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Seznam zkratek a pojmů, které se mohou vyskytnout v textu
AIM
AOPK
AVČR
BPEJ
ČHMÚ
ČIŽP
ČPHZ
ČSN
DoKP
EIA
IČ
ISKO
ČHMÚ
KHS
KN
KÚ
MŽP
MÚ
NA
NO
NOx
NO2
NUTS

- automatický imisní monitoring
- Agentura ochrany přírody a krajiny
- Akademie věd České republiky
- bonitovaná půdně ekologická jednotka
- Český hydrometeorologický ústav
- Česká inspekce životního prostředí
- činnost prováděná hornickým způsobem
- česká státní norma
- dotčený krajinný prostor
- Environmental Impact Assesement (hodnocení vlivů na životní prostředí)
- identifikační číslo
- informační systém kvality ovzduší
- Český hydrometeorologický ústav
- Krajská hygienická stanice
- katastr nemovitostí
- katastrální území
- Ministerstvo životního prostředí
- městský úřad
- nákladní automobily
- oxid dusnatý
- oxidy dusíku
- oxid dusičitý
- La Nomenclature des Unites Territoriales statistiques (tj. nomenklatura územních statistických
jednotek)
NV
- nařízení vlády
OA
- osobní automobily
OÚ
- obecní úřad
PHM - pohonné hmoty
PK
- pozemkový katastr
PP
- přírodní památka
PR
- přírodní rezervace
PM10 - suspendované částice frakce PM10
PUPFL - pozemky určené k plnění funkcí lesa
RBC
- regionální biocentrum
RBK - regionální biokoridor
SEZ
- staré ekologické zátěže
SLDB - sčítání lidu, domů a bytů
THP
- technicko hospodářský pracovník
TKO - tuhý komunální odpad
TZL
- tuhé znečišťující látky
ÚP
- územní plán
ÚSES - územní systém ekologické stability
VN
- vysoké napětí
VKP
- významný krajinný prvek
ZPF
- zemědělský půdní fond
ZÚJ
- základní územní jednotka
WHO - světová zdravotnická organizace
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
B E S s.r.o.

2. IČ
43792553

3. Sídlo (bydliště)
Sukova 625
Benešov
256 01

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Petr Trachta – jednatel firmy
tel. do firmy: 317 722 811
bytem: Olbramovice – Ves 150, 259 01 Votice

EXACOM s.r.o.
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
1. Základní údaje
1.NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY Č. 1
Název:

Rekonstrukce obalovny Chotýšany

Zařazení:

kategorie II - záměry vyžadující zjišťovací řízení,
6.5 Obalovny živičných směsí
sloupec – B (v kompetenci Krajského úřadu)

2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU
Zvolená šaržová obalovací souprava ASKOM VS 2T umožňuje výrobu 160 tun živičné
směsi za hodinu.
Předpokládaný výkon obalovny činí 60 000 tun živičných směsí ročně (nulová varianta),
což zhruba odpovídá výkonu z roku 2008. Hodinový výkon dosáhne při 8-hodinové provozní
době v období zhruba od poloviny března do poloviny prosince cca 42 tun. Odbyt v posledních
letech uvádí tabulka č. 2, předpoklad nárůstu odbytových kapacit není. Pro účely tohoto
Oznámení je přesto uvažováno s variantou výroby 120 000 tun ročně (aktivní), což činí cca 84
tun za hodinu. Toto množství se blíží dosažitelné výrobě zvolené technologie v běžném
provozu.
Posuzovaný záměr nevyvolá zábor nových ploch, je v plném rozsahu situován na plochu
stávající provozované obalovny.
tab. č. 1: Výkon obalovny

výkon

var I – nulová

var II - aktivní

1 hodina

42 tun

84 tun

1 den (směna)

336 tun

672 tun

6 700 tun

13 400 tun

60 000 tun

120 000 tun

1 měsíc
1 rok (provoz pol. března – pol.
prosince)

3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU (KRAJ, OBEC, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ)
Kraj:
Obec:
K.ú.:

EXACOM s.r.o.
Společná 35
182 00 Praha 8

Středočeský (Kód NUTS3: CZ020)
Chotýšany (ID obce: 529818)
Chotýšany (kód k. ú. 653551), Městečko u Chotýšan (kód k. ú. 653578),
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obr. č. 1: Poloha obalovny v mapě většího měřítka (kruhový symbol)

4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY
Oznamovaným záměrem je rekonstrukce existujícího a provozovaného zařízení na výrobu
živičných směsí. V souvislosti se záměrem nevznikají žádné nové územní nároky, využity
budou stávající plochy obalovny.
Jmenovitý výkon použité technologie činí 160 tun za hodinu, což představuje při výše
uvedené provozní době cca 230 tis. tun ročně.
V reálné rovině nelze předpokládat navýšení výkonu nového zařízení obalovny oproti
současnosti. Odbyt výrobku odráží vytvořené odběratelské vazby a situaci na trhu. Pro určení
možných vlivů záměru na životní prostředí a vytvoření odbytové rezervy je uvažováno
s produkcí obalovny ve výši 120 000 tun ročně (během 9 měsíců), tedy cca 100 % nárůst
stávající produkce. Smyslem variantního oznámení je podchycení nepravidelného přísunu
výrobních komponent a expedice výrobku, které nejsou rovnoměrně rozloženy v čase.
tab. č. 2: Výroba živičné směsi v předcházejících letech

EXACOM s.r.o.
Společná 35
182 00 Praha 8

rok

výroba (t)

2006

47 324

2007

42 651

2008

62 029

2009

40 295
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Vzhledem k uvedeným skutečnostem – zachování existujícího výrobního procesu a
stávající intenzity výroby není předpoklad kumulace záměru s jinými záměry. Dle dostupných
údajů Jednotného informačního systému životního prostředí nejsou v okolí plánovány další
záměry, jež by vytvářely možnost kumulace vlivů na životní prostředí se zde posuzovaným
záměrem.
5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, VČETNĚ PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH
VARIANT A HLAVNÍCH DŮVODŮ (I Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) PRO JEJICH VÝBĚR,
RESP. ODMÍTNUTÍ
Hlavním předmětem činnosti oznamovatele je provádění staveb pozemních komunikací a
inženýrských sítí, zimní a letní údržba silnic, výroba a prodej obalovaných směsí, betonových
směsí a výroba a prodej kameniva, prodej stavebního materiálu, silniční nákladní doprava a
činnost stavebních mechanizmů.
Rekonstrukce výrobní linky obalovny odráží technologický vývoj a vychází z potřeby
inovace používané technologie a zkvalitnění služeb zákazníkům. Navržená rekonstrukce tedy
představuje přirozenou podnikatelskou aktivitu, která v určitém čase nevyhnutelně nastává
v každém podnikatelském odvětví.
Umístění nového zařízení využívá existenci stávajícího výrobního zařízení a vytvořených
dodavatelsko-odběratelských vazeb.
Záměr je předkládán ve dvou projektových variantách, které se shodují technicky a
prostorově. Obě využívají shodné technické a technologické vybavení. Odlišnost obou
projektových variant spočívá ve výši roční produkce s tím související vyvolané dopravy a
možným hlukovým či emisním zatížením.
Varianta I – nulová počítá s reálně dosahovaným objemem roční produkce – 60 000 tun,
varianta II – aktivní pak s jeho dvojnásobkem – 120 000 tun. Jak již bylo uvedeno, význam
variantního hodnocení spočívá především v podchycení nerovnoměrného pohybu surovin a
výrobku v čase.
6. STRUČNÝ POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Oznamovaný záměr spočívá v rekonstrukci (náhradě) stávajícího zařízení pro výrobu
asfaltových směsí. Nový výrobní aparát představuje stacionární technologie s míchačkou
firmy Askom - šaržová obalovací souprava Askom VS 2T. Instalace nové technologie
neklade větší prostorové nároky než má technologie stávající.
Obalovací souprava ASKOM VS 2T je plně automatizované technologické zařízení,
sloužící k výrobě živičných směsí pro výstavbu a opravy silničních komunikací. Vlastní
výrobní proces odpovídá zařízení tohoto typu a je složen ze tří okruhů, které obsluhují vlastní
míchačku živičné směsi.
Okruh kameniva
Soubor předdávkovačů dávkuje odměřené a stanovené množství jednotlivých frakcí
kameniva podle nastavené receptury tak aby nedocházelo ke zbytečnému ohřevu a vysoušení
kameniva, které by nebylo ve stanoveném receptu možno použít. Pásovými dopravníky je
dávkované kamenivo dopraveno do sušícího bubnu k vysušení a ohřátí na stanovenou teplotu.
Sušící buben je osazen hořákem s ventilátorem, jehož výkon je dimenzovaný v závislosti na
výkonu obalovny. Palivem pro tento hořák je zemní plyn. Vysušená a zahřátá směs kameniva
je poté elevátorem dopravena na vrchol mísící věže. Zde je směs kameniva znovu roztříděna a
EXACOM s.r.o.
Společná 35
182 00 Praha 8
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rozdělena do zásobních bunkrů podle jednotlivých frakcí. Po přesném navážení jednotlivých
frakcí kameniva dle stanovené receptury je kamenivo dávkováno do míchačky.
obr. č. 2: Schéma obalovny Askom VS 2T

