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Situace

Situace
Předkládané oznámení se týká výstavby a provozu míchacího zařízení na výrobu
suchých omítkových a maltových a směsí (dále jen SOMS).
Oznamovatelem je firma Franken Maxit s.r.o., která má sídlo v Chebu, ale provozovnu
v Berouně, v areálu firmy Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost. Další
střediska firmy se nacházejí v Liberci, Praze, Plzni a Příboru. Firma Franken Maxit s.r.o. se
v České republice v současnosti zabývá distribucí suchých maltových a omítkových směsí,
které jsou vyráběny v Německu a pro zájemce v České republice distribuovány převáţně ze
skladu v Berouně. Mateřská firma má sídlo v Norimberku a má v SRN řadu výrobních
závodů. Sortiment produkce: Sádrové a vápenosádrové omítky, tenkovrstvé omítky (stěrky),
vápenné omítky, cementové a vápenocementové omítky, tepelně - izolační omítky, ruční
omítky, hlazené stěrky, lepící, armovací a renovační malty, sanační omítky, prstovité
vrchní/šlechtěné omítky, barvy a penetrace, zdící malty, universální výrobky, směsi pro
betony, směsi pro stříkané betony, směsi pro potěry, doprovodné zboţí.

Stávající sklad a administrativní zázemí se nacházejí v Berouně v areálu firmy
Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost, ve kterém má firma Franken Maxit
s.r.o. pronajaté prostory. Výrobna suchých omítkových a maltových a směsí má být umístěna
v blízkosti stávajícího skladu, v navrţené průmyslové zóně, mezi stávajícím areálem firmy
Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost a tokem Litavky, na katastru Beroun.
Cementárna v Králově Dvoře byla zaloţena 6. listopadu 1889 pod názvem
Königshofer Patent-Portland und Puzzolan Cement Fabrik jako akciová společnost pro
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výrobu struskového cementu. Zabývala se téţ výrobou vápna. Do plného provozu byla
cementárna uvedena v květnu 1891.
V roce 1927 došlo v důsledku prudkého zvýšení spotřeby cementu po 1. světové válce
k rozšíření kapacity a k výstavbě na svou dobu nejmodernějšího závodu ve střední Evropě. V
roce 1946, na základě § 12 dekretu presidenta republiky o znárodnění dolů a některých
průmyslových podniků, se akciová společnost Králodvorská cementárna stala součástí
národního podniku s názvem České cementárny a vápenice.
Po 2. světové válce došlo opět k prudkému zvýšení poptávky po cementu, a proto
znárodněný podnik postavil v letech 1948-1951 další výrobní závod.
26. 11. 1990 byla ustanovena akciová společnost CEVA Králův Dvůr. 2. 7. 1991 byla
zaloţena akciová společnost Králodvorská cementárna. V roce 1992 do Králodvorské
cementárny vstoupil německý akcionář - společnost Heidelberger Zement. V polovině roku
1995 vznikla akciová společnost Cement Bohemia Praha, a to fúzí akciových společností
Pragocement, Cement Bohemia Praha a Králodvorská cementárna. 1. 5. 1998 se akciová
společnost Cement Bohemia Praha sloučila se společností Cementárny a vápenky Mokrá a
vznikla tak nová akciová společnost Českomoravský cement.
V současné době má v areálu firma Českomoravský cement, a.s., nástupnická
společnost kanceláře některých útvarů správy a dalších společností koncernu a provozuje zde
moderní balicí linku a expedici cementu. Vlastní výroba cementu byla v areálu začátkem roku
2003 dočasně přerušena.
Mimo to je v provozu v areálu bývalé cementárny betonárka, řada objektů je pronajata
různým firmám.
Předkládané oznámení bylo zpracováno dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění oprávněnou osobou ve smyslu § 19 zákona č. 100/2001 Sb. Ing. Josefem
Tomáškem, CSc. Dále spolupracovala oprávněná osoba Ing. Ivana Lundáková a další.

Část A

Údaje o oznamovateli

ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma
Franken Maxit s.r.o.
2. IČ
26344220
3. Sídlo (bydliště)
Karlovarská č.p. 147/22,
350 02 Cheb
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Lubomír Hranička, vedoucí výroby
P.O.Box 81
266 04 Beroun
tel.: +420 311 644 610, 724 432 322
e-mail: hranicka@frankenmaxit.cz
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Část B

Údaje o záměru

ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I. Základní údaje

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název záměru:
Výroba suchých omítkových a maltových směsí - Maxit Beroun
Zařazení podle přílohy č. 1:
Jedná se o záměr, který lze dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění
zařadit do kategorie II (záměry vyţadující zjišťovací řízení) do bodu 6.2. Výroba stavebních
hmot a výrobků neuvedených v kategorii I, ani v předchozím bodě s kapacitou nad 25 000
t/rok; zařízení na výrobu azbestu a výrobků obsahujících azbest (záměry neuvedené v
kategorii I).
Ve smyslu § 22 písm. a) zajišťuje posuzování orgán kraje, v daném případě Krajský
úřad Středočeského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměrem je výstavba výrobního (míchacího) zařízení na výrobu suchých omítkových
a maltových směsí z dovezených komponent. Výrobní kapacita zařízení bude maximálně
70 000 t směsí za rok.
V rámci záměru se nepředpokládá jiţ dovoz hotových omítkových a maltových směsí
do závodu Beroun a jejich následná expedice po celé ČR. Vzhledem k zavedení výroby směsí
budou odběratelé ze západních Čech zásobování z mateřského závodu v SRN. Tím dojde
k sníţení obratu směsí ve vlastním provozu v Berouně.
Z toho bude 15 000 t expedováno jako balený výrobek (po 30 kg) a 55 000 t
v cisternách. Předpokládá se, ţe výroba bude dvousměnná, 240 dní v roce.

B.I.3. Umístění záměru
kraj:
obec:
katastrální území:

Středočeský
Beroun
Beroun
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Část B

Údaje o záměru

Výrobna SOMS má být umístěna v blízkosti stávajícího provozu Franken Maxit, v
průmyslové zóně, mezi stávajícím areálem firmy Českomoravský cement, a.s., nástupnická
společnost a tokem Litavky, na katastru Beroun.
Související doprava na dálnici D5 a na Čertovy schody (dovoz vápence a vápna) je
vedena také po katastru Králův Dvůr. Lokalizace záměru je zřejmá z následující situace a ze
situací v příloze 1.

B.I.4. Charakter záměru a moţnost kumulace s jinými záměry
Posuzovaným záměrem je výroba stavebních hmot - suchých omítkových a maltových
směsí Hlavním zdrojem surovin pro výrobu bude vápenec a vápenný hydrát z vápenky
Čertovy schody a cement, který firma Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost
expeduje do předmětné lokality ze svého závodu v Berouně (areál bývalé cementárny) (výroba v cementárnách v Mokré a v Radotíně). Další suroviny pro výrobu budou dováţeny
z oblastí mimo širší okolí záměru.
Další činnosti nebo aktivity v širším území, které by podléhaly zákonu 100/2001 Sb.
v platném znění nebo jiné významné akce, které by byly, nebo mohly být v souběhu se
záměrem, nejsou známy.
V roce 2003 proběhlo zjišťovací řízení dle zák. 100/2001 Sb. na obdobný záměr
stejného provozovatele (oznamovatele) v jiné lokalitě v prostoru Královédvorských ţelezáren
(západně od provozu Contiprofile) pod názvem - FRANKEN MAXIT s.r.o. - Výrobna
suchých maltových a omítkových směsí Králův Dvůr - (kód STC112) v kompetenci
Krajského úřadu Středočeského kraje. Záměr byl koncipován na kapacitu 85 000 t výroby
směsí za rok a byl situován ve vzdálenosti 200 m od obytných objektů s tím, ţe veškerá
doprava spojená s dopravou vápence, vápenného hydrátu a cementu byla vedena přes nám.
Míru v Královém Dvoře. Závěr zjišťovacího řízení byl vydán 7. 11. 2003 s tím, ţe bude dále
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Část B

Údaje o záměru

posuzován podle zákona. Vzhledem k řadě připomínek oznamovatel od realizace záměru
v původní lokalitě ustoupil.
Záměry projednávané v roce 2006 - 2009 dle zákona 100/2001 Sb. v okolí.
kód
záměru

název záměru

stav

změněno

umístění

STC1152

Obytný soubor Na
Máchovně

Dokumentace

08.03.2010
07:25

severně od záměru a
od dálnice D5

STC1193

Sklad chemických
látek

Závěry
zjišťovacího
řízení

31.12.2009
14:28

v areálu
firmy
SAINT-GOBAIN
PAM CZ s.r.o.,

STC888

Výstavba kotelny na
Stanovisko
biomasu - Králův Dvůr

18.05.2009
09:22

v areálu
Contracting
s.r.o.

MZP177

Modernizace výroby
vápna a mletých
vápenců

Stanovisko

26.11.2008
09:05

Čertovy schody

STC440

Název záměru:
Logistické centrum
FTP Králův Dvůr

Nepodléhá
dalšímu
posuzování

11.08.2006
08:46

areál KŢ REAL a.s.

STC429

Výroba součástí
Nepodléhá
hydraulických systémů dalšímu
Králův Dvůr
posuzování

11.07.2006
10:42

v
západní
části
Královodvorských
ţelezáren

KA
ČR

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvaţovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska ţivotního
prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
V současné době firma Franken Maxit dováţí do ČR suché omítkové a maltové směsi
v ročním mnoţství cca 73 000 t z Německa z výrobních závodů firmy Franken Maxit GmbH.
v bavorském Azendorfu, Niederwinklingu a Platlingu. Část tohoto mnoţství (cca 20 000 t) je
expedována v cisternách přímo na stavby, převáţně ve v Karlovarském, Plzeňském a
Středočeském kraji. Zbývajících cca 53 000 t je v současnosti dováţeno do distribučního
skladu v areálu bývalé Královédvorské cementárny (nyní Českomoravský cement, a.s.,
nástupnická společnost), odkud jsou dále expedovány na stavby.
Firma Franken Maxit s.r.o. má zájem zajistit výrobu moderních suchých omítkových a
maltových směsí pro stavební průmysl v regionu. V rámci předchozí přípravy záměru byly
moţnosti umístění a výstavby výrobního závodu zvaţovány celkem ve 14 lokalitách
(variantách) v oblasti Beroun - Králův Dvůr - Zdice. Kritérii byly zejména dostupnost
vhodných surovin, dostupnost vhodných pozemků, blízkost obytné zástavby a komunikační
napojení.
V roce 2003 proběhlo zjišťovací řízení na umístění výroby omítkových a maltových
směsí v areálu Králodvorských ţelezáren v Králově Dvoře (lokalizace západně od provozu
Contiprofile s.r.o.). Krajský úřad Středočeského kraje v závěru zjišťovacího řízení k tomuto
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záměru konstatoval, ţe záměr bude dále posuzován podle zákona 100/2001 Sb. Jednalo se
hlavně o problémy s dopravou.
Firma Franken Maxit s.r.o. přehodnotila svůj záměr a od realizace záměru v areálu
Královédvorských ţelezáren ustoupila.
-

-

-

V nejbliţším okolí bylo zvaţováno variantní umístění záměru:
do areálu KDC - Umístění do KDC by bylo pro oznamovatele nejvýhodnější, neboť
majoritním vlastníkem MAXIT je skupina HEIDELBERG ZEMENT, která je rovněţ
vlastníkem cementárny KDC. Tato však varianta není moţná z prostorových důvodů,
v areálu KDC není k dispozici pozemek o vhodné velikosti.
přímo v areálu VČS - bylo odmítnuto z důvodů nereálnosti získání pozemku pro
umístění stavby a vyvolaného navýšení dopravy po silnici III třídy č. 11524 (cement +
ostatní suroviny).
na protějším břehu Litavky - rovněţ tato varianta byla odmítnuta především
z prostorových důvodů, jedná se o trojúhelníkovitý pozemek, jehoţ šíře je pro
umístění záměru nedostatečná, celý pozemek leţí v ochranném pásmu ţeleznice

Současné řešení navazuje na areál bývalé královédvorské cementárny v těsném
sousedství stávající provozovny Franken Maxit v Berouně s tím, ţe i nadále bude vyuţívána
stávající administrativní budova jako stálé zázemí budoucího provozu.
Podstatným důvodem pro umístění dle předkládaného záměru je návaznost na blízké
stávající zdroje hlavních surovin:
– vápence a vápenného hydrátu z Vápenky Čertovy schody (dále VČS), roční potřeba
vápence z tohoto zdroje ve výši 55320 t a vápenného hydrátu 7480 t představuje 85 %
z objemu výroby směsí v závodě dle záměru.
– cementu z cementárny Králův Dvůr (dále KDC), který tvoří cca 11 % surovin,
potřebných pro výrobu omítkových a maltových směsí.
Mimo změny umístění záměru je podstatnou změnou i změna kapacity záměru.
Původní záměr počítal s tím, ţe z nového výrobního závodu budou zásobovány stavby v celé
ČR. Podle logistických rozborů se ukázalo toto řešení jako nevýhodné, neboť západní oblast
Čech je moţno zásobovat z výrobních závodů v SRN. Z toho důvodu došlo i omezení výrobní
kapacity z původních 85 000 t/rok na 70 000 t/rok.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Výrobní program výrobny suchých omítkových a maltových směsí spočívá ve
výrobě:
•
•
•
•
•
•

sanačních a renovačních omítek
vnitřních vápenných omítek
betonů a betonových potěrů
speciálních malt a tmelů
vnějších a vnitřních omítek
zdících malt
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Vlastní technologie výroby se skládá z několika technologických celků:
Technologie přípravy surovin
Technologie výroby a expedice SOMS
Plnění a skladování surovin
Dávkování, váţení, míchání
Balení a paletizace
Skladování a expedice
Technologie přípravy surovin
Zpracovává vápencovou drť frakce 5-20 mm nebo písek.
Vápenec (kamenná drť, frakce 4 - 20 mm) bude do výrobny dopravován nákladními
automobilovými soupravami (auto s vlekem) z vápenky Čertovy schody a vysypáván přímo
do zemní násypky.
Součástí příjmu vápence je venkovní krytá skládka pro vyrovnávání výkyvů mezi
zásobováním a spotřebou výroby. Venkovní skládka bude tvořena betonovými opěrnými
zdmi. Objem skládky bude cca 600 tun materiálu. Skládka bude umístěna v prostoru proti
zemní násypce. Ukládání vápence do násypky bude zajišťováno kolovým nakladačem
Bodový popis technologického postupu :
Vnější násypka
Pasový dopravník do mezizásobníku
Ze zásobníkového sila - pasový dopravník do sušičky (pro písek)
Ze zásobníkového sila – do mlýna (pro vápenec)
Z mlýna elevátorem na třídič nadrozměru (ten zpět do mlýna)
Odprášení mlýna, elevátoru a třídiče včetně přesypů
Pasovým dopravníkem do sušárny
(sušárna s vnitřním oběhem horkého vzduchu přes odlučovač prachu (prach jímán do
zásobníku k dalšímu vyuţití) a výfuk části spalin nad střechu
Za sušárnou dělič trasy
- pro písek přímo pasový dopravník do elevátoru dopravy do míchací věţe
- šnekovým dopravníkem a elevátorem do talířového cyklonového třídiče jemné frakce
(jemná frakce do odpadní bedny k dalšímu vyuţití)
Čistá drť z třídiče šnekovým dopravníkem na pasový dopravník elevátoru dopravy do míchací
věţe.
Detailní postup cyklu s vápencovou drtí :
Z mezizásobníku rotačními podavači a pasovým dopravníkem je drť dopravena do
odrazového mlýna – poz. 09.
Během mletí je pomocí vibračního třídiče vracena nadrozměrná frakce zpět do mlýna. Po
předemletí na poţadovanou kvalitu je materiál pasovou dopravou dopraven do protiproudé
sušárny Ventilex – poz.04 s plynovým hořákem Weishaupt – poz. 05.
Vysušený vápenec s maximální vlhkostí 0,2% je odebírán šnekovým dopravníkem do
elevátoru – poz. 12 a tímto dopraven na přímočarý vibrační třídič – poz. 13, kde je materiál
roztříděn na dvě frakce, hrubá frakce ořezává zrnitost vápence pro vstup do větrného třídiče –
poz. 14. Ve větrném třídiči bude materiál roztříděn na hrubou frakci, která bude šnekovým
dopravníkem a elevátorem – poz. 16 dopraven do posledního patra míchací věţe.
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Jemná frakce vytříděná na větrném třídiči je podávána šnekovým dopravníkem do
pneumatického komorového podavače, kterým je pomocí pneumatického potrubí vápenec
dopraven do jedné z komor kruhového zásobníku.
Vytříděný materiál je dopravován vibračním uzavřeným dopravním ţlabem do přímočarého
vibračního třídiče Allgeier – poz. 18, který vápenec rozdělí na dvě frakce. Hrubá bude
svedena přímo do jedné z komor zásobníku. Jemnější frakce bude podána na na mechanické
třídění nad osmikomorovým kruhovým silem. kruhový třídič Allgeier – poz. 19 s eliptickým
pohybem. Kruhový třídič Allgeier, se čtyřmi patry sítovacích plot, třídí vápenec na konečné
frakce, které jsou pomocí skluzů ukládány do jednotlivých komor kruhového zásobníku.
Celý technologický uzel úpravy vápence mletím a tříděním je uzavřený a je napojen na
účinný systém odprašování. Prašné podíly odsáté z tohoto technologického uzlu jsou
odstraňovány

Odsávací jednotka pro mletí a třídění vápenců
samostatné odsávání s výfukovým komínem o pr. 250 mm s výdechem ukončeným hlavicí ve
výšce 15m nad střechou haly
Filtr HFH - filtr tkaninový hadicový PULS - JET v provedení na podstavci s výsypkou.
Těsnící ústrojí rotační podavač. Regenerace OFF - LINE
- svod zachycených odprašků zpět do technologie: šnek č. 10
doba provozu filtru 10 hod/denně, tj. 1.875 hod/rok

Fluidní tunelová sušící plynová pec
Sušárna - typ Ventilex V3776 s odsáváním a odprášením filtry
Vysoušený materiál vápencová drť fr. 7 - 22 mm
Dávkovací výkon 20 000 kg/h, vlhkého materiálu cca 19 400 kg/h, suchého materiálu
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Vstupní vlhkost max. 5%
Výstupní vlhkost max. 0,4%
Vstupní teplota -5°C aţ +30°C
Výstupní teplota +60°C aţ +80°C
Odpařování vody max. 1 200 kg/h
Palivo: zemní plyn,
Instalovaný tepelný výkon cca 1 900 kW
Spotřeby zemního plynu (ZP):
Roční Qr = 2 500 000 kW/rok
Odsávací a filtrační jednotka sušárny
Filtr K 230/250/2900
výška výdechu z ventilátoru + 17,0 m
průměr výduchu 300mm
umístění nad technologickou halou přípravy materiálu
Filtr tkaninový hadicový PULS - JET v provedení na podstavci s výsypkou. Těsnící ústrojí rotační
podavač. Regenerace OFF - LINE
Doba provozu filtru 10 hod/denně, tj. 1875 hod/rok

Technologie výroby a expedice SOMS:
Plnění a skladování surovin
Suché suroviny jako cementy, vápenný hydrát, struska, popílky, perlit, EPS jsou dopravovány
do maltárny autocisternami. Z cisternových aut jsou dopraveny do zásobníků pneumaticky
potrubím. Jako zdroj tlakového vzduchu budou pouţívány kompresory na cisternových
autech, případně stlačený vzduch z kompresorovny. Kaţdý zásobník je opatřen pojistným
přetlakovým ventilem a přetlakovým filtrem Odprašky zachycené ve filtru jsou krátkou cestou
vraceny zpět do zásobníku dané suroviny.
Materiály, které budou dopravovány ve vacích a pytlích - chemie- jsou dopravovány pomocí
nákladního výtahu nebo kladkostrojem do patřičného patra v technologické věţi. Zde je
chemie vyprazdňována z jednotlivých typů transportních obalů do zásobníků, které jsou při
jejich otevření odsávány přes jednotlivé filtry, které jsou umístěny na kaţdém zásobníčku.
Odprašky chemie jsou vraceny přímo zpět do zásobníku dané chemie. Při dodrţení
technologické disciplíny a pravidelné kontroly a údrţby filtrů nevznikají v tomto
technologickém uzlu ke vzniku odpadů. Veškerý materiál, se kterým je manipulováno při
plnění zásobníků se vrací zpět do technologie i filtrů formou odprašků.
Dávkování, vážení, míchání
Váţení a dávkování surovin a jednotlivých komponentů je dáno předpisem receptur v řídicím
systému. Předpis určuje mnoţství materiálu pro jednu záměs. Dalším faktorem je objemová
hmotnost jednotlivých komponentů. Materiály jsou dávkovány váhově, kromě lehkých
perlitů, které jsou dávkovány objemově.
S ohledem na potřebu zjednodušit cesty surovin do míchačky, je v návrhu zohledněna
moţnost dovaţovat do jiţ naváţeného jednoho komponentu další ve vícekomponentních
vahách.
Tímto způsobem je moţné spojovat v jedné váze více komponentů v rámci jednoho cyklu.
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Dávkování do míchačky bude zajištěno pomocí šnekových dopravníků, které budou ovládány
z řídicího systému frekvenčními měniči, aby bylo moţné nastavit hrubé váţení a jemné
dovaţování komponent. Navaţování komponentu bude ukončeno uzavřením klapky na
výstupu ze šneku do váhy.
Pro míchání bude pouţita bubnová míchačka o objemu 4,2 m3 se čtyřmi mixéry.
Váhy a míchačka budou odprášeny a odprašky budou vraceny zpět do míchačky.
Míchačka bude vyprazdňována vraty do zásobníku, kde je materiál směrován klapkou na
pytlování nebo na pasový dopravník jako volně loţený materiál.
Balení a paletizace
Pro pytlování bude pouţita řadová vzduchová dvouhubicová balička vč. váhové elektroniky,
výkon baličky je 800 pytlů (40 kg/hod). Balička umoţňuje plnit pytle 35 kg i pytle 25 kg.
Pro paletizaci je navrţen paletomat Beumer, balení palet pomocí smršťovací folie, která bude
zajišťovat i fixaci pytlů na paletě.
Pytlovačka bude opatřena násypkou pro zachycení směsí z roztrţených pytlů.
Skladování a expedice
Skladování a expedice bude oddělena na dvě části:
Balené výrobky - výrobky pytlované budou skladovány na paletách ve vrstvách tří palet. Pro
expedici budou pouţívány Europalety. Manipulace s paletami bude prováděna
vysokozdviţnými vozíky.
Sklad bude slouţit i pro skladování prázdných pytlů na paletách a samotných palet.
Volně loţené směsi budou dopravovány z míchačky pomocí pneumatických pasových
dopravníků a dvou elevátorů do expedičních zásobníků pro plnění autocisteren. Jedná se o
dva zásobníky o objemu 2 x 230 m3. Na přesýpací stanici dvou dopravníků je odbočení pro
plnění autocisteren přes automatickou plnící hubici přímo z míchačky.
Ze zásobníků jsou plněny autocisterny také přes automatickou plnící hubici. Všechny
dopravní cesty vč. zásobníků a plnících hubic jsou odprašovány.
Odprašky z filtrů na zásobnících jsou vraceny do zásobníků. Z dopravních cest a hubic jsou
odprašky vraceny na pasový dopravník.
Řízení technologického procesu bude provedeno programovatelným automatem
s dispečerským pracovištěm vybaveným operátorskou stanicí s vizualizačním programem.
Vizualizační program bude zajišťovat v reálném čase sběr dat, jejich zobrazování, archivaci,
prezentaci a vyhodnocení dat. Pomocí grafického editoru bude znázorněn celý technologický
proces. Přístup do prostředí bude řízen pomocí přístupových hesel. Naměřené hodnoty budou
automaticky ukládány do souborů v nastavených intervalech. Řídící automat bude umístěn
v silovém rozvaděči v rozvodně NN, dispečerské pracoviště bude umístěno ve velínu.
Součástí řídicího systému bude snímání signálů z měření hladiny v zásobnících a jejich
vyhodnocování. Samotné sondy budou součástí vybavení zásobníků.
Tlakový vzduch
Kompresorovna je navrţena s kapacitou 800 m3/hod, 0,6 MPa.
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Osazena dvěma kompresory Atlas Copco, jeden s plynulou regulací, jeden se skokovou
regulací, sušičkou vzduchu a filtry pro čištění stlačeného vzduchu a odlučovačem oleje z
kondenzátu Öwamat.
Kompresorovna je umístěna v míchací věţi a bude řízena vlastní automatikou kompresorů a
bude začleněna do celkového řídicího systému.
Hodinová spotřeba: 540 m3/h
Roční: 245 592 m3/rok
Odprášení výroby SOMS

