LBC 15 jsou biocentry vloženými do 
regionálního biokoridoru 1182 Octárna – Trhové Dušníky. 

 
Obrázek č. 10: Lokalizace prvků ÚSES v širším okolí záměru   
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Natura 2000 

Natura 2000 je soustava chráněných území, které na svém území a podle jednotných 
principů vytvářejí všechny státy Evropské unie. Cílem soustavy je zabezpečit ochranu těch 
druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu 
nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast 
(endemické). Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají směrnice EU a tvoří ji dohromady 
ptačí oblasti (PO) a evropsky významné lokality (EVL). Směrnice byly v naší legislativě 
implementovány v podobě zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění. 

V zájmovém území ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází žádná lokalita soustavy 
Natura 2000. 

Nejbližším územím chráněným v soustavě Natura 2000 je EVL Obecnický potok 
(CZ0213817) ve vzdálenosti cca 3 km severozápadně. Jedná se o přirozený vodní tok s 
hodnotnými lučními lady.  Potok protéká bezlesou nivou a je lemován porosty náletových 
dřevin olše lepkavé (Alnus glutinosa) a vrby křehké (Salix fragilis) a je obýván 
charakteristickou vodní faunou pstruhového pásma.  Obecnický potok je významným 
biotopem mihule potoční (Lampetra planeri). 

NA Obecnickém potoce leží další EVL a to Octárna (CZ0213818), která je vzdálena od 
záměru cca 6 km. V lokalitě se nachází většinou smrková kulticenóza, místy se vyskytují 
rašelinné a podmáčené smrčiny (L9.2A, L9.2B). V dolní (tj. východní) části lokality  v lesích 
roste i olše lepkavá (Alnus glutinosa). Ve východní části lokality se vyskytuje vodní nádrž 
Octárna (využívaná v současnosti pro pitnou vodu) s rašelinnými okraji. Při nižším stavu 
vody dochází na obnaženém dně k rozvoji vegetace obojživelných rostlin (Ranunculo 
flamulae-Juncetum bulbosii) (M3). V litorálech nádrže Obecnice byl roku 1998 nalezen druh 
orobince Typha shuttleworthii, který byl do té doby považován v Čechách za vymřelý.   

Dle stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje (č.j. 029579/2010/KÚSK ze dne 
25.2.2010 – viz příloha v kapitole H) dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění lze vyloučit, že posuzovaný záměr může mít samostatně i ve spojení 
s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na území soustavy Natura 2000, tj. na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti.  

Zvláště chráněná území 

Územní ochrana je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění a jeho prováděcích vyhláškách. V České republice se dělí na dvě úrovně 
zvláště chráněných území (ZCHÚ). Jedná se o velkoplošná zvláště chráněná území (VZCHÚ) 
a maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ).  

Nejbližšími velkoplošnými chráněnými územími jsou Chráněná krajinná oblast (CHKO) 
Křivoklátsko a CHKO Český kras, obě vzdálené více než 20 km od řešeného území. 

Nejbližším maloplošným chráněným územím je přírodní památka Vinice vzdálená 10 km 
severně od řešeného území. 

Památné stromy 

Podle § 46, odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 
je možno mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí vyhlásit rozhodnutím 
orgánu ochrany přírody za "památné stromy". Pokud ochranné pásmo není vymezeno 
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orgánem ochrany přírody jinak, platí, že každý památný strom má ze zákona určeno základní 
ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru měřeného 130 cm nad 
zemí. Ze zákona vyplývají také základní ochranné podmínky, kdy v tomto pásmu není 
dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost.  

V k.ú. Příbram jsou registrovány 3 památné stromy, žádný se  nevyskytuje v řešené 
lokalitě ani její těsné blízkosti. 

Významné krajinné prvky 

Podle § 3 odst.1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění, významný krajinný prvek (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 
hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. 
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. 
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 téhož zákona orgán ochrany 
přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, 
trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy 
a odkryvy. 

Východně od řešené lokality protéká Příbramský potok, který je VKP ze zákona (§ 3). 
Okolo vodoteče se vyskytuje doprovodná vegetace, niva je vymezena jako lokální biokoridor, 

Severovýchodně od zájmového území (cca 1 km) se nachází další VKP ze zákona a to 
lesní porosty u Trhových Dušníků na úbočí kopců Květná a Strážný. Severně od řešeného 
území se nachází také menší lesní porost v okolí toku Litavka. 

V k.ú. Příbram se nachází několik registrovaných VKP, ani jeden z nich však není 
v blízkosti řešené lokality. 

Plocha zájmového území nezasahuje do žádného registrovaného VKP podle § 6 ani § 3. 
Nejbližším VKP dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb. je niva Příbramského potoka  cca 400 m 
východně od zájmové lokality. 

Ochranná pásma vodních zdrojů 

Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) slouží dle § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní 
nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro 
zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3/rok (ve výjimečných 
případech i nižší) a stanoví je vodoprávní úřad.  

Přímo v zájmovém území ani v jeho blízkém okolí se OPVZ nevyskytují. Nejbližším 
OPVZ je menší ochranné pásmo v katastrálním území Podlesí nad Litavkou cca 2,2 km 
západně.  

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

 Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) jsou § 28 zákona č. 254/2001 Sb. 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) definovány jako oblasti, které pro své 
přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod. 

Zájmové území leží v CHOPAV Brdy, a to v jeho okrajové východní části. CHOPAV 
Brdy byla stanovena nařízením vlády ČSR č. 10/1979 Sb., o  chráněných  oblastech  přirozené  
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akumulace  vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a 
Žamberk – Králíky. 

V CHOPAV Brdy leží i velká část intravilánu Příbrami, včetně celé výrobní zóny 
v severní části města. 

 
Obrázek č. 11: Lokalizace záměru vzhledem k CHOPAV Brdy (modře).  

Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Stručná historie 

Oblast Příbramska byla osídlena již ve středověku a to zejména díky rudokopům 
hledajícím stříbro a zlato, a poloze při staré obchodní stezce. Příbram ležela v polovině cesty 
mezi Prahou a pohraničím  a byla proto využívána pro nocleh pro cestující po této obchodní 
stezce. Ve 12. století zde byl založen premostrátský klášter, město se postupně stalo 
biskupským sídlem. Od 16. století dochází k výraznému rozvoji těžby stříbra a město bylo 
povýšeno na královské horní město. 

Příbram velmi ztratila během třicetileté války. Byla několikrát vydrancována a více než 
polovina domů byla opuštěna. Zotavení z války pomohla i vznikající těžba železa.  

V 18. století se Příbram stala nejvýnosnějším místem těžby stříbra v habsburské 
monarchii. Město rychle rostlo a byly zde vybudovány střední školy.  Od 80. let 19. století 
však těžba stříbra začala klesat a Příbram se začala vylidňovat. 

Polovina 20. století znamenala pro Příbram novou éru těžby, tentokrát uranu, a opětovný 
růst města.  

Kulturní památky 

Celkem se na území města Příbrami nachází 35 evidovaných nemovitých kulturních 
památek. 

Nejvýznamnější pozoruhodností Příbrami je národní kulturní památka Svatá Hora. Toto 
známé evropské mariánské poutní místo, barokní architektonický skvost, se tyčí nad městem 
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ve výšce cca 590 m již víc než 300 let. Počátky kultu milostné sošky P. Marie Svatohorské se 
podle pověstí vážou s dobou působení arcibiskupa Arnošta z Pardubic v polovině 14. století. 
Ten měl dle známé legendy sošku P. Marie sám vyřezat z hruškového dřeva.  
Rozhodující význam měl v historii Svaté Hory rok 1647, kdy do té doby poměrně málo 
známou kapli získali jezuité a podle plánů Carla Luraga a P. Benjamina Šlajera ji začali od 
roku 1658 velkoryse přebudovávat na honosný chrám. Hlavní výstavba komplexu proběhla v 
letech 1658 - 1675. Postupně se zde zrodilo jedno z nejslavnějších českých poutních míst a 
významné centrum mariánského kultu v Evropě. Tuto mimořádně cennou památku českého 
baroka 17. století vyzdobila řada umělců v čele se světoznámým sochařem J. Brokoffem, 
malířem P. Brandlem a dalšími. 

Dominantu náměstí T. G. Masaryka představuje kostel sv. Jakuba. Původně gotický kostel 
sv. Jakuba představuje pravděpodobně nejstarší architektonickou památku ve městě. Její 
vznik ve 13. století nám přibližuje například zajímavá listina datovaná k 6. červnu 1298. 

Významné jsou i kulturní památky spojené s hornickou minulostí města. Jedná se o rudné 
doly Drkolnov, Anna, Vojtěch a Ševčiny. K nejvzácnějším exponátům se řadí státem 
chráněné technické památky - parní těžní stroj Vojtěšské šachty z r. 1889, parní těžní stroj 
dolu Anna z r. 1914, důlní kompresor z dolu Generál Štefánik z r. 1928 a vodní kolo dolu 
Drkolnov z 19. století, montánní památka mezinárodního významu. 

Archeologické nálezy 

Území s archeologickými nálezy je definováno jako území, na němž se vyskytují 
archeologické nálezy nemovité povahy vytvořené člověkem nebo vzniklé přírodním procesem 
na základě působení či využití člověkem a archeologické nálezy movité povahy. V případě, že 
stavební úpravy probíhají na území s archeologickými nálezy a jejich charakter je takový, že 
by mohlo dojít k zásahům do naleziště (např. zemní práce apod.), jsou stavebníci podle § 22 
odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinni záměr 
oznámit Archeologickému ústavu a umožnit některé z oprávněných organizací provést 
archeologický průzkum.  

Aplikace Státní archeologický seznam ČR (SAS ČR) v informačním systému Národního 
památkového ústavu (NPÚ) umožňuje vyhledávání a tisk základních údajů o území s 
archeologickými nálezy (UAN). Dle SAS ČR je v katastrálním území Příbram evidováno 
několik UAN, viz následující tabulka. 

 

Poř.č.SAS Název UAN 
Kateg. 
UAN 

Reg. správce Katastr Okres 

22-21-01/1 
Středověké a novověké 
jádro města Příbram. 

I Hornické muzeum Příbram Příbram Příbram 

22-21-01/2 
Areál chrámu Panny Marie 
Svatá hora. 

I Hornické muzeum Příbram Příbram Příbram 

22-21-01/3 
Příbram III, čp. 396, ul. 
Zahradnická a Dlouhá. 

I Hornické muzeum Příbram Příbram Příbram 

22-21-01/6 Šibeniční vrch Příbram II Hornické muzeum Příbram Příbram Příbram 
22-21-01/7 židovský hřbitov Příbram II Hornické muzeum Příbram Příbram Příbram 

Tabulka č. 14: Lokality dle SAS ČR v katastrálním území Příbram 

Vysvětlivky: 

Pořadové číslo SAS - jedinečný identifikátor UAN, který je složen z čísla mapového listu ZM 1:10000 a č. UAN 
na příslušném mapovém listu; obě čísla jsou oddělena lomítkem (př. 34-21-15/1). Pořadové číslo SAS je 
přidělováno autorem identifikace UAN. 
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Název UAN - název je přidělován autorem identifikace UAN. 

Kategorie UAN: 

I. - území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů. 

II. - území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu 
nasvědčují nebo byl prokázán zatím jen nespolehlivě; pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51 - 100 
%. 

III. - území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu 
nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50 
% pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů (veškeré ostatní/zbývající území státu kromě kategorie IV). 
UAN III není evidováno v SAS ČR. 

IV. - území, na němž není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů (veškerá území, kde byly 
odtěženy vrstvy a uloženiny nad předčtvrtohorním geologickým podložím). 

Regionální správce - organizace oprávněná k provádění archeologických výzkumů, která provádí údržbu, revizi 
a aktualizaci informací SAS ČR v daném území. Regionální správce využívá dat SAS ČR k ochraně a záchraně 
archeologických nálezů (nemovitých i movitých) a území s archeologickými nálezy a umožňuje poskytování dat 
ve stanoveném rozsahu a režimu zájemcům, zejména pracovníkům orgánů státní správy a stavebníkům. 

Katastr a Okres - příslušnost UAN k územním jednotkám. 

Z uvedených lokalit není žádné na území pro míchací centrum ani v blízkém okolí.  

Informační systém NPÚ dále obsahuje databázi tzv. Významných archeologických lokalit 
(VAL). Účelem databáze je vybrat jednotlivá území s archeologickými nálezy evidované v 
SAS ČR, která patří mezi nejhodnotnější naleziště s vysokým stupněm dochování 
archeologických terénů a nemovitých i movitých archeologických nálezů.  

 

Na zájmové lokalitě ani v blízkosti se nenachází archeologické zóny, nejbližší významné 
archeologické lokality se nacházejí u Trhových Dušníků (Středověké a novověké jádro obce 
Trhové Dušníky) a v Příbrami v katastrálním území Lazec (Lazecké jamky).  

Území hustě zalidněná 

Obec Příbram měla k 31.12.2008  celkem 34 496 obyvatel. Plocha území obce je 3 345 ha. 
Hustota osídlení ve městě Příbram je 1031 obv./km2, na území správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Příbram je pak hustota osídlení 66 obv./km2. 