Okruh fileru
Filer je jemně mletý vápenec, který se přidává do směsi za účelem dosažení
požadovaných vlastností – označovaný jako „Vápenec“, nebo se jedná o odsátý prach z
výrobního procesu – označovaný jako „Vratný filer“. Vápenec i vratný filer je skladován
v samostatných silech. Vratný filer je z filtračního zařízení do sila dopravován pomocí
korečkového elevátoru a šnekových dopravníků. Vápenec je přivážen v cisternách, ze kterých
je vytlačován vzduchem do sila. Vratný filer dopravován šnekem do mezizásobníku a potom
dalším šnekem do váhy fileru. Vápenec je šnekem dopravován ze sila přímo do váhy fileru.
Po odvážení receptem daného množství fileru je šnekovým dopravníkem dávkován do
míchačky.
Okruh asfaltu
Asfalt je skladován v izolovaných tancích a pomocí topných registrů je roztápěn na
potřebnou technologickou provozní teplotu. Dvouplášťovým potrubím je dopraven do věže a
po odměření potřebného množství dávkován do míchačky. Po naplnění míchačky a
promíchání je asfaltová směs vozíkem dopravena do zvoleného sila hotové směsi a odtud
expedována.
Řízení výrobního procesu
Výrobní proces je řízen z velínu řídícím systémem, který ovládá všechny funkce
obalovny. Zvolený systém řízení minimalizuje zásah lidské obsluhy do procesu výroby směsi.
Je možné také řídit proces výroby obsluhou. Všechny pohyblivé části obalovny jsou ovládány
tlakovým vzduchem nebo elektricky. Zásoba tlakového vzduchu je tvořena kompresorem,
který je umístěn pod velínem.

EXACOM s.r.o.
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182 00 Praha 8
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Odprašování
K zachycení nežádoucích emisí je obalovna vybavena filtračním zařízením. Odtah spalin
a prachových částic je zajišťován vysokotlakým ventilátorem dimenzovaným pro potřeby
obalovny. Odsávaná vzdušnina prochází látkovými filtry hadicového typu, které jsou v
pravidelných intervalech čištěny od usazených prachových částic tlakem vzduchu. Odsávání
vzdušniny neprobíhá pouze ze sušícího bubnu, ale také z horní části věže (třídič,
mezizásobník) a míchačky.
Zaměstnanci, pracovní doba
Personál obalovny se skládá z pěti osob – operátor ve velínu, strojník na čelním
nakladači, 2 dělníci obalovny a expedient na váze.
Provoz obalovny zůstane nadále jednosměnný v pracovní dny v čase 6:00 – 14:30.
Doprovodná infrastruktura
Součástí areálu obalovny zůstanou stávající účelové objekty – sklad olejů, regulační
stanice plynu, dílna, skládky kameniva (boxy), studny a objekt personálu včetně sociálního
zázemí a laboratoře. Areál obalovny je a zůstane oplocen.
7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ
Výstavba:

zima 2010

Uvedení do zkušebního provozu:

jaro 2011

Uvedení do plného provozu:

léto 2011

8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
Kraj:

Středočeský (Kód NUTS3: CZ020)

Obec:

Chotýšany (ID obce: 529818)

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

Územní rozhodnutí a stavební povolení (případně sloučené územní a stavební rozhodnutí)
vydá Stavební úřad Benešov.
Povolení k umístění (změně) velkého zdroje znečišťování ovzduší vydá Krajský úřad
Středočeského kraje.

EXACOM s.r.o.
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2. Údaje o vstupech
1. PŮDA
Technologická linka obalovny včetně doprovodných součástí využije stávající prostor
obalovny na níže uvedených pozemcích, z nichž žádný není evidován jako ZPF či PUPFL.
tab. č. 3 : Dotčené pozemky

k. ú.

parcela

dle

dotčená
výměra

druh

Chotýšany

194/2

KN

372

ostatní plocha

Městečko u Chotýšan

149/1

KN

104

zastavěná plocha a nádvoří

Městečko u Chotýšan

149/2

KN

259

zastavěná plocha a nádvoří

Městečko u Chotýšan

150/1

KN

25

zastavěná plocha a nádvoří

Městečko u Chotýšan

150/2

KN

71

zastavěná plocha a nádvoří

Městečko u Chotýšan

151/1

KN

28

zastavěná plocha a nádvoří

Městečko u Chotýšan

151/2

KN

93

zastavěná plocha a nádvoří

Městečko u Chotýšan

152

KN

736

zastavěná plocha a nádvoří

Městečko u Chotýšan

153

KN

30

zastavěná plocha a nádvoří

Městečko u Chotýšan

288/2

KN

618

ostatní plocha

Městečko u Chotýšan

288/3

KN

899

ostatní plocha

Městečko u Chotýšan

290/2

KN

40

ostatní plocha

Městečko u Chotýšan

291/2

KN

737

ostatní plocha

Městečko u Chotýšan

292/2

KN

1 488

ostatní plocha

Městečko u Chotýšan

296/2

KN

2 122

ostatní plocha

Městečko u Chotýšan

296/4

KN

92

ostatní plocha

Městečko u Chotýšan

296/5

KN

233

ostatní plocha

Městečko u Chotýšan

296/6

KN

603

ostatní plocha

Městečko u Chotýšan

296/8

KN

490

ostatní plocha

Městečko u Chotýšan

296/9

KN

98

ostatní plocha

Městečko u Chotýšan

402/2

KN

2 887

ostatní plocha

Městečko u Chotýšan

402/4

KN

135

ostatní plocha

Městečko u Chotýšan

416/2

KN

28

ostatní plocha

Městečko u Chotýšan

947/2

KN

49

ostatní plocha

Městečko u Chotýšan

947/3

KN

22

ostatní plocha

Městečko u Chotýšan

954/3

KN

1 178

ostatní plocha

Městečko u Chotýšan

954/4

KN

62

ostatní plocha

Městečko u Chotýšan

954/5

KN

504

ostatní plocha
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2. VODA
Rekonstrukce zařízení obalovny nevyžaduje zvýšené nároky na zásobování vodou oproti
současnému provozu. Voda je odebírána ze tří vlastních studen v areálu.
V období instalace nové technologie rovněž nevzniknou nové nároky na spotřebu vody
(beton bude dovážen hotový).
Provoz technologie vodu nevyžaduje. Voda je využívána pro kropení provozních
(zpevněných) i zelených ploch v meteorologicky nepříznivých obdobích (sucho, větrno).
Navržený záměr nemá nároky na nové plochy, využije stávající.
Při počtu 5 zaměstnanců a spotřebě 5 litrů vody pro pití a 120 litrů pro hygienické účely
denně vychází celková spotřeba 115 m3 ročně. Spotřeba vody pro další výše uvedené účely se
pohybuje v obdobném řádu.
3. SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE
Surovinové zdroje
Základní suroviny pro výrobu živičné směsi představují kamenivo různých frakcí, mletý
vápenec (filer) a živice (asfalt). Do směsi se dále přidávávají aditiva pro zlepšení fyzikálních
vlastností (vosk aj.) Následující tabulka ukazuje potřebná množství uvedených surovin pro
výrobu živičných směsí v obalovně Chotýšany.
tab. č. 4: Spotřeba surovin (údaje v tunách)

surovina

varianta 1 – nulová (60 000 tun)

varianta 2 – aktivní (120 000 tun)

den

rok

den

rok

kamenivo

304

55 000

607

110 000

živice

19

3 420

38

6 840

filer

10

1 580

20

3 160

Celkem

333

60000

665

120 000

Pohonné hmoty a mazadla
K vytápění sušícího bubnu a pro hořáky kotlů na ohřev asfaltu bude sloužit jako palivo
zemní plyn. Celková spotřeba zemního plynu nebude proti současnosti navýšena. Areál
obalovny má vlastní přípojku plynu.
tab. č. 5: spotřeba zemního plynu

rok

spotřeba (m3)