Doprava materiálu, přesypy a plnění je v uzavřeném systému. Přesypy a volné dopravní cesty
jsou odsávány centrálním odsávacím systémem. Odprašky vraceny na pasový dopravník.
Zásobníky na suroviny/sila jsou vybaveny výměnnými filtry. Vlastní prach, který je
zachycován filtračním zařízením, je odváděn zpět do výrobního procesu a dále zpracováván.
Maximální obsah prachu v odváděném vzduchu je pod hodnotou 20 mg/Nm3.
Zachycené odprašky a jejich likvidace
Odprašky zachycené filtry jsou svedeny zpět do příslušných dopravních cest a zásobníků.
Denní odpad do uzavřených kontejnerů cca 0,8 t odprašků.
Výdechové komíny z ventilátorů odprašovacího zařízení jsou vyvedeny do výšky +36,0 m a
+39,0 m v 6NP míchací věţe a ukončeny vertikální výdechovou hlavicí. Prostor okolo
výdechů zakryt pro sníţení hluku opláštěním a střechou.
Jednotlivé odsávací jednotky:
Odprášení elevátorů, třídičů, přesypů dopravních tras
Filtr AJN - filtrační plocha 20 m2 slouţící k a kruhového čtyřplošinového třídiče v 6NP pro
mechanické třídění mletých vápenců a zásobníku mletých vápenců.
- výška výduchu z ventilátoru + 36,0 m
ventilátor Q = 1.600 m3/hod
Filtr tkaninový hadicový PULS - JET v provedení na zásobník. Regenerace ON - LINE.
- svod odprašků - zásobník technologie
- doba provozu 16 hod/denně, tj. 3.000 hod/rok
Odprašovací zařízení pro příjem a skladování pojiv a speciálních plniv
Filtry tkaninové hadicové PULS - JET
- výška výduchu do ovzduší + 36,0 m
Systém odprašování s filtry v provedení na zásobník.
Odprašovací zařízení z pneudopravy - autocisterny
- svod odprašků zpět do technologie zásobníku
- doba provozu - souběh cca 2 ks filtrů denně 8 hodin
Odprašovací zařízení pro sklad chemie
Filtr AJV 300 - 980 2,4 P intensiv
- výška výduchu do ovzduší + 36,0 m
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Systém odprašování s filtry v provedení na zásobník
Všechny filtry jsou odsávány jedním společným ventilátorem.
Plnění zásobníků je z BIG BAGů (doba 1 ks vyprazdňování cca 2 ÷ 3 min)
ventilátor Q = 840 m3/hod,
- svod odprašků zpět do technologie zásobníku
- doba provozu cca 1 hod/denně
Odprašovací zařízení pro expedici VLS - dvě plnící hubice pro autocisterny.
- výška výduchu z ventilátoru + 39,0 m
Expedice volně loţených směsí je zásobována dvěma pneumatickými pasovými dopravníky,
jejichţ přesyp je odsáván filtrem AJN 203 ÚT, umístěným na střeše nad přesypem
s centrálním společným výduchem.
ventilátor Q = cca 2.500 m3/hod
- svod zachycených odprašků je do kontejnerů - odvoz na skládku
- doba provozu filtru 10 hod/denně, tj. 1250 hod/rok
Odprašovací zařízení pro balení a paletizace
Filtr M 280/300/2900, tkaninový PULS - JET v provedení na podstavci s výsypkou.
- Výduch o pr. 150 mm vyústěn do prostoru levého podjezdu cisteren.
Těsnící ústrojí rotační podavač. Regenerace OFF - LINE
ventilátor Q = 16.800 m3/hod
Doba provozu filtru 10 hod/denně, tj. 1875 hod/rok
Počet pracovních míst pro zajištění výroby :
Stávající stav

Budoucí stav
navýšení

celkem

Vnitřní sluţba

3

-

3

Expedice a doprava

3

1

4

Řidiči

7

-

7

Servis

8

-

8

Údrţba

3

3

6

Sklad

1

1

2

Barvírna

1

-

1

Výroba

1

4

5

Správa

4

-

4

prodej

12

-

12

celkem

43

9

52
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Záměr má být realizován v návaznosti na stávající areál Maxit v Berouně na ploše,
která je určena územním plánem pro průmyslovou výrobu a sklady a slouţí dosud
k zemědělským účelům.
Mimo vlastní technologie je součástí záměru:
Vybudování obsluţných komunikací a zpevněných ploch
Váha
Trafostanice (mimo oplocený areál)
Provozní skládka surovin (vápenec, písek)
Objekty u vjezdu do budoucího areálu - zkušebna, kancelář, šatna, sociální
zařízení (formou bunkoviště)
Dešťová kanalizace včetně retenční nádrţe a lapáku písku a výpustný profil do
Litavky
Napojení na inţenýrské sítě
Nutné přeloţky dotčených inţenýrských sítí a vedení
Doprovodná zeleň
Oplocení
Fond pracovní doby - 240 dnů za rok - pondělí aţ pátek - 3840 hodin za rok
Související doprava jen v pracovní dny v denní dobu.

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

2010

Termín dokončení (uvedení do provozu):

2011

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Územně správní celek: Beroun
Králův Dvůr (související doprava)
Vyšší územně správní celek: Středočeský kraj

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Povolení k umístění a stavbě středního zdroje znečišťování ovzduší - Krajský úřad
Středočeského kraje
Územní rozhodnutí a stavební povolení (případně sloučené územní a stavební
rozhodnutí) - Stavební úřad Beroun
Povolení k uvedení středního zdroje znečišťování ovzduší do zkušebního a trvalého
provozu - Krajský úřad Středočeského kraje
Povolení k vypouštění dešťových vod - vodoprávní úřad
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Záměr má být realizován na katastru Beroun, v navrţené průmyslové zóně, mezi
stávajícím areálem firmy Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost a tokem
Litavky. Plocha areálu bude 12 000 m2.
Realizace záměru si vyţádá zábor zemědělské půdy (ZPF). Nebudou dotčeny
pozemky určené k plnění funkcí lesa. Pozemky v navrţené průmyslové zóně jsou
v současnosti zemědělsky vyuţívány (v roce 2009 zaseta řepka).
Majitelem všech pozemků je firma Českomoravský cement, a.s., nástupnická
společnost a firma Franken Maxit s.r.o. bude mít tyto pozemky pronajaté. Vztah mezi
oznamovatelem a majitelem pozemku je vztahem mezi pronajímatelem a nájemcem a je
specifikován příslušnou smlouvou.
Charakteristika pozemků, na kterých má být areál vybudován (katastr Beroun) :
parcelní výměra
číslo
m2

1104/9
1104/1
1104/8
1109/4
1099/1
celkem

výměra pozemku
vyuţitá k realizaci
záměru
m2
10 329 10 329
9 298 1 671
4 636
1 573
4 053
12 000

druh pozemku

orná půda
orná půda
orná půda
ostatní plocha
ostatní plocha

způsob vyuţití*

BPEJ

ostatní komunikace
manipulační plocha

4.56.00
4.56.00
4.56.00
-

* - jedná se o způsob vyuţití uvedený v katastru nemovitostí

Pozemky dotčené odvodem dešťových vod do Berounky a dalšími stavbami:
parcelní číslo

výměra
m

2

druh pozemku

způsob vyuţití*

BPEJ

odvod dešťových vod
1104/4

1801

orná půda

4.56.00

1104/6

3550

orná půda

4.56.00

1104/7

1808

orná půda

1104/8

4 636

orná půda

2804

2672

orná půda

-

4.56.00

orná půda

-

4.56.00

ostatní plocha

manipulační plocha

Trafostanice, přeloţka vn vedení
1104/8

4 636

Přeloţka telefonního kabelu
1099/1

4 053
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Popis evidovaných bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) pozemků,
které jsou součástí ZPF je uveden dále. Jedná se o BPEJ 4.56.00.
1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu
4 - region MT 1, mírně teplý, suchý; suma teplot nad + 10 C 2 400 - 2 600; prům.
roční teplota 7 - 8,5 C; průměrný roční úhrn sráţek 450 - 550 mm;
pravděpodobnost suchých vegetačních období 30 - 40 %, vláhová jistota 0 - 4
2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce
56 - Fluvizemě modální eubazické aţ mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě
modální na nivních uloţeninách, často s podloţím teras, středně těţké lehčí aţ
středně těţké, zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé
4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám
svaţitost
expozice*)
0
všesměrná
0 - 3 , úplná rovina, rovina
*) vyjadřuje polohu území BPEJ vůči světovým stranám

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu
skeletovitost
hloubka *)
0
bezskeletovitá, s příměsí hluboká
*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou, nebo silnou
skeletovitostí

Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo provedeno
v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŢP ČR ze dne 1. 10. 1996 čj.
00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1. 1. 1997.
Tento Metodický pokyn v článku III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu
(§ 9 zákona) stanovuje:
1) Při posuzování ţádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíţí orgán ochrany ZPF k
zásadám jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda poţadované odnětí je na ploše
určené schválenou dokumentací.
2) Pokud se zemědělská půda poţadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou v odstavci
1, orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec 6 zákona vydá
zejména:
a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových),
b) v zájmu ochrany základních sloţek ţivotního prostředí,
c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně
navazujícím na plochy určené k nezemědělskému vyuţití schválenou dokumentací nebo
navazující na stávající zástavbu a to do velikosti maximálně 1 200 m2,
d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde není
uvaţováno s pořízením dokumentace,
e) tam, kde byl jiţ udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona.
V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany zemědělského
půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze, nazvané třídy ochrany
zemědělské půdy.
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Dle výše uvedeného Metodického pokynu je BPEJ 4.56.00 zařazena do I. třídy
ochrany zemědělské půdy. Do této třídy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v
jednotlivých klimatických regionech, převáţně v plochách rovinných nebo jen mírně
sklonitých, které je moţno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převáţně na záměry
související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního
významu.
Rozdělení ploch v areálu:
m2

V oploceném areálu
Zastavěné plochy

Technologická hala

2100

Míchací věţ

320

Buňkoviště

50

Váha

50

m2

2520

Vnitrokomunikace a zpevněné plochy

7430

Plochy jímek a nádrţí

150

zeleň

1900

celkem

12000
20

Mimo oplocený
areál

trafostanice

20

Chráněná území
Zájmová lokalita neleţí na území chráněném ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Ochranná pásma
Realizací záměru nebudou dotčena ochranná pásma elektroenergetických a
plynárenských zařízení (dáno zákonem č. 458/2000 Sb.), která je nutno během stavby
respektovat.
Stavba se nenachází v silničním ochranném pásmu, které stanoví zákon č. 13/1997Sb.
komunikace ze silničního zákona (zákon č.13/1997 Sb.).
Realizací záměru nebude dotčeno ţádné ochranné pásmo vodních zdrojů (OPVZ) dle
§30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.
V souvislosti s výstavbou a provozem areálu nebude nutno vyhlašovat ţádná ochranná
pásma vně areálu, která by mohla omezit či ztíţit uţívání sousedních pozemků.
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B.II.2. Voda
Realizace záměru
Během výstavby bude potřeba vody v místě stavby pouze pro sociální účely (beton
bude dodáván jiţ hotový). Mnoţství vody bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti
stavebních prací. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka:
pitná
mytí

5 l/os./směna
120 l/os./směna (prašný a špinavý provoz)

Během výstavby bude vyuţíváno sociální zařízení na zařízení staveniště. Připojení na
inţenýrské sítě zařízení staveniště bude řešeno v další fázi projektové přípravy.

Provoz záměru
Voda pitná
Pitná voda bude odebírána na provoz sociálního zařízení a v omezeném rozsahu
k provozním účelům. Areál je napojen na veřejný vodovod.
Následující výpočet potřeby vody je proveden dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 428/2001
Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu. Pro provozovny místního významu, kde se vody neuţívá k výrobě (s výtoky, WC a
přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači a moţností sprchování teplou vodou) je v této
vyhlášce uvedena roční potřeba vody na jednoho zaměstnance 30 m3. Pro THP je moţno brát
roční potřebu vody 12 m3/osobu.
Tab. : Spotřeba pitné vody

THP
D
Celkem

Nároky na pitnou vodu m3/rok
stávající
budoucí
navýšení
204
204
0
780
1050
270
984
1254
270

počet pracovníků
stávající
budoucí
17
17
26
35
43
52

Celková roční spotřeba pitné vody je odhadována na 1254 m3.
Zdrojem pitné vody bude veřejný vodovod.
Uţitková voda
Záměr nemá nároky na technologickou vodu.
Lze předpokládat potřebu pro údrţbu vnitrozávodních komunikací, údrţbu zeleně.
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pak postřik provozní skládky surovin pro
zabránění sekundární prašnosti.
Zdrojem uţitkové vody bude retenční nádrţ na dešťovou vodu, příp. bude řešena
dovozem.
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Tab. : Spotřeba užitkové vody (odhad)
mnoţství m3/rok
údrţba komunikací

100

údrţba zeleně

80

celkem

180

poznámka
včetně případného postřiku provozní skládky

Celková roční spotřeba provozní vody je odhadována na 180 m3.
Poţární voda
Vnější zdroj - ve vzdálenosti 250 m z Litavky - odběrné místo Českomoravský
cement, a.s
Vnitřní poţární voda - z rozvodu pitné vody - 3 x hydrant v technologické hale.
Navíc bude moţno pouţít vodu z retenční nádrţe.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Realizace záměru
Pro výstavbu se předpokládá spotřeba následujících surovinových zdrojů:
kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukci zpevněných ploch a vozovky
Mnoţství tohoto materiálu není známo. Zdrojem těchto materiálu bude standardní zdroj
dodavatelské organizace.
živičný kryt zpevněných ploch a vozovky
Mnoţství tohoto materiálu není známo. Zdrojem bude obalovna dodavatelské
organizace.
betony pro základové konstrukce a vodorovné konstrukce
Zdrojem bude betonárna dodavatelské organizace.
betonové dlažby, keramické výrobky, železo pro armatury, svislé konstrukce, vodorovné
konstrukce, střešní krytiny, dřevo, plastové výrobky, výrobky ze skla apod.
Mnoţství tohoto materiálu není známo, jedná se o obchodní výrobky ze zdrojů mimo
řešené území. Upřesnění mnoţství, případně dalších stavebních materiálů a přesné
určení zdrojů těchto surovin bude provedeno v dalším stupni projektové přípravy.
Vlastní technologie bude předmětem ucelené dodávky.
Při zahájení stavby bude odstraněna kulturní vrstva a bude s ní naloţeno podle pokynů
orgánu ochrany půdy.
V případě nedostatku materiálu na terénní vyrovnání před realizací zpevněných ploch
a dorovnání okolního terénu musí pouţitý materiál vyhovovat platným legislativním
předpisům.
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Provoz záměru
Suroviny pro výrobu:
surovina
vápenec
písek
vápenný hydrát
cement
perlit expandovaný
polystyren expandovaný
sádra beta
sádra alfa
komponenty

t/rok
48500
4050
6720
7480
49
5
1500
2335
61

poznámky
zdroj Čertovy schody
zdroj Čertovy schody

Zemní plyn:
Spotřeba zemního plynu pro sušárnu:
hod
den
rok

m3
237,5
1900
333450

max.
80 % max.
75 % max.

Nafta pro kolový nakladač - zásobování z externích zdrojů.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Nároky na dopravní infrastrukturu
Pro zpřístupnění areálu bude realizován vjezd ze současné vnitřní komunikace bývalé
cementárny Králův Dvůr (nyní Českomoravský cement).
Vnitrokomunikace v budoucím areálu jsou řešeny zpevněné s technickými parametry
včetně poloměrů oblouků umoţňujících bezproblémovou obsluhu.

Nároky na dopravu
Dopravní napojení areálu
Dopravní napojení areálu z hlediska veřejných komunikací zůstává beze změn, tj.
s vyústěním na veřejnou komunikaci 11524.
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Stávající doprava související s provozem závodu v Berouně byla vedena po této
komunikaci přes nám. Míru s vyústěním na dálnici D5.
V budoucím stavu bude doprava rozdělena - dovoz vápence a vápenného hydrátu
z vápenky Čertovy schody (prázdné vozy přes Křiţatky, plné vozy přes Havlíčkův mlýn).
Bilance dopravy je uvedena dále. Dopravní trasy jsou uvedeny na následující situaci:

V případě realizace nové komunikace v jiţní části Králového Dvora s napojením na
území Berouna s připojením na dálniční křiţovatce Beroun-centrum (podle územního plánu)
bude provozovatel logicky vyuţívat toto komunikační napojení.
Realizace záměru
Během výstavby budou nároky na dopravu nevýznamné. Jedná se zejména o dovoz
materiálů pro výstavbu včetně technologií. Odhadem se jedná o cca 200 nákladních
automobilů rozdělených do období výstavby. To představuje při 5 měsících doby výstavby
cca 4 nákladní automobily denně, to jsou 8 průjezdy TNA denně po příjezdových
komunikacích v denní době.
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Provoz záměru
Stávající stav:
Údaje o dopravě související s provozem skladu firmy Franken Maxit s.r.o. Beroun (průměr za
poslední 3 roky):
Bilance dopravy materiálů přes sklad Beroun:
celkem
Celkem
Materiál přes závod Beroun

Dodávky do
Berouna
Expedice z Berouna
ostatní

73000
53000

Volně loţený
balený
Volně loţený
balený
Přistavení prázdných
sil na stavbu

volně loţené
t/rok
61000
44000

balené

náklad
25 t/ vozidlo
25
15
25

Počet nákladů
1760
360
2933
360
2100

12000
9000
Počet jízd
3520
720
5866
720
4200
15026

celkem
Z toho přes Králův
Dvůr
Budoucí stav
Produkce - 70 000 t/rok výroby směsí.

Doprava související s dodávkou materiálů z Čertových schodů: na Čertovy schody přes
Kříţatky prázdné, přes Havlíčkův Mlýn plné.
Bilance dopravy - budoucí stav:

70000

volně loţené
t/rok
55000

vápenec
písek

48500
4050

náklad
t
25
25

vápenný hydrát

6720

25

cement

7480

celkem
Materiál přes Beroun

balené
15000
počet nákladů počet jízd
za rok
1940
3880
162
324
268,8
dodávka v místě
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náklad
t
perlit expandovaný

49

polystyren
expandovaný

5

12

počet nákladů počet jízd
za rok
4,1

8,2

1

2

sádra beta

1500

25

60

120

sádra alfa

2335

25

93,6

187,2

61

12

5,8

11,7

2535,3

5070,7

přes Králův Dvůr

433,3

866,7

směr Čertovy schody

2102

4204

komponenty
celkem

vstupy

Expedice produkce
z
Berouna

Volně
loţené

35000

15

2333,3

4666,7

20000

25

800

1600

25

600

1200

25

28

56

2400

4800

6161,3

12322,7

vstupy a výstupy

8696,6

17393,4

z toho přes Králův
Dvůr

6594,6

13189,4

2102

4204

balené
neshodné
výrobky,
odpady
ostatní

700
Přistavení prázdných
sil na stavbu

celkem výstupy
celkem

z toho směr Čertovy
schody
Rekapitulace:
stávající stav

celkem
na Čertovy schody
přes Králův Dvůr
na Čertovy schody jedním
směrem

budoucí stav

počet jízd
za den
za rok
62,6
17393,4
0
4204
62,6
13189,4

za rok
15026
0
15026
0

0

2102

za den
72,5
17,5
55,0
8,8

Realizací záměru dojde tedy k významnému sníţení dopravy přes nám. Míru
v Královém Dvoře. Je způsobeno skutečností, ţe část vstupních materiálů je k dispozici
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v místě (cement), část bude dováţena z jiného směru - vápenka Čertovy schody (vápenec,
vápenný hydrát).
Nárůst dopravy směrem na Čertovy schody je pouze hypotetický. Doprava související
s Vápenkou Čertovy schody byla posouzena v rámci záměru „Modernizace výroby vápna a
mletých vápenců - Vápenka Čertovy schody a.s.“ v roce 2008, kdy součástí posouzení bylo i
uvaţované navýšení silniční dopravy související s tímto záměrem. Ve Vápence Čertovy
schody v souvislosti s posuzovaným záměrem (výroba SOMS) nedojde k zvýšení výroby
proti posuzování v rámci zák. 100/2001 Sb.
I tak lze povaţovat současnou dopravu přes nám. Míru v Králově Dvoře za
významnou. Podle sčítání v roce 2005 zde byla frekvence nákladních aut na úrovni 513 jízd,
podle dopravní studie v rámci posuzování záměru Vápenky Čertovy schody v roce 2011 pak
565 jízd za den.
Dopravní situace včetně výsledků sčítání je uvedena na následujícím obrázku:

USEK
Pč
05
Sil N1 N2 PN2 N3 PN3 NS A PA TR PTR
T
O M
S TNV
6460 1-7490 11524
97 104
51 174
27 111 13
0
3
0
580
786 21 1387 512,6
N1 - lehké nákladní automobily
TR - traktory bez přívěsu
N2 - střední nákladní automobily bez přívěsu
PTR - traktory s přívěsem
PN2 - střední nákladní automobily s přívěsem T- nákladní automobily celkem
N3 - těţké nákladní automobily bez přívěsu
O - osobní automobily
PN3 - těţké nákladní automobily s přívěsem
M - motocykly
NS - návěsové soupravy
S - celkem
A - autobusy solo
TNV - těţká nákladní vozidla
PA - autobusy kloubové
TNV=0,1*N1 + 0,9*N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3*NS + A + PA

Popis sčítacích úseků:
sčítací úsek
1-7490

č. silnice

začátek úseku

konec úseku

11524 zaús.11545

mimoúr.x s D5
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Značným ulehčením by měla být realizace plánované komunikace, která má být v
rámci stavby Protipovodňových úprav řeky Litavky, podél jejího levého břehu, na dálnici D5.
Pokud je zpracovateli oznámení známo, jsou hledána i jiná řešení dopravní situace
v dané oblasti, zejména v kontextu s dopravou související s Vápenkou Čertovy schody.

Jiná infrastruktura
Napojení na pitnou vodu - z rozvodné šachty za administrativní budovou Maxit.
Napojení na kanalizaci Králův Dvůr - Beroun - do šachtice nad administrativní
budovou Maxit - stoka G6, průměr 600 mm.
Přípojka elektro - bude realizována trafostanice - s napojením zemním kabelem 22 kV
ze sloupu.
Přípojka zemní plyn - napojení na STL rozvod v areálu Českomoravský cement,
vlastní regulační stanice u objektu technologické haly (sušárny).
Vypouštění dešťových vod - potrubím do Berounky s omezeným průtokem dle
poţadavku povodí - Povodí Vltavy s. p., závod Berounka. Výpustný profil opatřen zpětnou
klapkou.
Vyvolané přeloţky sítí:
Přeloţka dálkového datového kabelu ČD Beroun - Chrást u Plzně - do zeleného pásu
podle jiţního okraje areálu.
Sdělovací kabel ČD Beroun - Zdice - do zeleného pásu podle jiţního okraje areálu.
Sdělovací kabel - telefon - za západní oplocení ke kiosku u vjezdu do areálu.
Zemní kabel 22 kV - z vnějšku areálu kolem oplocení - ukončení na sloupu.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Podle stávající legislativy v ochraně ovzduší jsou rozlišovány stacionární a mobilní
zdroje znečišťování ovzduší. Pro potřeby posuzování vlivů záměrů na ţivotní prostředí je
obvykle pouţíváno členění na bodové (stacionární), liniové a plošné zdroje znečišťování
ovzduší, neboť má přímou návaznost na rozptylové studie zpracované programem SYMOS.

Realizace záměru
Bodové zdroje: Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou.
Liniové zdroje: Liniové zdroje znečištění mohou být představovány provozem nákladní
techniky při zemních pracech a při návozu materiálu na terénní úpravy a stavebního materiálu
v etapě výstavby. Vlastní realizace stavby nebude na dopravu náročná. Odhad emisí z
liniových zdrojů v celé etapě výstavby nelze spolehlivě predikovat.
Upřesnění těchto údajů a stanovení četnosti dopravy v průběhu celé etapy výstavby bude
moţno provést aţ v rámci zpracování prováděcích projektů stavby, kdy bude určen dodavatel
stavby.
Plošné zdroje: Za dočasný plošný zdroj znečištění je moţné povaţovat vlastní prostor
staveniště, který můţe být zdrojem sekundární prašnosti. Při poţadavku dodrţování
technologické kázně v etapě výstavby je však nezbytné respektovat následující doporučení:
vlastní zemní práce provádět vţdy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v
případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost kropením prostoru staveniště, deponií
zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti

Provoz záměru
a) bodové zdroje znečištění ovzduší
Bodové zdroje znečišťování ovzduší jsou dány vlastní technologií.
Stacionární spalovací zdroje v rámci záměru nebudou realizovány - stávající budova
má vytápění elektro. Objekty u vjezdu do areálu dle záměru budou rovněţ vytápěny elektro.
Charakteristika bodových zdrojů znečišťování je uvedena v následující tabulce:
fond pracovní doby ventilátor

zdroj
č.

hod/den

hod/rok

m3/hod

10

1 875

18.000

odlučovač

Drcení a sušení
101

Odsávací jednotka
pro mletí a třídění
vápenců

26

Filtr HFH - filtr
tkaninový hadicový
PULS - JET

poznámky
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fond pracovní doby ventilátor

zdroj
č.

hod/den

hod/rok

odlučovač

m3/hod

Filtr K 230/250/2900
102

Fluidní tunelová
sušící plynová pec

10

1 875

19800

Filtr tkaninový
hadicový PULS JET

poznámky
hořák - 1 900
kW

Odprášení výroby SOMS
Filtr AJN - filtrační
plocha 20 m2 slouţící
k a kruhového
čtyřplošinového
třídiče v 6NP pro
mechanické třídění
mletých vápenců a
zásobníku mletých
vápenců.