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 

Jednou z hlavních zásad ochrany životního prostředí je zásada, že území nesmí být 
zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení, přičemž podle §12 zákona               
č. 17/1992 Sb. „přípustnou míru znečišťování životního prostředí určují mezní hodnoty 
stanovené zvláštními předpisy“. Zvláštním předpisem je i nařízení vlády č. 148/2006 Sb. a 
nařízení vlády č. 615/2006 Sb. 

Území zatěžované nad míru únosného zatížení ve smyslu výše uvedeného textu se 
v blízkém okolí zájmového území nevyskytuje V území nedochází k plošnému překračování 
imisních limitů pro koncentrace škodlivin v ovzduší dle NV č. 615/2006 Sb. Hluk z dopravy 
z komunikací v blízkosti zájmové lokality nepřekračuje hygienický limit pro hluk z  
pozemních komunikací dle NV č. 148/2006 Sb. V jednotlivých případech v širším okolí však 
nelze překračování hygienických limitů pro hluk vyloučit, zejména u obytných objektů 
situovaných bezprostředně u hlavních komunikací. 
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Staré ekologické zátěže 

Za starou ekologickou zátěž (SEZ) je považována závažná kontaminace horninového 
prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s 
nebezpečnými látkami v minulosti (zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, PCB, 
chlorované a aromatické uhlovodíky, těžké kovy apod.). Zjištěnou kontaminaci můžeme 
považovat za starou ekologickou zátěž pouze v případě, že původce kontaminace neexistuje 
nebo není znám. Kontaminované lokality mohou být rozmanitého charakteru – může se jednat 
o skládky odpadů, průmyslové a zemědělské areály, drobné provozovny, nezabezpečené 
sklady nebezpečných látek, bývalé vojenské základny nebo území postižená těžbou 
nerostných surovin. 

Podle celostátní databáze starých ekologických zátěží, kterou vede Ministerstvo životního 
prostředí a Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., je v blízkosti záměru evidovaná stará 
ekologická zátěž s názvem STE a.s. Příbram. Lokalita leží cca 800 m východně od řešeného 
záměru. Kvalitativní riziko je hodnoceno jako 4 – nízké, kvantitativní jako 4 – bodové. 

 

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

V této kapitole jsou popsány i složky a charakteristiky životního prostředí, jež záměrem 
významně ovlivněny nebudou. 

1. OVZDUŠÍ  

Klimatické charakteristiky 

Zájmové území se nachází na rozhraní klimatických oblastí MT5 a MT7 (QUITT A KOL. 
1971).  

MT5: normální až krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné 
období normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá, 
mírně chladná, suchá až mírně suchá s normální až krátkou sněhovou pokrývkou 

MT7: normálně dlouhé, mírné, mírně suché léto, přechodné období je krátké, s mírným 
jarem a mírně teplým podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá 
s krátkým trváním sněhové pokrývky 

Charakteristické klimatické údaje jsou zřejmé z následující tabulky. 

 
Charakteristika hodnota pro MT5 hodnota pro MT7 
Počet letních dnů 30-40 30-40 
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C 140-160 140-160 
Počet mrazových dnů 130-140 110-130 
Počet ledových dnů 40-50 40-50 
Průměrná teplota v lednu -4 - -5 -2 - -3 
Průměrná teplota v červenci 16-17 16-17 
Průměrná teplota v dubnu 6-7 6-7 
Průměrná teplota v říjnu 6-7 7-8 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100-120 100-120 
Srážkový úhrn ve vegetačním období 350-450 400-450 
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Charakteristika hodnota pro MT5 hodnota pro MT7 
Srážkový úhrn v zimním období 250-300 250-300 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60-100 60-80 
Počet dnů zamračených 120-150 120-150 
Počet dnů jasných 50-60 40-50 

Tabulka č. 15: Charakteristika klimatických oblastí MT5 a MT 7 (teploty v ºC a srážky v mm) 

 
   I. II. III.  IV. V. VI. VII.  VIII.  IX. X. XI. XII.  
srážky 38 36 36 49 66 67 73 69 49 48 39 41 
teplota -2,4 -1,4 2,3 6,6 12,0 15,3 17,0 16,1 12,6 7,3 2,0 -1,3 

Tabulka č. 16: Průměrný měsíční běh srážek (v mm) a teplot (v °C) pro stanici Příbram  

Kvalita ovzduší 

Měření znečištění ovzduší je v Příbrami prováděno pomocí měřící stanice systému  IIS-
ISKO (Imisní informační systém – Informační systém kvality ovzduší),  jejíž provoz 
zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

Jedná se o stanici Příbram, provozující automatizovaný měřicí program. Tato stanice, 
nacházející se přibližně 2 km od posuzovaného záměru, je klasifikována jako dopravní 
městská. Vzhledem k tomu, že se plánovaná betonárna nachází v okrajové zóně města ve větší 
vzdálenosti od komunikací, lze očekávat, že hodnoty naměřené na vybrané stanici budou 
vyšší než na hodnocené lokalitě. Následující tabulka uvádí přehled měřených hodnot. 

Kód SPRIA 

Název Příbram 

Rok 2005 2006 2007 2008 

Látka Doba průměrování Imisní limit * µg.m-3 

1 hod (19. nejv. h.*) 200 105,4 107,3 78,2 74,4 
NO2 

1 rok 40 23,3 23,2 20,5 20,3 

24 hod (36 nejv.h.*) 50 61,8 58,3 39,0 38,0 
PM10 

1 rok 40 32,9 33,6 25,3 25,0 

Tabulka č. 17: Výsledky měření na stanici SPRIA Příbram 2005 – 2008 (µg.m-3) 

*) Poznámky k tabulce: 

• Limity jsou uvedeny dle Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. U oxidu dusíku je k limitům přičítána tzv. mez 
tolerance. Nejvyšší přípustná hodnota znečištění ovzduší je v daném roce stanovena jako limitní hodnota 
+ mez tolerance. Mez tolerance se každým rokem snižuje až k roku 2010, kdy bude rovna nule. V tabulce 
je uvedena nejpřísnější hodnota, tj. limit pro rok 2010 bez meze tolerance, přesto je z tabulky patrné, že u 
oxidu dusičitého a benzenu nebyla tato hodnota na měřící stanici překročena. 

• V případě NO2 je legislativou tolerováno nejvýše 18 překročení hodinového limitu. Pro vyhodnocení se 
proto uvádí 19. nevyšší hodnota. Obdobně se u 24-hod koncentrací PM10 uvádí 36. nevyšší hodnota 
(tolerováno je 35 překročení). 

• Hodnoty překračující limit jsou uvedeny tučně. 

Jak již bylo uvedeno, jedná se o stanici umístěnou v blízkosti hodnoceného záměru, lze 
tedy získané hodnoty považovat za reálně se vyskytující koncentrace včetně příspěvku 
automobilové dopravy v zájmovém území. Na základě zjištěných koncentrací pak lze provést 



OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ČÁST C 

Míchací centrum Příbram ŹP V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

G E T s. r. o.  Strana 47 z 78  

charakteristiku předpokládané kvality ovzduší v okolí záměru míchacího centra Příbram 
následovně: 

• Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého se na stanici Příbram pohybovaly na úrovni 
20,3 – 23,3 µg.m-3. Imisní limit včetně meze tolerance pro rok 2008, ani limit platný od 
roku 2010 tedy nebyl v letech 2005 – 2008 překročen.  

• Obdobně lze charakterizovat i hodnoty maximálních hodinových koncentrací NO2, které 
byly na úrovni do 74,4 – 107,3 µg.m-3. Hodnoty se pohybují pod úrovní imisního limitu. 

• Hodnoty průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 se 
pohybovaly na úrovni 25 – 33,6 µg.m-3. Imisní limit byl v místě měření splněn. 

• V případě maximálních denních koncentrací částic PM10 bylo naměřeno častější překročení 
limitu než v povolených 35 případech v letech 2005 a 2006, v letech 2007 i 2008 nebyl 
stanovený imisní limit překročen. 

V případě benzenu a benzo(a)pyrenu byly hodnoty imisního pozadí převzaty z nejbližší 
stanice, na které byly hodnoty měřeny. Jedná se o dopravní městskou stanici na území 
Plzeňského kraje, stanici Plzeň-Slovany. U průměrných ročních koncentrací benzenu byly 
v hodnoceném časovém období naměřeny hodnoty 0,8 µg.m-3, 1,2 µg.m-3, 0,9 µg.m-3 a 
konečně 1,1 µg.m-3 v roce 2008, vždy hluboko pod úrovní imisního limitu. Lze odhadovat, že 
imisní zátěž na hodnoceném území Příbrami bude obdobná.  

V případě průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu se naměřené hodnoty na 
stanici Plzeň-Slovany pohybovaly na úrovni 1,7 ng.m-3, 2,4 ng.m-3, 1,6 ng.m-3 a 1,7 ng.m-3. 
Jak je patrné z měsíčního chodu hodnot, projevuje se zejména vliv lokálních topenišť, neboť v 
zimních měsících dosahují hodnoty ojediněle více než 4 ng.m-3 (v roce 2006 dokonce i přes 8 
ng.m-3), zatímco v letních měsících, kdy nejsou v provozu lokální topeniště a benzo(a)pyren 
je produkován prakticky výhradně jen z automobilové dopravy, byly ve všech letech 
vykázány hodnoty 0,1 ng.m-3. Cílový imisní limit pro průměrné roční koncentrace je tak na 
této stanici překročen, důvodem jsou zejména zvýšené emise ze spalování pevných paliv v 
zimních měsících. Pro hodnocené území Příbrami byla uvažována obdobná imisní zátěž, která 
může být v lokalitě ovlivněna množstvím a blízkostí lokálních topenišť. 

Lze konstatovat, že obdobně jako v jiných částech ČR jsou v řešeném území nejvíce 
problematickou znečišťující látkou suspendované částice PM10, kde se denní koncentrace 
pohybovaly v letech 2005 – 2006 nad hranicí limitu a benzo(a)pyren, jehož cílový limit byl ve 
sledovaném období překročen. Imisní limity pro oxid dusičitý a benzen jsou v zájmovém 
území v současné době splněny s rezervou. Také průměrné roční koncentrace 
suspendovaných prachových částic frakce PM10 se v současnosti pohybují na úrovni 63 % 
limitu. 

Pro odhad stávajícího imisního pozadí byly uvažovány následující hodnoty:  

• průměrná roční koncentrace NO2 – 20,5 µg.m-3,  

• maximální hodinová koncentrace NO2 – 75 µg.m-3 (19. nejvyšší roční hodnota) 

• průměrná roční koncentrace PM10 – 25 µg.m-3, 

• maximální denní koncentrace PM10 – 39 µg.m-3 (36. nejvyšší roční hodnota) 

• průměrná roční koncentrace benzenu – 1,2 µg.m-3, 

• průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu – 1,7 ng.m-3, 

Území stavebního úřadu Příbram, kam spadá zájmová lokalita, nepatří do oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) dle „Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení 
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kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2007“ 
uveřejněném ve Věstníku MŽP 2/2009. Na území stavebního úřadu Příbram nebyl překročen 
imisní limit pro ochranu zdraví lidí dle NV č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování 
kvality ovzduší. 

2. PŮDA 

Plocha zájmové lokality je bez přirozeného půdního pokryvu. Povrch je tvořen 
antropogenně pozměněným materiálem (navážkou), z části je též zpevněn. 

V okolí města Příbram se vyskytují nejčastěji kambizemě a psedogleje. Na řešené lokalitě 
se vyskytuje pseudoglej modální (dle klasifikace TKSP). Pro tento typ půd je charakteristické 
střídavé zamokřování a vysušování. 

Pozemek pro míchací centrum nepatří do zemědělského půdního fondu (ZPF), nemá tudíž 
přiřazenou bonitovanou půdně ekologickou jednotku (BPEJ) ani třídu ochrany. Nevztahuje se 
na něj tedy ochrana dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. 

Pozemek p.č. 3097/3, který se zájmovým územím sousedí z východu, je chráněn jako 
zemědělský půdní fond. Dle katastru nemovitostí jde o druh pozemku trvalý travní porost. 
Pozemek má BPEJ 54700. Jedná se o zemědělskou půdu II. třídy ochrany, tedy 
s nadprůměrnou produkční schopností. 

3. GEOFAKTORY ÚZEMÍ  

Geomorfologie území 

Podle geomorfologického členění ČR spadá řešené území do: 
Provincie:   Česká vysočina 
Subprovincie: Poberounská soustava 
Oblast:  Brdská oblast 
Celek:  Brdská vrchovina 
Podcelek:  Příbramská pahorkatina 
Okrsek:  Třebská pahorkatina  
  

Po východním okraji Příbrami probíhá hranice mezi Poberounskou soustavou a 
Českomoravskou soustavou. 

Základní geomorfologická struktura řešeného území je výsledkem hercynského a staršího 
vrásnění, reliéf byl poté dotvořen denundací a erozivní činností vodních toků.  

Geologie 

Brdská vrchovina je složena z prvohorních souvrství břidlic, pískovců, slepenců a 
křemenců kambrického stáří. Oblast  Březových hor zasahuje do pásma blovicko tepelské 
série sedimentů se spility. Na rozhraní Brdské vrchoviny a Středočeské pahorkatiny navazuje 
na kambrijské sedimenty pásmo paleozoických pozdně variských magmatitů, které jsou zde 
zastoupeny granodiority okrajové facie. 