2006

451 371

2007

415 936

2008

501 565

2009

355 646

Roční spotřeba nafty čelního nakladače bude odpovídat spotřebě v dřívějších letech – cca
6 000 litrů. Z olejů jsou v obalovně využívány oleje motorové (stávající roční spotřeba cca
EXACOM s.r.o.
Společná 35
182 00 Praha 8
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400 litrů), převodové (cca 300 litrů), teplonosné (cca 600 litrů), hydraulické (cca 600 litrů).
V areálu obalovny se nachází sklad olejů (skladovány v originálních obalech). Nafta do
čelního nakladače je dovážena dle potřeby maloobjemovým cisternovým automobilem a ve
skladu olejů je rezervní zásoba v nádobě o objemu 200 litrů.
Elektrická energie
Spotřeba elektrické energie bude odpovídat spotřebě při stávající výrobě.
Ve variantě 1 (60 tis. tun ročně) je na základě spotřeby z předchozích let odhadována ve
výši 220 MWh, ve variantě 2 (120 tis. tun ročně) cca dvojnásobná.
4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU
Navržený záměr nemá nároky na novou dopravní infrastrukturu. K dopravě bude nadále
využívat stávající silniční síť.
tab. č. 6: Doprava suroviny – varianta I (nulová)

surovina

vozidlo

množství
přepravované
suroviny (t)

počet vozidel

počet jízd
vozidel

rok
80 % tahač +
návěs 20 t

44 000

2200

4400

20 % speciální
vůz 10 t

11 000

1100

2200

živice

cisterna 24 t

3 420

143

286

filer

cisterna 24 t

1 580

66

132

60 000

3 509

7 018

kamenivo

Celkem

Doprava suroviny vyvolaná provozem obalovny ve variantě 1 (současná) činí 7 018 jízd
vozidel ročně, což při 180 pracovních dnech provozu obalovny (březen – prosinec) činí
průměrně cca 39 vozidel denně. Ve variantě 2 se jedná o dvojnásobné množství – 14 036 jízd
ročně a cca 78 jízd denně. Údaje ve variantě 1 odpovídají současnému dopravnímu zatížení
souvisejícím s provozem obalovny. Doprava surovin do obalovny Chotýšany je realizována
ze 100 % po silnici druhé třídy č. II/112 ze směru od Benešova (od západu).
Expedice výrobku – hotové směsi je realizována tahači o nosnosti 20 tun (70 % objemu
expedovaného výrobku) a speciálních nákladních vozidel o nosnosti 10 t (30 % objemu
expedovaného výrobku). Ze 30 % se na této dopravě podílí vozy přivážející do obalovny
kamenivo (těžší tahače). Doprava výrobku z obalovny je uskutečňována po silnici č. II/112,
přičemž doprava výrobku směrem na Benešov představuje cca 75 % této dopravy. Směrem na
Vlašim pak jezdí cca 25 % expedičních vozů.
Doprava výrobku ve variantě 1 čítá celkově 7 800 jízd vozidel. V tomto množství jsou
zahrnuty i vozy dovážející surovinu (1 170 - 30 % z 3 900 přijíždějících expedičních vozů).
Dopravu výrobku ve variantě 1 tedy reálně zajišťuje dalších 6 630 jízd nákladních vozidel, ve
variantě 2 pak dalších 13 260 jízd nákladních vozidel ročně. Expediční dopravu ukazuje
EXACOM s.r.o.
Společná 35
182 00 Praha 8
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tabulka č. 7. Celkovou dopravu související s provozem obalovny Chotýšany pak ukazuje
tabulka č. 8.
tab. č. 7: Expediční doprava za rok

silnice č. II/112

počet jízd směr Benešov (75 %)

počet jízd směr Vlašim (25 %)

var I

var II

var I

var II

70 % tahač +
návěs 20 t

1 980

3 960

1 050

2 100

30 % speciální
vůz 10 t

2 700

5 400

900

1 800

Celkem

4 680

9 360

1 950

3 900

tab. č. 8: Celková doprava za rok

silnice č. II/112

počet jízd směr Benešov (75 %)

počet jízd směr Vlašim (25 %)

var I

var II

var I

var II

doprava surovin

7 018

14 036

-

-

expedice směsi

4 680

9 360

1 950

3 900

Celkem

11 716

23 396

1 950

3 900

Rozložení dopravy na 1 den ukazuje tabulka č. 8. Doprava surovin i expedice výrobku je
uvažována v pracovní době obalovny mezi 6:00 a 14:30 v pracovních dnech v období od cca
poloviny března – do cca poloviny prosince (9 měsíců), což představuje cca 180 pracovních
dnů.
tab. č. 9: Doprava denní - průměr

silnice č. II/112

počet jízd směr Benešov (75 %)

počet jízd směr Vlašim (25 %)

var I

var II

var I

var II

doprava surovin

39

78

-

-

expedice směsi

26

52

10,8

21,6

Celkem

65

130

10,8

21,6

Doprava vyvolaná rekonstrukcí obalovny dosáhne odhadem 40 jízd nákladních vozů
(beton, technologie). Tento příspěvek je nárazový a nemá pro celkovou dopravu související
s provozem obalovny praktický význam.
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obr. č. 3: Rozplet expediční dopravy
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3. Údaje o výstupech
1. OVZDUŠÍ
Zdrojem emisí je a bude technologie obalovny. Celá technologie obalovny je odsávána
přes filtrační zařízení do ovzduší. Při sušení a ohřevu kameniva vznikají a budou vznikat
znečišťující látky vznikající spalováním zemního plynu, převážně se jedná o NOx a CO.
Během provozu celé technologie dochází a bude docházet k uvolňování tuhých znečišťujících
látek.
Obalovny živičných směsí jsou také producenty polyaromatických uhlovodíků (PAH).
Polyaromatické uhlovodíky jsou vyjádřeny jako benzo(a)pyren (B(a)P.
Dalším zdrojem emisí je a bude hořák na zemní plyn, který slouží k ohřevu teplonosného
media. Znečišťující látky vznikající spalováním zemního plynu jsou převážně NOx a CO.
Zdrojem emisí bude také přeprava surovin a produktů realizována automobilovou
dopravou. Zdrojem znečišťování ovzduší při provozu motorových vozidel je nedokonalé
spalování paliva (motorové nafty). Sledovanými škodlivinami produkovanými spalovacími
motory vozidel a mechanismů jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky a pevné částice.
Pro identifikaci míry zatížení kvality ovzduší z posuzované rekonstrukce obalovny byla
zpracována rozptylová studie (Skříčková, 2010), a to závaznou metodou pro výpočet rozptylu
znečišťujících látek SYMOS 97. V rámci rozptylové studie, která je v plném rozsahu zařazena
jako příloha č. 1 tohoto oznámení, jsou zohledněny znečišťující látky benzen, PM10, oxidy
dusíku, CO a B(a)P.
Bodové zdroje emisí
Bodovým zdrojem jsou komín z celé technologie a komín z hořáku teplonosného media.
Liniové zdroje emisí
Hlavním liniovým zdrojem znečištění je a bude doprava po příjezdové komunikaci
k areálu a po komunikacích v areálu, ve kterém sídlí obalovna Chotýšany.
Pro účely rozptylové studie byly příjezdové a odjezdové trasy rozděleny do pěti úseků (viz
obr. 4). Po výjezdu z areálu se vozidla napojí na silnici č. II/112 v poměru 75 % ve směru
na Benešov a v poměru 25 % ve směru na Vlašim.
obr. č. 4: Znázornění liniových zdrojů
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Plošné zdroje emisí
Jako plošný zdroj emisí byly v rozptylové studii uvažovány emise z pohybu nakladače
na manipulační ploše.
Výpočet rozptylové studie byl proveden v síti referenčních bodů s krokem 50 metrů. Celkový
počet bodů dosáhl 1 333 na ploše 3,15 km2. Parametry sítě byly zvoleny tak, aby síť
pokrývala nejbližší obytnou zástavbu v okolí posuzovaného záměru.
Rozptylová studie byla dále počítána pro 6 výpočtových bodů mimo síť. Výpočtové body
mimo síť byly zvoleny tak, aby reprezentovaly nejbližší obytnou zástavbu. Souřadnice
výpočtových bodů mimo síť jsou uvedeny v rozptylové studie, grafický zákres na obr č. 5.
obr. č. 5: Výpočtové body mimo síť (rozptylová studie)

2. VODY
Odpadní vody z technologie
Provozem obalovny nevznikají žádné odpadní vody. Ohrožení kvality vod nehrozí ani
v důsledku užívání jednotlivých surovin či paliv.
Splaškové odpadní vody
Splaškové odpadní vody budou vznikat v běžném objemu jako při stávajícím provozu
obalovny. Jejich množství bude přibližně odpovídat spotřebě vody pro sociální účely.
Využíváno bude stávající sociální zařízení. V areálu obalovny je vybudována jímka. Její
obsah je pravidelně vyvážen odbornou firmou na základě smluvního vztahu.
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Dešťové vody
V provozu obalovny nejsou produkovány látky závadné ve vztahu k vodám. Zpevněné
plochy v areálu mohou být znečištěny pouze úkapy z techniky zde pojíždějící.
Větší část povrchu areálu betonárny bude vyasfaltována, nepropustná a vyspádovaná.
Odvod srážkových vod spadlých na plochu areálu obalovny bude nadále probíhat vyčistěním
přes stávající lapol (ORL) nacházející se u vjezdu do areálu s výtokem do silničního příkopu.
Možnému znečištění vod bude předcházeno dodržováním manipulačních předpisů
týkajících se obsluhy strojů, nakládání s pohonných hmotami a mazivy.
Následující tabulka ukazuje vypočtené množství odtékajících dešťových vod při ročním
úhrnu srážek ve výši 620 mm (dle srážkové stanice Nezabudice).
tab. č. 10: výpočet množství dešťových vod

m2

k

m3

zastavěné plochy

7 860

0,9

4 386

plochy kryté vegetací

2 760

0,05

86

skládky kameniva

2 030

0,25

315

Celkem

12 650

povrch

4 787

K – odtokový součinitel dle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
Dle provedeného výpočtu odejde z plochy areálu obalovny cca 4 790 m3 za rok.
3. ODPADY
Fáze realizace
Během instalace nebudou prováděny žádné terénní práce. Dojde pouze k demontáži části
stávajícího zařízení (sušící buben, odsávání, mísící věž, filerová věž, velín ad.) budou provedeny
výkopové práce mj. pro položení základů. Odpady budou předány osobě oprávněné
k nakládání s odpady.
tab. č. 11: Uvažované odpady při rekonstrukci

Kód

Kat.