103

Odprášení elevátorů,
třídičů, přesypů
dopravních tras

104

Odprašovací
zařízení pro příjem a
skladování pojiv a
speciálních plniv

1

188

840

Filtry tkaninové
hadicové PULS JET

105

Odprašovací
zařízení z
pneudopravy autocisterny

8

1500

1600

filtr

106

Odprašovací
zařízení pro sklad
chemie

1

188

840

filtry

Odprašovací
zařízení pro expedici
VLS - dvě plnící
hubice pro
autocisterny

10

1250

2500

filtr AJN 203 ÚT

16800

Filtr M
280/300/2900,
tkaninový PULS JET

107a
107b

108

Odprašovací
zařízení pro balení a
paletizace

16

10

3000

1600

1875

27

Systém
odprašování s
filtry v
provedení na
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Parametry výduchů:
výduch
zdroj
č.

popis

výška

teplota

mnoţství odpadního plynu

o

průměr

C

rychlost
proudění

Nm3/hod

Provozní
m3/s

m/s

m

m

101 Odsávací jednotka pro mletí a třídění vápenců

0,25

15

20

1800

0,537

10,94

102 Fluidní tunelová sušící plynová pec

0,4

17

70

4000

1,396

11,11

103

Odprášení elevátorů, třídičů, přesypů dopravních
tras

0,2

36

20

800

0,238

7,60

104

Odprašovací zařízení pro příjem a skladování pojiv
a speciálních plniv

0,2

36

20

600

0,179

5,70

105 Odprašovací zařízení z pneudopravy - autocisterny

0,15

2

20

400

0,119

6,75

106 Odprašovací zařízení pro sklad chemie

0,2

36

20

840

0,250

7,98

107a Odprašovací zařízení pro expedici VLS - dvě plnící
107b hubice pro autocisterny

0,25

39

20

1200

0,358

7,29

108 Odprašovací zařízení pro balení a paletizace

0,2

3

20

860

0,256

8,16
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Vyčíslení emisí z bodových zdrojů:
fond pracovní
doby

mnoţství od.
plynu

hod/den hod/rok

m3/hod

zdroj
101

10

1 875

znečišťující látka

1800

mg/m3

g/hod

kg/den

t/rok

TZL

20

36

0,36

0,0675

TZL

20

80

0,8

0,15

2,28

0,018

0,003

308,7

2,47

0,433

76,00

0,608

0,107

15,20

0,122

0,021

SO2
102

10

1 875

4000

hmotnostní tok

NOx
CO

*

Corg.
103

16

3000

800

TZL

20

16

0,256

0,048

104

1

188

600

TZL

20

12

0,012

0,00226

105

8

1500

400

TZL

20

8

0,064

0,012

106

1

188

840

TZL

20

16,8

0,0168

0,00316

10

1250

1200

TZL

20

24

0,24

0,03

10

1875

860

TZL

20

17,2

0,172

0,03225

TZL

210

1,921

0,345

SO2

2,28

0,018

0,003

NOx

308,7

2,47

0,433

CO

76

0,608

0,107

Corg.

15,2

0,122

0,021

107a
107b
108

celkem

* hmotnostní tok počítán z emisních faktorů a spotřeby ZP

Spotřeba zemního plynu pro sušárnu:
hod
den
rok

m3
237,5
1900
333450

poznámky
max. výkon
80 % max.
75 % max

Koncentrace znečišťujících látek ze sušárny:
Znečišťující
látka
TZL
SO2
NOx
CO
Corg.

max. hod
20
0,57
77,19
19,00
3,80

max. den
mg/Nm3
20
0,46
61,75
15,20
3,04

Průměr rok
20
0,43
57,80
14,23
2,85

Schéma bodových zdrojů znečišťování je uvedeno na následující stránce:
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Maxit Beroun - výroba SOMS
Schema umístění výduchů odsávacích systémů

104

108

101

103

101

107a

107b

105

101

102
101

101

101

101

106
101

30

101

Část B

Údaje o záměru

Legislativa
Podle platných legislativních předpisů lze předmětný zdroj zařadit:
Technologický
proces

Kategorizace
zdroje

Legislativní
předpis

Třídění a sušení

střední zdroj

615/2006 Sb.

Výroba směsí

střední zdroj

615/2006 Sb.

Poznámky
zdroj, u něhoţ jmenovitý tepelný
výkon přímého procesního ohřevu
je od 0,2 MW do 5 MW včetně
3.6. Kamenolomy a zpracování
kamene, ušlechtilá kamenická
výroba, těţba, úprava a zpracování
kameniva - přírodního i umělého,
příprava stavebních hmot a betonu,
recyklační linky stavebních hmot

Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těţba, úprava a
zpracování kameniva - přírodního i umělého, příprava stavebních hmot a betonu,
recyklační linky stavebních hmot
Technologické linky pro zpracování kamene, zpracování kameniva a přípravu stavebních
hmot a betonu a recyklační linky o projektovaném výkonu vyšším neţ 25 m3/den.
Kategorie: střední zdroj.
Technická podmínka provozu:
Vnášení TZL do ovzduší je třeba sniţovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky
dosaţitelná, tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím TZL do ovzduší a s
ohledem na technické moţnosti pouţívat dle povahy procesu vodní clony, skrápění,
odprašovací nebo mlţící zařízení.
Celkově lze provoz kategorizovat jako střední zdroj znečišťování ovzduší.
Zpřesnění, včetně návrhu emisních limitů, četnosti autorizovaného měření a další
náleţitosti zdroje budou uvedeny v odborném posudku dle 86/2001 Sb. v platném znění při
podání ţádosti o povolení umístění zdroje.

b) plošné zdroje znečištění ovzduší
Za plošné zdroje lze povaţovat:
pojezdy nakladače u násypky 30 % fondu pracovní doby
stání nákladních aut u:
dodávky vápence a písku k výsypce a na provozní skládku
dodávky ostatních materiálů a u expedice cisternami
expedice balených směsí a ostatní
dodávky sil na stavbu
sekundární prašnost ze skládky materiálu
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Pojezdy nakladače
Při vlastním provozu dle záměru lze za plošný zdroj povaţovat pojezd nakladače při
nakládání materiálu z provozní skládky do násypky uzlu drcení a sušení. Zdroj označen jako
P1. Technologie předpokládá pouţití nakladače v prostoru násypky a skládky 4 hodiny denně.
Dle dispozičního řešení lze odhadnout, ţe se nakladač pohybuje v daném prostoru skládky na
průměrné trase cca 30 m. Provoz zdroje 240 dnů v roce. Emise z tohoto zdroje byly stanovené
na základě emisních faktorů doporučených pracovním materiálem ČEÚ - Rukověť EIA:
11,23 g NOx na 1 litr spotřebované nafty
1,038 g PM10 na 1 litr spotřebované nafty
0,006 g benzenu na 1 litr spotřebované nafty
Pro SO2 se vycházelo ze skutečnosti, ţe současný obsah síry v motorové naftě je 50
mg/kg. (emisní faktor 0,09 g SO2 na 1 litr spotřebované nafty)
Průměrná spotřeba pro kolový nakladač je ve všech případech uvaţována v průměru
10 l/hodinu.
Vyčíslené emise jsou v rámci posuzovaného záměru specifikovány údaji uvedenými
v souhrnné tabulce.
Stání nákladních aut: dodávky vápence a písku k výsypce a na provozní skládku
V daném případě uvaţujeme stání automobilů na vykládce vápence a písku. Zdroj
označen jako P2. Na základě dispozičního řešení záměru lze emise z tohoto plošného zdroje
bilancovat z volnoběhu automobilů - 2102 vozidel za rok (sezónu - 240 prac. dnů), tj. 8,8
vozidel/den. Při pouţití emisních faktorů pro rok 2012 lze bilancovat následující sumy emisí
(pozn. při volnoběhu bylo uvaţováno se vztahem, ţe 1 minuta volnoběhu se rovná ujetí 1
km).
Suma emisí z tohoto plošného zdroje uvedena v souhrnné tabulce.
Stání nákladních aut: dodávky ostatních materiálů a expedice cisternami
V daném případě uvaţujeme stání automobilů na dodávce ostatních materiálů pro
výrobu a na expedici cisternami. Zdroj označen jako P3. Na základě dispozičního řešení
záměru lze emise z tohoto plošného zdroje bilancovat z volnoběhu automobilů - 433 + 3133 =
3566 vozidel za rok (sezónu - 240 prac. dnů), tj. 14,85 vozidel/den. Při pouţití emisních
faktorů pro rok 2012 lze bilancovat následující sumy emisí (pozn. při volnoběhu bylo
uvaţováno se vztahem, ţe 1 minuta volnoběhu se rovná ujetí 1 km).
Suma emisí z tohoto plošného zdroje uvedena v souhrnné tabulce.
Stání nákladních aut: expedice balených směsí a ostatní
V daném případě uvaţujeme stání automobilů na expedici balených směsí a ostatní
(odpady a neshodné výrobky). Zdroj označen jako P4. Na základě dispozičního řešení záměru
lze emise z tohoto plošného zdroje bilancovat z volnoběhu automobilů - 600 + 28 = 628
vozidel za rok (sezónu - 240 prac. dnů), tj. 2,62 vozidel/den. Při pouţití emisních faktorů pro
rok 2012 lze bilancovat následující sumy emisí (pozn. při volnoběhu bylo uvaţováno se
vztahem, ţe 1 minuta volnoběhu se rovná ujetí 1 km).
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Suma emisí z tohoto plošného zdroje uvedena v souhrnné tabulce.
Stání nákladních aut: dodávky sil na stavbu
V daném případě uvaţujeme stání automobilů na manipulační ploše ve stávajícím
areálu. Zdroj označen jako P5. Na základě dispozičního řešení záměru lze emise z tohoto
plošného zdroje bilancovat z volnoběhu automobilů - 2400 vozidel za rok (sezónu - 240
pracovních dnů), tj. 10 vozidel/den. Při pouţití emisních faktorů pro rok 2012 lze bilancovat
následující sumy emisí (pozn. při volnoběhu bylo uvaţováno se vztahem, ţe 1 minuta
volnoběhu se rovná ujetí 1 km).
Suma emisí z tohoto plošného zdroje uvedena v souhrnné tabulce.
Sekundární prašnost z provozní skládky
Zdroj označen jako P6.
Pro výpočet emisních faktorů tuhých znečišťujících látek se pouţívá empirického
vztahu uvedeného v následující rovnici:

kde EF(TZL) je emisní faktor tuhých znečišťujících látek, v kg/t ukládaného
materiálu;
konstanta daná velikostí zrna;
v průměrná horizontální rychlost větru, v m/s;
w H2O hmotnostní zlomek vody (vlhkost) materiálu, v %.
Podle tohoto vztahu (při průměrné 15 % vlhkosti) emisní faktor tuhých znečišťujících
látek podle uvedeného vztahu 0,047 kg/t. Při průměrném skladovaném mnoţství na skládce
2000 t tomu odpovídá celková emise:
Plošný zdroj
P6

znečišťující látka
TZL

g/s
0,00298

kg/den
0,25741

t/rok
0,094

Charakteristika plošných zdrojů:
Plošný
název
zdroj
P1
P2
P3

Plocha zdroje

pojezdy nakladače
stání nákladních aut: dodávky
vápence a písku k výsypce a na
provozní skládku
stání nákladních aut: dodávky
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Fond pracovní doby

m

Počet dnů/rok

Počet hod/den

50 x 50

240

4

20 x 20

240

12

20 x 20

240
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Plošný
název
zdroj

P4
P5
P6

Plocha zdroje

ostatních materiálů a expedice
cisternami
stání nákladních aut: expedice
balených směsí a ostatní
stání nákladních aut: dodávky sil
na stavbu
Provozní skládka
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m

Počet dnů/rok

Počet hod/den

20 x 20

240

12

50 x 50

240

12

50 x 50

365
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Souhrnná tabulka emisí z plošných zdrojů:
PM10

Plošný zdroj
g/s

P1

pojezdy nakladače

P5

stání nákladních aut:
dodávky vápence a
písku k výsypce a na
provozní skládku
stání nákladních aut:
dodávky ostatních
materiálů a expedice
cisternami
stání nákladních aut:
expedice balených
směsí a ostatní
stání nákladních aut:
dodávky sil na stavbu

P6

Provozní skládka

P2

P3

P4

celkem

0,00288

kg/den
0,0415

SO2

NOx

t/rok

g/s

kg/den

t/rok

g/s

0,00996

0,00025

0,00360

0,00086

0,03119

kg/den
0,4492

Benzen
t/rok

g/s

kg/den

t/rok

0,1078 0,000017 0,000240 0,000058

9,86E-05 4,26E-03 1,02E-03 4,03E-06 1,74E-04 4,18E-05 7,27E-04 3,14E-02 7,54E-03 7,18E-06 3,10E-04 7,44E-05

1,67E-04 7,22E-03 1,73E-03 6,84E-06 2,96E-04 7,10E-05 1,23E-03 5,33E-02 1,28E-02 1,22E-05 5,26E-04 1,26E-04

2,94E-05 1,27E-03 3,05E-04 1,21E-06 5,21E-05 1,25E-05 2,17E-04 9,39E-03 2,25E-03 2,14E-06 9,26E-05 2,22E-05
1,13E-04 4,86E-03 1,17E-03 4,61E-06 1,99E-04 4,78E-05 8,30E-04 3,59E-02 8,61E-03 8,19E-06 3,54E-04 8,50E-05
0,00298

0,25741

0,094

0,00627

0,31654

0,10819

0,00027

0,00432
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c) liniové zdroje znečištění ovzduší
Liniovým zdrojem je doprava vstupních surovin do areálu a odvoz hotových SOMS k
zákazníkům.
Pro vyčíslení emisí byly pouţity emisní faktory pro nákladní auta podle MEFA pro
rok 2012. Ostatní podmínky - plynulost provozu 3 (střední), úroveň vozidel Euro 3.
rychlost
km/hod
30

sklon
o

0

TZL
0,3526

SO2
0,0159

emisní faktor g/km
NO2
benzen
2,8486
0,0256

CO
4,9958

CxHy
1,8512

Liniové zdroje jsou uvaţovány pouze v úseku závod - výjezd na veřejnou komunikaci,
protoţe v tomto úseku dochází záměrem k nárůstu dopravy o 2368 jízd za rok.
V dalším směru přes Králův Dvůr k dálnici dochází k poklesu dopravy proti
stávajícímu stavu a v úseku na Čertovy schody byla doprava posouzena v rámci záměru
„Modernizace výroby vápna a mletých vápenců“. Realizací záměru (výroba SOMS)
nedochází ke zvýšení výroby na Čertových schodech ani k navýšení dopravy na souvisejících
komunikací.
Je předpokládaná průměrná rychlost 30 km/hod.
PM10
g/s/km

kg/den/km

SO2
t/rok/km

g/s/km

kg/den/km

t/rok/km

Liniový zdroj 8,053E-05 3,479E-03 8,350E-04 3,631E-06 1,569E-04 3,765E-05
NO2
6,506E-04 2,811E-02

benzen
0,006745 5,847E-06 2,526E-04 6,062E-05

Součástí oznámení je rozptylová studie (v příloze 3), která hodnotí příspěvky záměru
ze stacionárních, plošných a liniových zdrojů znečišťování. Byly hodnoceny následující
znečišťující látky - TZL, NO2 a benzen. Emise SO2 nebyly hodnoceny, neboť podle vyčíslení
jsou obecně nízké.

B.III.2. Odpadní vody
Realizace záměru
Etapa výstavby předpokládá produkci splaškových odpadních vod. Produkce
splaškových vod vyplývá z celkového uvaţovaného počtu pracovníků v etapě výstavby.

Provoz záměru
Technologické odpadní vody v provozu nevznikají.
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Splaškové vody mnoţstvím odpovídají spotřebě vody pro sociální účely. Budou
svedeny do kanalizace Králův Dvůr – Beroun.
Dešťové vody
Projektem bylo vyčísleno mnoţství odváděných dešťových vod na 5270,29 m3.
Přívalové vody byly počítány pro periodicitu 0,2 v hodnotě návrhového deště 220
l/ha/s. Při těchto hodnotách byl maximální odtok z plochy záměru 235,19 l/s. Těmto
hodnotám bude přizpůsobeno i dimenzování dešťové kanalizace a retenční nádrţe.
Dešťová kanalizace bude vybavena retenční nádrţí, umístěné ve východní části areálu
v prostoru ozeleněné části. Retenční nádrţ bude podle potřeby vybavena lapolem. Voda
z retenční nádrţe bude svedena do Litavky potrubím přes pozemky 1104/6-8, 2804, říční km
cca 2,8.
Výpustný profil do Litavky bude proveden podle poţadavku Povodí Vltavy s. p.,
závod Berounka.
Výpočet průměrného mnoţství sráţkových vod při roční výšce sráţek 493 mm:

Zastavěné plochy
zpevněné plochy
Zeleň
Nezapočítané
Celkem

Plocha m2
2520
7430
1900
150

Mnoţství dešťových
vod v m3 za rok
1118,1
2564,1
93,7
0
3775,9

Koeficient
odtoku
0,9
0,7
0,1
0

Průměrné odváděné mnoţství sráţkových vod z areálu bude činit cca 3775 m3, coţ
odpovídá průměrnému odtoku 0,12 l/s.
V rámci oznámení byl proveden přepočet sráţkových vod s uváţením různé
periodicity:
Výpočet mnoţství přívalových dešťových vod je uveden dále:
Přívalové dešťové vody jsou spočítány podle vzorce Němce (vycházející z Truplovy
práce) s pouţitím koeficientů pro nejbliţší sráţkoměrné stanice Štěchovice.
i = Ht/t = (a.logt + b).Nn
kde i - náhradní intenzita deště (mm.min-1)
- Hs - dešťový úhrn (mm)
- t - doba trvání deště (min.)
- N - počet let, za který se intenzita v dlouhodobém průměru dosáhne nebo překročí
jednou, tedy např. pro intenzitu dosaţenou nebo překročenou jednou za 100 let bude N = 100
- a, b, n, parametry pro příslušnou sráţkoměrnou stanici
Pro výpočet bylo pouţito průměrných vydatností deště pro sráţkoměrnou stanici
Kladno, Štěchovice, Nazabudice (nejbliţší stanice, pro kterou jsou parametry a, b, n
k dispozici).
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Parametry nejbližších srážkoměrných stanic:
sráţkoměrná stanice

a
7,7
10,1
7,96
8,59

Kladno
Štěchovice
Nezabudice
průměr

b
5,4
1,8
4,82
4,01

N
0,22
0,24
0,21
0,22

Odpovídající návrhové 15-ti minutové deště pro různé periodicity jsou uvedeny
v tabulce:
Hodnoty přívalových dešťů:
1

0,5

141,1

164,4

druh plochy

Zastavěné plochy
zpevněné plochy
Zeleň
Nezapočítané
Celkem
Zastavěné plochy
zpevněné plochy
Zeleň
Nezapočítané
Celkem

periodicita
0,2
0,1
0,05
l/ha.s
201,1
234,2
272,8

0,02

0,01

333,7

388,7

plocha
m2

periodicita
1
0,5
0,2
0,1
0,05
0,02
0,01
3
celkový objem dešťových vod z areálu v m za 15 min.
2520
24,0
28,0
34,2
39,8
46,4
56,8
66,1
7430
55,0
64,1
78,4
91,4 106,4 130,2 151,6
1900
2,0
2,3
2,9
3,3
3,9
4,8
5,5
150
12000 81,1
94,4 115,5 134,5 156,7 191,7 223,3
celkový objem dešťových vod z areálu v l/s
2520
26,7
31,1
38,0
44,3
51,6
63,1
73,5
7430
61,2
71,3
87,2 101,5 118,2 144,6 168,5
1900
2,2
2,6
3,2
3,7
4,3
5,3
6,2
150
12000 90,1 104,9 128,4 149,5 174,1 213,0 248,1

Při dlouhodobých deštích, kdy jiţ nelze počítat s odtokovými koeficienty lze
předpokládat následující vznik sráţkových vod:
druh plochy

plocha
m2

Zastavěné plochy
zpevněné plochy
Zeleň
Nezapočítané
Celkem

2520
7430
1900
150
12000

periodicita
1
0,5
0,2
0,1
0,05
0,02
0,01
celkový objem dešťových vod z areálu v l/s
29,6
34,5
42,2
49,2
57,3
70,1
81,6
87,4 101,8 124,5 145,0 168,9 206,6 240,7
22,3
26,0
31,8
37,1
43,2
52,8
61,5
139,3

162,3

38

198,6

231,3

269,4

329,5

383,8

Část B

Údaje o záměru

Uvedené údaje nejsou v rozporu s údaji projektu.
Kapacita retenční nádrţe bude navrţena na základě jednání s Povodí Vltavy s.p.,
závod Berounka. Nádrţ by měla být opatřena lapákem písku, řízeným odtokem z retenční
nádrţe a případně nornou stěnou pro případ úniku ropných látek v areálu z aut a
mechanizmů.
Retenční nádrţ můţe zároveň slouţit jako zdroj uţitkové vody pro údrţbu zeleně,
údrţbu komunikací a zpevněných ploch v areálu, pro postřik skládky materiálu v případě
nepříznivých klimatických podmínek a v neposlední řadě jako poţární nádrţ.

B.III.3. Odpady
Realizace záměru
Etapa výstavby nevyvolá vznik významného mnoţství odpadů. Pozemek pro výstavbu
dle záměru je v současnosti vyuţíván k zemědělským účelům. V celé ploše tohoto pozemku
bude provedena skrývka zúrodnitelné vrstvy zeminy o průměrné mocnosti 0,38 cm. Jedná se o
cca 4660 m3. Se zeminou bude naloţeno podle pokynu orgánu ochrany půdy. Nejedná se o
odpad.
Dále bude provedena skrývka podloţních jílů o celkové průměrné mocnosti 0,15 cm.
Jedná se o cca 1800 m3. Přítomné jíly nejsou vhodné ani pro zakládání zpevněných ploch.
Část pozemku, která je ve stávajícím průmyslovém areálu je jiţ v současné době
vyuţíván firmou Franken Maxit s.r.o. jako manipulační plocha, na pozemku nejsou ţádné
poţadavky na asanace či bourací práce. Terénní práce budou prováděny v minimálním
rozsahu. Půjde v převáţné míře pouze o výkopové práce např. pro vybudování základů.
Realizací záměru dojde ke kácení náletových křovin a několika vzrostlých stromů (biologicky
rozloţitelný odpad).
Přehled běžných odpadů vznikajících v etapě výstavby (kategorizace dle vyhlášky č 381/2001 Sb.)

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

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

* - viz § 12 odst.3 zákona 185/2001 Sb. v platném znění
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nakládání s odpadem**
oprávněná firma*
oprávněná firma*
oprávněná firma*
oprávněná firma*
oprávněná firma*
oprávněná firma*
oprávněná firma*
oprávněná firma*
vyuţití na terénní
úpravy v areálu
oprávněná firma*
oprávněná firma*
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** - dle § 11 zákona 185/2001 Sb. v platném znění musí kaţdý při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti
zajistit přednostně vyuţití odpadů před jejich odstraněním; materiálové vyuţití odpadů má přednost před
jiným vyuţitím odpadů.

Za nakládání s výše uvedenými odpady a jejich likvidaci bude odpovídat dodavatel
stavby na základě řádně uzavřené smlouvy o dílo. Dodavatel stavby zajistí v rámci staveniště
podmínky pro třídění a oddělené shromaţďování jednotlivých druhů odpadů v souladu
s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství. V průběhu výstavby bude o
vznikajících odpadech vedena odpovídající evidence, která bude v rámci kolaudace
předloţena dotčeným správním úřadům včetně dokladování způsobu jejich vyuţití či
odstranění oprávněnou osobou. Pokud budou vznikat nebezpečné odpady, musí mít dodavatel
stavby ve smyslu § 16 odst. 3 zákona 186/2001 Sb. v platném znění souhlas místně
příslušného orgánu státní správy k nakládání s nebezpečnými odpady.