Rozhraní kambrijských sedimentů a paleozoických pozdně variských magmatitů je 
provázeno dvěma pásy zrudnění s osou shodnou se směrem zlomů saxonského vrásnění, tj. ve 
směru jihozápad – severovýchod. První rudné pásmo v linii Láz, Bohutín, Březové Hory, 
Trhové Dušníky obsahuje převážně polymetalické rudy s převahou kovových rud, zejména 
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mědi a stříbra. Ve druhém rudném pásmu v linii Kamenná, Lešetice, Brod, Bytíz, Dubenec, 
Skalka, Ostrov, Daleké Dušníky převažuje uranové zrudnění. 

V těsném okolí zájmového území převládají nemetamorfované paleozoické horniny 
zvrásnělé (břidlice, droby, kamence, vápence) nebo proterozoické horniny assynstky 
zvrásněné s různě silným variským přepracováním (břidlice, fylity, svory až pararuly). 

Kvartérní pokryv je tvořen deluviálními písčito-hlinitými až hlinito-písčitými sedimenty. 

Do řešeného území nezasahuje žádné chráněné ložiskové území (okraj nejbližšího CHLÚ 
Březové Hory- Vysoká Pec je umístěn cca 800 m jihozápadně). Lokalita nezasahuje do 
žádného ložiska ani těžené plochy (www.geofond.cz) 

Reliéf 

V rámci tzv. typologie české krajiny je krajina členěna podle všeobecných vlastností, které 
danou krajinu odlišují od okolí a které ji spojují s krajinami podobných vlastností. 

Klasifikace zájmového území dle typologie české krajiny: 
Krajinný typ:   3U0 
Využití krajiny:  Urbanizovaná krajina 
Typ sídelní krajiny:  Krajiny vrcholně středověké kolonizace Hercynica 
Krajinný reliéf:  Krajiny bez vymezeného reliéfu 

Jako urbanizovaná krajina je charakterizováno území města Příbram, severně od 
zájmového území je krajiny dle využití charakterizována jako lesozemědělská. 

Využití území dle CORINE LandCover 

Program CORINE (COoRdination of INformation on the Environment) byl zahájen v roce 
1985. Iniciátorem byla Evropská komise a cílem je sběr, koordinace a zajištění kvalitních 
informací o životním prostředí a přírodních zdrojích, které jsou srovnatelné v rámci 
Evropského společenství. 

Z hlediska užívání území v bližším okolí je zájmové území situováno do oblasti: 
Třída1:  Urbanizované území 
Třída 2:  Průmyslové a obchodní zóny, komunikační síť 
Třída 3:   Průmyslové a obchodní areály  

Nerostné suroviny 

Do zájmového území nezasahuje žádné chráněné ložiskové území, výhradní ložisko 
nerostných surovina ani dobývací prostor (okraj nejbližšího CHLÚ Březové Hory - Vysoká 
Pec je umístěn cca 800 m jihozápadně). Lokalita nezasahuje do žádného ložiska ani těžené 
plochy. 

Nevyskytují se zde ani poddolovaná území. 

4. VODA 

Povrchová voda 

Příbram leží v povodí Labe, oblasti povodí Berounky, severovýchodní část území pak do 
povodí Vltavy (tok Kocába). Většími toky v území je Litavka, Kocába, Příbramský a 
Obecnický potok. Řešená lokalita se nachází v hydrologickém povodí 3. Řádu 1-11-04 
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Litavka a Berounka od Litavky po Loděnici. Navrhovanou lokalitu obtéká na severu a západě 
Litavka (1-11-04-003), z východní strany pak Příbramský potok (1-11-04-007). 

Litavka je v úseku blízkém záměru klasifikována z hlediska znečištění jakosti vody jako 5. 
třída, tedy velmi silně znečištěná voda. (VÚV T.G.M. , období 2007 – 2008). V pramenné 
oblasti Litavky a řady jejích levostranných přítoků jsou vybudovány vodárenské nádrže se 
stanovenými pásmy hygienické ochrany vodních zdrojů. 

Přímo na zájmovém území ani v bezprostřední blízkosti není žádný útvar povrchové vody, 
nejblíže leží Příbramský potok, cca 400 m výhodně. 

Cca 200 m východně leží čistírna odpadních vod pro město Příbram, vyčištěné odpadní 
vody jsou vypouštěny do Příbramského potoka. 

Hydrogeologická charakteristika 

Z hydrogeologického hlediska patří území do rajonu Krystalinika, proterozoika a 
paleozoika v povodí Berounky s volnou hladinou a puklinovou propustností. 

Území rajónu je budováno horninami svrchního proterozoika tepelsko-barrandienské 
oblasti, na něž nasedají komplexy hornin staršího paleozoika.Území má regionálně 
jednoduchou stavbu střídajících se antiklinálních a synklinálních pásem směru JZ-SV. Rajón 
se vyznačuje jednoduchými hydrogeologickými poměry. Pohyb podzemní vody se omezuje 
na puklinový systém a je vázán na přípovrchovou zónu rozpojení hornin. Hydrochemicky 
významné jsou svrchnoproterozoické kyzové břidlice, zvýšenou mineralizaci vykazují rovněž 
vody ordovických sedimentů. V hlubokých zónách mohou fungovat významná povrchová 
pásma jako drenážní kolektory. 

Hlavní zvodnění je v přípovrchovém pásmu rozpojení hornin, v kterém se vytváří mělká 
nejednotná zvodeň s volnou hladinou konformní s morfologií terénu. K drenáži dochází 
pramenními vývěry nebo skrytými vývěry do údolních náplavů a povrchových toků. Jen část 
podzemní vody sestupuje hlouběji po puklinových zónách a tektonických liniích. 

Mělké zvodně jsou sledovány objekty základní pozorovací sítě. 

Voda se jímá studněmi, v morfologicky členitějším terénu pomocí zářezů a pramenních 
jímek. Vydatnost zdrojů je kolísavá, silně závislá na srážkách. 

5. FAUNA A FLÓRA  

Biogeografické členění 

Území spadá z biogeografického hlediska (Culek, 1996)  do bioregionu 1.20. Slapský 
bioregion se nachází mezi výše položenými územími, má mezofilní charakter a dominuje zde 
3.  a 4. vegetační stupeň. Bioregion se vyznačuje pestrou geologickou stavbou s granodiority 
až křemennými diority. Reliéf má charakter pahorkatiny s typickými oblými kopci. 
V plochých úsecích s hlubšími substráty v okolí Příbrami jsou primárními půdami 
pseudogleje.   

Řešené území spadá do biochory 4Do – sníženiny (deprese, zpravidla podmáčené) na 
kyselých (oligotrofních) podmáčených sedimentech. 
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Potenciální přirozená vegetace 

Z mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová, 1998) lze vyčíst, že původní 
vegetaci tvořila mapovací vegetační formace Biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae 
- Quercetum petraeae). Tyto formace jsou charakterizovány jako druhově chudé listnaté nebo 
smíšené doubravy s jedlí nebo borovicí s převahou trav. Hlavními dřevinami je dub zimní, 
habr, buk, jeřáb a lípa. Keřové patro je slabě vyvinuto, převažují zmlazené dřeviny. V 
bylinném patře převažují borůvka, konvalinka, lipnice hajní, třtina, kostřava ovčí. 

Flóra a fauna bioregionu 

Z přirozených nelesních společenstev jsou místy zachovány významné zbytky vlhkých 
luk, dosti hojně pionýrská společenstva na minerálních písčitých půdách. V tomto bioregionu 
končí areály některých západostředoevropských typů např. zimostrázku nízkého 
(Polygaloides chamaebuxus), bělozářky liliovité (Anthericum liliago) a lomikamene 
růžicovitého (Saxifraga decipiens). Další subatlantské druhy jsou charakteristické pro písčiny, 
jsou reprezentovány například paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens), ovsiříkem 
štíhlým (Ventenata dubia), ovsíčkem obecným (Aira caryophyllea) a mrvka myší ocásek 
(Vulpia myuros). Pro vlhké louky je typickým zástupcem všivec mokřadní (Pedicularis 
sylvatica) a pamapeliška Nordstedtova (Taraxacum nordstedtii). Západním elementem je 
hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus). Zasahuje sem i řada teplomilných druhů např. 
ostřice nízká (Carex humillis), kavyl Ivanův (Stipa joannis), oman srstnatý (Inula hirta), 
hvězdice chlumní (Aster amellus) a smil písečný (Helichrysum arenarium). Mezi druhy 
vlhkých luk jsou vzácně přítomny hořepník luční (Pneumonanthe vulgaris) a úpolín evropský 
(Trollius altissimus). 

Fauna bioregionu je převážbně ochuzená hercynská se západními vlivy (ježek západní). 
Kontrastním prvkem je zalesněné údolí Vltavy (sklovatka krátkonohá, skelnička průzračná 
apod.), na jehož skalnatých výstupech se udržují nepatrné zbytky teplomilného elementu 
(ještěrka zelená, páskovka žíhaná, zrnovka Pupilla triplicata, izolovaná linie štíra kýlnatého). 
V tekoucích vodách jsou zbytkové populace raka kamenáče. 

 Flóra a fauna zájmového území 

Plocha pro míchací centrum nemá přirozený půdní pokryv. V minulosti zde byly 
provedeny terénní práce (zhutněná navážka), díky které byla zvýšena niveleta o necelý 1 metr. 
Plocha je silně antropogenně přeměněna a poznamenána současným užíváním. 

Na západní polovině plochy byla vybudována zpevněná plocha a v současnosti je zde 
sklad mobilních buněk, zde nejsou podmínky pro výskyt žádných druhů rostlin a živočichů. 

Východní polovina plochy není zpevněná, uplatňuje se zde tedy sukcese a pozemek 
pomalu zarůstá, a to především bylinnou vegetací. 

Přestože se v zájmovém území nevyskytují žádné přirozené biotopy a charakter pozemku i 
blízkého okolí nedává předpoklady pro výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, 
byl v dubnu 2010 proveden na  pozemku 3097/2 terénní průzkum zaměřený na inventarizaci 
flóry a fauny a zjištění eventuálního výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. 

Terénní průzkum proběhl dne 21. dubna 2010 a byl zaměřen na pozemek pro míchací 
centrum a na jeho bližší okolí. Ačkoliv byl zachycen pouze jarní aspekt, lze konstatovat, že 
další návštěva lokality a provedení komplexního biologického průzkumu není potřebné ani 
účelné.  
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Lokalita se dá charakterizovat jako silně antropogenně ovlivněná, resp. vytvořená 
člověkem – polovina předmětného pozemku je v současnosti oplocena a zastavěná 
chátrajícími betonovými prefabrikáty a navážkou suti s absencí vegetačního krytu (a 
s probíhající činností mechanizace – nákladních automobilů a nakladače), na druhé polovině 
parcely je zřejmá jednak zavážka stavebních sutí, jednak zhutněná neúrodná zemina. S 
výjimkou několika kusů náletových dřevin (vrba a bříza – ve stadiu tyčkoviny, tj. cca 6 – 12 
cm výčetního průměru) zcela absentuje dřevinné patro. V zastavěné partii chybí vegetační 
kryt úplně, partie s terénním stupněm – zavážkou suti je druhově chudá, s několika druhy 
jedno- či dvouletých bylin a nízkých keřů. 

Druhová skladba je charakteristická pro společenstva silně ovlivněná antropogenní 
činností – jedná se o postupnou sukcesi na obnažené zemině s navážkou. 

Dle Katalogu biotopů České republiky (Chytrý, Kučera et Kočí 2001) odpovídá ZÚ 
charakteristice bitopu X1 Urbanizovaná území. Biotop X1 je popsán následovně: zastavěné 
části měst a vesnic nebo průmyslových a zemědělských objektů, včetně ruderální bylinné a 
dřevinné vegetace, parků, stromořadí, menších lesíků a křovin na volných plochách mezi 
zástavbou. 

Celkem bylo na lokalitě nalezeno 14 druhů rostlin, které jsou uvedeny v následujícím 
přehledu. Žádný z nalezených taxonů není legislativně chráněným druhem ani druhem vzácně 
se vyskytujícím, jedná se o druhy běžné – ruderální, plevelné či invazní druhy, bez 
specifických trofických nároků, naopak se jedná o druhy vázané na pionýrská, antropogenně 
ovlivněná stanoviště (rumiště, náspy, příkopy apod.). Z botanického hlediska se jedná o výseč 
běžného urbanizovaného území bez zvláštní ochranářské hodnoty. 

 
Mrkev obecná Daucus carota 
Štětka planá Dipsacus fulonum 
Vratič obecný Tanacetum vulgare 
Pelyněk černobýl Artemisia vulgaris 
Kopřiva dvoudomá Urtica dioica 
Vlaštovičník větší Chelidonium majus 
Pcháč obecný Cirsium vulgare 
rod Růže Rosa spp. 
Pampelišky smetánky Taraxacum sect. Ruderalia 
Bříza bělokorá Betula pendula 
Vrba jíva Salix caprea 
Laskavec ohnutý Amaranthus retroflexus 
Hluchavka nachová Lamium ppurpureum 
rod Ostružiník Rubus spp. 