05 01 17

O

Asfalt

Oprávněná osoba

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

Oprávněná osoba

15 01 02

O

Plastové obaly

Oprávněná osoba

15 01 04

O

Kovové obaly

Oprávněná osoba

17 01 01

O

Beton

Oprávněná osoba

17 02

O

Dřevo, sklo, plasty

Oprávněná osoba

17 03 02

O

asfaltové směsy neuvedené pod číslem
17 03 01

separace, recyklace

17 04 05

O

Železo a ocel

Oprávněná osoba

17 04 11

O

Kabely neuvedené pod 17 04 10

Oprávněná osoba

17 05 04

O

Zemina a kamení neuvedené pod číslem
170503

Oprávněná osoba

20 01 01

O

Papír, lepenka

Oprávněná osoba
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20 01 21

N

Zářivky

Oprávněná osoba

20 03 01

O

Směsný komunální odpad

Oprávněná osoba

kat.: O – ostatní, N – nebezpečné; dle Katalogu odpadů ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb., 381/2001 Sb.

Odpady vzniklé při rekonstrukci obalovny budou zneškodněny odbornou firmou v průběhu či
krátce po jejím dokončení.
Fáze provozu
Množství vyprodukovaného komunálního odpadu (200301) ve stávající obalovně dosahuje
ročně cca 1,5 t, absorpčních činidel (150202) cca 0,1 t a znečištěných obalů (150110) 0,05 t.
S odpady uvedenými kategoriemi odpadů nakládá podle sdělení provozovatele obalovny
výhradně servisní organizace, která provádí veškerou údržbu a opravy zařízení a strojů. Objemy
níže uvedených dosahují minimálního množství či vznikají výjimečně.
Nakládání s komunálním odpadem bude nadále řešeno ukládáním do sběrných nádob a
odvozem smluvně zajištěným příslušnou oprávněnou firmou. Recyklovatelný odpad např.
plastové obaly či papír, budou skladovány samostatně a zneškodňovány rovněž prostřednictvím
smluvně zajištěného subjektu. Oleje budou vyměňovány smluvně zajištěnou organizací vlastnící
příslušné technologické zařízení (odsávání, záchytné tácy pod stroje atd.) a touto organizací budou
rovněž ihned odstraňovány (bez skladování v areálu obalovny). Zneškodňování ostatních druhů
nebezpečných odpadů bude zajištěno rovněž smluvně s příslušnou osobou oprávněnou
k nakládání s odpady dle zákona 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
tab. č. 12: Odpady, které mohou vzniknout při provozu

Kód

Kat.

08 03 17

O

Odpadní tiskařský toner neuvedený pod
číslem 08 03 17

Oprávněná osoba

13 01 12

N

Snadno biologicky rozložitelné
hydraulické oleje

Oprávněná osoba

13 02 05

N

Nechlorované minerální motorové,
převodové a mazací oleje

Oprávněná osoba

13 03 08

N

syntetické izolační a teplonosné oleje

Oprávněná osoba

13 05 02

N

Kaly z odlučovačů oleje

Oprávněná osoba

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

Oprávněná osoba

15 01 02

O

Plastové obaly

Oprávněná osoba

15 02 02

N

absorpční činidla, filtrační materiály,
čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištění
nebezpečnými látkami

Oprávněná osoba

15 01 04

O

Kovové obaly

Oprávněná osoba

15 01 06

O

Směsné obaly

Oprávněná osoba

15 01 10

N

Obaly obsahující nebezpečné látky nebo
těmito látkami znečištěné (obaly od
mazacích olejů)

Oprávněná osoba

15 02 02

N

Sorbent, upotřebená čistící tkanina,
filtrační materiál

Oprávněná osoba

16 01 12

O

Brzdové destičky

Oprávněná osoba

16 06 01

N

Olověné akumulátory

Oprávněná osoba

EXACOM s.r.o.
Společná 35
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17 02 03

O

Plasty

Oprávněná osoba

17 04 05

O

Železo a ocel

Oprávněná osoba

17 04 11

O

Kabely neuvedené pod 17 04 10

Oprávněná osoba

20 01 01

O

Papír, lepenka

Oprávněná osoba

20 01 08

O

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a
stravování

Oprávněná osoba

20 01 21

N

Zářivky

Oprávněná osoba

20 03 01

O

Směsný komunální odpad

Oprávněná osoba

20 03 04

O

Kal ze septiků a žump

Oprávněná osoba

kat.: O – ostatní, N – nebezpečné; dle Katalogu odpadů ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb., 381/2001 Sb.