Provoz záměru
Výrobní proces je téměř bezodpadový.
V následující tabulce jsou uvedeny odpady vznikající z běţného provozu zařízení
(úklid, údrţba, sociální zařízení).
Přehled odpadů vznikajících z provozu zařízení (kategorizace dle vyhlášky č. 381/2001 Sb.)
kód druhu název
odpadu

odhad mnoţství
t/rok

nakládání
s odpadem***

01 04 10

nerudný prach neuvedený pod
číslem 01 04 07 (prach zachycený
na filtrech)****

100

oprávněná firma**

13 01 10*

nechlorované hydraulické
minerální oleje

0,01

oprávněná firma**

13 02 05*

nechlorované minerální motorové,
převodové a mazací oleje

0,01

oprávněná firma**

13 05 01*

pevný podíl z lapáků písku a
odlučovačů oleje a vody

0,05

oprávněná firma**

15 01 01

papírové a lepenkové obaly

1

oprávněná firma**

15 01 02

plastové obaly

1

oprávněná firma**

*

obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné (údrţba
zařízení)

0,5

oprávněná firma**

*

15 02 02

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

0,5

oprávněná firma**

20 01 01

papír a lepenka

0,5

oprávněná firma**

15 01 10
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kód druhu název
odpadu

odhad mnoţství
t/rok

nakládání
s odpadem***

0,02

oprávněná firma**

1

oprávněná firma**

20 01 21*

zářivky a jiný odpad obsahující
rtuť

20 01 38

dřevo neuvedené pod kódem 20 01
37

20 01 39

plasty

0,5

oprávněná firma**

20 01 40
20 03 01
20 03 03

kovy
směsný komunální odpad
uliční smetky

1,5
1
2

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

* - odpady jsou v katalogu odpadů v příloze č. 1 k vyhlášce 381/01 Sb. označeny jako nebezpečné
** - viz § 12 odst.3 zákona 185/2001 Sb. v platném znění
*** - dle § 11 zákona 185/2001 Sb. v platném znění musí kaţdý při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti
zajistit přednostně vyuţití odpadů před jejich odstraněním; materiálové vyuţití odpadů má přednost před
jiným vyuţitím odpadů.
**** - prach zachycený na tkaninovém filtru je odpadem jen částečně, větší část je vyuţívána ve vlastní výrobě
jako surovina.

Součástí provozního zázemí budou prostory pro skladování a třídění odpadů.
Provozovatel bude likvidaci odpadů zajišťovat přes oprávněné firmy, na základě řádných
smluvních vztahů.
Vlastní způsob nakládání s odpady je nutno provádět v souladu s platnou legislativou
(zákon č. 185/2001 Sb., v platném znění včetně prováděcích předpisů) z čehoţ upozorňujeme
zejména na dále uvedené zásady:
-

povinnost předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich mnoţství a nebezpečné
vlastnosti,

-

odpady upravovat, vyuţívat a zneškodňovat pouze v souladu s platnou
legislativou,

-

s odpady označenými jako nebezpečné je nutno nakládat jako s nebezpečnými
látkami včetně všech dalších souvisejících opatření,

-

původce je povinen zajistit předností vyuţití odpadů,

-

ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů,

-

zabezpečit odpady před neţádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.

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

17 09 03*
19 13 01*

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

pravděpodobný způsob
nakládání
odstranění oprávněnou firmou
odstranění oprávněnou firmou

odstranění oprávněnou firmou
odstranění oprávněnou firmou

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

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

Počet kusů
1
2
1
3
1
1
1
2
2
2

LAeq
(dB/A/)
80
81
82
75
75
75
75
80
60
73

Poznámka:
lţíce do 0,5 m3
typ UN 053.59
typ HUYTE
odhlučněná verze
ATLAS Copco XAS 175

obsah 125 l
při domíchávání a vypouštění betonu

Výpočet akustické zátěţe pro nejbliţší objekty obytné zástavby nebyl prováděn,
vzhledem k tomu, ţe objekty trvalé zástavby jsou od záměru značně vzdáleny a stavební práce
jsou malého rozsahu a doba jejich trvání bude krátká.

Provoz záměru
Hluk
Technologie výroby SOMS bude umístěna v uzavřeném prostoru, který bude opatřen
opláštěním. Jedná se stacionární zdroje hluku, jejichţ provozní hluk se blíţí k úrovni hladiny
akustického tlaku cca 90 dB. Opláštění výrobních prostorů bude provedeno z trapézového
plechu nebo trapézovými sendvičovými panely. Skladba opláštění je navrţena tak, aby byla
splněna podmínka prováděcího předpisu pro šíření hluku z provozoven ve vztahu
k definovanému venkovnímu prostoru v okolí.
Nejvýznamnějším zdrojem hluku bude mlýn pro mletí vápence. Toto zařízení bude
umístěno v oddělené části skladové haly a bude vzhledem k okolí cloněno dalšími zařízeními.
Plášť spodní části věţe bude proveden s vrstvou pohlcující hluk.
Manipulace s vápencem v další technologii nebude klást zvýšené nároky na ochranu
proti hluku, protoţe materiál bude jiţ v drobnější zrnitosti, která nemá jiţ při pohybu
v technologické lince tak výrazné hlukové účinky jako před podrcením.
Vzduchové kompresory budou umístěny v objektu kompresorovny, stěny strojovny
budou opatřeny úpravou pohlcujícími hluk. Instalovány budou šroubové kompresory, které
při svém provozu vyvíjí hluk v úrovni hladiny akustického tlaku cca 75 dB.
Výdechové komíny z ventilátorů odprašovacího zařízení jsou vyvedeny do výšky
+37,5 m a ukončeny vertikální výdechovou hlavicí. Prostor okolo výdechů je ohraničen
reklamním límcem s názvem firmy, tím bude částečně eliminován vliv hluku do okolí.
Předpokládaná úroveň hladiny akustického tlaku na výstupech z výdechů je max. 80 dB.
Navrhovaný stav výroby i obsluţné dopravy nebyl výpočtově ověřován, protoţe
venkovní chráněné prostory jsou od objektů záměru značně vzdáleny.
Nejbliţší obytné objekty jsou v Berouně cca 250 m od areálu, severně od dálnice D5 a
vlastní zdroj je touto dálnicí odcloněn, na Jarově cca 700 m a ve Dvoře Královém více jak
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1 km. Vzhledem ke konfiguraci terénu, charakteru zdroje a emisní vydatnosti není reálný
předpoklad akustického ovlivnění nejbliţších obytných objektů.

Vibrace
Hodnocená stavba nebude obsahovat zařízení, která by způsobovala vibrace o
hodnotách a ve frekvencích překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z
hlediska ochrany lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost stavebních objektů.

Záření
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. Při výrobě
SOMS se nezpracovávají materiály se zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů ani
materiály s obsahem umělých radionuklidů.
Zákon č. 18/97 Sb. o mírovém vyuţívání jaderné energie a ionizujícího záření (platný
od 1.7.1997) ve znění pozdějších předpisů a zejména související vyhláška 307/02 Sb. o
radiační ochraně upravují i podmínky pro ozáření z přírodních zdrojů. Podle § 6 odst. 6
zákona jsou výrobci stavebních materiálů povinni zajistit systematické měření a hodnocení
obsahu přírodních radionuklidů ve vyráběných stavebních materiálech. Poţadavky na
stavební materiály jsou dány v § 96 vyhlášky 307/02 Sb.
V praxi to znamená, ţe provozovatel zařízení si musí od svých dodavatelů vyţádat
potřebné údaje (tj. kopie výsledků měření event. posudků), aby mohl kdykoliv dokladovat
sloţení surovin pouţitých při výrobě.
Pouze doplňujeme, ţe z hlediska vyhl. č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně by obsah
Ra226 v cementu, vápně a sádře neměl převýšit 300 Bq/kg při pouţití pro stavby s pobytovou
místností a 1000 Bq/kg při pouţití výhradně pro stavby jiné neţ s pobytovou místností. Obsah
Ra226 ve výrobcích z betonu, sádry a cementu pro stavební účely by neměl převýšit 150
Bq/kg při pouţití pro stavby s pobytovou místností a 500 Bq/kg při pouţití výhradně pro
stavby jiné neţ s pobytovou místností (§ 96 čl. 2 a příl. č. 10, tab. č. 2 - mezní hodnoty
hmotnostní aktivity). Při dosaţení hodnoty větší neţ mezní hodnota nesmí být materiál
uveden do oběhu. Povinnost kontroly přísluší dodavateli surovin, výrobce SOMS musí být
pouze informován, jaké parametry by měl dodávaný materiál splňovat. Vyhláška dále
stanovuje, ţe dodavatel musí provádět kontrolu systematicky, to je nejméně jednou za 2 roky
při pouţití pro stavby s pobytovou místností a za 5 let při pouţití výhradně pro stavby jiné neţ
s pobytovou místností.
Při realizaci ani v provozu se nepředpokládá provozování otevřených generátorů
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory obsahovala, tj.
zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků elektromagnetického záření na
zdraví ve smyslu nařízení vlády 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.
Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých
frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jeţ by vyloučila indukovaná pole překračující
hodnoty stanovené uvedeným nařízením vlády 1/2008 Sb.

Zápach
Záměr nebude zdrojem zápachu.
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Jiné výstupy
Nejsou známy jiné výstupy záměru.

B.III.5. Doplňující údaje
Posuzovaný záměr má být realizován v nově navrţené průmyslové zóně mezi vodním
tokem Litavka a stávající průmyslovou zónou (bývalá královédvorská cementárna). Jedná se
převáţně o masivní a dominantní objekty. Technologická míchací věţ firmy Franken Maxit
s.r.o. bude skeletová stavba kombinovaná s nosnými ocelovými kruhovými zásobníky
uspořádaná věţově s maximální výškou 35 m nad terénem. Skladová hala bude mít výšku
13,5 m. Z pohledových směrů bude nový závod na pozadí mohutných objektů bývalé
královédvorská cementárny. Podél severní hranice areálu bude vysázen zelený pás.
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V
DOTČENÉM ÚZEMÍ

Zájmové území se nachází ve Středočeském kraji, okrese Beroun, na katastrálním
území Beroun. Záměr má být umístěn v blízkosti stávajícího areálu firmy Franken Maxit
s.r.o., v navrţené průmyslové zóně, mezi stávajícím areálem firmy Českomoravský cement,
a.s., nástupnická společnost a tokem Litavky.
Geografické souřadnice zájmové lokality:

x: - 771 060
y: - 1 054 350
z: 226

Kartograficky je plocha zájmového území zobrazena v mapách:
ZM - měřítko 1:50 000, list 12-41 Beroun
1:10 000, list 12-41-11
Podrobnější údaje poskytuje SMO měřítka 1: 5 000, list Beroun 8-6 a 8-7.

C.1. Výčet nejzávaţnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území
Záměr má být umístěn v navrţené průmyslové zóně, mezi stávajícím areálem firmy
Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost a tokem Litavky. V současnosti jsou
pozemky zemědělsky vyuţívány.

C.1.1. Územní systémy ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) je vymezován na základě zákona
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Můţeme jej charakterizovat jako vzájemně
propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých, ekosystémů. ÚSES
umoţňuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivě působí na okolní, méně
stabilní části krajiny a vytváří tak základ pro její mnohostranné vyuţívání. Vymezení ÚSES
stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve
spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní
správy lesního hospodářství.
Rozlišují se tři úrovně ÚSES: místní (lokální)
regionální
nadregionální
Nadregionální a regionální systém ekologické stability je znázorněn na následující
situaci (dle podkladů zveřejněných na oficiálních stránkách Středočeského kraje - ÚP VÚC
Praţský region).
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Z výše uvedené situace je zřejmé, ţe nejbliţším nadregionálním prvkem je
nadregionální biokoridor vymezený podél Berounky. Regionální prvky nejsou v širším
zájmovém území vymezeny.
Podle územního plánu Berouna je podél Litavky vymezen lokální biokoridor.

C.1.2. Zvláště chráněná území, přírodní parky, Natura 2000, významné
krajinné prvky
Zvláště chráněná území a přírodní parky
Přírodní park zřízený ve smyslu § 12 zák. ČNR č. 114/1992 Sb. v platném znění nebyl
v širším zájmovém území vymezen (dle podkladů zveřejněných na oficiálních stránkách
Středočeského kraje - ÚP VÚC Praţský region).
Chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. se v zájmovém území ani v
blízkém okolí nevyskytují. Nejbliţším maloplošným chráněným územím je přírodní památka
Zahořanský stratotyp na katastru Počaply, vzdálená od záměru cca 1,8 km západním směrem.
Z velkoplošných chráněných území je nejblíţe záměru CHKO Český kras, jehoţ hranice je
vymezena cca 2 km od záměru východním směrem a CHKO Křivoklátsko, jehoţ hranice je
vymezena cca 3 km od záměru západním směrem.
Natura 2000
Soustava Natura 2000 je v České republice tvořena ptačími oblastmi a evropsky
významnými lokalitami podle poţadavků směrnice 79/409/EHS a 92/43/EHS (transponováno
novelou zákona č. 114/1992 Sb. - zákon č. 218/2004 Sb.).
Posuzovaný záměr neleţí na území soustavy NATURA 2000.
Ptačí oblasti se v zájmovém území ani v blízkém okolí nevyskytují.
Z evropsky významných lokalit uvedených v národním seznamu evropsky
významných lokalit (nařízení vlády č. 132/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) jsou
nejblíţe k zájmovému území evropsky významné lokality Jungmanova škola v Berouně a
Karlštejn - Koda. EVL Jungmanova škola v Berouně se nachází v Plzeňské ulici v centru
Berouna cca 1,5 km SV od záměru a vykytuje se zde netopýr velký. Hranice EVL Karlštejn Koda jsou vymezeny cca 2,5 km východně od záměru. Lokalizace výše uvedených lokalit je
zřejmá z následující situace (dle podkladů zveřejněných na portálu veřejné správy).
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Významné krajinné prvky, památné stromy
Významný krajinný prvek (VKP) - dle §3 odst. 1) písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny v platném znění je VKP definován jako ekologicky
a geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo
přispívající k udrţení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy (tzv. VKP „ze zákona“). 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 a přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy, mohou jimi být i cenné plochy porostů
sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků (tzv. registrované VKP).
Nejbliţším významným krajinným prvkem ve smyslu § 3 zákona č. 114/1992 Sb. je
vodní tok Litavka.
Památné stromy se na řešeném území a v jeho bezprostředním okolí nevyskytují.
Nejbliţším registrovaným památným stromem je buk lesní před budovou 3. ZŠ a gymnázia.

C.1.3. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Město Beroun si ještě z větší části zachovalo středověkou půdorysnou osnovu s
přiměřenou hmotnou stavbou a siluetou. Zvláště hodnotný je vcelku dochovaný domovní fond
se sloţitými vývojovými organismy zrcadlícími stavební epochy od gotiky přes renesanci,
baroko aţ po 19. století. Město obepínají středověké hradby ze 14. století se dvěma
dochovanými gotickými branami. K nejvýznamnějším kulturním památkám historického
jádra města Berouna patří: děkanství, šest měšťanských domů, městské středověké opevnění,
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Praţská a Plzeňská brána, děkanský kostel sv. Jakuba, kostel Zvěstování P. Marie a radnice.
Jádro města Berouna bylo v rozsahu historického půdorysu prohlášeno městskou památkovou
zónou vyhláškou ministerstva kultury ČR č. 476/1972 Sb. ze dne 10. září 1992.
První zmínka o Králově Dvoře pochází z roku 1394, kdy zde byl panskou jednotou
zajat král Václav IV. V polovině ve 13. století si tu nechal pravděpodobně král Václav I.
vystavět středověký dvůr, který v roce 1585 přestavěli na renesanční zámek Lobkovicové,
kteří jej v druhé polovině 16. století vlastnili. Obec se stala centrem králodvorského
komorního (zemského) panství a zůstala jím aţ do zrušení vrchnostenské správy v r. 1848.
Králodvorský velkostatek roku 1860 koupili Fürstenberkové. V této době začala v Králově
Dvoře velká urbanistická výstavba související s rozšiřováním ţelezáren v Karlově Huti.
Pozemky na nichţ je záměr navrţen se nacházejí ve značné vzdálenosti od
historického centra města. Plánovaná realizace záměru nezasahuje do ţádné historické a
kulturní památky, na lokalitu nejsou vázány ţádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako
tradice, dějiště významné události, místo spojené s významnou osobou.
V širším okolí se jedná o tyto nemovité kulturní památky:
Číslo rejstříku

část obce

čp.

Památka

32040 / 2-288
15384 / 2-285
35588 / 2-290
35285 / 2-2983
28179 / 2-2982
10073 / 2-4276
18585 / 2-2981
13831 / 2-291
14480 / 2-292
27543 / 2-293
30851 / 2-294

Beroun-Centrum
Beroun-Centrum
Beroun-Centrum
Beroun-Centrum
Beroun-Centrum
Beroun-Centrum
Beroun-Centrum
Beroun-Centrum
Beroun-Centrum
Beroun-Centrum
Beroun-Centrum

čp.24
čp.41
čp.43
čp.68
čp.86
čp.87
čp.88
čp.89

kostel sv. Jakuba
městské opevnění
boţí muka
děkanství
měšťanský dům
městský dům
radnice
měšťanský dům Český dvůr
měšťanský dům Jenštejnský
měšťanský dům
měšťanský dům

33804 / 2-295

Beroun-Centrum čp.90

měšťanský dům U tří korun

38460 / 2-289

Beroun-Město

kostel Zvěstování P. Marie
kaple Bolestné P. Marie a
studniční stavení

37669 / 2-2984 Beroun-Město
11517 / 2-4347 Beroun-Město

čp.203 vila Dusilova

47150 /
15456 / 2-334

čp.500 vila
čp.1
zámek

Beroun-Město
Králův Dvůr

Ulice,nám./umístění

nám. Seydlovo
nám. Seydlovo
nám. Seydlovo
Husovo nám.
Husovo nám.
Husovo nám.
Husovo nám.
Husovo nám.
Husovo nám.
Husovo nám.
Husovo nám.,
Palackého
Plzeňská

třída Politických
vězňů
Zvonařova
Plzeňská

Vzhledem k tomu, ţe území Berounska a sousedního Hořovicka představovalo v
pravěku vyhledávanou sídelní oblast, můţeme se zde často setkávat se stopami aktivit
prakticky všech pravěkých kultur (od paleolitu po raný středověk). Sídlištní kontinuita zde
tudíţ trvá několik tisíc let, v jejichţ průběhu zanechali naši předkové v této krajině stopy v
podobě četných movitých i nemovitých archeologických památek.
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C.1.4. Území hustě zalidněná
Lokalizace záměru je zřejmá ze situací v příloze 1. Záměr má být umístěn v Berouně v
nové průmyslové zóně mezi stávajícím areálem firmy Českomoravský cement, a.s.,
nástupnická společnost a tokem Litavky. V blízkosti záměru se nenacházejí obytné objekty.
Nejbliţší obytné objekty se nacházejí severně od dálnice D5 (Plzeňské předměstí) cca 200 m
od záměru. Další obytné objekty, které by mohli být záměrem dotčeny jsou na katastru Králů
Dvůr podél příjezdové komunikace.
Statistické údaje:
Statut
Počet částí
Katastrální výměra
Počet obyvatel
z toho v produkt. věku
Průměrný věk
Pošta
Škola
Zdravotnické zařízení
Policie
Kanalizace (ČOV)
Vodovod
Plynofikace

Beroun
Město
7
3128 ha
17590
10835
37,3
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Králův dvůr
Město
6
1247 ha
5780
3625
36
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

C.1.5. Území zatěţovaná nad míru únosného zatíţení, staré ekologické
zátěţe, extrémní poměry v dotčeném území
Za území zatěţovaná nad míru únosného zatíţení lze povaţovat ta území, u nichţ jsou
překračovány určité limitní hodnoty např. hlukového či imisního zatíţení. Lokalita je
zatěţována úměrně s vyuţitím území, tzn. je zde určitý dopad na imisní a hlukovou situaci. Za
největší problém širšího zájmového území lze povaţovat emise z provozu stávajících zdrojů
v průmyslové zóně a související dopravu. Na imisní i hlukové situaci se významně podílí
velmi frekventovaná dálnice D5. Podrobněji je problematika imisní situace a hluku
komentována v příslušných kapitolách.
V ploše záměru a jeho nejbliţším okolí nejsou známy staré ekologické zátěţe.
Ţádné extrémní poměry v dotčeném území nejsou evidovány.
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C.2. Charakteristika současného stavu ţivotního prostředí v
dotčeném území
C.2.1. Ovzduší a klima
Klimatické faktory
Zájmové leţí podle Quitta E. (1971) v oblasti teplé (T), klimatické jednotce T2
(dlouhé, teplé a suché léto, velmi krátké přechodné období s teplým aţ mírně teplým jarem i
podzimem, krátká mírně teplá a suchá aţ velmi suchá zima, s krátký trváním sněhové
pokrývky). Charakteristika klimatické jednotky T2 je uvedena v následující tabulce:
Klimatická jednotka
Počet letních dní
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 oC a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota vzduchu ve oC v lednu
Průměrná teplota vzduchu ve oC v červenci
Průměrná teplota vzduchu ve oC v dubnu
Průměrná teplota vzduchu ve oC v říjnu
Průměrný počet dní se sráţkami 1 mm a více
Sráţkový úhrn v mm ve vegetačním období (IV-IX)
Sráţkový úhrn v mm v zimním období (X-III)
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

T2
50-60
160-170
100-110
30-40
-2 aţ -3
18-19
8-9
7-9
90-100
350-400
200-300
40-50
120-140
40-50

Dále uvádíme pro zájmovou lokalitu údaje z Atlasu podnebí Česka (průměr za období
1961 - 2000):
- průměrná roční teplota vzduchu: 8 - 9 C
- průměrná teplota vzduchu - jaro: 8 - 9 C
- průměrná teplota vzduchu - podzim: 8 - 9 C
- průměrná teplota vzduchu - léto: 15 - 16 C
- průměrná teplota vzduchu - zima: -1 - 0 C
- průměrný roční úhrn sráţek: 550 - 600 mm
- průměrný sezonní počet dní se sněţením: 50 dní
- průměrný sezonní počet dní se sněhovou pokrývkou: 30 - 40 dní
- průměr sezonních maxim výšky sněhové pokrývky: 15 cm
- průměrný roční úhrn doby trvání slunečního svitu: 1 500 - 1 600 hodin
- průměrná roční rychlost větru: 2,0 - 3,0 m.s-1
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Průměrné měsíční teploty vzduchu pro meteorologickou stanici v Berouně (nadmořská
výška 222 m n. m.) za období let 1931 aţ 1960 udává následující tabulka.
I
-1,8

II
-0,7

III
3,4

IV
8,3

V
13,5

VI
17,1

VII
18,8

VIII
18,3

IX
14,1

X
8,3

XI
3,8

XII
0,6

roční ø
8,6

Průměrné měsíční a roční sráţkové úhrny (v mm) pro meteorologickou stanici Beroun
(nadmořská výška 222 m n. m.) jsou uvedeny pro období 1931 - 1960 v následující tabulce.
I
24

II
22

III
23

IV
32

V
60

VI
70

VII
79

VIII
58

IX
37

X
36

XI
26

XII
26

rok
493

Větrná růţice pro zájmové území:

Kvalita ovzduší
Kvalita ovzduší v regionu je ovlivněna provozem velkých zdrojů znečišťování ovzduší
především v v okolí. Dalším významným zdrojem znečišťování ovzduší je silniční doprava na
dálnici D5 (cca 39 tis. vozidel za 24 hod) a na silnici II/605 (cca 14 tis. vozidel za 24 hod)
Imisní pozadí obecně se vyskytujících škodlivin v zájmovém území je zjišťováno na
stanici Beroun, kterou provozuje ČHMÚ. Jde o dopravní městskou stanici umístěnou
v obytné, obchodní a průmyslové zóně. Stanice je umístěna v bytové zástavbě s velkou
hustotou automobilového provozu. Na stanici Králův dvůr - stadion, kterou provozovala
Hygienická sluţba (HS) v Berouně bylo měření ukončeno k 31. 12. 2003.
Dále uvádíme údaje ze Souhrnného ročního tabelárního přehledu „Znečištění ovzduší
a atmosférická depozice v datech, Česká republika…“ za rok 2007 a 2008 pro stanici Beroun
(dle údajů ČHMÚ). Podrobnější údaje jsou uvedeny v rozptylové studii.
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znečišťující látka
NO2
průměrná roční koncentrace
(μg.m-3)
maximální naměřená 24hodinová
koncentrace (μg.m-3)
datum naměření maxima v daném
roce
36. hodnota (μg.m-3)
počet překročení limitní hodnoty

maximální naměřená hodinová
koncentrace (μg.m-3)
datum naměření maxima v daném
roce
19. hodnota (μg.m-3)
počet překročení limitní hodnoty

PM10

2007
31,9

2008
33,3

2007
34,3

2008
30,3

60,7

67,5

145

116,5

2.4.

11.2.

21.2.

13.2.

122,2

122,2

62,0
54
390

57,5
53
212

2.4.

14.3.

24.3.

1.1.