Tabulka č. 18: Seznam nalezených druhů rostlin 

Ze živočichů byly pozorováním a akusticky zaznamenány 4 druhy ptáků: vrabec polní 
(Passer montanus), sýkora koňadra (Parus major), vrána obecná (Corvus corone) a káně lesní 
(Buteo buteo). S výjimkou káněte se jedná o ptačí druhy běžné až synantropní. Savci, plazi 
ani zvláště chráněné druhy bezobratlých nebyli na lokalitě zastiženi. 
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6. KRAJINA  

Dle krajinné typologie ČR se řešené území nachází v typu krajin 3U0, tedy krajiny 
urbanizované, vrcholně středověké kolonizace Hercynica a bez vymezeného reliéfu. Tento typ 
je v ČR běžný, nespadá tedy do typů krajiny, které je třeba chránit. Urbanizovaná krajina zde 
přechází do krajiny zemědělské. Vzhledem k tomu, že výrobní plochy v průmyslové zóně na 
severu Příbrami ještě nejsou zcela zaplněny, je tento přechod z vizuálního hlediska poměrně 
pozvolný. 

Zájmová lokalita leží v plochém mělkém údolí v blízkosti soutoku Litavky a 
Příbramského potoka. Údolí Litavky je ze západu ohraničeno táhlými, oblými vrcholy Brd – 
2,7 km Dubová hora  (626 m n.m.), 4,5 km  Třemošná (778 m n.m.) a 9 km nejvyšší vrchol 
Brd Tok (864 0 m n.m.), z východu se pohledově uplatňuje zalesněný 1,5 km vzdálená vrchol 
Květná (543 m n.m.). 

Zástavbě v okolí zájmové lokality dominují halové výrobní a skladové objekty. Ze 
vzdálenějších objektů se uplatňuje Teplárna Příbram a dále např. objekt nemocnice 
v Příbrami, který při pohledu z pozemku p.č. 3097/2 zakrývá částečně i barokní areál na Svaté 
Hoře. 

7. OBYVATELSTVO , HMOTNÝ MAJETEK  

Město Příbram se skládá z 18 místních částí, na jejím území, žije cca 35 tis. obyvatel, 
Z hlediska správního členění ČR se jedná o obec s rozšířenou působností. Město je soběstačné 
z hlediska potřeby základních služeb a vybavenosti a částečně i z hlediska nabídky pracovních 
příležitostí a plní vyšší obslužnou funkci pro okolní menší obce (zdravotnictví, školství, státní 
správa) a je jedním z cílů dojížďky za prací. Vzhledem k blízkosti Prahy a dobré dostupnosti 
po silnici R4 je však část obyvatel Příbrami zaměstnána i v Praze. 

 Na ploše, která bude pro výstavbu závodu využita, se nenachází žádné nemovitosti, ani 
hmotný majetek, který by byl realizací záměru znehodnocen. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA 
ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

I. Charakteristika p ředpokládaných vlivů  záměru na obyvatelstvo a životní 
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

V následujících podkapitolách je hodnocena velikost a významnost jednotlivých vlivů 
působících v důsledku realizace záměru „Míchací centrum Příbram“. Významnost 
jednotlivých vlivů byla hodnocena na základě následujících kritérií: velikost, časový rozsah, 
reverzibilita, citlivost území, mezinárodní dosah, postoj veřejnosti, nejistoty a možnosti 
ochrany.  

1. VLIVY NA VE ŘEJNÉ ZDRAVÍ , VČETNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH VLIV Ů 

Vlivy na veřejné zdraví 

Velikost a významnost vlivu na veřejné zdraví je možno posoudit na základě výsledků 
výpočtů v rozptylové a hlukové studii. Rozhodující je tedy vliv záměru na imisní  a hlukovou 
situaci, a zejména skutečnost, zda dojde k významným změnám čistoty ovzduší a akustické 
situace oproti současnému stavu. 

Pro zhodnocení vlivu na veřejné zdraví jsou zásadní průměrné roční imisní koncentrace 
škodlivin v ovzduší, které zohledňují dlouhodobou expozici jednotlivým polutantům.  

Pro účely vyhodnocení vlivu na veřejné zdraví byly zpracovány studie, které 
charakterizují zatížení prostředí polutanty v ovzduší a hlukem, jako nejvýznamnějšími noxy, 
které mají vliv na veřejné zdraví. Byla zpracována rozptylová studie - modelové hodnocení 
kvality ovzduší (Píša, 2010) a akustická studie (Moravec, Bubák, 2010), které tvoří 
samostatné přílohy tohoto oznámení. 

V nejbližší obytné zástavbě nedojde vlivem realizace záměru ke zhoršení imisní situace u 
žádné škodliviny. Příspěvky všech sledovaných škodlivin zvýší současné roční průměrné 
koncentrace o zanedbatelné hodnoty v řádu desetin procenta (maximálně 0,25 % pro NO2  a 
0,5 % pro PM10 u nejbližší obytné zástavby) a nepovedou k překročení žádných imisních 
limitů (viz následující kapitola Vlivy na ovzduší). 

Ekvivalentní hladina hluku z provozu záměru bude u nejbližší obytné zástavby (samota 
Škrtilka) v denní době dosahovat hodnoty cca 33 dB a při výjimečném nočním provozu 
v noční době pod 29 dB. Jedná se o hladinu hluku, která nemůže mít žádný vliv na zdraví 
obyvatel a leží hluboko pod platným hygienickým limitem dle NV č. 148/2006 Sb. 

Ohledně hluku z dopravy je určité riziko nepříznivých účinků hluku v okolí hlavních 
komunikací (Evropská, Husova, Čs. armády), kde jsou dosahovány v denní době hodnoty 
ekvivalentní hladiny hluku až 67 dB v denní době a 57 dB v noční době. Jedná se o hodnoty 
v chráněném venkovním prostoru staveb, tj. na vnější straně fasády. Díky tomu mohou 
obyvatelé zasažených objektů (zejména senzitivní osoby) v případě otevřených oken 
pociťovat nepříznivé účinky hluku, a to zejména pocity obtěžování. Tuto situaci však 
nezpůsobí dopravní obsluha záměru, ale je dána obecně vysokou intenzitou dopravy na 
hlavních ulicích v Příbrami. Příspěvek obslužné dopravy záměru k celkovému hluku v okolí 
hlavních pozemních komunikací v Příbrami bude nevýznamný a prakticky neměřitelný a 
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neprokazatelný. Většina obslužné dopravy bude trasována po silnici I/18 mimo obytnou 
zástavbu. 

K významnému zlepšení akustické situace v Příbrami může dojít až po vybudování 
přeložky silnice I/18, tzv. jihovýchodního obchvatu. K tomuto záměru vydal Krajský úřad 
Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne 2.9.2009 souhlasné 
stanovisko podle § 10 odst. 1) zákona č. 100/2001 Sb. 

Na základě výše uvedených skutečností, lze konstatovat, že záměr s sebou nenese zvýšené 
riziko negativního ovlivnění veřejného zdraví. Vliv na veřejné zdraví je nevýznamný. 

Sociálně ekonomické vlivy 

Vlivem realizace záměru nelze předpokládat měřitelný nárůst nebo úbytek počtu obyvatel 
v dotčených lokalitách. 

Přímým vlivem je vznik několika nových pracovních míst (zaměstnanci v provozu a řidiči 
autodomíchávačů), rozšíření poskytovaných služeb a uvedení stávajícího zanedbaného 
pozemku v průmyslové zóně do reprezentativního stavu. 

Nepřímým vlivem je posílení návazných služeb a rozšíření portfolia potenciálních 
zákazníků včetně posílení konkurenčního prostředí v tomto segmentu trhu, z čehož budou 
profitovat i místní stavební firmy a jejich zákazníci. 

Sociálně ekonomické vlivy lze hodnotit jako pozitivní. 

Vlivy na rekreační využití území 

V zájmové lokalitě ani v širším okolí nejsou žádné zařízení ani plochy umožňující 
rekreační využívání pasivním ani aktivním způsobem. Ani vyvolaná doprava nijak neomezí 
rekreační funkce v území. 

Vliv na rekreační území bude nulový. 

 Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti 

Samotná realizace záměru nevyvolá potřebu změny dopravní obslužnosti v lokalitě ani 
v jejím širším okolí, využívána bude stávající síť veřejných komunikací. 

Výjezd z areálu bude zřízen severním směrem na místní komunikaci na pozemku p.č. 
3096/1. Dále bude obslužná doprava používat ulici V Lukách a Za Balonkou, které slouží 
zejména pro obsluhu místní průmyslové zóny. Ulice Za Balonkou je zaústěna do ulice 
Obecnické (silnice III/11811), po níž se obslužná doprava dostane na okružní křižovatku 
silnic I/66 a I/18. Alternativně může být také umožněn výjezd z jihu a průjezd stávajícím 
průmyslovým areálem do ulice V Lukách. 

Záměr generuje maximálně 64 jízd nákladních automobilů  (NA) v denní době a 
maximálně 14 jízd NA při mimořádné noční směně v noční době. Jízdy osobních automobilů 
budou nevýznamné (20 v denní době a 6 v noční době). 

Počet jízd vyvolané dopravy je možno srovnat s  pozaďovými intenzitami nákladní a 
celkové dopravy a stanovit tak procentuelní navýšení intenzity dopravy vyvolané záměrem. 
Pozaďové intenzity dopravy představují nulovou variantu, tj. stav bez realizace záměru, byly 
převzaty ze sčítání dopravy dle ŘSD a upraveny pro rok 2012. 
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Navýšení intenzity dopravy  Ulice 

vzhledem k nákladní dopravě Vzhledem k celkové dopravě  

Obecnická 4,0 % 1,0 % 

Evropská 2,2 % 0,4 % 

Husova 0,3 % 0,1 % 

Tabulka č. 19: Vliv na intenzitu dopravy na nejvíce dotčených komunikacích 

Z tabulky je zřejmý relativně nízký vliv na změnu dopravní intenzity. 

Ulice Obecnická a Evropská nevedou v bezprostřední blízkosti obytné zástavby. Obdobný 
vliv jako u ulice Husovy lze očekávat i na přilehlé části ulice Čs. armády. 

Při hodnocení tohoto vlivu je třeba si dále uvědomit, že vyvolaná doprava nebude 
samoúčelná a odráží poptávku po betonové směsi na stavbách v regionu. Pokud nebude 
zprovozněno posuzované míchací centrum, bude muset být pokryta poptávka z jiné 
betonárny, což analogicky vyvolá opět nákladní dopravu v přibližně stejném rozsahu, pouze 
s jiným umístěním jejího zdroje. Příjezdová doprava k posuzovanému záměru je přitom 
vedena po vhodné trase mimo obytnou zástavbu. 

Posouzení vlivu na dopravní infrastrukturu je provedeno pro stav při maximální 
kapacitě (30 000 m3 ročně, 120 m3 denně), ta je však spíše teoretická a bude dosahována 
pouze výjimečně v jednotlivých dnech. Reálná průměrná roční kapacita je 20 000 m3 a 
průměrná denní kapacita je 80 m3 betonové směsi. 

Na základě výše uvedeného je vliv na změnu dopravní obslužnosti hodnocen z hlediska 
celkové významnosti jako nevýznamný. 

Návrhy opatření ke snížení případných negativních vlivů byly zahrnuty do podmínek v 
kapitole D.IV. - Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů. 

Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů jsou souhrnně hodnoceny 
jako nevýznamné. 

2. VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA  

Změny v čistotě ovzduší 

Pro vyhodnocení míry znečištění ovzduší v okolí posuzovaného míchacího centra a 
vyčíslení imisního příspěvku byla zpracována rozptylová studie (Píša a kol., 2010). Modelové 
hodnocení kvality ovzduší v zájmovém území bylo provedeno v pravidelné trojúhelníkové síti 
referenčních bodů s krokem 100 m. V modelovém výpočtu je zahrnut prostor navrhované 
betonárny a její blízké okolí. Oblast pokrytá výpočtem tak tvoří obdélník o výměře cca 7,9 
km2 a zahrnuje celkem 915 referenčních bodů. V referenčních bodech byl následně proveden 
výpočet imisní koncentrace jednotlivé škodliviny. 

Jako typické škodliviny vznikající při provozu nákladních automobilů a strojů 
s dieselovými motory a při manipulaci se sypkými materiály byly zvoleny oxid dusičitý NO2, 
prachové částice PM10, benzen a benzo(a)pyren. 
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Pro vyhodnocení skutečného stavu kvality ovzduší ve sledovaném území a zejména pro 
možnost porovnání vypočtených koncentrací s platnými imisními limity je nezbytné mít k 
dispozici nejen údaje o hodnoceném zdroji znečišťování, ale i příspěvky z ostatních zdrojů 
působících v řešeném území – tzv. imisní pozadí. Celková úroveň imisní zátěž v zájmovém 
území (tzv. imisní pozadí) byla stanovena na základě měřených hodnot na stanici imisního 
monitoringu, která se nachází v těsné blízkosti navrhovaného záměru. Jedná se o stanici 
Příbram, provozující automatizovaný měřicí program (viz kapitola C.II.1). 