4. HLUK
Provoz obalovny je zdrojem hluku. Hlukové emise budou vznikat jednak z provozu
zařízení v areálu obalovny a rovněž z vyvolané dopravy suroviny a výrobku.
Mezi nejvýznamnější – stacionární zdroje hluku v obalovně patří:
§ rotační pec – ventilátor + hořák
§ vlastní obalovací linka
§ odtahový ventilátor
§ komín za ventilátorem
§ kolový čelní nakladač
§ doprava v areálu obalovny
Doprava surovin a výrobku představuje liniový zdroj hluku.
5. VIBRACE
Provoz obalovny není zdrojem vibrací. Jejich přítomnost je relevantní pro obsluhu zařízení
obalovny.
6. ZÁŘENÍ RADIOAKTIVNÍ, ELEKTROMAGNETICKÉ
Instalovaný elektrický výkon a používaná napětí nedávají předpoklady pro vznik
významné hladiny elektromagnetického záření (viz vyhl. č. 408/90 Sb.). V areálu se
nenakládá s radioaktivními materiály.
V souvislosti s výstavbou či provozem modernizovaného technologie obalovny nebudou
provozovány další zdroje radioaktivního záření ani žádné významnější zdroje záření
elektromagnetického.
7. RIZIKA HAVÁRIÍ
Výroba živičných směsí obecně nepředstavuje významnější rizika vzniku havarijních
situací. Problematiku možnosti jejich vzniku (pravidla obsluhy strojů a zařízení) a chování při
jejich výskytu v obalovně Chotýšany řeší zpracovaný havarijní plán, schválený 15. 10. 2008.
Z hlediska vlivů na životní prostředí lze považovat za nejzávažnější případný větší únik
ropných látek a popřípadě vznik požáru (znečištění ovzduší). Únik ropných látek znamená
riziko především díky možnému znečištění podzemních a povrchových vod a půdního
prostředí. O havárii se v případě úniku ropných látek nejedná, pokud unikne pouze nepatrné
EXACOM s.r.o.
Společná 35
182 00 Praha 8
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množství těchto látek (úkapy) nebo je vzhledem k místu úniku bezpečně vyloučeno znečištění
nebo poškození složek životního prostředí. K úniku ropných látek může dojít přímo z
nakladače využité pro práce v areálu, při přečerpávání do jeho nádrže , popř. v době jejich
odstavení mimo pracovní dobu, teoreticky ze skladové nádoby umístěné ve skladu olejů.
Zjištěné úkapy ropných látek budou okamžitě likvidovány posypem materiálů sajících
nebo vázajících ropné látky (Vapex) a technická závada na stroji bude odstraněna, popř. po
dobu nezbytnou před opravou bude pod místo úkapu umístěna záchytná vana.
Dojde–li k úniku těchto látek, zahájí pracovník okamžitou likvidaci unikající látky
posypem absorpční látkou a únik nahlásí. Následně se zahájí potřebné nezbytné sanační práce
(odebrání znečištěné zeminy v případě potřeby). Případné úkapy nebo rozlité oleje budou
ihned odstraněny a znečištěný absorpční materiál odklizen do určených nádob a následně
uložen do určeného kontejneru na separovaný odpad. V případě úkapů ropných látek z
mechanizace bude použita absorpční látka, která bude likvidována stejně jako ve výše
uvedených případech. Pro případ havárie většího rozsahu pracovníci okamžitě zahájí práce na
likvidaci havárie, přitom budou postupovat podle havarijního plánu a havárii nahlásí
hasičskému záchrannému sboru.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Zájmová lokalita stávající obalovny se nachází v nezastavěném území při silničním tahu
mezi Benešovem a Vlašimí (silnice č. II/112) cca 200 metrů od jižního okraje obce Chotýšany
a cca 500 metrů severně od části Městečko (u Chotýšan). Důležitou dopravní trasu
reprezentuje rovněž železnice mezi zmíněnými většími sídly.
Územní systém ekologické stability krajiny
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, definuje územní
systém ekologické stability jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných,
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení
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.
V prostoru stávající obalovny není vymezen žádný ze skladebných prvků systému
ekologické stability
Zvláště chráněná území, NATURA 2000
Zájmové území ani jeho nejbližší okolí není součástí žádného zvláště chráněného území
(národní park, chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace, národní přírodní památka,
přírodní rezervace, přírodní památka dle zákona č. 114/1992 Sb. Nejbližší zvláště chráněná
území leží ve vzdálenosti 8 a více km.
Na ploše zájmového území ani v nejbližším okolí se nenachází žádná evropsky významná
lokalita či ptačí oblast (území soustavy Natura 2000). Nejbližší takové území leží ve
vzdálenosti více než 2,5 km.
Území přírodních parků
Posuzovaný záměr neleží v žádném z vyhlášených přírodních parků. Nejbližší takové
území leží ve vzdálenosti více než 5 km.
Významné krajinné prvky, památné stromy
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 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.
Ve vzdálenosti cca 200 m jižně od stávajícího areálu obalovny se nachází menší lesní
porost, který je dle výše uvedeného zákona významným krajinným prvkem.
Stejně tak je významným krajinným prvkem tok Chotýšanského potoka, který protéká
územím ve vzdálenosti cca 400 m severozápadním směrem v nepříliš široké odlesněné nivě,
doplněný doprovodnými břehovými porosty na okraji nivy. VKP představuje jižně tekoucí
Lísecký potok.
EXACOM s.r.o.
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Zájmové území nezasahuje do žádného registrovaného VKP podle § 6 zákona č. 114/1992
Sb.
V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí se nevyskytuje žádný památný strom.
Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Areál stávající obalovny se nachází cca 200 m od jižního okraje zástavby obce Chotýšany.
První písemná zmínka o Chotýšanech pochází z roku 1250. Během let se vystřídalo
v Chotýšanech mnoho majitelů. Během 30-leté války uherské vojsko obec zpustošilo tak, že
zůstal jen kostel a několik domků. Obyvatelstvo se rozprchlo do lesů. Ti, co se vrátili zpět,
vystavěli svá obydlí na starých původních místech. Převážná většina obyvatel se však
nevrátila což způsobilo, že celá severní strana městečka v místech, kde se dnes říká "Na
Větráku" úplně zanikla. Vrchnost měla zájem na tom, aby bylo dost pracovních sil a proto
zvala obyvatelstvo z jiných krajů, aby se do Chotýšan nastěhovali. Těm, kteří přišli, vykázala
vrchnost místo ke stavbě domů na panském pozemku na jižní straně a tak vznikla část, kde se
dodnes říká "Na Obci". V polovině 18. století byl na zbytcích pobořené staré tvrze vystavěn
Arnoštem Františkem z Vrtby jednopatrový renesanční zámek a na zbytku tvrze zřízen
pivovar. Později byl na bývalé návsi mezi chotýšanským kostelem a zámkem založen park v
přírodně krajinářském stylu s barokním pavilónem. Do dnešních dnů se z parku zachovalo
pouze několik památných stromů a zřícenina pavilónu. Další pro obec významnou událostí za
panování Františka Adama z Vrtby bylo zřízení samostatné farní lokálie, která byla r. 1806
povýšena na faru ve správě dosazeného duchovního. Kolem r. 1801 byla také postavena
škola. V roce 1924 při pozemkové reformě byla část pozemku chotýšanského velkostatku
rozdělena mezi místní zemědělce a asi polovina zůstala dosavadním majitelům,
Šternberkům. V roce 1948 byla v rámci znárodnění provedena nová parcelace zbytkového
statku. Pozemky později připadly Zemědělskému družstvu, zámek s parkem MNV v
Chotýšanech a lihovar (na místě bývalého pivovaru) připadl Lihovarnickému družstvu. V roce
1996 byl veškerý majetek se zámkem vydán v restituci novému majiteli.
Národním památkovým ústavem jsou v Chotýšanech evidovány jako kulturní nemovité
památky kostel sv. Havla a zámek s parkem, se sochou sv. Jana Nepomuckého,
(http://monumnet.npu.cz).
Území hustě zalidněná
Počet obyvatel obce Chotýšany k 31.12.2008 činil dle ČSÚ 460 (ve 4 částech obce). Při
rozloze obce 1 397 ha pak vychází hustota zalidnění cca 33 obyvatel na 1 km2, což je výrazně
pod republikovým průměrem. Nejedná se o území hustě zalidněné.
Areál obalovny je situován mimo zastavěné území obce Chotýšany.
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých ekologických zátěží)
V místě modernizované obalovny není realizována žádná nadmíru životní prostředí
zatěžující činnost.
Nejbližší evidovanou starou ekologickou zátěží je skládka při silnici II/112 ve vzdálenosti
cca 400 m východně od zájmového území (http://geoportal.cenia.cz).
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obr. č. 6: Stávající obalovna
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území
V textu jsou popsány i složky životního prostředí v dotčeném území, které záměrem
pravděpodobně ovlivněny nebudou.
OVZDUŠÍ
Klimatická charakteristika
Zájmové území náleží dle klimatické regionalizace (Quitt, 1971) do mírně teplé
klimatické oblasti MT 10, která je charakterizována mírně teplým létem, teplým až mírně
teplým jarem a podzimem, suchou zimou s poměrně krátkým trváním sněhové pokrývky.
Tab. č. 13: Základní meteorologické charakteristiky klimatické oblasti MT 10

Klimatická oblast
Počet letních dnů

MT 10
40 - 50

Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C

140 - 160

Počet mrazových dnů

110 - 130

Počet ledových dnů

30 – 40

Průměrná teplota v lednu

- 2 - -3

Průměrná teplota v červenci

17 – 18

Průměrná teplota v dubnu

7–8

Průměrná teplota v říjnu

7–8

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

100 - 120

Srážkový úhrn ve vegetační období

400 - 450

Srážkový úhrn v zimním období

200 - 250

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných
Převládající směr větru

50 - 60
120 - 150
40 - 50
JZ, Z, SZ

Teploty jsou udány ve °C, srážky v mm – pozn.

Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 8 – 9 °C, roční srážkový úhrn okolo 620
mm.
Kvalita ovzduší
Na základě zjištěných údajů Ministerstvo životního prostředí stanoví a zveřejňuje
jedenkrát ročně ve Věstníku MŽP seznam oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
Poslední verze tohoto seznamu byla uveřejněna ve „Sdělení č. 1 odboru ochrany ovzduší
MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na
základě dat za rok 2007“, Věstník MŽP, ročník XIX, částka 2 (únor 2009).
Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší se podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší, v platném znění vymezují jako území v rámci zóny nebo aglomerace, na kterém
došlo k překročení hodnoty imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících látek.
EXACOM s.r.o.
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Dle dosud aktuálního výše uvedeného věstníku MŽP posuzovaná lokalita patří mezi
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší – v územní působnosti Městského úřadu Benešov byla
přeročena hodnota imisního limitu pro benzo(a)pyren. Překročení nastalo na 2,2 % území
v této působnosti. Aktuální data ČHMÚ již zájmovou oblast mezi OZKO neřadí.
Samostatně je podávána informace o velikosti území, kde došlo k současnému
překročení hodnoty imisního limitu a meze tolerance pro oxid dusičitý a území, kde došlo k
překročení cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren, arsen a kadmium. Tato informace je
prezentována jako procenta území v působnosti stavebních úřadů.
VODA
Hydrologická charakteristika
Z hydrologického hlediska patří zájmové území do povodí Sázava od Želivky po ústí.
V detailu je zájmová oblast odvodňována do Chotýšanky (č.h.p. 1-09-03-085/0), která
protéká severně až severozápadně od řešeného území. Chotýšanka pramení 2 km
severozápadně od Neústupová ve výšce 615 m n.m. a ústí z leva do Blanice v Liběji
v nadmořské výšce 305 m n.m., plocha povodí je 125,1 km2, délka toku 35,5 km, průměrný
průtok u ústí 0,68 m3.s-1. Jedná se o vodohospodářsky významný tok, pstruhovou vodu,
v horním toku jsou četné rybníky.
Přímo v zájmovém území areálu obalovny se nenachází žádná vodoteč ani se zde
nevyskytuje žádná vodní plocha.
Z hlediska hydrogeologického rajónování se zájmové území nachází v rajónu 632 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy. Oběh podzemní vody je zde soustředěn do zóny
zvětralin a zóny připovrchového rozvolnění horského masívu. Většinou nepřesahuje
hloubku 30 m, kde bývají pukliny již sevřené. Tento hydrogeologický kolektor je mělký,
s volnou hladinou podzemní vody. Převažuje puklinová propustnost. Transmisivita hornin
krystalinika je nízká, hornin středočeského plutonu o něco vyšší. Jeho hydrogeologický
význam je malý, vodní zdroje jsou rozptýlené, vydatnosti jen zřídka přesahují 1 l.s-1.
V podzemních vodách se i přes omezené používání umělých hnojiv v posledních létech
projevuje nadále jejich předchozí aplikace (zvýšené obsahy dusičnanů). Kolektor je lehce
zranitelný odpadními vodami a ropnými produkty.
Oblast plánovaného záměru i širší zájmové okolí neleží v žádné chráněné oblasti
přirozené akumulace vod (CHOPAV).
GEOMORFOLOGIE
Dle geomorfologického členění zájmová lokalita leží v okrsku Divišovská vrchovina,
který je součástí podcelku Dobříšská pahorkatina a celku Benešovská pahorkatina.
Divišovská vrchovina reprezentuje plochou vrchovinu na granitoidech středočeského
plutonu s tělesy rul.
Radonové riziko
Zdrojem přírodního radioaktivního záření je radon 222Rn. Zájmové území se nachází
v území s převažujícím radonovým indexem geologického podloží 4 – vysokým
(http://www.geology.cz/demo/CD_RADON50/index/aplikace.htm).
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FAUNA A FLÓRA
Z biogeografického hlediska (Culek, 1996) zájmové území leží v Posázavském bioregionu
(1.22). Typická část bioregionu je tvořena pahorkatinou až vrchovinou na kyselých rulách a
žulách s acidofilními doubravami a ostrovy květnatých bučin. V těchto pahorkatinách jsou
zaříznutá údolí větších toků i jejich přítoků s dubohabrovými háji, květnatými bučinami a
ostrůvky reliktních borů silikátových a hadcových podkladů.
Dle rekonstrukční mapy potencionální přirozené vegetace (Neuhäuslová a kol. 1998)
zájmové území patří do oblasti bikových a/nebo jedlových doubrav.
KRAJINA
Krajina zájmového území se nachází mezi většími sídly, Benešovem a Vlašimí. Jedná se o
území ve kterém, i když není přímo těmito sídly ovlivňováno, je spádovost do těchto sídel
velmi významná. Krajina má zemědělsko-průmyslový charakter. Podél silnice II/112
v návaznosti na trať ČD se nacházejí výrobně-komerční plochy. Velká část území je
obhospodařována pouze jedním velkým zemědělským podnikem, ZD Struhařov. Množství
velkých zemědělských areálů je opuštěno, či využíváno jen minimálně.
Terén je členitý, lesnatý, s četnými rybníky. Území je málo urbanizované. Sídelní
struktura je rozmělněná do malých sídel.
Vzhledem k tlaku na bydlení ve venkovském prostoru v relativně dobré dopravní
dostupnosti od větších sídel, v mnohých obcích v krajině zájmového území jsou již
v současné době připraveny nové zástavbové lokality či se s jejich přípravou počítá.
Oblast má značný rekreační potenciál. Vzhledem k dobré dopravní dostupnosti
z Benešova a Vlašimi může tato oblast plnit funkci krátkodobé rekreace pro tato sídla.
Vzhledem k zatím poměrně nízkému počtu chat a chalup ve vztahu k blízké poloze k Praze je
osídlení oblasti považováno za běžné zachovalé vesnické spíše než rekreační.
OCHRANNÁ PÁSMA
Ve vztahu k navrženému záměru nejsou relevantní žádná ochranná pásma.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
V následujících podkapitolách je hodnocena velikost jednotlivých vlivů působících
v důsledku realizace záměru – instalace a provozu nové technologie obalovny.
VLIVY NA OVZDUŠÍ
Pro zjištění vlivů záměru na imisní situaci byla zpracována rozptylová studie, která je
přílohou č. 1 tohoto Oznámení. Výpočet rozptylové studie pro emise oxidů dusíku, tuhých
znečišťujících látek, benzenu, oxidu uhelnatého a benzo(a)pyrenu byl proveden příspěvkovým
způsobem – ve variantě II (v případě varianty I nedojde k významným změnám v ovlivnění
kvality ovzduší oproti současnému stavu, dá se naopak předpokládat díky modernější
technologii vliv spíše pozitivní). Podle metodiky SYMOS´97 byly provedeny výpočty
příspěvků imisních koncentrací (maximálních hodinových, maximálních 8-hodinových,
maximálních 24-hodinových a průměrných ročních) uvedených znečišťujících látek ve
zvolených 6 výpočtových bodech mimo síť (obr. č. 5) a v geometrické síti referenčních bodů
(příloha č. 1 rozptylové studie).
tab. č. 14: Příspěvky k imisním koncentracím znečišťujících látek v síti referenčních bodů –
předpokládaný stav – varianta 2 (120 000 tun/rok)

Znečišťující látka
Benzen

NO2

PM10

CO

B(a)P

cr [µg/m3]

cmax
[µg/m3]

cr [µg/m3]

c24-hod
[µg/m3]

cr [µg/m3]

C8-hod
[µg/m3]

cr [µg/m3]

Vypočtený
příspěvek

0 – 0,001

0 – 3,0

0 – 0,01

0 – 1,5

0 – 0,015

0 – 0,8

0 – 0,0002

% z limitu

0 – 0,02

0 – 1,5

0 – 0,025

0-3

0 – 0,0375

0 – 0,008

0 – 2*10-6

Limit

5

200

40

50

40

10 000

1 000

Vysvětlivky k tabulce č. 14:
cr
příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci znečišťujících látek ve výpočtovém bodě
mimo síť
cmax
maximální hodnota příspěvků k hodinovým imisním koncentracím NO2
ve výpočtovém bodě mimo síť
c8-hod
maximální hodnota příspěvků
k 8-hodinovým imisním koncentracím CO
ve výpočtovém bodě mimo síť
c24-hod
maximální hodnota příspěvků k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10
ve výpočtovém bodě mimo síť

V současné době i po vybudování nového výrobního komplexu a jeho uvedení do provozu
nebude docházet k překračování imisních limitů posuzovaných znečišťujících látek
s výjimkou 24-hodinového imisního limitu pro PM10. 24-hodinový imisní limit byl
na nejbližší měřící stanici v roce 2008 překročen 14x, imisní limit připouští překročení
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hodnoty 50 µg/m3 35x za rok. Příspěvek posuzovaného záměru bude však minimální, roční
příspěvky u nejbližší obytné zástavby ve variantě II se pohybují v řádu setin mikrogramů
(znázornění – viz obr. č . 7).
obr. č. 7: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím PM10 [µg/m3] – varianta II

Vliv záměru na ovzduší je hodnocen jako nevýznamný.
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VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI
Pro zjištění vlivů záměru na hlukovou situaci byla zpracována samostatná hluková studie,
která je přílohou č. 2 tohoto Oznámení. Zpracovaná hluková studie hodnotí obě projektové
varianty. Akustická zátěž byla vyhodnocena modelovým výpočtem na základě měření
v referenčních bodech. Referenční body byly umístěny u nejbližšího chráněného venkovního
prostoru staveb – ve vztahu k posuzovanému záměru, a to ve výšce 3 metry nad terénem.
Polohu referenčních bodů ukazuje následující obrázek, popis pak tabulka č. 8.
obr. č. 8: Umístění referenčních bodů – hluk z provozu obalovny

tab. č. 15: Popis referenčních bodů

Měřící bod

Umístění mikrofonu

1

2 m od východní fasády RD bez č. p. (na
katastrálním pozemku č. 191/8)

Výška nad
terénem
3,0 m

Chráněný venkovní prostor staveb
2
3

EXACOM s.r.o.
Společná 35
182 00 Praha 8
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Hluk z provozu
Modelový výpočet vychází z provedeného náměru a obhlídky. Pro nastavení modelu je
použita naměřená hodnota LA90 = 45,9 dB naměřená u plotu parcely č. 191/8 (dle katastru
nemovitostí přístupného na internetu není zde stojící RD v mapě zakreslen).
Hlavní stacionární zdroje hluku v rámci technologické linky představují rotační pec –
ventilátor + hořák, vlastní obalovací linka, odtahový ventilátor, komín za ventilátorem,
kolový čelní nakladač, doprava v areálu obalovny.
Níže uvedená tabulka ukazuje vypočtené hodnoty akustické zátěže pro referenční body
v obou variantách včetně vyjádření příspěvku.
tab. č. 16: Imisní příspěvky LAeq,T z hluku ze stacionárních zdrojů hluku – denní doba

Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,8hod [dB]

Modelový
bod

var I (nulová)

var II (aktivní)

Změna 1)

1

46,6

48,8

2,2

2

46,2

48,8

2,6

3

35,3

42,1

6,8

1)

rozdíl mezi nulovou a aktivní variantou

2)

včetně dopravy a provozu kolového nakladače v areálu obalovny

Ze získaných výsledků akustické zátěže vyplývá, že hygienické limity stanovené pro
stacionární zdroje hluku a denní dobu budou při aktivní variantě (po modernizaci obalovny)
splněny. nárůst hladiny akustického tlaku A vyvolaného stacionárními zdroji obalovny je u
nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb o cca 3,4 dB – jedná se o nárůst
objektivně měřitelný i subjektivně vnímatelný. Výpočtové hodnoty akustického tlaku A
v modelových bodech č. 1 a 2 se započtenou nejistotou výpočtu překračují povolený limit ⇒
je nutné provést určitá protihluková opatření, respektive věnovat zvýšenou pozornost
vytipovaným stacionárním zdrojům hluku (viz kapitola D.4).
Celkové zatížení posuzované lokality hlukem ze stacionárních zdrojů hluk nulové varianty
a aktivní varianty po navržených protihlukových opatření (viz kapitola D.5) je znázorněno
pomocí izofon v příloze č. 2 tohoto Oznámení – hlukové studii.
Hluk z dopravy
Pro vyhodnocení nulové varianty jsou použity výsledky statistického šetření zaměřeného
na zatížení komunikací v jednotlivých regionech České republiky, které bylo provedeno
v roce 2005. Intenzita dopravy pro rok 2005, jejíž výsledky jsou uvedeny na www.rsd.cz, je
pro rok 2010 navýšena růstovými koeficienty.
Stávající hlukové zatížení podél komunikace II/112 již překračuje hygienický limit daný
Nařízením vlády č. 148/2006 Sb. – bez započtení korekce pro starou hlukovou zátěž (+ 10
db).
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tab. č. 17: Imisní příspěvky LAeq,T z hluku z pozemní dopravy (denní doba; 6 - 22 hodin)

Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,16hod [dB]

Modelový
bod

var I (nulová)

var II (aktivní)

Změna 1)

1

61,5

61,8

0,3

2

59,3

59,5

0,2

3

66,8

67,2

0,4

1)

rozdíl mezi nulovou a aktivní variantou

Z vypočtených hodnot plyne, že vlivem plánovaného navýšení výrobní kapacity po
rekonstrukci obalovny a s tím spojeným navýšením intenzity obslužné dopravy dojde
v jednotlivých modelových bodech k navýšení ekvivalentní hladinu akustického tlaku LAeq,T
v denní době do 0,4 dB. Jedná se o navýšení malé a objektivně neměřitelné. Uvedený nárůst
bude jen v denní době a v pracovních dnech. Ve směru od obalovny na Vlašim dojde rovněž
k nárůstu, to však nedosáhne takové výše jako v případě zvolených referenčních bodů.
Celkové zatížení posuzované lokality hlukem z pozemní dopravy je znázorněno pomocí
izofon v příloze č. 2 tohoto Oznámení.
Celkově je vliv záměru hodnocen ve variantě I (nulové) jako nevýznamný, ve variantě
II (aktivní) jako nepříznivý.
VLIVY NA VODU
Vlastní instalace novější technologie nebude představovat ohrožení kvality či jiných
charakteristik vod.
Modernizací technologie obalovny nenastane ovlivnění či zhoršení odtokových poměrů
v území. Stávající obalovna je zbudována na zpevněné ploše, z níž jsou dešťové vody
odváděny do lapolu (odlučovače), kde dochází k jejich předčištění a následně zásaku do
terénu (silničního příkopu u silnice II/112). Tento princip zůstane zachován. Pro nakládání
s odpadními vodami v obalovně Chotýšany bylo MěÚ Benešov vydáno rozhodnutí č. j. Vod.
235-48902/2009.
Možnému znečištění vod bude předcházeno dodržováním manipulačních předpisů
týkajících se obsluhy strojů, nakládání s pohonných hmotami a mazivy.
Provozem obalovny nedochází ani nebude docházet ke vzniku odpadních technologických
vod. Odpadní vody ze sociálních prostor budou i nadále soustřeďovány v nepropustné jímce
na vyvážení.
Pro případ havarijní události jsou v areálu obalovny k dispozici látky pro zabránění jejich
úniku (vapex). S ropnými látkami je manipulováno včetně pojezdu čelního nakladače na
zpevněných plochách, možné ohrožení je z tohoto důvodu málo reálné.
Vliv záměru na vodu je hodnocen jako nevýznamný.
VLIVY NA PŮDU, ÚZEMNÍ A GEOLOGICKÉ PODMÍNKY
Rekonstrukce obalovny nebude mít žádné nové prostorové nároky, bude realizována na
stávajících pozemcích obalovny, v prostoru vlastní technologie zpevněných. Žádný
z pozemků není evidován dle druhu jako ZPF či PUPFL. Nenastane změna využití území.
Hypotetickou možnost znečištění půd lze uvažovat v důsledku spadu tuhých látek (PM10)
z emisí obalovny na blízké nezastavěné pozemky. Množství emisí z obalovny se bude
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pohybovat v řádu stovek tun ročně. Téměř všechny tyto emise představují emise z filtru
obalovny. Složení těchto emisí odpovídá zachycenému fileru – jsou tvořeny vápencem.
Vliv záměru na půdu, územní a geologické podmínky je v obou projektových variantách
hodnocen jako nulový.
VLIVY NA BIOTU
Pokračováním provozu obalovny bez nových prostorových nároků nebudou ovlivněny
žádná stanoviště. Záměr bude realizován na stávajících zpevněných plochách v rozsahu
odpovídajícím nyní běžící obalovně, která má vlastní oplocený areál.
Z těchto důvodů nebyl prováděn biologický (botanický i zoologický) průzkum.
Nejbližší skladebné součásti ÚSES jsou od obalovny vzdáleny a není předpoklad jejich
ovlivnění.
Přiložené vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje (Kapitola H) konstatuje, že lze
vyloučit významný vliv předloženého projektu samostatně i ve spojení s jinými projekty na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti stanovené příslušnými vládními nařízeními.
Rekonstrukce obalovny nezpůsobí vznik dalších vlivů na biotu.
Vliv záměru na biotu je v obou projektových variantách hodnocen jako nevýznamný.
VLIVY NA BUDOVY, KULTURNÍ PAMÁTKY
Tyto vlivy nenastanou.
Vliv záměru ve smyslu likvidace, narušení budov ovlivnění architektonických,
archeologických nebo kulturních památek, je v obou projektových variantách hodnocen jako
nulový.
VLIVY NA KRAJINNÝ RÁZ
Z hlediska krajinného rázu, který je tvořen především přírodní charakteristikou území,
kulturně-historickou charakteristikou území a estetickými hodnotami, prostorovými vztahy,
měřítkem či harmonií území, lze konstatovat, že posuzovaný záměr nezpůsobí nepřípustný
zásah do žádného (v případě kauzálního hodnocení) identifikovaného znaku krajinného rázu.
V důsledku existence stávajícího provozu nedojde ke vzniku nového prvku v krajinné scéně.
Nezměněno rovněž zůstane stávající využití – zavedená ekonomická aktivita, která je již
trvalou charakteristikou území (rys kulturně-historické charakteristiky). Estetická hodnota
území nebude v důsledku přítomnosti nynější technologie významněji ovlivněna, projev
zařízení v prostorových vztazích zůstane na současné úrovni.
Vliv záměru na krajinný ráz je v obou projektových variantách hodnocen jako
nevýznamný.
SOCIÁLNÍ A EKONONOMICKÉ VLIVY
Z pohledu sociálních či ekonomických dopadů nedojde k zásadnějším vlivům, ať
pozitivním či negativním. Záměr nebude znamenat vytvoření nových pracovních míst, ani
však ztrátu stávajících, nýbrž jejich zachování. Teoretická zvýšená výroba a odbyt ve variantě
II nebudou mít dopad na velikost personálu v obalovně.
Vliv záměru z hlediska sociální či ekonomického je v obou variantách hodnocen jako
nevýznamný.
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SOUHRN
V předchozím rozboru vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí byly hodnoceny
pouze ty vlivy, které jsou považovány za relevantní v souvislosti s jeho realizací.
Závěrem této kapitoly je možné konstatovat, že při posuzování hodnoceného záměru
nebyly identifikovány žádné vlivy, které by v souvislosti s jeho realizací měly zásadně
negativní dopad na životní prostředí a obyvatelstvo v daném území.
Tabulka č. 18 sumarizuje velikost vlivů pro obě projektové varianty, a to na stupnici:
vliv významně nepříznivý

-2

vliv nepříznivý

-1

vliv nevýznamný či nulový

0

vliv příznivý

1

Tab. č. 18: Souhrnné vyhodnocení vlivů

varianta I - nulová
(60 tis. tun/rok)

varianta II - aktivní
(120 tis. tun/rok)

Vlivy na ovzduší a klima

0

0

Vlivy na hlukovou situaci

0

-1

Vliv na povrchové a podzemní vody

0

0

Vlivy na půdu, územní a geologické
podmínky

0

0

Vlivy na biotu

0

0

Vlivy na budovy, kulturní památky

0

0

Vlivy na krajinný ráz

0

0

Sociální a ekonomické vlivy

0

0

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Rozsah možných vlivů na životní prostředí v důsledku rekonstrukce stávající technologie
obalovny Chotýšany zůstane shodné s úrovní před rekonstrukcí, a to jak z hlediska
prostorového tak z hlediska velikosti zasažené populace.
Při výrobě živičných směsí budou využívány stejné komponenty a stejné trasy jejich
dopravy. V případě odbytu výrobku rovněž nelze očekávat zásadně odlišné spektrum
odběratelů oproti současnosti. Těžiště dopravy bude nadále představovat silnice č. II/112,
z Benešova do Vlašimi.
Dopad realizace záměru lze vzhledem k totožnému prostorovému umístění a funkčnímu
zaměření výroby a zároveň neměnným podmínkám osídlení v blízkosti předmětné lokality
ovažovat za únosný.
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3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující státní
hranice
Posuzovaný záměr vzhledem ke svému charakteru a lokalizaci nemůže vyvolat nepříznivé
vlivy přesahující státní hranice.