96,0
0

98,3
0

-

-

Naměřené imisní koncentrace oxidu dusičitého (μg/m3)
Imisní stanice

Rok

Beroun

2001
2002
2003
2004
2005

Nejvyšší
hodinová imise
IHh = 200
155,3
156,2
248,3
210,2
147,1

19 MV
hodinové imise
102,4
130,9
195,7
152,8
120,5

Nejvyšší denní
imise NO2
IHd nestanoven
112,4
112,7
148,4
132,3
100,1

Průměrná roční
imise NO2
IHr = 40
32
48
62,7
34,2
37,0

V případě naměřených průměrných ročních koncentrací u NO2 a PM10 a hodinových
koncentrací u NO2 nebyly v roce 2007 a 2008 zjištěny ţádné nadlimitní hodnoty. V případě
PM10 však došlo k překročení krátkodobého (24 hodinového) limitu, který je 50 (μg.m-3)
s přípustnou četností překročení 35 x za rok.
Podle imisních map ČHMÚ pro rok 2007 a 2008 leţí sledované území v ploše
s následujícími hodnotami koncentrací:
rok 2007 ( g/m3)

rok 2008 ( g/m3)

roční koncentrace NO2

26 - 32

32 - 40

roční koncentrace PM10

30 - 40

30 - 40

36. nejvyšší denní koncentrace PM10

> 60

50 -60

roční koncentrace benzenu

<2

<2

Zákonem č. 86/2002 Sb. v platném znění jsou v § 7 definovány oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší jako území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota
imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek. Zónou je území vymezené
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ministerstvem pro účely sledování a řízení kvality ovzduší, aglomerací je sídelní seskupení,
na němţ ţije nejméně 350 000 obyvatel, vymezené ministerstvem pro účely sledování a řízení
kvality ovzduší. Seznam zón a aglomerací byl zveřejněn ve věstníku MŢP 11/2005. Česká
republika je rozdělena na 3 aglomerace (Brno, Hl.m. Praha a Moravskoslezský kraj) a 12 zón
(jednotlivé kraje mimo Moravskoslezský a Hl. m. Prahu). Vymezení oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší a jejich případné změny provádí ministerstvo jedenkrát za rok a zveřejňuje je
ve Věstníku MŢP.
Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší je zveřejněno ve věstníku MŢP. Jako
nejmenší územní jednotky, pro které jsou oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezeny,
byla zvolena území stavebních úřadů. Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (tzn.
oblasti, kde došlo k překročení limitní hodnoty pro jednu nebo více znečišťujících látek) je
uvedeno v tabulce I. Vymezení oblastí, kde došlo k překročení limitní hodnoty a meze
tolerance je uvedeno v tabulce II. Vymezení oblastí, kde došlo k překročení cílového imisního
limitu je uvedeno v tabulce III. Graficky jsou znázorněny lokality, kde došlo k překročení
některé z limitních hodnot pro ochranu zdraví obyvatelstva. V tabulkách IV je uvedeno
překročení hodnoty imisního a cílového limitu pro ochranu vegetace. Jednotlivé údaje
v tabulkách I - IV jsou uvedeny v procentech plochy.
Zájmové území patří do zóny Středočeský kraj, pod stavební úřad Beroun (umístění
záměru) a Králův Dvůr (dopravní trasy).
Na základě dat z roku 2004 (věstník MŢP částka 12/2005, sdělení č. 38 a věstník MŢP
částka 5/2006 sdělení č. 7) došlo na území stavebního úřadu Beroun k překročení limitní
hodnoty pro PM10 - 24 hod na 17,3 % jeho území a na území stavebního úřadu Králův Dvůr
došlo k překročení limitní hodnoty pro PM10 - 24 hod na 3,6 % jeho území (tabulka I).
Překročení se dle mapového podkladu týká zájmového území. K překročení imisního limitu a
meze tolerance (tabulka II) došlo na 3,6 % území stavebního úřadu Beroun, na území
stavebního úřadu Králův Dvůr k tomuto překročení nedošlo. Nedošlo ani k překročení
cílových imisních limitů na území těchto dvou stavebních úřadů (tabulka III).
Na základě dat z roku 2005 (věstník MŢP částka 3/2007, sdělení č. 4) došlo na území
stavebního úřadu Beroun k překročení limitní hodnoty pro PM10 - 24 hod na 99,7 % jeho
území a k překročení limitní hodnoty pro PM10 - rok na 1,3 jeho území. Na území stavebního
úřadu Králův Dvůr došlo k překročení limitní hodnoty pro PM10 - 24 hod na 60,4 % jeho
území (tabulka I). Překročení se dle mapového podkladu týká zájmového území. K překročení
imisního limitu a meze tolerance (tabulka II) ani cílových imisních limitů (tabulka III) na
území těchto dvou stavebních úřadů nedošlo.
Na základě dat z roku 2006 (věstník MŢP částka 4/2008, sdělení č. 9) došlo na území
stavebního úřadu Beroun k překročení limitní hodnoty pro PM10 - 24 hod na 50,5 % jeho
území a k překročení limitní hodnoty pro NO2 - rok na 0,8 % jeho území. Na území
stavebního úřadu Králův Dvůr došlo k překročení limitní hodnoty pro PM10 - 24 hod na
34,5 % jeho území (tabulka I). Z mapového podkladu není zřejmé, zda se překročení týká
zájmového území. K překročení imisního limitu a meze tolerance (tabulka II) na území těchto
dvou stavebních úřadů nedošlo. Na 12 % území stavebního úřadu Beroun a 5,8 % území
stavebního úřadu Králův Dvůr došlo v roce 2006 k překročení hodnoty cílového imisního
limitu pro benzo(a)pyren (tabulka III).
Na základě dat z roku 2007 (věstník MŢP částka 2/2009, sdělení č. 1 a částka 6/2009,
sdělení č. 8) došlo na území stavebního úřadu Beroun k překročení limitní hodnoty pro PM10 24 hod na 7,6 % jeho území a k překročení limitní hodnoty pro NO2 - rok na 0,3 % jeho
území. Na území stavebního úřadu Králův Dvůr došlo k překročení limitní hodnoty pro PM10
- 24 hod na 3,9 % jeho území (tabulka I). Překročení se dle mapového podkladu týká
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zájmového území. K překročení imisního limitu a meze tolerance (tabulka II) na území těchto
dvou stavebních úřadů nedošlo. Na 11,6 % území stavebního úřadu Beroun a 5,8 % území
stavebního úřadu Králův dvůr došlo v roce 2007 k překročení hodnoty cílového imisního
limitu pro benzo(a)pyren (tabulka III).
Na základě dat z roku 2008 (věstník MŢP částka 4/20010, sdělení č. 6) došlo na území
stavebního úřadu Beroun k překročení limitní hodnoty pro PM10 - 24 hod na 2,3 % jeho území
a k překročení limitní hodnoty pro NO2 - rok na 0,3 % jeho území. Na území stavebního
úřadu Králův Dvůr došlo k překročení limitní hodnoty pro PM10 - 24 hod na 0,6 % jeho území
(tabulka I). Překročení se dle mapového podkladu týká zájmového území. K překročení
imisního limitu a meze tolerance (tabulka II) na území těchto dvou stavebních úřadů nedošlo.
Na 6,2 % území stavebního úřadu Beroun a 2,7 % území stavebního úřadu Králův dvůr došlo
v roce 2008 k překročení hodnoty cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren (tabulka III).
V této souvislosti je nutno upozornit na skutečnost, ţe vymezení oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší v daném roce reflektuje především na klimatické podmínky daného roku při
více méně málo proměnlivých celkových emisních hodnotách.
V kaţdém případě lze konstatovat, ţe zájmové území je citlivé na emise PM 10, NO2 a
benzo(a)pyrenu.

C.2.2. Voda
Povrchové vody
Navrţená průmyslová zóna a tedy i nový areál firmy Franken Maxit s.r.o. se nachází v
dílčím povodí vodoteče Litavka - číslo hydrologického pořadí 1-11-04-055, plocha dílčího
povodí 9,347 km2. Litavka má prameniště v Brdech jihozápadně od Příbrami ve výšce 765 m
n.m., ústí zprava do Berounky v Berouně ve výšce 218 m n.m. cca 3 km severovýchodně od
záměru. Plocha povodí je 628,4 km2, délka toku je 54,6 km a průměrný průtok u ústí je 2,71
m3.s-1. Výřez vodohospodářské mapy je uveden v příloze 1.2.
Litavka je po hranici VÚ Brdy zařazena dle vyhlášky č. 470/2001 Sb. ve znění
vyhlášky č. 267/2005 Sb. do seznamu významných vodních toků. Správcem Litavky je
Povodí Vltavy sp., závod Berounka.
Hydrologické údaje z limnigrafické stanice v Králově Dvoře za reprezentativní období
1931 - 1960:
plocha
povodí
km2
620,5

specifický průměrný
odtok
průtok
2
l/s/km
m3/s
4,33
2,69

průtoky překročené „m“ dní
270

300

330

355

364

1,03

0,69

0,55

0,34

0,14

Níţe uvádíme novější údaje - N-leté průtoky pro vodní tok Litavku ve stanici Beroun.
Údaje byly získány z webové stránky ČHMÚ, aktualizované v březnu 2006.
N-leté průtoky na stanici č. 1973 (Beroun - Litavka): (Aktualizace byla provedena na
základě výskytu extrémních povodní, zvláště z července 1997, srpna 2002 a března, resp.
dubna 2006 a dále s ohledem na výsledky různých hydrologických studií (zdroj: webové
stránky ČHMÚ))
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Tok
Stanice
Průměrný roční stav
Průměrný průtok
N
Q (m3.s-1)

Litavka
1973 (Beroun - Litavka)
530 mm
2,57 m3.s-1
1
5
28,5
101,0

10
142,0

50
263,0

100
327,0

Umístění hydrologického měřícího místa Beroun
Databankové číslo
Lokalita
Souřadnice
Kraj
Okres
Tok
Říční km
Hydrologické pořadí
Hydrologické povodí

1094
Beroun
14-04-29 v.d. 49-57-32 s.š.
Středočeský kraj
Beroun
Litavka
0,5
1-11-04-055
1-11-04 Litavka a Berounka od
Litavky po Loděnici

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty (resp. rozmezí hodnot) pro vybrané
kvalitativní ukazatele naměřené v uvedeném profilu v období 1. 1. 2006 - 1. 5. 2008 (získané
na internetových stránkách ČHMÚ - www.chmi.cz), typ odběru bodový.
Kvalita vody v Litavce se sleduje v nejbliţším profilu Beroun.
Ukazatel
CHSKCr
BSK5
Rozpuštěné látky (105 oC)
Nerozpuštěné látky (105 oC)
Dusík celkový
Fosfor celkový

Hodnota
15,0 - 24,1 mg/l
2,4 - 5,4 mg/l
221 - 592 mg/l
5 - 22 mg/l
1,6 - 9,8 mg/l
0,12 - 0,40 mg/l

Záměr není situovaný do záplavového území Litavky (Q100) - viz následující situace
(zdroj: Povodňový plán Středočeského kraje). Při povodňových stavech nad hladinu 100. leté
vody můţe být zájmové území zaplaveno.

57

Část C

Údaje o stavu životného prostředí v dotčeném území

Nejbliţší vodní plochou je vodní nádrţ Suchomasty vybudovaná na dolním toku
Suchomastského potoka.
Podzemní vody
Podzemní voda na lokalitě je vázána na bázi kvartérních uloţenin terasovitých
štěrkopísků. V blízkosti vodního toku Litavky je hladina podzemní vody plynule napojena do
náplavů resp. plynule navazuje na hladinu vodoteče.
Zájmové území neleţí v ţádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
V zájmovém území nejsou zdroje pitné vody.

C.2.3. Půda
Záměr má být realizován v Berouně v navrţené průmyslové zóně, mezi stávajícím
areálem firmy Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost a tokem Litavky.
Pozemky v této navrţené průmyslové zóně jsou součástí ZPF jsou v současnosti zemědělsky
vyuţívány (v roce 2009 zaseta řepka). Jedná se o nivní půdy. Majitelem pozemků v této
navrţené průmyslové zóně je firma Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost.
Pozemky mají přiřazenu bonitovanou půdně ekologickou jednotku (BPEJ) 4.56.00. Popis této
BPEJ je v kapitole B.II.1
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C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologie
Orograficky patří zájmové území do provincie Česká vysočina (I), do Poberounské
subprovincie (I5), Brdské oblasti (I5A), celku Hořovická pahorkatiny(I5A-4) a na rozhraní
podcelků Karlštejnská vrchovina a Hořovická brázda. Karlštejnská vrchovina tvoří SV část
Hořovické pahorkatiny. Střední nadmořská výška vrchoviny je 360,8 m. Je sloţená ze silně
zvrásněných silurských břidlic a silurských a devonských vápenců s polohami diabasu při
okrajích. Mírně zvlněný strukturně denudační reliéf vystupuje strmými svahy nad své okolí, je
rozčleněn hlubokým kaňonovitým údolím Berounky, silné zahlinění brání širšímu vývoji
povrchových krasových tvarů. Zájmové území je lokalizováno v rovinném terénu fluviálních
zahliněných sedimentů Berounky, nadmořská výška je 218 - 222 m n.m. Hořovická brázda je
protáhlá, asi 58 km dlouhá a v průměru 8 km široká sníţenina ve středních Čechách. Táhne se
od západu k východu mezi Brdskou vrchovinou na jihu a Zbiroţskou a Karlštejnkou
vrchovinou na severu - na západě začíná u Holoubkova (východně od Rokycan), na východě
končí na jiţním okraji Prahy u Radotína, ve střední části vybíhá severovýchodním směrem
výběţek k Berounu. Hořovická brázda je sloţena zejména z ordovických břidlic, prachovců,
jílovců, pískovců, a křemenců a vytváří zřetelný pruh řidčeji zalesněné a hustěji osídlené
krajiny mezi vrchovinami na jihu a na severu. Střední sklon je 3°45', svaţuje se
severovýchodním směrem, kterým také protéká řada vodních toků. V západní časti je to
zejména Červený potok, ve střední části Litavka a na východě Berounka.

Geologické podmínky
V podloţí orniční vrstvy jsou jemnozrnné náplavové povodňové sedimenty
proměnlivé mocnosti. Tato vrstva jemnozrnných prachovitojílovitých zemin leţí na
nepravidelně erodovaném podloţí hrubších písčitých štěrků údolní nivy Litavky (tzv.
wurmské terasy písčitých štěrků). Ve štěrcích této terasy, která tvoří po obou březích Litavky
zarovnanou úroveň, jsou časté ale velmi nepravidelně se vyskytující zakryté staré meandry.
Jsou to pozůstatky překládaného koryta Litavky a od okolních vrstev písčitých štěrků se
odlišují výplní jílovitých, jílovitopísčitých a organickojílovitých zemin s charakteristickými
zbytky dřevní hmoty - kořenů, kmenů stromů. Tyto meandry jsou velice často orientovány
rovnoběţně s osou údolí a mají šířku 5 - 8 m. Při plánech pro plošné zakládání lehkých staveb
a komunikací je třeba tyto nehomogenity v podloţí sanovat.
Celková mocnost kvartérních uloţenin písčitých štěrků terasy je cca 7,50 m s tím, ţe
povrch území se jen velmi mírně svaţuje po toku Litavky. Ulehlost písčitých štěrků, které
jsou označeny převáţně jako jílovité a prachovité podle mezerové výplně, je směrem do
hloubky středně kyprá aţ hutná a velmi hutná.
Sklaní podloţí v zájmovém území je tvořeno erozí obroušenými vrstevnatými aţ tence
vrstevnatými úlomky ordovických břidlic králodvorského souvrství na přechodu z prachovců
zahořanského souvrství. Jde o jílovité břidlice aţ prachovité břidlice místy s odolnými
prachovitými konkrecemi. Relativně rychlý přechod od zvětralé aţ rozloţené horniny do
velmi pevných hornin charakteru horninového masivu R3 je v důsledku erozní činnosti řeky
Litavky. Odnosem vodou ztratily zvětralou vrstvu eluviálně rozloţené horniny. Proto směrem
do hloubky poměrně rychle hornina zpevňuje.
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Hydrogeologie
Území patří do hydrogeologického rajónu č. 6230 - Krystalinikum, proterozoikum a
paleozoikum v povodí Berounky.
Z hydrogeologického hlediska jsou písčité štěrky terasy a údolní nivy Litavky
významným kolektorem podzemní vody s propustností vyjádřenou koeficientem filtrace k =
10-4 aţ 10-5 m/s. Chemický typ podzemní vody je Ca, Mg, SO4, HCO3. Zvýšené obsahy síranů
pocházejí v zájmovém území z přírodního prostředí ordovických břidlic, které jsou rovněţ ve
štěrcích.
Při inţenýrsko-geologickém průzkumu byly realizovány tři vrtané sondy, ve kterých
byla hladina podzemní vody ustálena na -2,8 - (-3,75) m. Chemismus podzemní vody byl
kontrolován na jednom vzorku vody. Bylo zjištěno, ţe podzemní voda vykazuje IV - velmi
vysokou agresivitu na ocel a prostředí XA3 - silně agresivní chemické prostředí vzhledem ke
koncentraci síranových iontů. Výsledky laboratorního rozboru sou uvedeny v následující
tabulce.
konduktivita (25 C)
pH
tvrdost
ZNK (pH8,3)
KNK (pH 4,5)
CO2 agresivní
amoniak a amonné ionty
sírany jako SO42RL sušené (105 C)
Ca
Mg

mS/m

156
7,15
9,05
0,390
2,41
12,452
0,247
672
1200
252
67,1

mmol/l
mmol/l
mmol/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

ZNK - zásadová neutralizační kapacita
KNK - kyselinová neutralizační kapacita

Surovinové zdroje
V zájmovém území ani v jeho bezprostředním okolí nejsou vyhlášena chráněná
loţisková území ani dobývací prostory. Nejbliţším dobývacím prostorem je DP Jarov - lom
Kosov (IČ 60112, těţba cementářské korekční sialitické suroviny) - viz následující situace
dle údajů surovinového informačního systému:
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Seizmicita
Dle ČSN 73 0036 změna 2 (seismická zatíţení staveb), spadá území do oblasti
makroseizmické intenzity 5 stupně (v ČR se vyskytují makroseizmické intenzity 5, 6 a 7
stupňů). Česká republika je rozdělena do seizmických zón dle hodnot efektivního špičkového
zrychlení (tzv. návrhové zrychlení podloţí) - viz ČSN P ENV 1998-1-1. Nejvyšších hodnot je
dosahováno v zóně A (ostravsko) s efektivním špičkovým zrychlením 0,085 g a nejniţších
hodnot v zóně H s efektivním špičkovým zrychlením 0,015 g. Zájmové území patří do zóny
H, ve které je hodnota efektivního špičkového zrychlení 0,015 g.

Radonové riziko
Podle Atlasu map ČR GEOČR500 patří zájmové území do přechodné kategorie
radonového rizika z geologického podloţí (nízká - střední) - viz následující situace.
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přechodná kategorie radonového rizika (nízká - střední)
převáţně nízká kategorie radonového rizika
převáţně střední kategorie radonového rizika
převáţně vysoká kategorie radonového rizika
areál firmy Franken Maxit s.r.o.
Klasifikace základových půd z hlediska radonového rizika.
Kategorie radonového
Objemová aktivita radonu (kBq. m-3) při propustnosti podloţí
rizika
nízké
střední
vysoké
1. nízké
<30
<20
<10
2. střední
30-100
20-70
10-30
3. vysoké
>100
>70
>30

C.2.5. Fauna, flóra a ekosystémy
Flóra
Geobotanická charakteristika lokality
Fytogeografické členění
Fytogeografická oblast: termofytikum
Fytogeografický obvod: České termofytikum
Fytogeografický okres: Český kras
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998)
černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum)
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Na vlastní lokalitě byl proveden botanický průzkum dne 7. 4. 2010 (viz příloha 4.1.).
Celé území dotčené stavbou leţí v současné polní kultuře řepky olejky. Na lokalitě bylo
zjištěno celkem 40 druhů cévnatých rostlin včetně dřevin. Byla zde zaznamenána pouze běţná
plevelná vegetace a na okrajích několik ruderálních druhů rostlin. V blízkosti plotu závodu
Českomoravský cement je porost dřevin s převahou bezu černého, v menší míře šeříku a
několika ovocných dřevin. Plocha tohoto porostu je přibliţně 200 m2.
Nebyl zjištěn ţádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva
ţivotního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb. a ani ochranářsky významné druhy
obsaţené v Červeném seznamu květeny ČR.
Výskyt zvláště chráněných rostlin na dotčené ploše je zcela vyloučen.
Součástí záměru je vykácení několika přestárlých topolů při jiţním okraji budoucího
areálu. Jedná se o málo cenné dřeviny. V rámci záměru bude provedena náhradní výsadba ve
vlastním budoucím areálu. Tato výsadba bude předmětem samostatného projektu s resp. pro
území typických původních dřevin.
Fauna
Zoologický průzkum lokality byl proveden v jarním aspektu roku 2010 (viz příloha
4.2.). V zájmovém území a v jeho nejbliţším okolí bylo zjištěno celkem 28 druhů
obratlovců, z toho 1 druh plaza, 23 druhů ptáků a 4 druhy savců.
Ze zvláště chráněných druhů obratlovců, dle přílohy III. prováděcí vyhlášky č.
395/1992 Sb. v platném znění, byly z kategorie silně ohroţených druhů zjištěny následující
dva druhy ţivočichů:
Ještěrka obecná – Lacerta agilis
Kavka obecná – Corvus monedula
Z kategorie kriticky ohroţených druhů ţivočichů byl zaznamenán jeden druh
obratlovce:
Koroptev polní – Perdix perdix
Výskyt ještěrky obecné (Lacerta agilis) byl prokázán pouze v bliţším okolí
zájmové plochy, konkrétně na břehové hraně řeky Litavky. U koroptve polní (Perdix
perdix) zájmové území tvořilo část teritoria jednoho páru. Kavka obecná (Corvus
monedula) nad zájmovou plochou pouze přelétala, není na lokalitu hnízdně vázána a přímý
potravní výskyt na lokalitě nebyl pozorován.

C.2.6. Krajina
Krajina v okolí navrhovaného záměru je výrazně ovlivněna urbanizací. Záměr je
situován v navrţené průmyslové zóně v sousedství stávající průmyslové zóny (areál
Královodvorské cementárny). Širší okolí předmětné lokality je poznamenáno starší i
současnou antropogenní činností (průmyslové areály, dálnice D5, ţeleznice). Krajina v okolí
dotčeného území je městská s průmyslovou zástavbou. Plocha záměru je v současnosti
zemědělsky vyuţívána a nepředstavuje významný krajinný prvek.
Lokalizace záměru je zřejmá ze situací v příloze 1 a z následujícího leteckého snímku.
Areál má být realizován na pohledovém pozadí bývalé cementárny (nyní Českomoravský
cement a.s., nástupnická)
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C.2.7. Hmotný majetek
Pozemek, na kterém má být záměr vybudován je v majetku firmy Českomoravský
cement, a.s., nástupnická společnost. Firma Franken Maxit s.r.o. bude mít tyto pozemky
pronajaté. Vztah mezi oznamovatelem a majitelem pozemku je vztahem mezi pronajímatelem
a nájemcem a je specifikován příslušnou smlouvou.
Jiný majetek nebude záměrem dotčen.
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C.2.8. Ostatní charakteristiky ţivotního prostředí
Hluk
Dominantním zdrojem hluku v prostoru Berouna a Králova Dvora je automobilová
doprava na komunikaci II/605. Následuje vliv z provozu dálnice D5 - zejména na výškovou
zástavbu v jejím blízkém okolí. V posledních letech proběhla realizace protihlukových
opatření na severní hraně dálničního tělesa v úseku zastavěného území města.
Výřez hlukové mapy dálnice:
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Doprava
Hlavní silniční komunikační osu území tvoří dálnice D5 Praha - Plzeň, slouţící
zejména tranzitní dopravě. S ní souběţná je silnice II/605, před výstavbou dálnice plnící
funkci hlavního dopravního tahu. Dnes slouţí jako doprovodná komunikace k dálnici, v
průtahu Berounem a Královým Dvorem je vyuţívána jako hlavní městská komunikace s
přímou obsluhou území. Schéma silniční komunikační sítě v území a intenzity dopravy na
komunikacích (dle sčítání Ředitelství silnic a dálnic z roku 2005) jsou zřejmé z následujících
obrázků.
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Je zřejmé, ţe na dálnici D5 dosahují intenzity dopravy při průjezdu Berounem cca
39 000 vozidel za 24 hodin (profil 1-8130). Na silnici II/605 potom cca 14 000 vozidel za
24 hodin (profil 1-0260).
Intenzita dopravy v dotčených komunikacích záměrem je uvedena v kapitole B.II.4
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu.
Územní plánování
Územní plán Berouna byl schválen v roce 2001 a vyhlášen obecně závaznou
vyhláškou města Beroun č.2/2001. Dále byla schválena změna č. 1 obecně závaznou
vyhláškou Města Beroun č. 4/2005. Navrţená výstavba je umístěna v zóně VT - výrobní sféra
- průmysl sklady.
Dále uvádíme výtah z přílohy č. 1, která upravuje regulativy pro funkční vyuţití
území.
Výrobní sféra - průmysl, sklady
VP
A. Dominantní činnost:
Výrobní a skladovací - průmyslové areály a komplexy, velkosklady, výzkumná a výrobní
pracoviště.
Objekty musí architektonickým členěním stavebních forem a zejména celkovým objemem
zástavby respektovat měřítko a kontext okolí. V rámci vlastního pozemku (případně dle
dohody na veřejném pozemku přiléhajícím k areálu) je investor nebo vlastník zařízení
povinen zajistit výsadbu izolační zeleně, která se nezahrnuje do koeficientu zeleně.
KZ = 0,15 / 0,25;
B. Přijatelné činnosti:
Správně-administrativní, obsluţná - lokální administrativa, lokální stravovací zařízení a
specifické sluţby, vedlejší činnosti ve spojení s primárním průmyslovým vyuţitím, lokální
parkoviště a dopravní zařízení.
C. Nepřípustné činnosti:
Bydlení (kromě sluţebních a pohotovostních bytů), zdravotnictví a sociální sluţby (nemocnice a lůţková zdravotnická zařízení, domovy důchodců), základní školství.
V části H Přílohy tohoto oznámení EIA je zařazeno vyjádření odboru územního
plánování a regionálního rozvoje MěÚ Beroun k posuzovanému záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace. Dle tohoto vyjádření je záměr v souladu s platným územním plánem
města Beroun.
Výřez z grafické části je uveden v příloze 1.3.
Územní plán města Králův Dvůr byl schválen v roce 2006 a vyhlášen obecně závaznou
vyhláškou č. 4/2006. V textové části tohoto územního plánu je uvedeno, ţe z hlediska
základního komunikačního systému obce je novým prvkem návrh nové komunikační osy
procházející zhruba paralelně s trasou jiţně od dálnice D5. Tato sběrná komunikace navrhovaná v
kategorii MS9/50 naváţe doplněnou průsečnou křiţovatkou přímo na jiţní větev deltovité
mimoúrovňové dálniční křiţovatky Beroun-západ a pokračuje rozvojovým územím po toku
Litavky po jejím levém břehu severovýchodním směrem aţ ke stávajícímu mostu, objekt je
navrţen k demolici. Na křiţovatce u nového silničního mostu se trasa rozděluje do dvou větví.
Prvá větev pokračuje rozvojovým územím na levém břehu k připojení do křiţovatky u stávajícího
dálničního podjezdu. Druhá větev překračuje novým mostem Litavku na pravý břeh a podél toku
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v nové stopě pokračuje k připojení na stávající průjezdní úsek silnice III/11524 u areálu
Králodvorských ţelezáren. Na stávající trasu pak navazuje její navrhované prodlouţení
procházející stále po pravém břehu Litavky aţ do sousedního berounského katastru k připojení v
dálniční křiţovatce Beroun-centrum. Hlavním smyslem tohoto komunikačního propojení je
převedení těţké nákladní automobilové dopravy směřující do a z průmyslové zóny mimo obytné
soubory obce a připojení objektů průmyslové zóny přímo do obou mimoúrovňových křiţovatek
na dálnici D5.
Výřez z grafické části je uveden v příloze 1.4.