Na základě údajů o imisním pozadí lze konstatovat, že ve stavu bez výstavby areálu se 
budou celkové koncentrace sledovaných znečišťujících látek pohybovat pod hranicí imisních 
limitů, pouze v případě průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu je možné očekávat 
překročení cílového imisního limitu. Podle odhadu imisní zátěže provedených na základě 
výsledků měření na nejbližších stanicích imisního monitoringu, lze v lokalitě 
očekávat průměrné roční koncentrace jednotlivých znečišťujících látek ve vztahu k imisnímu 
limitu bez zohlednění meze tolerance na úrovni 50 % imisního limitu NO2, 22 % u benzenu, 
63 % u suspendovaných prachových částic frakce PM10. V případě maximálních hodinových 
koncentrací NO2 to pak bude nejvýše 38 % limitu a u maximálních denních koncentrací PM10 
poté 76 % limitu. Pouze u benzo(a)pyrenu lze očekávat hodnoty nad hranicí cílového 
imisního limitu, které jsou však způsobeny vlivem zvýšených emisí ze spalování pevných 
paliv v zimních měsících. Hodnoty pro benzo(a)pyren byly převzaty ze stanice imisního 
monitoringu v Plzni, pro hodnocené území Příbrami však lze uvažovat obdobnou imisní zátěž, 
která se může lišit v závislosti na množství a blízkostí lokálních topenišť, které tvoří 
dominantní složku imisní zátěže benzo(a)pyrenu. 

Vlivem provozu hodnoceného míchacího centra lze očekávat v zájmové lokalitě zvýšení 
imisní zátěže u všech sledovaných znečišťujících látek, které však bude se vzdáleností od 
záměru rychle klesat, nárůst imisní zátěže byl zaznamenán také podél odjezdových a 
příjezdových tras. Nejvyšší nárůst byl vypočten přímo v prostoru navrhované betonárny. U 
průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého bude dosahovat nejvýše 0,6 µg.m-3, což je 
1,5 % imisního limitu. U maximálních hodinových koncentrací bylo vypočteno navýšení o 
max. 30 µg.m-3, což je 15 % imisního limitu, v žádném bodě však nedojde vlivem provozu 
záměru k překročení imisního limitu. V případě průměrných ročních koncentrací 
suspendovaných částic frakce PM10 dojde k nárůstu nejvýše o 1 µg.m-3, což je 3 % imisního 
limitu. U maximálních denních koncentrací lze v prostoru betonárny očekávat nejvyšší nárůst 
do 50 % imisního limitu (25 µg.m-3). Průměrné roční koncentrace benzenu se zvýší 
minimálně, nejvýše o 0,1 % (0,005 µg.m-3) , u benzo(a)pyrenu pak nejvýše o 0,5 % cílového 
imisního limitu (0,005 ng.m-3). 

Plánované míchací centrum se nachází v průmyslové zóně města, nejbližší obytná 
zástavba je tak situována ve vzdálenosti cca 500 m severně od záměru (samota Škrtilka). 
Další nejbližší zástavbou je chatová osada u Čertova pahorku. V těchto dvou nejbližších 
lokalitách lze již zaznamenat výrazně nižší příspěvky z provozu plánované betonárny. U 
průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého byl vypočten nejvyšší nárůst 0,03 a 0,1 
µg.m-3 (do 0,25 % imisního limitu). U maximální hodinové koncentrace do 10 µg.m-3 (5 % 
imisního limitu). V případě průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic frakce 
PM10 dojde k nárůstu nejvýše o 0,05 µg.m-3 (samota Škrtilka), 0,2 µg.m-3 (chatová osada u 
Čertova pahorku), 0,4 µg.m-3 (podél Evropské ulice) a 0,05 µg.m-3 (podél ulice Husovy). U 
maximálních hodinových koncentrací byl nejvyšší nárůst u obytné zástavby vypočten  cca 2 
µg.m-3 a podél odjezdových tras do 1,5 µg.m-3, tj. na úrovni 4 % imisního limitu. Přírůstky 
průměrných ročních koncentrací benzenu a benzo(a)pyrenu se u obytné zástavby budou blížit 
nule. 



OZNÁMENÍ ZÁMĚRU  ČÁST D  

Míchací centrum Příbram  ÚDAJE O VLIVECH  

 

G E T s. r. o.  Strana 58 z 78  

Celkově lze konstatovat, že změna imisní zátěže způsobená provozem navrhovaného 
míchacího centra Příbram nezpůsobí ani při maximálním teoretickém pracovním výkonu 
překračování imisních limitů pro průměrné roční koncentrace sledovaných znečišťujících 
látek. Pouze u denních koncentrací suspendovaných prachových částic frakce PM10 lze 
očekávat mírné překročení limitních hodnot, avšak pouze v areálu průmyslové zóny, ve velké 
vzdálenosti od obytné zástavby. přesto jsou investorem navržena následující opatření pro 
snížení imisní zátěže prachovými částicemi. 

Výpočty v rozptylové studii však neuvažovaly s dodatečnými protiprašnými opatřeními 
proti vzniku sekundární prašnosti a proto jsou výsledky výpočtu koncentrací PM10 
nadhodnoceny a mají velkou rezervu na straně bezpečnosti. V provozu budou navíc 
uplatňována následující opatření:  

• skrápění skládky a násypky kameniva 

• důsledné čištění areálových komunikací a v době delšího sucha i jejich pravidelné kropení 

• očista vozidel před vjezdem na veřejnou komunikací 

• vnitroareálové komunikace budou provedeny jako zpevněné s jednolitým povrchem 

Tato opatření jsou zpracovatelem oznámení navržena a uvedena v příslušné kapitole D.IV. 
Na řadovém 5frakčním zásobníku kameniva bude instalováno skrápěcí zařízení a uzavírací 
poklopy proti prašnosti. Doporučit lze i zastřešení prostoru hald sypkých materiálů. Jde o 
nízkonákladové opatření, které neomezuje práci se surovinou a přitom výrazně omezí 
možnost jejího zvíření větrem.  

Opatření je nutno uplatňovat celoročně, se zvýšenou intenzitou pak v období výskytu 
zvýšených koncentrací PM10 (nad 80 % denního limitu, tj. nad 40 µg.m-3) a při výskytu 
podmínek typických pro vznik sekundární prašnosti, tj. v době déletrvajícího sucha. Pomocí 
těchto opatření je možné nárůst koncentrací PM10 minimalizovat a imisní dopady záměru na 
území pak budou nevýznamné. 

Období výstavby 

Období výstavby nebylo samostatně řešeno v rozptylové studii. Samotná výstavba bude 
krátkodobá a z hlediska objemu stavebních a zemních prací nevýznamná. Zemní práce budou 
minimalizovány, založení objektu betonárny bude na betonové základové desce v nezbytně 
nutném rozsahu pod betonárnou, zásobníkem kameniva a sily na cement. 

V rámci výstavby nebudou přepravovány významné objemy stavebního materiálu ani 
zemin mimo areál. Nejvýznamnější potenciální vliv na ovzduší lze spatřovat v období 
demoličních prací stávající zpevněné plochy (pokud bude nutná) a v období hrubých 
terénních úprava, které však budou vzhledem k rovinatosti pozemku nenáročné. V období 
těchto prací je nutno dodržovat analogická protiprašná opatření, jako v období provozu. 
Zejména je třeba staveniště v suchém období zkrápět, odpad odvážený ze staveniště 
přepravovat v zakrytých automobilech a očistit dopravní prostředky před výjezdem na 
veřejnou komunikaci. 

Vlivy na mikroklima 

Vzhledem k charakteru, rozsahu a umístění záměru nejsou předpokládány významné vlivy 
na mikroklima. 
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Návrhy opatření ke snížení případných negativních vlivů byly zahrnuty do podmínek v 
kapitole D.IV. - Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů. 

Posouzení vlivu na ovzduší je provedeno pro stav při maximální kapacitě (30 000 m3 
ročně, 120 m3 denně), ta je však spíše teoretická a bude dosahována pouze výjimečně 
v jednotlivých dnech. Reálná průměrná roční kapacita je 20 000 m3 a průměrná denní 
kapacita je 80 m3 betonové směsi. 

Vlivy na ovzduší a klima jsou z hlediska velikosti hodnoceny jako nepříznivé, avšak při 
splnění navrhovaných opatření jsou z hlediska celkové významnosti hodnoceny jako 
nevýznamné.. 

3. VLIVY NA VODU  

Vlivy na kvalitu podzemních a povrchových vod 

Riziko kvalitativního ohrožení povrchových a podzemních vod např. odpadními vodami 
nebo chemickými přísadami (plastifikátory, urychlovače tuhnutí) je minimalizováno 
navrženou technologií zpracování a zpětného využití odpadních vod, resp. způsobem 
skladování a dopravy přísad. 

Pozemek bude vyspádován tak, aby žádné vody z povrchu nevytékaly mimo areál 
míchacího centra. Voda z mytí a oplachu míchacího centra a autodomíchávačů bude zbavena 
nerozpuštěných látek v recyklingu a dále využita. Srážková voda bude také využita 
v recyklingu a nevyužitelný přebytek bude likvidován vsakem na vlastním pozemku. 

Stávající nevyhovující zpevnění bude nahrazeno betonovým povrchem. Případný zásak 
úkapů pohonných hmot a maziv z automobilů a technologických zařízení znemožňuje 
zpevnění ploch.  

Postupy a prostředky pro případ menších havárií budou řešeny samostatně v havarijním 
plánu. V případě dodržování standardních bezpečnostních postupů během realizace a provozu 
záměru a v případě realizace navržených opatření, nepovede realizace záměru ke zhoršení 
jakosti podzemních a povrchových vod.  

Ovlivnění režimu podzemních vod, změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny 
podzemní vody 

Záměr míchacího centra nevyvolá potřebu nových zdrojů vody. Nároky na potřebu 
technologické vody, pitné vody a vody pro sociální účely pokryje vodovodní řád 
s dostatečnou kapacitou. 

V této souvislosti je zvažována možnost využití podzemní vody jako vody záměsové, resp. 
technologické. K tomuto účely by bylo nutné zbudovat studnu nebo vrt pro čerpání podzemní 
vody. Možnost je zatím ve stadiu úvah a bude záviset na výsledcích dalších jednání a zjištění 
a eventuelně na výsledcích průzkumných prací.  

Stávající využití území zůstane celkově zachováno, záměr nemůže vyvolat ovlivnění 
režimu podzemních vod ani neovlivní vydatnost zdrojů podzemní vody a nezpůsobí změny 
hladiny podzemní vody. K ovlivnění hladiny podzemní vody by mohlo dojít při čerpání 
podzemní vody pro pokrytí spotřeby záměsové a technologické vody. Pro toto čerpání by bylo 
nutné povolení vodoprávního úřadu dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění 
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Pro povolení odběru je nutné vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle § 9 zákona o 
vodách. 

Vliv na povrchový odtok a změnu říčné sítě 

Vzhledem k částečnému využití dešťových srážek jako technologické vody, bude 
zasakované množství dešťových vod v celkovém součtu nižší. Množství takto odebírané vody 
nebylo stanoveno, z důvodu proměnlivých klimatických podmínek jde spíše o příležitostné 
využití.  

K výrazným změnám množství dešťových srážek zasakovaných do půdy nedojde, 
stávající využití a charakter území bude v zásadě zachován. Srážkové vody nevyužité 
v recyklingu se budou zasakovat přímo na pozemku míchacícho centra. 

S realizací záměru není spojen jakýkoliv zásah do říční sítě.  

Návrhy opatření ke snížení případných negativních vlivů byly zahrnuty do podmínek v 
kapitole D.IV. - Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů. 

Vlivy na povrchové a podzemní vody jsou hodnoceny jako nevýznamné až nulové. 
V případě odběru podzemní vody jako vody záměsové bude míra vlivu posouzena 
v příslušném vodoprávním řízení. 

4. VLIVY NA P ŮDU 

Zábor půd (ZPF, PUPFL) 

Realizace záměru si nevyžádá zábor půdy. Areál míchacího centra bude umístěn 
v katastrálním území Příbram v průmyslové zóně, na parcele, která je dle údajů z katastru 
nemovitostí vedena jako ostatní plocha: 

3097/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha 

Pozemek tedy není chráněn jako zemědělský půdní fond ani jako pozemek určený k plnění 
funkcí lesa. 

Skrývka ornice nebude nutná. Povrch je z jedné poloviny zpevněn, z druhé poloviny 
zatravněn. Povrch i této druhé poloviny však byl v minulosti antropogenně pozměněn a není 
pokryt ornicí, která by se dala využít. Zemina bude v nezbytné míře odstraněna a bude s ní 
nakládáno jako s běžnou výkopovou zeminou. 

Vliv na čistotu půdy 

Riziko ohrožení čistoty půdy je minimalizováno navrženými bezpečnostními opatřeními 
ke skladování a manipulaci se znečišťujícími látkami. Případný zásak úkapů pohonných hmot 
a maziv z automobilů a technologických zařízení znemožňuje zpevnění předmětných ploch. 

Riziko kontaminace půdního prostředí na sousedních pozemcích prostřednictvím splachů 
bude eliminováno způsobem zpevnění, vyspádování a odvodnění pozemku, mimo vlastní 
pozemek nebude žádná voda vypouštěna. 