4. Opatření k prevenci,
nepříznivých vlivů

vyloučení,

snížení,

popřípadě

kompenzaci

Obecný dokument obsahující konkrétní opatření k prevenci, vyloučení a snížení
nepříznivých vlivů, především pak havarijních situace obsahuje schválený provozní řád
obalovny, který je nezbytnou podmínkou jejího provozu.
Hluk
Ze zjištěné velikosti hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů (vlastní výroby včetně
manipulace) v aktivní variantě (výrobě 120 000 tun živičných směsí ročně) vyplývá při
započtení nejistoty výpočtu (± 3 dB) překročení přípustného hygienického limitu (50 dB) u
nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb. Nejvýkonnějšími zdroji hluku jssou
v tomto ohledu rotační pec, ventilátor a vlastní obalovací linka.
V reálné situaci k takovému objemu výroby nedojde. Pro předejití možných negativních
vlivů hlukové zátěže na lidské zdraví se doporučuje v případě výroby převyšující 10 000 tun
živičných směsí za kalendářní měsíc (90 000 tun ročně) provést kontrolní měření hluku u
referenčních bodů umístěných při okraji nejbližší obytné zástavby, tak jak jsou uvedeny
v hlukové studii (příloha č. 2). V případě zjištění překročení přípustné hlukové zátěže pak
realizovat eliminační opatření, spočívající instalaci protihlukové zástěny (nebo krytu) u
zmíněných zařízení a následně provést opětovné měření hluku.
Nárůst hlukové zátěže vyvolané obslužnou dopravou obalovny je malý a není objektivně
měřitelný – je nižší, než standardně uváděná nejistota měření hluku ze silniční dopravy.
Z tohoto důvodu není nutné přijímat dodatečná protihluková opatření.
Vyjma výše uvedených opatření vyplývajících z expertně zjištěných dopadů provozu
modernizované technologie, lez uvést další obecná preventivní či eliminační opatření:
§
ropné látky (nafta, mazací oleje, živice) skladovat a manipulovat s nimi nadále tak,
aby bylo zabráněno možnému znečištění půd či vod.,
§
použití kvalitní filtr, včetně filtračních tkanin na odpadním plynu z obalovacích
souprav s účinnou regenerací a na silech fileru,
§
skrápět provozní plochy v případě nepříznivých meteorologických podmínek
(sucho, větrno), popř. u boxů kameniva (jemnějších frakcí) a násypek,
§
všechny mechanismy udržovat v žádoucím technickém stavu, dbát na jejich
údržbu,
§
aktualizovat havarijní plán,
§
V navazujících řízeních zpracovat odborný posudek ve smyslu § 17 odst. 5,
zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění a bude předložen Krajskému úřadu
Středočeského kraje (změna velkého zdroje znečišťování ovzduší).
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5. Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci
vlivů
Při posouzení vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví se nevyskytly nedostatky a
neurčitosti, jež by znemožňovaly kvalifikaci vlivů hodnoceného záměru na životní prostředí.
Možné vlivy na životní prostředí vznikající provozem obaloven jsou známy a v tomto
Oznámení záměru týkající se obalovny Chotýšany doloženy a klasifikovány.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr je předkládán v dvou projektových variantách shodných technicky i prostorově.
Varianty se liší objemem výroby a s tím souvisejícími nároky na dopravu a provoz výrobního
zařízení:
Varianta I – nulová
Představuje výrobu 60 000 tun živičných směsí ročně a reprezentuje přibližně stávající
dosahovaný výkon (rok 2008) včetně nároků na dopravu.
Varianta II – aktivní
Představuje výrobu 120 000 tun živičných směsí ročně. Dvojnásobné množství produkce
vyvolá navýšení dopravních kapacit o 100 % oproti variantě I a současnosti.
Z hlediska vlivů na dílčí složky životního prostředí, jakými jsou voda, půda, biota či
krajina se vlivy dosáhnou vlivy záměru obdobné velikosti jako nyní.
Rozdílná velikost vlivů vyvstává v souvislosti s odlišnou velikostí produkce. Z hlediska
hlukové zátěže porovnává rozdílnou velikost vlivů v referenčních bodech oproti současnosti
(viz příloha č. 2 – hluková studie) tabulka č. 19.
tab. č. 19: Hluk – porovnání variant

Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,16hod [dB] - změna
Modelový
bod

hluk z provozu

hluk z dopravy

var I - nulová

var II - aktivní

var I - nulová

var II - aktivní

1

0

2,2

0

0,3

2

0

2,6

0

0,2

3

0

6,8

0

0,4

Realizací varianty II – aktivní dojde k nárůstu hlukové zátěže (zjišťované u nejbližšího
chráněného venkovního prostoru staveb) až o takřka 7 dB. I přes tento nárůst vypočtená
hodnota hlukové zátěže ve všech referenčních bodech vyhoví zákonným hygienickým
limitům.
Z hlediska produkce znečišťujících látek ovzduší se obě varianty liší minimálně.
Vypočtené příspěvky k imisním koncentracím CO a B(a)P se neliší. Vypočtené příspěvky
k imisním koncentracím benzenu, NO2 a PM10 se liší pouze vlivem rozdílné automobilové
dopravy.
Varianta I odpovídá stávajícímu stavu.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Součástí tohoto oznámení jsou 2 samostatné přílohy:
§ Příloha č. 1: Modernizace obalovny Chotýšany – Rozptylová studie, Ing. Marcela
Skříčková, Empla AG spol. s r. o., Hradec Králové, 2010.
§

Příloha č. 2: Hluková studie – Modernizace obalovny Chotýšany, Ing. Milan Závadský,
Empla AG spol. s r. o., Hradec Králové, 2009.

2. Další podstatné informace oznamovatele

EXACOM s.r.o.
Společná 35
182 00 Praha 8

Strana 38 z 42

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
Rekonstrukce obalovny Chotýšany

ČÁST G
Shrnutí

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Předkládaný záměr spočívá v instalaci nového zařízení v prostoru stávající obalovny
Chotýšany – její rekonstrukci. Důvody realizace záměru leží v rovině technologické – vychází
z potřeby časem inovovat výrobní zařízení jako jeden z hlavních prostředků ve své hospodářské
činnosti. Oznamovatelem je společnost B E S s.r.o., jež provozuje i současnou obalovnu.
Umístění nového zařízení využívá existenci stávajícího výrobního zařízení a vytvořených
dodavatelsko-odběratelských vazeb. Rekonstrukce obalovny nevytváří žádné nové územní
nároky.
Záměr je předkládán ve dvou projektových variantách, které se shodují technicky a
prostorově. Obě využívají shodné technické a technologické vybavení. Odlišnost obou
projektových variant spočívá ve výši roční produkce:
Varianta I – nulová počítá s reálně dosahovaným objemem roční produkce – 60 000 tun.
Varianta II – aktivní pak s dvojnásobkem produkce – 120 000 tun ročně.
Realizace varianty II znamená nárůst dopravy o 100 % proti variantě I a tedy proti
současnosti. V důsledku vyvolané dopravy a větší spotřeby surovin s tím souvisí nárůst
hlukové zátěže a větší množství vypouštěných látek do ovzduší. Vlivy na ostatní složky
životní prostředí – vodu, půdu, biotu či krajinu se v obou projektových variantách zřetelně
neliší.
Význam variantního hodnocení spočívá především v podchycení nerovnoměrného
pohybu surovin a výrobku v čase. V reálné situaci nelze očekávat zvýšení odbytu obalovny.
Pozice výrobce (oznamovatele) odráží vytvořené odběratelské vazby a situaci na trhu.
Varianta I – nulová reprezentuje stávající stav včetně všech doprovodných jevů
souvisejících s provozem obalovny – velikost dopravy a s ní generovaná hluková zátěž a emise
látek znečišťujících ovzduší. Varianta I tedy zároveň popisuje vlivy v případě neuskutečnění
rekonstrukce a zachování stávajícího stavu. V případě nerealizace obnovy zařízení obalovny
zůstane v provozu stávající technologická linka se svou životností. Po skončení její životnosti
by následovalo také ukončení výroby.
Pro zjištění nejmarkantnějších vlivů na životní prostředí byly zpracovány dvě expertní
studie – hluková a rozptylová, které jsou přílohami tohoto Oznámení. Z výsledků hlukové
studie vyplývá, že realizace varianty II (aktivní) způsobí zvýšení hlučnosti u nejbližší
zástavby až o téměř 7 dB, avšak stále při dodržení zákonných hygienických limitů. Pro
eliminaci hlukové zátěže jsou navržena opatření, uvedená v tomto Oznámení. Z hlediska látek
znečišťujících ovzduší nebude rekonstrukce obalovny představovat jejich významnější nárůst.
Ve variantě I (odpovídající současnému a předpokládanému množství produkce) je vzhledem
k příznivějším emisním parametrům nové technologie reálné snížení množství produkovaných
škodlivin oproti současnosti, což znamená bezpochyby dopad pozitivní.
Na základě posouzení předkládaného záměru z hlediska velikosti a významnosti s ním
souvisejících vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel lze označit záměr za přijatelný.
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H. PŘÍLOHA
1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací.
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2. Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992
Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. (1. strana)
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Webové stránky:
http://www.cenia.cz
http://www.chmi.cz
http://www.cuzk.cz
http://www.czso.cz/
http://www.natura2000.cz
http://www.portal.gov.cz
www.rsd.cz
http://www.sez.vuv.cz
http://www.geology.cz
http://monumnet.npu.cz
Další zdroje použité pro zpracování předkládaného oznámení jsou uvedeny
v jednotlivých kapitolách či přílohách tohoto oznámení.
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