C.3. Celkové zhodnocení kvality ţivotního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatíţení
Posuzovaný záměr je plánována v navrţené průmyslové zóně města Beroun
v sousedství stávající průmyslové zóny. Zájmové území a jeho okolí je moţné pokládat za
výrazně urbanizovanou krajinu obsahující sídelní a průmyslovou zástavbu i dopravní
infrastrukturu. Především doprava je zdrojem hluku a emisí v blízkosti frekventovaných
komunikací.
Problematická je imisní situace v širší lokalitě. Zákonem č. 86/2002 Sb. v platném
znění jsou v § 7 definovány oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší jako území v rámci zóny
nebo aglomerace, kde je překročena hodnota imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících
látek. Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší a jejich případné změny provádí
ministerstvo jedenkrát za rok a zveřejňuje je ve Věstníku MŢP. Jako nejmenší územní
jednotky, pro které jsou oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezeny, byla zvolena území
stavebních úřadů. Zatím došlo k vymezení oblastní se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě
dat z let 2004 - 2007. Zájmové území patří do zóny Středočeský kraj kraj, pod stavební úřad
Beroun (umístění záměru) a Králův Dvůr (dopravní trasy). V následující tabulce jsou uvedeny
% území stavebních úřadů Beroun a Králův Dvůr, na kterých došlo v letech 2004 - 2008
k překročení imisních limitů, imisních limitů včetně meze tolerance a cílových imisních
limitů.
PM10
(r IL)

Beroun
Králův Dvůr
Beroun
Králův Dvůr
Beroun
Králův Dvůr
Beroun
Králův Dvůr
Beroun
Králův Dvůr

1,3
-

na
základě
dat
z roku

stavební
úřad

Tabulka překročení limitních hodnot a cílových imisních limitů:

2004
2005
2006
2007
2008

PM10 36. nejvyšší
24h průměr >55
g/m3 > 35x/rok*
v % území stavebního úřadu
17,3
3,6
3,6
99,7
60,4
50,5
0,8
34,5
7,6
0,3
3,9
2,3
0,3
0,6
-

PM10
(d IL)

NO2
(r IL)
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5,8
6,2
2,7

Část C

Údaje o stavu životného prostředí v dotčeném území

r IL - roční imisní limit
d IL - denní imisní limit
* - překročení imisního limitu a meze tolerance

V této souvislosti je nutno upozornit na skutečnost, ţe vymezení oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší v daném roce reflektuje především na klimatické podmínky daného roku při
více méně málo proměnlivých celkových emisních hodnotách.
V kaţdém případě lze konstatovat, ţe zájmové území je citlivé na emise PM 10, NO2 a
benzo(a)pyrenu.
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ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŢIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na
obyvatelstvo a ţivotní prostředí a hodnocení jejich velikosti a
významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Záměr má být umístěn v Berouně v nové průmyslové zóně mezi stávajícím areálem
firmy Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost a tokem Litavky. V blízkosti
záměru se nenacházejí obytné objekty. Nejbliţší obytné objekty se nacházejí severně od
dálnice D5 (Plzeňské předměstí) cca 250 m od záměru, severně od dálnice D5 a vlastní zdroj
je touto dálnicí odcloněn; na Jarově cca 700 m a ve Dvoře Královém více 1 km. Další obytné
objekty, které by mohli být záměrem dotčeny jsou na katastru Králův Dvůr podél příjezdové
komunikace.
Rozboru očekávané situace z hlediska vlivů na obyvatelstvo jsou věnovány následující
odstavce.

Výstavba
Vlastní výstavba není náročná. Jedná o terénní práce (skrývka kulturní vrstvy),
zhotovení základů pro míchací věţ a skladovou halu, montáţ technologie, realizace skladové
haly a sociálního zázemí, skládek surovin a zpevněných ploch.
Dle nařízení vlády 148/06 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací § 11 odst. 7 se hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb a chráněný
venkovní prostor v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti
LAeq,s stanoví tak, ţe se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A
LAeq,T stanovenému podle § 11 odstavce 4 přičte korekce přihlíţející k posuzované době podle
přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A
LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší neţ 14
hodin vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
Korekce přihlíţející k posuzované době jsou následující (část B přílohy č. 3):
posuzovaná doba (hod.)
od 6:00 do 7:00
od 7:00 do 21:00

korekce (dB)
+10
+15
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posuzovaná doba (hod.)
od 21:00 do 22:00
od 22:00 do 6:00

korekce (dB)
+10
+5

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

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

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

Provoz
Mezi zdravotní problematiku provozu záměru (kterou je účelné v rámci posuzovaného
záměru posoudit), včetně dopravy spojené s provozem, je moţno zahrnout:
pracovní prostředí
ovzduší
hluk
vibrace
znečištění ovzduší
tuhými znečišťujícími látkami
plynnými emisemi
hluková zátěţ
práce s rizikovými látkami
znečištění vody a půdy
havarijní stavy
Kaţdá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i ţivotní
prostředí. Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se můţe následně projevit
v poklesu odolnosti organismu.
Cílem ochrany ţivotního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému
ţivotního prostředí a lidské činnosti, jehoţ cílem by byl akceptovatelný rozvoj
antropogenních aktivit, kvality ţivotního prostředí a kvality ţivota a zdraví.
Hodnocení rizika se zabývá identifikací rizika, kvalitativní i kvantitativní
charakterizací rizika, tj. komparací rizika. Hodnocení rizika je jedním ze základních vstupů
do procesu řízení rizika, jehoţ cílem je navrţení a přijetí takových opatření a přístupů, která
by sníţila rizika na únosnou míru respektive je udrţela na únosné míře.
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Pracovní prostředí
Ovzduší
Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci jsou dány nařízením vlády
č. 361/2007 Sb. ve znění nařízení vlády 68/2010 Sb. Rizikové faktory jsou zde členěny
na (§ 2):
- rizikové faktory vznikající v důsledku nepříznivých mikroklimatických podmínek
(zátěţ teplem a zátěţ chladem)
- chemické faktory (chemické faktory obecně, olovo, prach, chemické karcinogeny,
mutageny, látky toxické pro reprodukci, pracovní procesy s rizikem chemické
karcinogenity a azbest)
- biologické činitele (mikroorganismy, buněční kultury a endoparaziti, kteří mohou
vyvolat infekční onemocnění a alergické nebo toxické projevy v ţivém organismu)
- fyzická zátěţ (celková fyzická zátěţ, lokální svalová zátěţ, pracovní polohy a ruční
manipulace s břemeny)
Třídy práce a hodnoty související s rizikovými faktory, které jsou důsledkem
nepříznivých mikroklimatických podmínek jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné
koncentrace (NPK-P) jsou upraveny v příloze č. 2 části A. Seznamy prachů a jejich přípustné
expoziční limity jsou upraveny v příloze č. 3 části A tabulkách č. 1 - 5 k tomuto nařízení.
Dle § 9 odst. 2 nař. vl. č. 361/2007 Sb. koncentrace chemické látky nebo prachu
v pracovním ovzduší, jejímţ zdrojem není technologický proces, nesmí překročit 1/3 jejich
přípustných expozičních limitů.
V následující tabulce jsou uvedeny přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustní
koncentrace chemických látek, které dle záměru připadají v úvahu z příloha č. 2 část A nař.
vl. č. 361/2007 Sb. (jsou uvedeny pouze škodliviny typické pro daný provoz - emise benzenu
se týkají dopravy):
škodlivina

číslo CAS

PEL

NPK-P

poznámky

20
10
10

D, P

3

mg/m
NOx
SO2
Benzen

10102-43-9
7446-09-5
71-43-2

10
5
3

PEL - přípustné expoziční limity
NPK-P - nejvyšší přípustní koncentrace
D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůţí nebo silný dráţdivý účinek na
kůţi
P - u látky nelze vyloučit závaţné pozdní účinky
S - látka má senzibilizační účinek
CAS - registrační číslo látky pouţívané v Chemical Abstracts Services

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

Zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek mohou být mimo vlastní technologii
dopravní prostředky a případně sekundární prašnost. V příloze 3 nařízení vlády č. 361/2007
Sb. jsou uvedeny hygienické limity pro prach. V této příloze se přípustný expoziční limit pro
celkovou koncentraci (vdechovanou frakci) prachu označuje PELc, pro respirabilní frakci
prachu PELr. Vdechovatelnou frakcí prachu se rozumí soubor částic polétavého prachu, které
mohou být vdechnuty nosem nebo ústy. Respirabilní frakcí se rozumí hmotností frakce
vdechnutých částic, které pronikají do té části dýchacích cest, kde není řasinkový epitel,
a do plicních sklípků. Pro horninové prachy je stanoven PELr 2,0 mg/m3 při obsahu
fibrogenní sloţky Fr 5 %, 10/Fr mg/m3 při obsahu fibrogenní sloţky Fr 5 % a PELc
10 mg/m3. Fibrogenní sloţkou v tomto případě je křemen. Rozhodující sloţkou tuhých
znečišťujících látek v daném případě je vápenec, písek, příp. vápno.
Posuzovaná technologie je opláštěná ocelová konstrukce a zvířený prach nemůţe
unikat do venkovního prostředí. Vnitřní komunikace jsou v bezprašném provedení. Jediným
moţným zdrojem prachu jsou otevřené skládky surovin (drtě, písky, vápenec).
Z výsledků rozptylové studie (příloha 3) pro tuhé znečišťující látky je zřejmé, ţe
zjištěné hodnoty jsou pod přípustnými hodnotami pro pracovní prostředí. I kdyţ rozptylová
studie hodnotí pouze příspěvky provozu záměru, je zcela zřejmé, ţe ve vlastním provozu jsou
tyto příspěvky zcela dominantní.
Opatření k sníţení prašnosti spočívá ve zkrápění prašných skládek materiálů v případě
nepříznivých klimatických podmínek, další opatření k sníţení prašnosti spočívá mimo
v pravidelné údrţbě vnitroareálových komunikací a zpevněných ploch.
Zpracovatel oznámení doporučuje v rámci zkušebního provozu dle záměru provést
měření škodlivin na exponovaných pracovištích v rozsahu dle poţadavků příslušného orgánu
ochrany veřejného zdraví..
Hluk
Hodnocení hlukové zátěţe je nezbytné realizovat proto, ţe hluk není o nic méně
nebezpečný neţ znečišťování ovzduší, vody nebo půdy. Lze definovat specifické i
nespecifické důsledky dopravního hluku na zdraví obyvatel. Mezi základní se uvádějí:
- akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným ireverzibilním
poškozením sluchu
- funkční poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu s projevy
současného posunu sluchového prahu
- funkční poruchu vnímání s projevy zhoršeného rozlišování zvukových signálů
- funkční poruchu útlumu, projevující se zvýšenou náchylností k poruchám
spánkového cyklu
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-

-

funkční poruchu regulačních a zejména negativních vegetativních fenoménů
s projevy v oblasti zaţívacího systému; hluková hladina 65 dB(A) je hranicí, od
které je u zdravých osob ovlivňován vegetativní nervový systém
funkční poruchu motorických a psychomotorických funkcí, která má důsledky i
v oblasti pracovního výkonu
funkční poruchu emocionální rovnováhy a projevy subjektivního obtěţování

Dříve neţ lze zaznamenat chorobné změny, projevuje se sníţení produktivity práce při
zvýšení hladiny hluku o 1 dB nad 75 dB o 1 %, nad 85 dB o 2 %.
Hygienické imisní limity hluku a vibrací stanoví nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hygienický limit pro
osmihodinovou pracovní dobu ustáleného a proměnného hluku při práci (§ 2 odst. 1)
vyjádřený:
a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB
b) expozicí zvuku A EA,8h se rovná 3640 Pa2s.
pokud není dále stanoveno jinak. Např. hygienický limit pro pracoviště, na nichţ je
vykonávána duševní práce rutinní povahy včetně velínu (§ 2 odst. 3), vyjádřená ekvivalentní
hladinou akustického tlaku A L Aeq,T se rovná 60 dB.
velín
ostatní pracoviště

LAeq.8h
60 dB
85 dB

Nejvýznamnějším zdrojem hluku bude mlýn, pro mletí vápence. Toto zařízení bude
umístěno skladové hale (oddělené části) a bude vzhledem k okolí cloněno dalšími zařízeními.
Plášť spodní části věţe bude proveden s vrstvou pohlcující hluk. Vzduchové kompresory
budou umístěny v objektu kompresorovny, stěny strojovny budou opatřeny úpravou
pohlcujícími hluk.
Hluk ze strojních zařízení nepřesáhne 60 dB ve vzdálenosti 1 m od opláštění.
Zpracovatel oznámení doporučuje v rámci zkušebního provozu dle záměru provést
měření hluku na exponovaných pracovištích v rozsahu dle poţadavků příslušného orgánu
ochrany veřejného zdraví.
Vibrace
Vlastní technologie není zdrojem vibrací. Vibracím v provozu můţe být vystavena
obsluha nakladače. Dodrţování legislativních předpisů musí garantovat výrobce příslušného
zařízení. Nově dodávané kolové nakladače splňují hygienické limity dané příslušnými
legislativními předpisy. U starších zařízení jsou většinou prováděna měření.
V obalovně Písek (BA 200) byly měřeny vibrace, kterým je vystaven řidič kolového
nakladače. Pomocí speciálního třísměrového kotoučového snímače se měřili hodnoty vibrací
ve směru horizontálním (osa x procházející tělem zepředu do zadu a osa y procházející
bočním směrem kolmá na osu x) a ve směru vertikálním (osa z svislá, procházející osou těla).
Snímač byl během měření poloţen na sedadle a zatíţen vahou sedícího pracovníka. Nejvýše
přípustné hodnoty celkových vibrací přenášených na tělo člověka při běţném hodnocení
pomocí váhových filtrů byly stanoveny podle tehdy platné vyhlášky MZ č. 13/1977 Sb. O
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, přílohy č. 41 k vyhlášce, odd. VI.
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Výsledky měření při expozici 6 hodin za směnu jsou uvedeny v následující tabulce:
Váţená hladina zrychlení vibrací
Law v dB re 10-6 m.s-1
osa x horizontální
osa y horizontální
osa z vertikální

105,4
90,3
111,0

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

Nová měření by jiţ měla být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb.
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Obdobnou situaci lze očekávat i v případě daného záměru, tj. ţe přípustné hodnoty
celotělových vibrací nebudou překračovány. Vliv zanedbatelný.
Životní prostředí
Znečištění ovzduší
Znečištění ovzduší způsobené provozem záměru se týká
bodových zdrojů
plošných zdrojů
liniových zdrojů
Podrobný rozbor této problematiky je podán v kapitole B.III.1. a v rozptylové studii
(příloha 3).
Hodnocení kvality ovzduší ve venkovním prostředí vlivem provozu záměru bylo
provedeno v rozptylové studii (příloha 3).
Výpočet příspěvků k imisní zátěţi byl řešen pro následující látky:
anorganické znečištění: NO2 a PM10 - tuhé znečišťující látky - volba těchto znečišťujících
látek souvisí s emisemi z bodových, liniových a plošných zdrojů provozovny;
organické znečištění: výpočet byl proveden pro benzen - volba této znečišťující látky souvisí
s emisemi z liniových a plošných zdrojů provozovny (doprava)
Výpočet příspěvků k imisní zátěţi byl proveden ve výpočtové síti o kroku 100 m,
která představuje celkem 552 výpočtových bodů.
Výpočtová síť je zřejmá z mapového podkladu, který je součástí předloţené
rozptylové studie v příloze 3.
Rozptylová studie byla zpracována v jedné variantě hodnotící příspěvky vlastní
technologie výroby betonových směsí a související dopravy po uvedení do provozu.
V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve
výpočtové síti nejniţší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek. V
detailech odkazujeme na přílohu 3.
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škodlivina

minimální hodnota

maximální hodnota

PM10 - průměrná roční koncentrace ( g.m-3)

0,0033

0,496

PM10 - maximální denní koncentrace ( g.m )

0,406

20,1

NO2 - průměrná roční koncentrace ( g.m )

0,0008

0,064

0,296

3,72

2,77E-06

1,53E-03

-3

-3

NO2 - max. hodinová koncentrace ( g.m )
-3

benzen - průměrná roční koncentrace ( g.m )
-3

Vyhodnocení příspěvků suspendovaných částic PM10 k imisní zátěţi zájmového území
Příspěvky PM10 k imisní zátěţi z hlediska ročního aritmetického průměru jsou
v bodech výpočtové sítě maximálně 0,496 g.m-3. Imisní limit je 40 μg.m-3. Zájmové území
lze podle imisních map ČHMÚ pro rok 2007 a 2008 charakterizovat úrovní koncentrace PM10
v pásmu 30 - 40
g.m-3. Stanice AIM (automatizovaný imisní monitoring) Beroun
nesignalizovala v letech 2007 a 2008 překračování ročního imisního limitu (naměřeno 34,3 a
30,3 g.m-3). Co se týká oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší z titulu překroční imisního
limitu pro roční koncentrace PM10, území stavebního úřadu Beroun bylo v letech 2004 - 2008
vyhlášeno oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší z titulu překroční imisního limitu pro roční
koncentrace PM10 pouze na základě hodnot v roce 2005 (1,3 % území). Území stavebního
úřadu Králův Dvůr nebylo za roky 2004 - 2008 vyhlášeno oblastí se zhoršenou kvalitou
ovzduší z titulu překroční imisního limitu pro roční koncentrace PM10. Příspěvek záměru
k imisnímu pozadí je nevýznamný a pohybuje se na úrovni do 1,24 % imisního limitu
v nejhorším bodě výpočtové sítě, který je umístěn v areálu firmy Franken Maxit s.r.o. Lze
tedy s jistotou předpokládat, ţe nebude z titulu provozu záměru docházet k překračovaní
imisního limitu představovaného ročním aritmetickým průměrem pro PM10.
Toto konstatování lze podepřít argumentem, ţe v rozptylové studii byl uvaţován
výstup PM10 z filtrů na úrovni 20 mg.m-3 (hodnota zaručovaná výrobci filtrů), přičemţ
v reálných podmínkách podle výsledků autorizovaných měřených je zcela běţně dosahováno
hodnot pod 10 mg.m-3.
Krátkodobé koncentrace PM10: imisní limit je 50 μg.m-3 (denní aritmetický průměr)
s tolerancí překračování 35 x ročně. Zájmové území lze podle imisních map ČHMÚ pro rok
2007 charakterizovat úrovní koncentrace PM10 v pásmu > 60 g.m-3, pro rok 2008 v pásmu
50 - 60 g.m-3. Stanice AIM Beroun signalizovala v letech 5 2007 a 2008 překračování
denního imisního limitu (36. nejvyšší hodnota byla 62,0 a 57,5 g.m-3). V letech 2004 - 2008
došlo na části území stavebních úřadů Beroun a Králův Dvůr k překročení limitní hodnoty pro
PM10 - 24 hod. Zájmové území je tedy citlivé na krátkodobé koncentrace PM10.
Spočítané příspěvky PM10 k imisní zátěţi z hlediska denního aritmetického průměru
jsou v bodech výpočtové sítě maximálně 20,1 g.m-3. Toto maximum se vyskytuje v areálu
závodu dle záměru - jedná se tedy spíše o pracovní prostředí. Další maximum se vyskytuje
mimo areál u Litavky (bod 243) ve výši 11 g.m-3.
Z hlediska výpočtového programu Symos se jedná o vypočtenou max. hodnotu za
nejméně příznivých podmínek, která v daném roce, příp. i za celou dobu provozu nemusí
nastat. Rozhodující pro plnění emisního limitu je 36-tá nejvyšší hodnota, kterou program
Symos neumí zatím přímo spočítat. Lze ji spočítat zpětně při zadání limitní hodnoty podstatně
niţší neţ platné, ve srovnání s dobou překročení. Podle jiných rozptylových studií, kde toto
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bylo provedeno, je pak tato hodnota minimálně o dva řády niţší neţ maximální spočítána
přímo.
V návrhu opatření jsou uvedena další opatření k sniţovaní emisí této znečišťující látky
z posuzovaného zdroje znečišťování ovzduší a to i z toho důvodu, ţe umisťování nových
průmyslových zdrojů do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší je vţdy velmi citlivé, bez
ohledu na skutečnost v jaké míře se předmětný zdroj na kvalitě ovzduší podílí.
S ohledem na konzervativně volené vstupy do rozptylové studie z hlediska
koncentrace PM10 v odpadním plynu z bodových zdrojů znečišťování ovzduší (v reálu méně
neţ poloviční) a navrţená opatření lze provoz dle záměru povaţovat za akceptovatelný.