Postupy a prostředky pro případ menších havárií budou řešeny samostatně v havarijním 
plánu. V případě dodržování standardních bezpečnostních postupů během realizace a provozu 



OZNÁMENÍ ZÁMĚRU  ČÁST D  

Míchací centrum Příbram  ÚDAJE O VLIVECH  

 

G E T s. r. o.  Strana 61 z 78  

záměru a v případě realizace navržených opatření, nepovede realizace záměru ke zhoršení 
kvality a čistoty půdy. 

Vliv na změnu místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

Záměr nemění charakter ani topografii stávajícího povrchu zájmového území, zpevněním 
povrchů bude znemožněno erozi a nestabilnímu chování zemin.  

Návrhy opatření ke snížení případných negativních vlivů byly zahrnuty do podmínek v 
kapitole D.IV. - Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů. 

Vlivy na půdu jsou hodnoceny jako nevýznamné až nulové. 

5. VLIVY NA HORNINOVÉ PROST ŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE  

Realizace záměru nepředstavuje zásah do horninového prostření ani znehodnocení 
přírodních zdrojů. Významné negativní vlivy s tímto spojené se nepředpokládají. 

Vlivy na horninové prostředí jsou hodnoceny jako nevýznamné až nulové. 

6. VLIVY NA FAUNU , FLÓRU A EKOSYSTÉMY  

Vlivy na vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů 

Realizace záměru neznamená na západní polovině pozemku žádnou zásadní změnu ve 
využití území, tato plocha je zpevněná a bude dále využívána jako zpevněná. Na východní 
polovině parcely byla provedena zhutnělá navážka, probíhá zde sukcese a plocha pomalu 
zarůstá především bylinnou vegetací. 

Přestože se v zájmovém území nevyskytují žádné přirozené biotopy a charakter pozemku i 
blízkého okolí nedává předpoklady pro výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, 
byl v dubnu 2010 proveden na  pozemku 3097/2 terénní průzkum zaměřený na inventarizaci 
flóry a fauny a zjištění eventuálního výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (viz 
kapitola C.II.5). V rámci průzkumu nebyl nalezen žádný zvláště chráněný druh dle vyhlášky 
č. 395/1992 Sb., ani nebyly zjištěny podmínky, které by byly pro potenciální výskyt těchto 
druhů vhodné. Ačkoliv byl zachycen pouze jarní aspekt, lze konstatovat, že další návštěva 
lokality a provedení komplexního biologického průzkumu není potřebné ani účelné. 

Vliv je hodnocen jako nevýznamný. 

Vlivy na lesní porosty, stromy a porosty dřevin rostoucích mimo les 

Realizací záměru nebude dotčen žádný lesní porost. 

Na pozemku 3097/2, zejména v blízkosti oplocení a na severním okraji, se nalézá několik 
jednotlivých kusů samostatně rostoucích dřevin. Z keřů je tu několik exemplářů růže šípkové, 
ze stromů pak vrba jíva a bříza bělokorá. Jedná se o velmi mladé náletové dřeviny ve stádiu 
tyčkoviny s průměrem kmínku maximálně do 6 -12 cm. Realizací záměru dojde k odstranění 
těchto dřevin 

Vliv je vzhledem k počtu a kvalitě dřevin hodnocen jako nevýznamný, přesto je 
doporučeno v rámci ozelenění areálu provést i výsadbu cca 20 ks dřevin (keřů nebo stromů), 
jako kompenzační opatření. 
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Vlivy na prvky ÚSES  a VKP 

Záměr leží dostatečně daleko od všech prvků systému ÚSES i VKP, k ovlivnění nedojde.  

Vlivy na soustavu Natura 2000 

Vliv realizace záměru na soustavu NATURA 2000 byl vyloučen stanoviskem orgánu 
ochrany přírody podle § 45i, odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Stanovisko 
Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. 
029579/2010/KÚSK ze dne 25.2.2010  je vloženo v části H tohoto oznámení. 

Vliv na ekosystémy  

Na ploše záměru a v blízkém okolí se nenachází žádný přirozený ani přírodě blízký 
ekosystém. 

Při terénním průzkumu zde byl identifikován bitop X1 Urbanizované území. Biotop X1 je 
popsán následovně: zastavěné části měst a vesnic nebo průmyslových a zemědělských 
objektů, včetně ruderální bylinné a dřevinné vegetace, parků, stromořadí, menších lesíků a 
křovin na volných plochách mezi zástavbou. 

Vzhledem k charakteru, rozsahu a umístění posuzovaného záměru není předpoklad 
významného ovlivnění jiných biotopů a ekosystémů.  

Návrhy opatření ke snížení případných negativních vlivů byly zahrnuty do podmínek v 
kapitole D.IV. - Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů. 

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy jsou hodnoceny jako nevýznamné až nulové. 

7. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK ,  KULTURNÍ PAMÁTKY  

Vliv na hmotný majetek 

Realizací záměru nebude dotčen žádný hmotný majetek. Naopak díky vybudování nového 
moderního zařízení včetně zpevněných ploch dojde k výraznému zhodnocení této části 
průmyslového areálu, který se v současné době nachází v neudržovaném stavu. 

Vlivy na kulturní památky, archeologicky a jinak památkově citlivá území  

Realizace záměru nepředstavuje zásah do kulturní památky nebo jinak památkově 
chráněného území. 

Obecně nelze dopředu vyloučit případný archeologický nález. V případě nálezu je nutné 
postupovat dle platných předpisů. Jako dostatečná kompenzace tohoto potenciálního vlivu je 
požadavek na oznámení záměru provádět zásahy v terénu Archeologickému ústavu AV ČR 
(Letenská 4, 118 01 Praha 1). Jemu nebo oprávněné organizaci bude umožněno provést na 
dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Vzhledem k tomu, že v minulosti 
proběhly na zájmové lokalitě terénní úpravy spočívající v navezení materiálu a vytvoření 
zhutnělého násypu a vzhledem k malému objemu budoucích zemních prací je 
pravděpodobnost archeologického nálezu minimální. 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky jsou hodnoceny jako nevýznamné až 
nulové. 
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8. VLIVY NA KRAJINNÝ RÁZ  

Změny reliéfu krajiny  

Posuzovaný záměr nevyžaduje výrazné terénní úpravy, není předpoklad změny reliéfu 
krajiny.  

Vlivy na krajinný ráz 

Vzhledem k umístění záměru v průmyslové zóně a jeho začlenění do krajiny (prostorové 
uspořádání, parametry objemu a výšky instalovaného zařízení, atd.), není předpoklad 
významných vlivů na krajinný ráz. Dle krajinné typologie ČR se řešené území nachází v typu 
krajin 3U0, tedy krajiny urbanizované, vrcholně středověké kolonizace Hercynica a bez 
vymezeného reliéfu. Tento typ je v ČR běžný, nespadá tedy do typů krajiny, které je třeba 
chránit. 

Stavebními objekty blízkého okolí záměru jsou jednotlivé výrobní a skladové budovy 
v průmyslové zóně. Jedná se převážně o dvou až třípatrové objekty s výškou okolo 10 m. 
V širším okolí, zejména západně, jsou umístěny hmotnější a výrazně vyšší budovy. Území 
průmyslové zóny pak dominuje objekt teplárny s vysokým komínem. 

Pozemek pro míchací centrum leží prakticky v nejnižším místě průmyslové zóny, směrem 
k západu se terén zvedá. Právě v západní části jsou přitom umístěny nejvyšší a hmotné 
objekty (teplárna, haly QuinnPlastics se sily apod.). Umístěním v nejnižším bodě terénu je 
vytvořen předpoklad menšího vizuálního ovlivnění okolí a zmenšuje se riziko vytvoření nové 
dominanty celé zóny. 

 
Obrázek č. 12: Pohled na zájmové území z východu od ČOV, v sousedství halové objekty, v pozadí vlevo 

teplárna 

Samotné zařízení betonárny není příliš hmotné. Objekt míchacího jádra je tvořen 
opláštěnými kontejnery s výškou 11,1 m a půdorysným rozměrem cca 4,5 x 6,5 m, přiléhající 
zásobník kameniva s obdobným půdorysným rozměrem má výšku 6,7 m. Tři sila o průměru 
3,2 m jsou nejvyššími stavebními objekty, čistá výška od základů po horní úroveň komor je 
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12,25 m, výše je umístěno pouze zábradlí a prachový filtr. Menší rozměry jednotlivých 
komponent způsobí, že ze vzdálenějších pohledů (obytná zástavba, turisticky exponovaná 
místa) nebude míchací centrum vizuálně dominovat. 

V rámci hodnocení vlivu na krajinný ráz byl posouzen i vizuální kontakt s památkově 
chráněnými objekty, zejména s národní kulturní památkou Svatá Hora. Betonárna se uplatní 
ve společném pohledu se Svatou Horou od železničního přejezdu polní cesty k samotě 
Škrtilka a do Trhových Dušníků. Tento pohled je zobrazen na následující fotografii. 
Z obrázku je zřejmé, že pohled na budovy v areálu Svatá Hora je z tohoto místa již nyní 
znehodnocen existencí vysoké budovy nemocnice v Příbrami. Zároveň je zřejmé, že 
betonárna bude nižší, nenaruší horizont a nebude se vizuálně promítat před objekt Svaté Hory. 

 
Obrázek č. 13: Vyznačení přibližné výšky betonárny na fotografii se Svatou Horou v pozadí – pohled od 

železničního přejezdu 

Žádný jiný pohled není z hlediska vlivu na krajinný ráz tak exponovaný. Je to zejména 
proto, že ve vzdálenosti, z níž se ještě betonárna samostatně vizuálně projeví, nejsou žádná 
pohledová místa (obytné území, místa s výskytem turistů apod.). 

Při hodnocení vlivu na krajinný ráz je třeba zvážit fakt, že území je územním plánem 
určeno k průmyslové výrobě, což je jeho charakteristický rys. Nový moderní výrobní objekt 
do takového území organicky patří. 

Jako dostatečné kompenzační opatření proti přílišnému vizuálnímu uplatnění je 
navrhováno pro konstrukci opláštění betonárny a povrch cementových sil použít tlumené 
antireflexní barvy. 

Vlivy na krajinu jsou hodnoceny jako nevýznamné až nulové. 

9. FYZIKÁLNÍ VLIVY  

Potenciálně nepříznivým fyzikálním vlivem, spojeným s realizací záměru je vliv hluku. 
Pro posouzení vlivu na akustickou situaci byla zpracována akustická studie (Příloha č. 1; 
Bubák, Moravec, 2010). Kompletní grafická i numerická prezentace výsledků výpočtu pro 
celé zájmové území je uvedena v akustické studii. 
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Předmětem akustické studie bylo vyhodnocení vlivu nákladní automobilové dopravy 
obsluhující areál betonárny (expedice produktů a dovoz vstupních surovin) na akustickou 
situaci podél nejbližších využívaných veřejných komunikací. Hodnocení bylo provedeno pro 
výhledový stav v roce 2012. Dále byl předmětem hodnocení vliv vlastního provozu – tzn. 
technologie betonárny a přepravních prostředků v areálu a na účelové komunikaci – na 
akustickou situaci v nejblíže položeném chráněném venkovním prostoru a chráněném 
venkovním prostoru staveb. Toto hodnocení bylo provedeno v souladu s požadavky Nařízení 
vlády č. 148/2006 Sb. v platném znění. 

Hluk z dopravy 

Z výsledků výpočtu vyplývá, že realizace záměru není spojena s významnou změnou 
(nárůstem) hladiny hluku z dopravy na pozemních komunikacích v chráněných venkovních 
prostorech staveb v okolí dotčených komunikací. Expedice betonových směsí a dovoz 
vstupních surovin do betonárny v průmyslové zóně v Příbrami se bude podílet na hlukové 
zátěži naprosto nevýznamným způsobem. Příspěvek hluku z nákladních automobilů 
obsluhujících betonárnu k celkovému hluku z ostatních automobilů projíždějících po ulicích 
Evropská, Husova i Čs. armády bude při realizaci záměru teoretický, nerozpoznatelný a 
objektivně měřením neprokazatelný (0,0-0,1 dB v denní době a 0,1 – 0,2 dB v noční době při 
výjimečném nočním provozu). 

Hluk z provozu záměru 

Akustický vliv provozu betonárny byl posouzen vzhledem k nejbližší obytné zástavbě, což 
je samota Škrtilka č. p. 340 cca 540m severním směrem od plánovaného provozu.  

Z výpočtu vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru této stavby, bude ekvivalentní 
hladina akustického tlaku A LAeq,8h = 33,1 dB při denním provozu betonárny a LAeq,1h = 28,4 
dB při mimořádném nočním provozu betonárny. Vypočtené hodnoty jsou výrazně nižší než 
hodnoty hygienického limitu pro hluk z provozoven stanovené nařízením vlády č. 148/2006 
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (hygienický limit je 50 dB pro 
den a 40 dB pro noc). 

Hluk z výstavby 

Období výstavby nebylo samostatně řešeno exaktním výpočtem v hlukové studii. Samotná 
výstavba bude krátkodobá a z hlediska objemu stavebních a zemních prací nevýznamná. 
Zemní práce budou minimalizovány, založení objektu betonárny bude na betonové základové 
desce v nezbytně nutném rozsahu pod betonárnou, zásobníkem kameniva a sily na cement. 