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěţi zájmového území
Příspěvky NO2 k imisní zátěţi z hlediska ročního aritmetického průměru jsou
v bodech výpočtové sítě maximálně 0,064 g.m-3. Imisní limit je 40 μg.m-3. Zájmové území
lze podle imisních map ČHMÚ pro rok 2007 a 2008 charakterizovat úrovní koncentrace NO2
26 - 40 g.m-3. Stanice AIM Beroun nesignalizovala v letech 2007 a 2008 překračování
ročního imisního limitu (naměřeno 31,9 a 33,3 g.m-3). V letech 2006, 2007 a 2008 bylo
území stavebního úřadů Beroun vyhlášeno oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší z titulu
překroční imisního limitu pro roční koncentrace NO2 na části jeho území (0,3 - 0,8 %
plochy). Území stavebního úřadu Králův Dvůr nebylo za roky 2004 - 2008 vyhlášena oblastí
se zhoršenou kvalitou ovzduší z titulu překroční imisního limitu pro roční koncentrace NO2.
Příspěvek záměru k imisnímu pozadí je nevýznamný a pohybuje se na úrovni 0,16 %
imisního limitu v nejhorším bodě výpočtové sítě. Lze tedy předpokládat, ţe z titulu provozu
záměru nebude docházet k překračovaní imisního limitu představovaného ročním
aritmetickým průměrem pro NO2.
Z hlediska vypočtených příspěvků k aritmetickému průměru za 1 h pro NO2 je ve
výpočtové síti dosaţena maximální koncentrace 3,72 g.m-3. Imisní limit je 200 μg.m-3
s tolerancí překračování 18 x ročně. Stanice AIM Beroun nesignalizuje v letech 2007 a 2008
překračování hodinového imisního limitu (19. nejvyšší hodnota 96,0 a 98,3 g.m-3). Území
stavebních úřadů Beroun a Králův Dvůr nebyla za roky 2004 - 2008 vyhlášena oblastí se
zhoršenou kvalitou ovzduší z titulu překroční imisního limitu pro hodinové koncentrace NO2.
Příspěvek záměru k imisnímu pozadí je nevýznamný a pohybuje se na úrovni 1,86 %
imisního limitu v nejhorším bodě výpočtové sítě. Lze tedy s jistotou předpokládat, ţe z titulu
provozu záměru nedojde k překračovaní imisního limitu představovaného aritmetickým
průměrem/1 hod. pro NO2.
Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěţi zájmového území
Příspěvky benzenu k imisní zátěţi z hlediska ročního aritmetického průměru jsou
v bodech výpočtové sítě maximálně 0,00153 g.m-3. Imisní limit je 5 μg.m-3. Podle imisních
map ČHMÚ pro rok 2007 leţí sledované území v ploše s hodnotami průměrných ročních
koncentrací benzenu < 2 g/m3. Z hlediska příspěvků k aritmetickému průměru imisní zátěţe
benzenu je patrné, ţe jsou dosahovány koncentrace pohybující se hluboko pod hodnotou
imisního limitu pro benzen. Příspěvek záměru k imisnímu pozadí se pohybuje na úrovni do
0,03 % imisního limitu v nejhorším bodě výpočtové sítě. Lze tedy s jistotou předpokládat, ţe
z titulu provozu záměru nedochází k překračování imisního limitu představovaného ročním
aritmetickým průměrem pro benzen.
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Celkově lze tudíţ učinit závěr, ţe provoz míchacího zařízení na výrobu suchých
omítkových a maltových směsí (SOMS), které má být realizováno v blízkosti stávajícího
skladu firmy Franken Maxit s.r.o., v navrţené průmyslové zóně, mezi stávajícím areálem
firmy Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost a tokem Litavky, na katastru
Beroun, je ve vztahu ke zjištěným hodnotám imisní zátěţe a následně i ve vztahu
k obyvatelstvu akceptovatelný.
V kaţdém případě je však potřeba upozornit na nutnost důsledně se věnovat
omezování emisí tuhých znečišťujících látek.
Hluková zátěž
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním
prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb je dána nařízením vlády č. 148/2006
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V § 11 odst. 4 tohoto nařízení
je stanovena jako součet základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní
nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru
staveb a v chráněném venkovním prostoru dle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.:
Způsob vyuţití území

1)

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

Korekce (dB)
2)
3)
4)

-5

0

+5

+15

0

0

+5

+15

0

+5

+10

+20

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

Akustická studie pro daný záměr nebyla zpracována.
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Dominantním zdrojem hluku v prostoru Berouna a Králova Dvora je automobilová
doprava po dálnici D5 a na komunikaci II/605, v případě Králova Dvora pak ještě silnicí
11524 přes nám. Míru.
Akustická studie nebyla v rámci oznámení zpracována, protoţe venkovní chráněné
prostory jsou od objektů záměru značně vzdáleny.
Nejbliţší obytné objekty jsou v Berouně cca 250 m od areálu, severně od dálnice D5 a
vlastní zdroj je touto dálnicí odcloněn; na Jarově cca 700 m a ve Dvoře Královém více jak
1 km. Vzhledem ke konfiguraci terénu, charakteru zdroje a emisní vydatnosti není reálný
předpoklad akustického ovlivnění nejbliţších obytných objektů.
Realizací záměru dojde v Králově Dvoře na trase přes nám. Míru k sníţení frekvence
nákladních aut (a tím i k sníţení akustické zátěţe z dopravy).
Práce s rizikovými látkami
S potencionálními rizikovými látkami - provozní oleje, nafta, mazadla - bude
nakládáno podle bezpečnostních listů nebo dle pokynů k pouţití a nepředstavují významné
riziko.
Vliv zanedbatelný
Znečištění vody a půdy
Tento vliv z hlediska záměru, jak je patrné z dalších částí tohoto oznámení, se nemůţe
významněji projevit z hlediska vlivů na zdraví obyvatelstva. Veškeré splaškové vody budou
shromaţďovány ve vodotěsné ţumpě, která bude pravidelně vyváţena k likvidaci. Odpadní
technologické vody nevznikají.
Dešťové vody ze zpevněných a zastavěných ploch budou shromaţďovány v retenční
nádrţi a řízeně vypouštěny do Litavky.
Vstupní suroviny s případným obsahem rizikových látek včetně odpadů jsou
zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich úniku.
Zajištění objektu, jeho situování i charakter výroby vede k predikování závěru, ţe za
běţného provozu se riziko kontaminace vod a půd významně sniţuje. Problematika a
hodnocení vlivů při vzniku mimořádných událostí a havárií je uvedena v dalších částech
oznámení. Lze proto tento vliv z hlediska velikosti označit za malý, z hlediska významnosti
za málo významný s ohledem na rozlohu objektu a případné dopady při hasebním zásahu.
Havarijní stavy
Úvodem je nezbytné konstatovat, ţe pokud jde o moţnost havárie z titulu přítomnosti
chemických látek a chemických přípravků, vzhledem k předpokládaným mnoţstvím těchto
látek v ţádném případě nepůjde o mnoţství ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci
závaţných havárií.
Vznik havarijních situací však nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální
moţnost vzniku havárií výrazně eliminovat. Všeobecně rizika havarijních stavů představují:
poţár
únik škodlivých látek
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Požár
Moţnost vzniku poţáru představuje největší nebezpečí pro provoz uvaţovaného
záměru. Při vzniku poţáru nelze vyloučit únik řady toxických a dalších nebezpečných látek
do ovzduší. Specifikovat konkrétní druhy těchto látek není reálné. Jejich vznik závisí na
stupni poţáru, dokonalosti spalování a v neposlední řadě i na reakcích mezi jednotlivými
materiály.
V projektu stavby pro stavební řízení musí být této problematice věnována pozornost a
musí být navrţena přiměřená prevenční opatření, která moţnost vzniku poţáru minimalizují
na technicky přijatelné minimum. Součástí projektu stavby bude i poţární zpráva, která
v době předkládání tohoto oznámení ještě není zpracována a ve které budou rizika vzniku
poţáru vyhodnocena a budou navrţena příslušná protipoţární opatření (potřeba hasebních
přípravků a jejich charakteru, stanovení poţárních úseků, počty hasících přístrojů, posouzení
nutnosti instalace elektrické poţární signalizace, stabilního hasícího zařízení a podobně).
Únik škodlivých látek
K úniku škodlivých látek do povrchových nebo podzemních vod by nemělo dojít jak
při běţném provoze, tak ani při vzniku havarijních stavů, zejména v případě úniku látek
škodlivých vodám nebo při hasebním zásahu.
Za havarijní únik látek škodlivých vodám mimo vlastní výrobní objekt je třeba
povaţovat únik ropných látek např. únik pohonných hmot nebo oleje z dopravních prostředků
v areálu firmy. Protoţe veškerý pohyb vozidel v areálu firmy je veden pouze po zpevněných
komunikacích, kontaminace půd je prakticky vyloučena. Pro zamezení vniknutí těchto látek
do vod budou v areálu firmy rozmístěny příslušné vhodné zásahové prostředky. Konkrétní
pracovní postupy při likvidaci těchto havarijních stavů a specifikace a rozmístění zásahových
prostředků budou uvedeny v materiálu "Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti
vod", příp. havarijním plánu zpracovaném dle vyhlášky č. 450/2005 Sb.
Hodnocení vlivu záměru na zdraví obyvatel
Cílem hodnocení zdravotních rizik je obecně poskytnutí hlubší informace o moţném
vlivu nepříznivých faktorů na zdraví a pohodu obyvatel, neţli je moţné pouhým srovnáním
intenzit jejich výskytu s limitními hodnotami, danými platnými předpisy. Tyto limitní
hodnoty někdy představují kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a dosaţitelnou realitou
a nemusí zaručovat úplnou ochranu zdraví a tím spíše pohody lidí, zejména pak skupin
populace se zvýšenou citlivostí k danému faktoru. Příkladem mohou být imisní limity
pro klasické škodliviny v ovzduší, nebo korekce k limitním hodnotám hluku z dopravy.
Pouţitá metodika vychází z koncepce vypracované US EPA v letech 1983 - 1987
pro hodnocení zdravotních rizik (US EPA: The Risk Assessment Guidelines, EPA/600/887/045). Tato koncepce se v devadesátých letech stala základem dokumentů EU
pro hodnocení rizik (EEC No. 793/93 a EEC No. 1488/94).
Mezi základní metodické podklady pro hodnocení zdravotních rizik v České republice
patří např. Metodický pokyn odboru ekologických rizik a monitoringu MŢP ČR k hodnocení
rizik č.j. 1138/OER/94, Vyhláška MZ č. 184/1999 Sb., kterou se stanoví postup hodnocení
rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka, Manuál prevence v lékařské praxi
díl VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik, vydaný v roce 2000 Státním zdravotním
ústavem Praha, autorizační návody a literatura doporučená ke kurzu a zkoušce odborné
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způsobilosti v rámci autorizace k hodnocení zdravotních rizik, kterou od 1. 1. 2004 ukládá
zákon č. 258/2000 Sb., metodický pokyn MŢP pro analýzu rizik kontaminovaného území Příloha č. 4 Principy hodnocení zdravotních rizik (Věstník MŢP září 2005) a metodické
materiály hygienické sluţby k hodnocení zdravotních rizik, např. autorizační návod AN/15/04
VERZE 2.
Předmětem hodnocení zdravotních rizik na obyvatelstvo bývá vţdy změna kvality
ovzduší záměrem a hluk.
Hodnocení kvality ovzduší
Pro hodnocení zdravotních rizik byly brány následující hodnoty pozadí dle
monitoringu v roce 2008:
Údaje pro zájmové území podle map ČHMÚ (2008):
škodlivina
TZL

NO2

benzen

průměrování
roční hodnota

hodnota μg/m3
> 30 - 40

max. denní hodnota

116,5

36-tá denní hodnota

> 50 - 60

roční hodnota

> 32 - 40

stanice ČHMÚ Beroun

max. hodinová hodnota

122,2

stanice ČHMÚ Beroun

19-tá hodinová hodnota

98,3

stanice ČHMÚ Beroun

roční hodnota

< 2,0

Výsledky rozptylové studie (podrobnosti příloha 3)
znečišťující látka
PM10 - průměrná roční koncentrace ( g.m-3)
PM10 - maximální denní koncentrace ( g.m-3)
NO2 - průměrná roční koncentrace ( g.m-3)
NO2 - max. hodinová koncentrace ( g.m-3)
benzen - průměrná roční koncentrace ( g.m-3)

minimální
hodnota
0,0033
0,406
0,0008
0,296
2,77E-06

maximální nejbliţší obytná
hodnota
zástavba
0,075
0,496
5
20,1
0,009
0,064
2,1
3,72
0,0001
1,53E-03

Ve všech případech je maximum hodnot příspěvků znečišťujících látek dosahováno
v prostoru budoucího závodu - jedná se tedy v tomto případě spíše o pracovní prostředí.
Z hlediska jednotlivých uvaţovaných znečišťujících látek:
Tuhé znečišťující látky

Z dosavadních poznatků je zřejmé, ţe částice v ovzduší představují významný
rizikový faktor s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Na rozdíl od plynných látek nemají
specifické sloţení, nýbrţ představují směs látek s různými účinky. Současně působí i jako
vektor pro plynné škodliviny. Na vzniku jemných částic tak např. participuje jak SO2, tak i
NO2.
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Z hlediska původu, sloţení i chování se jemná frakce částic do 2,5 m a hrubší frakce
většího průměru významně liší. Jemné částice jsou často kyselého pH, do značné míry
rozpustné a obsahují sekundárně vzniklé aerosoly kondenzací plynů, částice ze spalování
fosilních paliv včetně dopravy a znovu kondenzované organické či kovové páry. Převaţují
zde částice vznikající aţ sekundárně reakcemi plynných škodlivin ve znečištěném ovzduší.
Obsahují jak uhlíkaté látky, které mohou zahrnovat řadu organických sloučenin s moţnými
mutagenními účinky, tak i soli, hlavně sulfáty a nitráty. Mohou téţ obsahovat těţké kovy,
z nichţ některé mohou mít karcinogenní účinek.
V ovzduší jemné částice perzistují dny aţ týdny a vytvářejí více či méně stabilní
aerosol, který můţe být transportován stovky aţ tisíce km. Tím dochází k jejich rozptýlení na
velkém území a stírání rozdílů mezi jednotlivými oblastmi. Velmi důleţité z hlediska
expozice obyvatel je pronikání jemných částic do interiéru budov, kde lidé tráví většinu času.
WHO uvádí, jako sumární dohad z více studií zvýšení celkové úmrtnosti o 0,74 % při
nárůstu denní průměrné koncentrace PM10 o 10 g/m3. Z ukazatelů respirační nemocnosti je
dle WHO nárůst denní průměrné koncentrace PM10 o 10 g/m3 spojen se zvýšením počtu lidí
s příznaky dráţdění dýchacích cest o 3,2 % a se zvýšením počtu hospitalizací z důvodu
respiračních onemocnění o 0,8 %.
Směrnice Rady 1999/30/EC z roku 1999 stanoví pro země Evropské unie limitní
hodnoty PM10 50 g/m3 pro průměrnou 24-hodinovou koncentraci a 40 g/m3 pro roční
průměrnou koncentraci. Tyto limitní hodnoty obsahuje i nařízení vlády k zákonu o ochraně
ovzduší v ČR (597/2006 Sb.).
Rozptylová studie uvádí nejvyšší denní 24hodinovou koncentraci imisního příspěvku
posuzovaného záměru ve výpočtové síti (bez ohledu na nejbliţší obytnou zástavbu) cca 20,1
g/m3, příp. 5,0 g/m3 v obytné zástavbě. Jedná se o hodnoty, které mohou nastat za nejméně
příznivých podmínek tj. podmínek, které během daného roku nebo dokonce po celou dobu
provozu dané technologie nemusí nastat. Jedná se o hodnoty na hranici bezpečnosti i z toho
hlediska, ţe do rozptylové studie byly zadány emise TZL z textilních filtrů na úrovni 20
mg/m3 (hodnoty garantované výrobci textilních filtrů), přičemţ reálné změřené
autorizovaným měřením u dobře provazovaných filtrů jsou pod 10 mg/m3.
Uvedený celkový imisní příspěvek dle záměru můţe za uvedených extrémních
podmínek přispět ke krátkodobému několikadennímu zvýšení úmrtnosti exponovaných
obyvatel cca o 0,37 %, respektive ke zvýšení nemocnosti s příznaky dráţdění dýchacích cest
cca o 1,6 %., a se zvýšením počtu hospitalizací o 0,4 %. K tomu, aby se tento teoretický
účinek skutečně prakticky projevil, by však musel být exponován velký počet obyvatel, coţ
v daném případě není splněno.
Redukce očekávané délky ţivota se začíná dle epidemiologických studií projevovat jiţ
od průměrné roční koncentrace PM10 10 g/m3. Zvýšení tohoto průměru o 10 g/m3 by mělo
být spojeno se zvýšením úmrtnosti o 10 % a nárůstem prevalence bronchitis u dětí o 29 %.
Vzhledem k tomu, ţe realizací záměru dochází k zvýšení imisní zátěţe ve výpočtové síti max.
o 0,496 μg.m-3 (zcela mimo obytnou zástavbu) lze riziko ovlivnění zdraví obyvatel povaţovat
za zanedbatelné, a to i z hlediska počtu osob ovlivněných vlastním záměrem.
Ke kvantitativnímu odhadu zvýšení rizika některých zdravotních ukazatelů u
exponované populace na základě znalosti imisní zátěţe prašným aerosolem frakce PM10 je téţ
moţné pouţít vztahů, které na základě meta-analýzy výsledků epidemiologických studií
publikovala v roce 1995 Aunanová. S pouţitím vztahu, který odvodil Dockery a spol. tak lze
odhadnout frekvenci výskytu bronchitis u dětí. Relativní riziko je moţné stanovit pomocí
vztahu OR = exp ( .C), kde je regresní koeficient 0,02629 (95% interval spolehlivosti CI =
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0,00273-0,05187) a C je roční průměr PM10 v g/m3. Tento vztah můţe být pouţit i jako
indikátor rizika výskytu chronických respiračních symptomů u dětí obecně. Jde přitom o
frekvenci respiračních onemocnění a příznaků jako je chronický kašel, sípot, katar se
zahleněním průdušek apod. Dle epidemiologických studií se u neexponované dětské populace
chronické respirační syndromy vyskytují v cca 3 %.
-

příspěvek záměru max.

0,496 μg/m3

-

přípěvek záměru u obytné zástavby

0,075 μg/m3

-

pozadí

35 μg/m3

-

pozadí včetně max. příspěvku záměru

35,50 μg/m3

-

pozadí včetně příspěvku záměru u obyt. zást.

35,08 μg/m3

Změna prevalence chronické bronchitidy u dětí
varianta
pozadí
max. příspěvek dle záměru
příspěvek u obytné zástavby
pozadí včetně max. příspěvku záměru
pozadí včetně příspěvku záměru u obytné
zástavby

RP
g/m3
35
0,496
0,075
30,50

Prevalence CHRB děti
OR
CHRB děti %
2.5097
7.5290
1.0131
3.0394
1.0020
3.0059
2.5429
7.6286

35,08

2.5150

7.5449

Odhadovaná úroveň imisního pozadí (obecně značně vysoká) tedy podle tohoto
vztahu zvyšuje prevalenci chronické bronchitidy u dětí o cca 150 %. Vlivem imisního
příspěvku záměru po realizaci záměru nedochází k významné prakticky prokazatelné změně
rizika chronické bronchitidy u dětí v prostoru obytné zástavby. Při zohlednění skutečnosti,
ţe skutečně dosahované příspěvky záměru budou niţší (emise z filtrů odlučovacích zařízení
uvaţovány na úrovni 20 mg/m3, přičemţ reálně dosahované < 10 mg/m3) lze konstatovat, ţe
realizací záměru nedojde změně rizika chronické bronchitidy u dětí v oblasti obytné
zástavby.

Oxidy dusíku NOx, resp. NO2

Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější klasické škodliviny v ovzduší. Hlavním
zdrojem antropogenních emisí oxidů dusíku do ovzduší je spalování fosilních paliv. Ve
většině případů jsou emitovány převáţně ve formě oxidu dusnatého, který je ve vnějším
ovzduší rychle oxidován přítomnými oxidanty na oxid dusičitý. Suma obou oxidů je
označována jako NOx. Oxidy dusíku patří mezi látky, které se v ovzduší mohou podílet na
vzniku ozónu a oxidačního smogu. Mohou téţ podléhat reakcím vedoucím ke vzniku jemné
frakce pevných částic a řady organických dusíkatých sloučenin s moţným vlivem na zdraví.
Oxid dusičitý NO2 je z hlediska účinků na lidské zdraví významnější a je o něm
k dispozici nejvíce údajů. Hodnocení rizika bude proto provedeno pro tuto látku.
WHO povaţuje za hodnotu LOAEL (nejniţší úroveň expozice, při které jsou ještě
pozorovány zdravotně nepříznivé účinky) koncentraci 375 - 565 g/m3 při 1 - 2 hodinové
expozici, která u této části populace zvyšuje reaktivitu dýchacích cest a působí malé změny
plicních funkcí.
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Některé studie naznačují, ţe NO2 zvyšuje bronchiální reaktivitu u citlivých osob při
působení dalších bronchokonstrikčních vlivů (chlad, cvičení, alergeny v ovzduší) jiţ při
niţších úrovních krátkodobé expozice.
Skupina expertů WHO proto při odvození návrhu doporučeného imisního limitu
vycházejícího z hodnoty LOAEL pouţila míru nejistoty 50 % a tak dospěla u NO2 k
doporučené 1 hodinové limitní koncentraci 200 g/m3.
V EU platí pro NO2 imisní limit 200 g/m3 jako 1 hodinová průměrná koncentrace, 40
g/m jako průměrná roční koncentrace a 30 g/m3 jako průměrná roční koncentrace pro
ochranu ekosystémů. Tyto limity jsou nyní implementovány nařízením vlády i v ČR
(597/2006 Sb.).
3

Z výsledků rozptylové studie vyplývá, ţe nejvyšší krátkodobé 1-hodinové maximální
koncentrace v ţádném z výpočtových bodů nedosáhnou hodnotu 400 g/m3 (v součtu maxima
měřící stanice Beroun a maxima výpočtové sítě rozptylové studie), nad kterou by bylo moţné
očekávat první prokazatelné projevy v podobě zvýšené reaktivity dýchacích cest a malého
ovlivněni plicních funkcí u nejvíce citlivé části populace, to jest u astmatiků a pacientů s
obstrukční chorobou plicní. Vzhledem k tomu, ţe přitom vycházíme z maximálních
krátkodobých koncentrací za teoreticky nejnepříznivějších rozptylových podmínek, je v tomto
odhadu dostatečná rezerva i pro případné další navýšeni o pozadí koncentrace oxidů dusíku ze
vzdálenějších zdrojů.
Konkrétní očekávané zvýšení hodinových koncentrací NO2 (při nejméně příznivých
podmínkách) souvisejících se záměrem by se dle rozptylové studie mělo u nejhoršího bodu
výpočtové sítě (v prostoru závodu dle záměru) pohybovat do 3,72 g/m3, u obytné zástavby
pak do 2,1 g/m3. Jedná se o teoretickou koncentraci, která je hodnocena pro nejméně
příznivé podmínky, které v daném roce, a dokonce za celou existenci provozu nemusí nastat.
K částečné kvantifikaci rizika výskytu některých nepříznivých zdravotních projevů u
exponované populace doporučují Vít a Michalík v metodickém přístupu k hodnocení
zdravotních rizik ze silniční dopravy pouţít predikčních vztahů, které v roce 1995 publikovala
Aunanová.
Na základě znalosti průměrných roční koncentrace je moţné odhadnout nárůst výskytu
chronických respiračních symptomů a astmatických symptomů u dětí. U chronických
respiračních symptomů jde o frekvenci respiračních onemocnění a příznaků jako je chronický
kašel, sípot, katar se zahleněním průdušek apod. Téţ u frekvence akutních astmatických potíţí
se předpokládá pouze určitý podíl vlivu znečištěného ovzduší spolu s dalšími faktory, jako
jsou studený vzduch, dráţdivé látky ve vnitřním prostředí budov a respirační infekce a
vzájemně potencovaný efekt působení vyvolávajících alergenů a znečištěného ovzduší. Dle
epidemiologických studií se u neexponované dětské populace chronické respirační syndromy
vyskytují v cca 3%, výskyt astmatických respiračních symptomů uvádějí české studie v
rozmezí 4-6 %.
Relativní riziko chronických respiračních syndromů je pak moţné stanovit podle
vztahu OR = exp( .C), kde je regresní koeficient 0,0055 (95% interval spolehlivosti CI =
0,0026-0,0088) a C je roční průměrná koncentrace NO2 v g/m3. Pro riziko výskytu
astmatických respiračních symptomů je regresní koeficient
= 0,016 (95% CI = 0,0020,030).
K odhadu rizika účinků NO2 byly do výpočtu v tabulkách č.1 a 2 dosazeny modelové
průměrné roční koncentrace IHr z rozptylové studie, které vycházejí pro nejhorší výpočtový
výsledek.
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Výsledky vyhodnocení jsou uvedeny v následujících tabulkách.
-

pozadí - 36 μg/m3

-

max. příspěvek záměru - 0,064 μg/m3

-

příspěvek záměru u obytné zástavby - 0,009 μg/m3

-

pozadí včetně max. příspěvku záměru - 36,046 μg/m3

-

pozadí včetně u obytné zástavby - 36,009

Výskyt chronických respiračních symptomů u dětí v závislosti na roční průměrné
koncentraci
Výpočet OR= exp( .C)

IHr

pozadí
max. příspěvek dle
záměru
příspěvek u obytné
zástavby
pozadí včetně max.
příspěvku záměru
pozadí včetně příspěvku
záměru u obytné
zástavby

( g/m3)

OR 5%

OR

36

1.098

0,064

Výskyt chron.resp.symptomů u
dětí (%)

OR 95%

5%

95%

1.219

1.373

3.294

3.657

4.118

1.000

1.000

1.001

3.000

3.001

3.002

0,0095

1.000

1.000

1.000

3.000

3.000

3.000

36,046

1.098

1.219

1.373

3.295

3.658

4.120

36,009

1.098

1.219

1.373

3.294

3.657

4.119

Výskyt akutních astmatických symptomů u dětí v závislosti na roční průměrné koncentraci
Výpočet OR=
Výskyt astmat. symptomů u dětí (%)
exp( .C)
OR
5%
95%
( g/m3) OR OR
5%
95% min max min max min max
36 1.075 1.779 2.945 4.299 6.448 7.116 10.673 11.779 17.668
IHr

pozadí
max. příspěvek dle
0,064
záměru
příspěvek u obytné
0,0095
zástavby
pozadí včetně max.
36,046
příspěvku záměru
pozadí včetně
příspěvku záměru u 36,009
obytné zástavby