V rámci výstavby nebudou přepravovány významné objemy stavebního materiálu ani 
zemin mimo areál. Výstavba se neprojeví akusticky významnou změnou intenzity dopravy na 
veřejných komunikacích. 

Nejvýznamnější potenciální vliv na akustickou situaci lze spatřovat v období demoličních 
prací zpevněných ploch a zemních prací. V období těchto prací může být nasazeno např. 
kolové či pásové rýpadlo nebo dozer s hladinou akustického výkonu cca LwA = 110 dB. Ani 
v takové případě však nedojde k překročení hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti, 
jak je uvedeno a doloženo v akustické studii.  
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Vibrace 
Současné technologie používané k výrobě betonové směsi nejsou považovány za 

významné zdroje vibrací. Jedná se o zařízení bez potřeby vibračních zařízení, které jsou 
zapotřebí např. při ukládce betonové směsi, výrobě prefabrikátů nebo vibrolisování 
betonových dílců. Vibrace dílčích částí zařízení mohou vznikat vlivem špatného technického 
stavu těchto dílů. Tyto vibrace jsou zdraví neškodné s minimálním přenosem do základové 
konstrukce a lze jim předcházet pravidelnou údržbou a servisem zařízení. Zatížení území 
vibracemi by mělo odpovídat dnešnímu stavu. Otřesy a vibrace vznikající vlivem dopravy 
nejsou v kontextu zasaženého území významné. Kvalitní konstrukce vozovek a dostatečná 
vzdálenost od obytných objektů znemožní jakýkoli měřitelný vliv vibrací či otřesů na budovy 
i vnitřní prostředí staveb. 

Posouzení vlivu na akustickou situaci je provedeno pro stav při maximální kapacitě 
(30 000 m3 ročně, 120 m3 denně), ta je však spíše teoretická a bude dosahována pouze 
výjimečně v jednotlivých dnech. Reálná průměrná roční kapacita je 20 000 m3 a 
průměrná denní kapacita je 80 m3 betonové směsi. 

Dle závěrů akustické studie lze konstatovat, že provoz míchacího centra v průmyslové 
zóně v Příbrami nebude znamenat významné zhoršení akustické situace v území, a to 
vzhledem k nízkému nárůstu akustické imise z dopravy i z provozu i vzhledem k omezenému 
rozsahu zasaženého území. Vliv na fyzikální charakteristiky je možno charakterizovat jako 
nevýznamný. 

II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Rozsah vlivů spojených s realizací záměru je možné hodnotit jako úzce lokální, 
s omezením na prostor míchacího centra a nejbližší okolí (desítky, nižší stovky metrů). Jediné 
vlivy, které toto území přesahují, jsou pouze vlivy spojené s přepravou suroviny. Tyto vlivy 
jsou však, vzhledem k celkovému zatížení dotčených komunikací a malém podílu vyvolané 
dopravy na tomto zatížení, nevýznamné. Veškeré vlivy záměru jsou tedy omezené plošně i 
vzhledem k zasažené populaci. 

Žádné vlivy nebyly vyhodnoceny jako významně nepříznivé. 

Vlivy na ovzduší a klima jsou z hlediska velikosti hodnoceny jako nepříznivé. Je to 
zejména z důvodu obecně vyššího rizika ovlivnění kvality ovzduší zejména imisní situace 
škodliviny PM10, a to převážně pouze v případě technologické nekázně. Pro eliminaci tohoto 
vlivu je navržen celý soubor účinných opatření. Při splnění navrhovaných opatření je 
tento vliv z hlediska celkové významnosti hodnocen jako nevýznamný až nulový. 

III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující státní 
hranice 

Posuzovaný záměr vzhledem ke svému charakteru a lokalizaci nemůže vyvolat nepříznivé 
vlivy přesahující státní hranice. 
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IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů 

Etapa přípravy a výstavby záměru: 

1. V prováděcích projektech budou jednotlivé druhy odpadu vznikající během 
výstavby i provozu záměru upřesněny a bude stanoveno jejich množství a 
předpokládaný způsob shromaždování, skladování, třídění a zneškodnění. 

2. V rámci projektové přípravy bude zpracován plán ozelenění areálu, zelené plochy 
budou umístěny zejména u vjezdu a výjezdu v blízkosti administrativního zázemí a 
dále u oplocení při jižní a severovýchodní hranici areálu. Bude dodržena plocha 
min. 600 m2 nezpevněných ploch. Pro ozelenění bude zvoleno min. 20 ks dřevin 
(keřů nebo stromů). 

3. V rámci projektové přípravy bude zabezpečena realizace opatření, které eliminují 
potenciální znečištění ovzduší tuhými znečišťujícími látkami: 
- pojížděné zpevněné plochy v areálu míchacího centra provést jako zpevněné 

s jednolitým povrchem (beton), 
- cementová sila vybavit účinnými prachovými filtry (např. typ WAMECO 

FC2J13V nebo obdobný s minimálně stejnou účinností), 
- celý prostor mísícího jádra i všechny dopravní cesty kameniva ze zásobníku a 

cementu z cementových sil zakrytovat, 
- v objektu míchacího centra instalovat odprašovací zařízení Airbag, který bude 

sloužit k odvzdušnění míchačky a k zachycení prachových částic při dávkování 
cementu a kameniva, 

- na  zásobníku kameniva instalovat skrápěcí zařízení a uzavírací poklopy proti 
prašnosti, 

- na skladovacích boxech kameniva instalovat skrápěcí zařízení, 

4. Při demoličních a zemních pracích bude postupováno dle zákona č. 185/2001 Sb. a 
dle jeho prováděcích předpisů. Odpad bude předáván pouze oprávněné osobě. 
Odpad bude dle způsobu využívání či odstraňování podroben příslušným 
laboratorním zkouškám dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., tak aby vyhovoval pro 
přijetí do příslušného typu zařízení. 

5. Vlastní výstavba bude organizačně zabezpečena způsobem, který maximálně 
omezí možnost narušení faktoru pohody, zejména v nočních hodinách - veškeré 
stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu a 
odvozem odpadu z demolice budou uskutečňované v době mezi 7.00 – 21.00 hod. 

6. V průběhu výstavby budou prováděna opatření k minimalizaci emisí tuhých 
znečišťujících látek, a to.: 
- čištěním zpevněných ploch a souvisejících komunikací (v případě sucha 

výhradně mokrým způsobem), 
- zkrápěním zpevněných ploch při vlastní demolici, 
- minimalizací zásob sypkých stavebních materiálu a ostatních potencionálních 

zdrojů prašnosti, 
- zamezením šíření prašnosti do okolí za nepříznivých povětrnostních podmínek 

(např. vhodnou manipulací se sypkými materiály, kropením, aj.), 
- zabezpečením nákladu na automobilech proti úsypům a úletům 
- čištěním dopravních prostředků před výjezdem na veřejnou komunikaci 
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7. Bude prováděna pravidelná kontrola souvisejících komunikací v nejbližším okolí 
stavby. V případě potřeby bude zajištěno jejich ruční čištění nebo mytí kropícím 
vozem. 

8. Dodavatel stavby zajistí sjízdnost cest používaných během budování pro ostatní 
uživatele, po ukončení výstavby uvede příjezdové cesty do původního stavu. 

9. Budou prováděna opatření k minimalizaci rizika úniku látek závadným vodám a 
půdě (ropné produkty, nátěrové hmoty a ostatní chemikálie) a kontaminace těchto 
složek životního prostředí, např.:  
- pro parkování a opravy stavebních mechanismů a manipulaci s ropnými 

látkami a látkami nebezpečnými vodám, zřídit tzv. stavební dvůr (např. 
stávající zpevněné plochy), 

- stavební mechanismy, které se budou pohybovat na stavebních pozemcích, 
musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat 
zejména z hlediska možných úkapu ropných látek; kontrola bude prováděna 
pravidelně, zejména před zahájením prací v těchto prostorech, 

- s látkami závadnými vodám bude nakládáno pouze v místech k tomu určených, 
která jsou dostatečně zajištěna proti úniku těchto látek do vod povrchových 
nebo podzemních, 

- v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná 
zemina neprodleně odstraněna, odvezena (resp. předána oprávněné osobě) a 
uložena na lokalitě určené k těmto účelům. 

10. Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a 
oddělené shromaždování jednotlivých druhů odpadu v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., v platném znění.  

11. V prostoru stavby bude zakázáno mytí strojů a motorových vozidel a jejich 
součástí s výjimkou očisty kol před výjezdem na místní komunikaci. 

12. Opláštění betonárny a povrch cementových sil bude opatřen antireflexním nátěrem 
v tlumené barvě. 

Etapa provozu záměru: 

13. Prováděna budou opatření k minimalizaci emisí tuhých znečišťujících látek, a to.: 
- pravidelným čištěním zpevněných ploch a souvisejících komunikací (v době 

delšího sucha i jejich pravidelné kropení a mokré čištění), 
- zamezením šíření prašnosti do okolí za nepříznivých povětrnostních podmínek 

(např. skrápěním skládky a zásobníku kameniva, vhodnou manipulací se 
sypkými materiály, aj.), 

- zabezpečením nákladu na automobilech proti úsypům a řádnou očistou vozidel 
před jejich vjezdem na veřejnou komunikace. 

Opatření je nutno uplatňovat celoročně, se zvýšenou intenzitou pak v období 
výskytu zvýšených koncentrací PM10 (nad 80 % denního limitu, tj. nad 40 µg.m-3) 
a při výskytu podmínek typických pro vznik sekundární prašnosti, tj. v době 
déletrvajícího sucha. 

14. Pro výrobu betonu bude preferováno kamenivo těžené (z pískoven a 
štěrkopískoven) a nikoliv kamenivo drcené (z kamenolomů). Bude preferováno 
kamenivo prané, tj. zbavené jemných podílů, které by se při manipulaci mohly stát 
zdrojem prašnosti. 
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15. Bude prováděna pravidelná údržba zařízení na snižování prašnosti, instalovaných 
na výrobní lince, spočívající zejména v kontrole a pravidelné výměně prachových 
filtr ů osazených na zásobnících cementu (silech).  

16. Veškeré dopravní cesty cementu budou uzavřené a zakryté se zařízením 
na cirkulaci zaprášeného vzduchu, které znemožňuje únik cementového prachu. 
Jednotlivá zásobní sila cementu budou pečlivě utěsněna proti vnikání vody a 
vodních par a opatřena odvzdušňovacími odlučovacími prachovými filtry. 

17. Látky závadné vodám a půdě (např. mazací a převodové oleje, barvy a laky 
používané při údržbě, apod.) budou zabezpečeny dle příslušných legislativních 
předpisů. Prostory, kde se bude nakládat s těmito látkami či odpady, musí být 
vybaveny sanačními prostředky. Bude zpracován havarijní plán pro případ úniku 
nebezpečných látek.  

18. Chemické přísady pro výrobu betonové směsi (plastifikátory, urychlovače tuhnutí) 
budou skladovány v typových plastových dvouplášťových nádobách, které budou 
postaveny v bezpečnostní nádrži pro zachycení případného úniku přísad. Umístěny 
budou v uzavřeném skladu. Přísady budou dopravovány čerpadly a potrubím do 
vah plastifikátorů a z nich dávkovány do míchačky. Jako přísady budou používány 
výhradně certifikované výrobky. Na provozovně budou k dispozici bezpečnostní 
listy všech přísad. 

19. K likvidaci veškerých zbytků betonové směsi z bubnů autodomíchávačů, čerpadel 
a z oplachu vozidel, míchačky a prostoru pod míchačkou bude zřízeno 
bezodpadové recyklační zařízení. 

20. Srážkové vody spadlé do areálu betonárny v prostoru míchacího zařízení a 
recyklingu a kalové vody z recyklace zbytků čerstvého betonu a z mytí 
technologického zařízení budou sváděny a uchovávány v nepropustných jímkách 
recyklačního zařízení a zpětně používány ve výrobním procesu. 

21. Dešťové vody nevyužité v recyklingu budou zasakovány výhradně na vlastním 
pozemku míchacího centra, k tomu můžou být vybudovány vsakovací jímky.  

22. Odtok dešťové vody do vsakovací jímky bude opatřen sedimentační nádržkou pro 
zachycení splachů nerozpuštěných látek. Pravidelně bude kontrolována funkčnost 
odtokového systému a stav sedimentační jímky.  

23. Bude prováděna pravidelná údržba nezpevněných ploch sekáním vegetace, popř. i 
mechanickým nebo chemickým hubením invazních druhů. 

24. Pro ohřev technologické vody i kameniva i pro vytápění a ohřev TUV bude jako 
topné médium používán zemní plyn, alternativně propan-butan. 

25. Všechny mechanismy v areálu betonárny budou udržovány v dokonalém 
technickém stavu, bude prováděna jejich pravidelná kontrolu především z hlediska 
možných úkapů ropných látek a z hlediska zvýšené hlučnosti při opotřebení 
některých součástí. 

26. V areálu betonárny nebudou prováděny žádné opravy mechanismů s výjimkou 
běžné denní údržby. 

27. Bude usilováno o předcházení vzniku odpadů, vyprodukované odpady budou 
shromažďovány a zařazovány podle jednotlivých druhů a kategorií, budou 
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zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem a bude vedena 
průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. 

V. Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů 

Při specifikaci jednotlivých vlivů se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech a 
neurčitosti, které by mohly mít vliv na celkové hodnocení záměru z hlediska jeho dopadu na 
životní prostředí. 

 Vzhledem k tomu, že pozemek pro výstavbu výrobního závodu leží průmyslovém zóně 
v okrajové části města Příbrami, měli zpracovatelé oznámení dostatečné objektivní podklady 
k posouzení vlivů provozu centra na životní prostředí a veřejné zdraví. 

V akustické studii byl výpočet hluku z dopravy proveden podle Francouzské národní 
výpočetní metody NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-CSTB) a podle novely metodiky      
pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Liberko, 2004). Výsledky získané dle této metodiky 
spadají do třídy přesnosti II (+/- 2 dB). Výpočet hluku z vlastního provozu zařízení a 
parametrů útlumu vychází z normy ČSN ISO 9613-2. Dle odst. 9 tabulky 5 této normy je 
stanoven odhad přesnosti +/- 3 dB. 

Modelování je pro odhad dlouhodobé expozice hluku vhodnější než výsledky samotného 
měření hluku, které sice poskytují přesné údaje, avšak jsou závislé na momentální situaci a z 
hlediska dlouhodobé expozice nemusí poskytovat dostatečně validní a reprezentativní 
podklady. Výpočtové modely v akustické studii mohou být ovlivněny počtem a umístěním 
reprezentativních referenčních bodů. Referenční body v akustické studii byly vybrány při 
terénním průzkumu území, jsou cíleně umístěny u nejvíce exponovaných objektů s vědomím, 
že v ostatních částech území bude situace příznivější. Díky tomu je hodnocení expozice 
konzervativní ve smyslu vědomého nadhodnocení průměrné expozice. 

Rozptylová studie byla zpracována za použití matematického modelu ATEM, který je 
referenční metodou pro modelování znečištění ovzduší z bodových, plošných a mobilních 
zdrojů. Hodnoty získané matematickým modelováním jsou i přes podstatné přiblížení 
skutečnému stavu pouze vyhodnocením odborného odhadu imisní zátěže dané lokality. 

Údaje o emisích byly získány z respektovaných mezinárodních (US EPA) i domácích 
zdrojů (MŽP, národní legislativa). 

Stabilitní větrná růžice pro zpracování rozptylové studie byla stanovena pomocí 
odborného odhadu, který vypracoval ČHMÚ, úsek ochrany čistoty ovzduší. Klimatické 
vstupní údaje znamenají zprůměrované hodnoty jednotlivých veličin za delší časové období. 
Skutečný průběh meteorologických charakteristik v daném určitém roce se může od průměru 
značně lišit. 

V grafických podkladech a vyobrazeních v tomto oznámení mohou být dílčí nepřesnosti 
v poloze a rozloze jednotlivých ploch a objektů. Důvodem jsou zdrojové materiály použité 
z různých podkladů různých měřítek, čímž může dojít ke zkreslení výsledného grafického 
souhrnu a některých z něho plynoucích informací. Upřesnění grafických podkladů bude 
provedeno v rámci zpracování projektové dokumentace pro územní řízení.  
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  

Záměr je předkládán v jedné variantě – projektové (P). Tato varianta popisuje stav, kdy 
dojde k realizaci záměru. Bude vystavěno a zprovozněno Míchací centrum Příbram s výše 
popsaným průběhem realizace a technologickým řešením. Popis projektové varianty včetně 
vstupů a výstupů je uveden v příslušných kapitolách části B tohoto oznámení. 

Samotný záměr je řešen pouze jednovariantně. Oznamovatel má k dispozici pozemek, 
který svojí velikostí a orientací neumožňuje zásadně jiné umístění jednotlivých částí 
míchacího centra. Lokalizace je zároveň dána vymezením plochy platnou územně plánovací 
dokumentací, vhodným dopravním napojením s možností vést exportní trasy mimo obytnou 
zástavbu, existencí inženýrských sítí a polohou dotčeného pozemku. 

Oznamovatel zvažoval několik možných umístění záměru v zájmovém území Příbrami a 
okolí. Vybraná a v tomto oznámení posuzovaná lokalita se jeví jako nejvhodnější z hlediska 
dopravního napojení, z hlediska polohy nejbližších obytných domů, i z hlediska záboru 
území. 

Při posuzování dopadů záměru na životní prostředí je uvažována ještě varianta nulová (0),    
při níž nedojde k uskutečnění záměru. Nulová varianta je referenční variantou, nikoli 
variantou záměru. Popisuje stav v případě, že nedojde k vydání rozhodnutí o umístění stavby 
a stavebního povolení, a tedy k výstavbě a provozu míchacího centra, jak je popisováno ve 
variantě projektové. Varianta slouží k porovnání vlivů souvisejících s realizací záměru (hluk, 
znečištění ovzduší, doprava, využití území atd.), resp. pro stanovení jejich kvalitativních a 
kvantitativních rozdílů a vyhodnocení celkové významnosti vlivů varianty projektové. 

Srovnání nulové a projektové varianty bylo učiněno v předchozích kapitolách. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

I. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 

 

Součástí tohoto oznámení jsou dvě samostatné přílohy: 

Příloha č. 1: Akustická studie – Míchací centrum Příbram, Emil Moravec, Ing. Daniel Bubák 
Ph.D., GET s.r.o., Praha, duben 2010 

 

Příloha č. 2: Míchací centrum Příbram, Modelové hodnocení kvality ovzduší, Ing. Václav 
Píša, CSc. a kol., ATEM, duben 2010 

 

 

II. Další podstatné informace oznamovatele 

Žádné další podstatné informace oznamovatele nebyly uvedeny. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 

Záměrem investora je výstavba nového míchacího centra pro výrobu stavebních hmot. 
V míchacím centru bude instalována nová moderní typová betonárna. Provozovna bude 
sloužit převážně k výrobě čerstvých betonových směsí. 

Míchací centrum se bude skládat z následujících prvků: vlastní technologie betonárny, 
přípojky inženýrských sítí, technologie ohřevu, sklady materiálu, zařízení pro recyklaci 
zbytkového betonu, administrativní a sociální zázemí, zpevněné a parkovací plochy, zelené 
plochy a oplocení. 

Předpokládaná maximální roční kapacita výroby je 75 000 t betonové směsi, průměrná 
roční kapacita výroby bude však cca 50 000 t. 

Záměr je umístěn do průmyslové zóny v severní části města Příbrami, tj. do území 
tradičně využívaného pro průmyslovou výrobu a skladování. Záměr je dostatečně vzdálen od 
obytné zástavby a na silniční síť je napojen ulicemi V Lukách, Za Balonkou a Obecnickou, 
které slouží právě pro připojení na nadřazenou dopravní síť. 

Suroviny pro výrobu se budou dovážet výhradně po silnici I/18 ze směru od rychlostní 
komunikace R4. Expedice bude z větší části trasována také tímto směrem (tj. mimo obytnou 
zástavbu Příbrami). Část expedice bude směřovat i do ulic Husovy a Čs. armády. Tam 
pojedou pouze nákladní automobily, které budou obsluhovat stavby v Příbrami, kam by 
s stejně betonová směs musela dovézt z jakékoliv betonárky. 

Umístění záměru je v souladu s územním plánem města Příbrami. Záměr je umístěn 
ve výrobní ploše.  

Plánovaný počet pracovníků v jedné směně je 3 (mimo řidičů autodomíchávačů). Provoz 
bude jednosměnný, pouze v pracovní dny od 7:00 do 16:00. V případě zájmu odběratelů 
mohou být prodloužené směny do cca 20:00, případně může být směna i o víkendu. 

Noční provoz (22:00 – 6:00) nelze úplně vyloučit, vzhledem k tomu, že u některých staveb 
je nezbytná kontinuální betonáž a tudíž neustálý přísun betonové směsi. Předpokladem je 
však, že noční provoz bude zcela výjimečný, pro provozovatele je totiž obecně neekonomický 
(malý odbyt betonu za směnu, noční příplatky zaměstnancům, nutnost osvětlení apod.). 
V případě nočního provozu nebude prováděn dovoz kameniva kamiony ani navážení 
nakladačem do zásobníků kameniva ani čerpání cementu z autocisteren do sil. Předpokládá se 
tedy pouze provoz míchacího jádra v opláštěném objektu a související doprava 
autodomíchávači (podrobněji viz akustická problematika). Míchací centrum bude v provozu 
celoročně. 

Záměr výstavby míchacího centra v Příbrami nevyžaduje investice do nové dopravní 
infrastruktury, bude využívána stávající síť komunikací. Pouze bude provedeno napojení 
pozemku na stávající veřejnou komunikaci vedoucí k ČOV Příbram. Dále bude obslužná 
doprava používat ulici V Lukách a Za Balonkou, které slouží zejména pro obsluhu místní 
průmyslové zóny. Ulice Za Balonkou je zaústěna do ulice Obecnické, po níž se obslužná 
doprava dostane na okružní křižovatku silnic Husova, Čs. armády a Plzeňská. Alternativně 
může být také umožněn výjezd z jihu a průjezd stávajícím průmyslovým areálem do ulice 
V Lukách. 

Kamenivo bude do betonárny dováženo kapacitními návěsovými soupravami, které 
minimalizují potřebný počet jízd. Dopravu cementu zajišťují autocisterny. Dopravu přísad 
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zajišťují lehké nákladní automobily.  

Expedice čerstvých betonových směsí bude zajišťována dvěma způsoby. Většinu objemu 
produkce bude expedovat oznamovatel vlastními autodomíchávači o velkém objemu. Těmito 
automobily se expeduje betonová směs tekuté konzistence (čerpatelná). Malou část produkce 
betonové směsi si zákazníci odvezou sami. Půjde o směsi zavlhlé, které budou odváženy na 
korbách běžných nákladních automobilů různých velikostí. 

Celkem bude záměr vyvolávat 64 jízd nákladních automobilů v denní době a při 
mimořádném nočním provozu pak maximálně 14 jízd v noční době. V těchto jízdách jsou již 
započteny i zpáteční jízdy prázdných automobilů. 

Pro komplexní posouzení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byly kromě 
tohoto oznámení zpracováno 2 samostatné odborné studie (přílohy): 

• Akustická studie (posouzení vlivu hluku z dopravy a z provozu závodu) 

• Rozptylová studie (modelové hodnocení kvality ovzduší) 

Dále byl proveden biologický průzkum a posouzeny byly i vlivy na všechny další složky 
životního prostředí (voda, půda, horninové prostředí, rostliny a živočichy, hmotný majetek, 
socio-ekonomické aspekty a veřejné zdraví). 

S výstavbou a provozem průmyslových podniků a výrobních závodů jsou obecně spojeny 
některé nepříznivé vlivy - zábor zemědělské půdy, vliv na akustickou situaci, emise škodlivin 
do ovzduší, změna funkčního využití krajiny a krajinného rázu, vliv na rostliny a živočichy 
apod. Velikost a významnost všech potenciálních vlivů byla v rámci zpracování tohoto 
oznámení záměru komplexně vyhodnocena. Převážná většina vlivů byla klasifikována jako 
nulové nebo nevýznamné.Žádné vlivy nebyly vyhodnoceny jako významně nepříznivé. 

Důraz byl kladen na vyhodnocení vlivů spojených s nákladní dopravou. Záměr generuje 
při maximálním provozu 64 jízd nákladních automobilů denně a při běžném provozu 43 jízd 
denně (včetně jízd zpátečních). Automobily se budou pohybovat po silnicích mimo 
bezprostřední kontakt s obytnou zástavbou. Nárůst dopravní intenzity při maximálním 
provozu představuje v ulici Obecnické 4 % v ulici Evropské 2,2 % a v dalších ulicích pouze 
zanedbatelné desetiny procenta. Vliv byl proto vyhodnocen jako nevýznamný. 

Dále byl důraz kladen na vyhodnocení vlivů na kvalitu ovzduší, a to zejména z důvodu 
obecně vyššího rizika ovlivnění kvality ovzduší zejména nadměrnou prašností. Pro eliminaci 
tohoto vlivu je navržen celý soubor účinných opatření. Při splnění navrhovaných opatření a 
při dodržování technologické kázně je tento vliv z hlediska celkové významnosti hodnocen 
jako nevýznamný. 

V kapitole D.IV jsou uvedena opatření ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí. 
Kromě uvedených opatření je samozřejmostí postup a konání v souladu s platnou legislativou. 
Další podmínky pro výstavbu a provoz budou zakotveny ve vydaných platných rozhodnutích 
příslušných orgánů státní správy v rámci navazujícího územního, stavebního a vodoprávního 
řízení. 

Na základě posouzení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byl učiněn závěr, 
že realizace záměru je vzhledem k významnosti a velikosti souvisejících vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví možná.  

Vlivy spojené se záměrem významně nezhorší stávající zatížení území. Záměr lze 
z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví považovat za přijatelný. Pro 
zmírnění potenciálních negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je třeba 
realizovat opatření uvedená v kapitole D.IV. 
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H. PŘÍLOHY 

1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací. 
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2. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 
v platném znění 
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3. Sestava betonárny MB 2D 

Samostatný výkres formátu A3 bez měřítka - zmenšeno 
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