1.000

1.001

1.002 4.001 6.001 4.004 6.006 4.008 6.012

1.000

1.000

1.000 4.000 6.000 4.001 6.001 4.001 6.002

1.075

1.780

2.949 4.299 6.449 7.121 10.681 11.795 17.692

1.075

1.779

2.945 4.299 6.448 7.117 10.675 11.782 17.673

Výskyt astmatických symptomů u dětí by se měl dle výpočtu v současné době
pohybovat v rozmezí daném intervalem spolehlivosti, tedy zhruba mezi 4,3 - 17,7 % s
průměrem 7,1 - 10,7 %. Z případných 100 exponovaných dětí by tedy v průměru 7 - 11
mohlo mít astmatické potíţe, přičemţ pouze u 3 - 6 z nich by je bylo moţné přisuzovat
znečištěnému ovzduší. Nárůstem znečištění ovzduší oxidy dusíku v důsledku uvaţovaného
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záměru se tato situace prakticky nezmění a to i při uvaţování nejhoršího výsledku výpočtové
sítě. U obytné zástavby nedochází k zaznamenatelné změně.
Charakterizace rizika pro benzen
Podstatou zdravotního rizika benzenu při expozici imisím z dopravy je pozdní
karcinogenní účinek na základě dlouhodobé chronické expozice. Z tohoto důvodu nejsou
hodnoceny krátkodobé maximální koncentrace a odhad rizika by měl být zaloţen na
kvantifikaci míry karcinogenního rizika na základě modelovaných průměrných ročních
koncentrací.
K vyjádření míry karcinogenního rizika se pouţívá pravděpodobnost zvýšení výskytu
nádorového onemocnění nad běţný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny při
celoţivotní expozici. Tento údaj (ILCR - Individual Lifetime Cancer Risk) můţeme
jednoduše získat pomocí referenční hodnoty UR (jednotky rakovinového rizika) pro inhalační
expozici, která udává horní hranici zvýšeného celoţivotního rizika rakoviny u jednotlivce při
celoţivotní expozici koncentraci 1 g.m-3, dle vzorce: ILCR = IHr x UR
Při pouţití jednotky karcinogenního rizika, kterou udává WHO ve Směrnici pro
ovzduší v Evropě z roku 2000 (UCR = 6x10-6) odpovídá odhadu imisního pozadí 1,0 g /m3
pravděpodobnost celoţivotního karcinogenního rizika ILCR v hodnotě 6 x 10-6. Vlastní
imisní příspěvek posuzovaného záměru by odpovídal míře karcinogenního rizika 9,18 x 10-9,
v nejhorším bodě výpočtové sítě, u obytné zástavby pak 6,0 x 10-10.
Při hodnocení bezprahového karcinogenního účinku se vychází z principu společensky
přijatelného rizika, tedy míry navýšení celoţivotního rizika onemocnění v populaci, která je
povaţována za nevýznamnou a ještě akceptovatelnou.
Toto společensky přijatelné riziko se uvádí v rozmezí od 1x10-4, tedy 1 případ
onemocnění na 10 000 exponovaných osob (tuto hodnotu rizika pouţívá při stanovení
tolerovatelných koncentrací např. holandský národní ústav pro zdraví a ţivotní prostředí) aţ
1x10-6, tedy jeden případ onemocnění na milion exponovaných osob, pouţívaný např. US
EPA a často uváděný v různých metodických materiálech. Podle MZ ČR je prakticky
vzhledem k nejistotě odhadu expozice i vlastního stanovení referenční hodnoty moţné za
hraniční přijatelné rozmezí rizika povaţovat řádovou úroveň pravděpodobnosti 10-6 (tedy do
10 případů onemocnění na milion exponovaných osob).
Je tedy zřejmé, ţe odhadované imisní pozadí benzenu, které však pro danou lokalitu
můţe být nadhodnocené, se pohybuje kolem horního okraje přijatelné hraniční úrovně rizika.
Vlastní vliv záměru z pohledu související dopravy je prakticky zanedbatelný.
Celkově lze konstatovat, ţe znečištění ovzduší způsobené záměrem nevyvolá
prokazatelnou změnu zdravotních rizik obyvatel v okolí.
Z hlediska území zatíţeného rizikovou koncentrací tuhých znečišťujících látek (PM 10)
je však nutno trvat na opatřeních vedoucích k sníţení emisí této znečišťující látky. Opatření
jsou uvedena v návrhu opatření.
Hodnocení hluku
Při hodnocení působení hluku na organismus v běţných podmínkách ţivotního
prostředí mají nepříznivý vliv spíše projevy nespecifického účinku hluku na organizmus neţ
primární působení na sluchový orgán. Jedná se zde o obecnou odpověď organismu cestou
centrální nervové soustavy, vegetativního systému a humorálního řízení řady funkcí
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organizmu na nadměrnou hlukovou zátěţ. Konečné projevy nacházíme v patologii
kardiovaskulárního systému, dýchacího systému, centrálního nervového systému, v patologii
imunitního systému apod. Dle analýzy dostupných epidemiologických dat, které byly
podrobeny kritické analýze (TNO, 1994) je moţno definovat kauzální vztah mezi hlukovou
expozicí v pracovním eventuelně ţivotním prostředí a postiţením sluchového aparátu jako
vztah potvrzený v epidemiologických studiích dostatečným důkazem. Kauzalita vlivu
expozice hlukové zátěţi na sluchovou ztrátou je klasifikována dostatečným důkazem (TNO,
1994).
Vliv hluku na kardiovaskulární aparát studovala celá řada odborníků (Havránek,
Cohen, Schulz, Babisch, Manikowski, Šišma a další). Dle analýzy epidemiologických dat
(TNO, 1994) je moţno definovat kauzální vztah mezi hlukovou expozicí v pracovním
eventuelně ţivotním prostředí a postiţením kardiovaskulárního aparátu (výskyt hypertenze,
ischemické choroby srdeční včetně infarktu myokardu) jako vztah potvrzený v
epidemiologických studiích dostatečným důkazem. Nepříznivé pocity na rušivý vliv hlukové
expozice jako jsou vztek, nelibost, diskomfort, nespokojenost, špatného se cítění jsou obvykle
pociťovány při interferenci hlukové zátěţe a aktuální aktivity. Dle analýzy epidemiologických
dat (TNO, 1994) je moţno definovat kauzální vztah mezi hlukovou expozicí v pracovním,
eventuelně ţivotním prostředí a postiţením v oblasti psychosociální pohody, eventuelně
zvýšené incidence psychiatrických onemocnění (je jiţ méně těsný a lze jej klasifikovat jako
omezený důkaz). Působení hluku na usínání a kvalitu i délku spánku patří k nejzávaţnějším
systémovým účinkům. Spánek je povaţován za aktivní zotavovací proces, spánek má význam
pro obnovu pracovní schopnosti, zejména ústřední nervové soustavy a je pro organizmus
naprostou nutností. Tato oblast byla opět studována celou řadou specialistů (Havránek, Šišma,
Griefahn, Martiník). Dle analýzy publikovaných epidemiologických dat (TNO, 1994) je
moţno definovat kauzální vztah mezi hlukovou expozicí v pracovním eventuelně ţivotním
prostředí a postiţením v oblasti ovlivnění spánku a jeho kvality (buzení, hloubka spánku,
subjektivní kvalita spánku), který je charakterizován jako dostatečný důkaz. Vliv hluku na
imunitní a hormonální systém je klasifikován omezenými důkazy.
Dle analýzy publikovaných epidemiologických dat (TNO, 1994) je moţno
charakterizovat kauzalitu vztahu mezi hlukovou expozicí v pracovním event. ţivotním
prostředí a postiţením plodu (niţší porodní váha) omezeným důkazem, výskyt vrozených
vývojových vad nedostatečným důkazem.
Na základě poţadavku holandské vlády byla TNO Institute of Preventive Health Care
v Leidenu (Holandsko) provedena kritická analýza doposud publikovaných
epidemiologických studií zabývajících se hodnocením vztahu expozice hluku a zdravotních
projevů. V této souhrnné zprávě je definován vztah dávky a účinku. Vztah dávky a účinku je
odvozen pro postiţení různých orgánových systémů při různých, ale přesně definovaných
hlukových expozicích v ţivotním i v pracovním prostředí.
Hodnoty hluku, pod kterými u průměrné populace nebyly pozorovány nepříznivé
zdravotní projevy (epidemiologické studie - TNO, 1994)
Nepříznivý zdravotní projev
sluhová ztráta
Hypertenze
ICHS

Typ prostředí
zatíţené hlukem
ŢP
ŢP - plod
ŢP + sil. doprava
ŢP + let. doprava
ŢP + sil. doprava
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Projev nebyl pozorován pod hodnotou
parametr
měřená hodnota
místo
LAeg 24 h
70 dB (A)
interiér
LAeg 8 h
méně 85 dB (A)
interiér
LAeg 6 - 22 h
70 dB (A)
exteriér
LAeg 6 - 22 h
70 dB (A)
exteriér
LAeg 6 - 22 h
65 - 70 dB (A)
exteriér
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Nepříznivý zdravotní projev

Typ prostředí
Projev nebyl pozorován pod hodnotou
zatíţené
hlukem LAeg 6 - 22 h
ŢP
+ let. doprava
65 - 70 dB (A)
exteriér
porodní váha
ŢP + sil. doprava Ldn
62 dB (A) ?
Rozmrzelost
ŢP
Ldn
42 dB (A)
exteriér
ovlivnění spánku - subjektivní ŢP doba spánku
LAeg noc
40 dB (A)
exteriér
kvalita
ovlivnění spánku - nálada ŢP doba spánku
LAeg noc
méně 60 dB (A)
exteriér
následující den
ovlivnění spánku - výkonnost ŢP doba spánku
LAeg noc
méně 60 dB (A)
exteriér
následující den

Informace vyplývající ze vztahu dávky a účinku jsou vyuţity v oblasti prevence hluku
a to pro stanovení nejvýše přípustných hodnot hluku. Nejvýše přípustné hodnoty hluku v
ţivotním prostředí vychází z jednotné strategie. Tento přístup je zaloţen na neškodnosti
působící noxy (hluku).
Z výsledků epidemiologických studií, potvrzených i u nás, vyplývá těsnější vztah mezi
indikátory nepříznivých zdravotních účinků hluku a hlukovou expozicí pro noční hluk.
Důvodem je jak homogenní expozice, neboť většina populace tráví noc doma a příliš se neliší
při svých aktivitách, tak i působení hluku prostřednictvím narušeného spánku, které se
projevuje, i kdyţ nedochází přímo k probuzení.
Hygienické limity pro hluk z dopravy, povýšené o korekce v podstatě vynucené
reálnou situací a moţnostmi, se jiţ pohybují v oblasti hlukové expozice vyvolávající i u
průměrně citlivých osob některé nepříznivé účinky. Prahové úrovně expozice pro prokázané
nepříznivé účinky hluku v denní době jsou znázorněny vybarvením v následující tabulce.
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové expozice - den (LAeq, 6-22 h)
Nepříznivý účinek

dB(A)
40-45

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Sluchové postiţení ¤*
Zhoršené osvojení řeči a
čtení u dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěţování
Mírné obtěţování
¤ *přímá expozice hluku v interiéru

Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové expozice - noc (LAeq, 22-6 h)
Nepříznivý účinek

dB(A)
35-40

40-45

Zhoršená nálada a výkonnost
následující den
Subjektivně vnímaná horší
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65+
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Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové expozice - noc (LAeq, 22-6 h)
Nepříznivý účinek

dB(A)
35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60-65

65+

kvalita spánku
Zvýšené uţívání sedativ
Obtěţování hlukem
Zvýšená nemocnost

Dominantním zdrojem hluku v prostoru Berouna a Králova Dvora je automobilová
doprava po dálnici D5 a na komunikaci II/605, v případě Králova Dvora pak ještě silnicí
11524 přes nám. Míru. Hluková mapa z D5 (výřez) je uvedena v kapitole C.2.8. Je zřejmé, ţe
zájmové území záměru se v současnosti vyskytuje v hlukovém pásmu 70 - 75 dB.
Akustická studie nebyla v rámci oznámení zpracována, protoţe venkovní chráněné
prostory jsou od objektů záměru značně vzdáleny.
Nejbliţší obytné objekty jsou v Berouně cca 250 m od areálu, severně od dálnice D5 a
vlastní zdroj je touto dálnicí odcloněn; na Jarově cca 700 m a ve Dvoře Královém více jak
1 km. Vzhledem ke konfiguraci terénu, charakteru zdroje a emisní vydatnosti není reálný
předpoklad akustického ovlivnění nejbliţších obytných objektů.
Realizací záměru dojde v Králově Dvoře na trase přes nám. Míru k sníţení frekvence
nákladních aut (a tím i k sníţení akustické zátěţe z dopravy).
Moţnost existence zdravotního rizika hluku u obyvatel v okolí záměru je moţné
v souvislosti s daným záměrem spolehlivě vyloučit.
Realizace záměru nepřináší významnou změnu proti stávajícímu stavu z hlediska
zdravotních rizik Z tohoto pohledu povaţuje zpracovatel studie zdravotní rizika vyplývající z
realizace záměru za akceptovatelná, a to i při úvaze dlouhodobé expozice.
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby, činnosti nebo technologie
V rámci vlastní etapy výstavby nedojde k prokazatelnému ovlivnění obytných objektů,
protoţe vlastní výstavba není svým rozsahem náročná a areál je umístěn mimo obytnou
zástavbu.
Účinky záměru realizace a následného provozu záměru jsou vyhodnoceny
v předchozích odstavcích.
Počet obyvatel ovlivněných na dopravní trase je velmi těţko stanovitelný. Část
vstupních suroviny stejně, tak jako produkty budou dopravovány po dálnici D5, sjezdem
v Králově Dvoře a dále po komunikaci č. 11524. Realizací záměru dojde poklesu dopravy
(frekvence nákladních aut) přes nám. Míru v Královém Dvoře.Vstupní suroviny z Vápenky
Čertovy schody budou dopravovány přes Křiţatky (prázdné vozy) a přes Havlíčkův mlýn
(plné vozy).
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Narušení faktorů pohody
Realizací záměru v dané lokalitě nevzniká významná zátěţ v území, která by mohla
ovlivnit faktory pohody v okolí.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Etapa výstavby
Vlastní výstavba závodu dle záměru nemá podstatný vliv na kvalitu ovzduší. Přesto je
v kaţdém případě nutno během výstavby všechny plošné zdroje (skládky zemin, prašných
materiálů) chránit před vznikem nadměrné sekundární prašnosti v případě nepříznivých
klimatických podmínek (omezení objemu skládek, postřik v případě suchého a větrného
počasí).
Etapa provozu
Problematika emisí je podrobně uvedena v kapitole B.III.1. Vyhodnocení je provedeno
formou rozptylové studie - příloha 3, kde jsou vyhodnoceny příspěvky k imisní zátěţi
v anorganickém a organickém znečištění po uvedení betonárny do provozu.
Emisní vydatnost jednotlivých druhů zdrojů znečišťování ovzduší provozu dle záměru:
Emisní vydatnost z bodových zdrojů:
znečišťující látka
PM10
SO2
NOx
CO
Corg.

g/hod
210
2,28
308,7
76
15,2

hmotnostní tok
kg/den
1,921
0,018
2,47
0,608
0,122

t/rok
0,345
0,003
0,433
0,107
0,021

Emisní vydatnost z plošných zdrojů:
znečišťující látka
PM10
SO2
NOx
Benzen

g/s
0,00627
0,00027
0,03420
0,00005

hmotnostní tok
kg/den
0,31654
0,00432
0,57919
0,00152

t/rok
0,10819
0,00104
0,13901
0,00037

Emisní vydatnost liniových zdrojů
znečišťující látka
PM10
SO2
NOx
Benzen

g/s/km
8,053E-05
3,631E-06
6,506E-04
5,847E-06

hmotnostní tok
kg/den/km
3,479E-03
1,569E-04
2,811E-02
2,526E-04
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Podle imisních map ČHMÚ pro rok 2007 a 2008 leţí sledované území v ploše
s následujícími hodnotami koncentrací:
rok 2007 ( g/m3)

rok 2008 ( g/m3)

roční koncentrace NO2

26 - 32

32 - 40

roční koncentrace PM10

30 - 40

30 - 40

Beroun > 60

50 -60

<2

<2

36. nejvyšší denní koncentrace PM10
roční koncentrace benzenu

Zákonem č. 86/2002 Sb. v platném znění jsou v § 7 definovány oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší jako území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota
imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek. Vymezení oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší a jejich případné změny provádí ministerstvo jedenkrát za rok a zveřejňuje je
ve Věstníku MŢP. Jako nejmenší územní jednotky, pro které jsou oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší vymezeny, byla zvolena území stavebních úřadů. Zatím došlo k vymezení
oblastní se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat z let 2004 - 2007. Zájmové území patří
do zóny Středočeský kraj, pod stavební úřad Beroun (umístění záměru) a Králův Dvůr
(dopravní trasy). V následující tabulce jsou uvedeny % území stavebních úřadů Beroun a
Králův Dvůr, na kterých došlo v letech 2004 - 2007 k překročení imisních limitů, imisních
limitů včetně meze tolerance a cílových imisních limitů.

2004
2005
2006
2007
2008

stavební
úřad

na
základě
dat z roku

Tabulka překročení limitních hodnot a cílových imisních limitů:
PM10
(r IL)

PM10
(d IL)

Beroun
Králův Dvůr
Beroun
Králův Dvůr
Beroun
Králův Dvůr
Beroun
Králův Dvůr
Beroun
Králův Dvůr

1,3
-

17,3
3,6
99,7
60,4
50,5
34,5
7,6
3,9
2,3
0,6

PM10 36. nejvyšší
24h průměr >55
g/m3 > 35x/rok*
v % území stavebního úřadu
3,6
0,8
0,3
0,3
NO2
(r IL)

cílový
imisní limit
pro B(a)P
12
5,8
11,6
5,8
6,2
2,7

r IL - roční imisní limit
d IL - denní imisní limit
* - překročení imisního limitu a meze tolerance

Výpočet příspěvků k imisní zátěţi byl proveden ve výpočtové síti o kroku 100 m,
která představuje celkem 552 výpočtových bodů.
Výpočtová síť je zřejmá z mapového podkladu, který je součástí předloţené
rozptylové studie v příloze 3.
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Rozptylová studie byla zpracována v jedné variantě hodnotící příspěvky vlastní
technologie výroby betonových směsí (bodové a plošné zdroje) a související dopravy (plošné
a liniové zdroje) po uvedení do provozu.
Rozptylovou studii byly posouzeny následující škodliviny - tuhé znečišťující látky
TZL (PM10), oxidy dusíku a benzen. Jedná se o škodliviny na něţ je širší okolí záměru citlivé.
Ostatní znečišťující látky nebyly posuzovány (i kdyţ byly v některých případech vyčísleny)
s ohledem na skutečnost, ţer jejich posuzovávání nemá pro dané území praktický význam
(např. SO2, CO apod.)
V případě liniových zdrojů byla uvaţována pouze doprava, resp. navýšení dopravy
v úseku budoucí závod - křiţovatka s 11524. Na úseku komunikace mezi tímto bodem přes
nám. Míru v Králově Dvoře dochází záměrem k poklesu frekvence dopravy nákladních aut,
coţ v rozptylové studii nebylo zohledňováno. Úsek na Čertovy schody - dovoz vápence a
vápenného hydrátu - (prázdná nákladní auta přes Křiţatky, plná přes Havlíčkův mlýn) nebyl
rovněţ do rozptylové studie zahrnut. Doprava v této oblasti byla posouzena v rámci záměru
„Modernizace výroby vápna a mletých vápenců“ (kód MZP177) a bylo vydáno kladné
stanovisko MŢP dne 26.11.2008. Posuzování dopravy předmětného záměru zahrnovalo i
dotčenou část Králova Dvora. Realizací záměru (výroba SOMS) nedochází ke zvýšení výroby
ve Vápence Čertový schody ani k navýšení dopravy na souvisejících komunikacích s
vápenkou.
V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve
výpočtové síti nejniţší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek. V
detailech odkazujeme na přílohu 3.
znečišťující látka
PM10 - průměrná roční koncentrace ( g.m-3)
PM10 - maximální denní koncentrace ( g.m-3)
NO2 - průměrná roční koncentrace ( g.m-3)
NO2 - max. hodinová koncentrace ( g.m-3)
benzen - průměrná roční koncentrace ( g.m-3)

minimální
hodnota
0,0033
0,406
0,0008
0,296
2,77E-06

maximální nejbliţší obytná
hodnota
zástavba
0,075
0,496
5
20,1
0,009
0,064
2,1
3,72
0,0001
1,53E-03

Ve všech případech je maximum hodnot příspěvků jednotlivých posuzovaných
znečišťujících látek dosahováno v prostoru budoucího závodu dle záměru - jedná se tedy v
případě těchto maxim spíše o pracovní prostředí.
K jednotlivým znečišťujícím látkám:
Vyhodnocení příspěvků suspendovaných částic PM10 k imisní zátěţi zájmového území
Příspěvky PM10 k imisní zátěţi z hlediska ročního aritmetického průměru jsou
v bodech výpočtové sítě maximálně 0,496 g.m-3. Imisní limit je 40 μg.m-3. Zájmové území
lze podle imisních map ČHMÚ pro rok 2007 a 2008 charakterizovat úrovní koncentrace PM 10
v pásmu 30 - 40
g.m-3. Stanice AIM (automatizovaný imisní monitoring) Beroun
nesignalizovala v letech 2007 a 2008 překračování ročního imisního limitu (naměřeno 34,3 a
30,3 g.m-3). Co se týká oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší z titulu překroční imisního
limitu pro roční koncentrace PM10, Území stavebního úřadu Beroun bylo v letech 2004 2008 vyhlášeno oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší z titulu překroční imisního limitu pro
roční koncentrace PM10 pouze na základě hodnot v roce 2005 (1,3 % území). Území
stavebního úřadu Králův Dvůr nebylo za roky 2004 - 2008 vyhlášeno oblastí se zhoršenou
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kvalitou ovzduší z titulu překroční imisního limitu pro roční koncentrace PM10. Příspěvek
záměru k imisnímu pozadí je nevýznamný a pohybuje se na úrovni do 1,24 % imisního limitu
v nejhorším bodě výpočtové sítě, který je umístěn v areálu firmy Franken Maxit s.r.o. Lze
tedy s jistotou předpokládat, ţe nebude z titulu provozu záměru docházet k překračovaní
imisního limitu představovaného ročním aritmetickým průměrem pro PM10.
Toto konstatování lze podepřít argumentem, ţe v rozptylové studii byl uvaţován
výstup PM10 z filtrů na úrovni 20 mg.m-3 (hodnota zaručovaná výrobci filtrů), přičemţ
v reálných podmínkách podle výsledků autorizovaných měřených je zcela běţně dosahováno
hodnot pod 10 mg.m-3.
Krátkodobé koncentrace PM10: Imisní limit je 50 μg.m-3 (denní aritmetický průměr)
s tolerancí překračování 35 x ročně. Zájmové území lze podle imisních map ČHMÚ pro rok
2007 charakterizovat úrovní koncentrace PM10 v pásmu >60 g.m-3, pro rok 2008 v pásmu
50 - 60 g.m-3. Stanice AIM Beroun signalizovala v letech 2007 a 2008 překračování
denního imisního limitu (36. nejvyšší hodnota byla 62,0 a 57,5 g.m-3). V letech 2004 - 2008
došlo na části území stavebních úřadů Beroun a Králův Dvůr k překročení limitní hodnoty pro
PM10 - 24 hod. Zájmové území je tedy citlivé na krátkodobé koncentrace PM10.
Spočítané příspěvky PM10 k imisní zátěţi z hlediska denního aritmetického průměru
jsou v bodech výpočtové sítě maximálně 20,1 g.m-3. Toto maximum se vyskytuje v areálu
závodu dle záměru - jedná se tedy spíše o pracovní prostředí. Další maximum se vyskytuje
mimo areál u Litavky (bod 243) ve výši 11 g.m-3.
Z hlediska výpočtového programu Symos se jedná o vypočtenou max. hodnotu za
nejméně příznivých podmínek, která v daném roce, příp. i za celou dobu provozu nemusí
nastat. Rozhodující pro plnění emisního limitu je 36-tá nejvyšší hodnota, kterou program
Symos neumí zatím přímo spočítat. Lze ji spočítat zpětně při zadání limitní hodnoty podstatně
niţší neţ platné, ve srovnání s dobou překročení. Podle jiných rozptylových studií, kde toto
bylo provedeno, je pak tato hodnota minimálně o dva řády niţší neţ maximální spočítána
přímo.
V návrhu opatření jsou uvedena další opatření k sniţovaní emisí této znečišťující látky
z posuzovaného zdroje znečišťování ovzduší a to i z toho důvodu, ţe umisťování nových
průmyslových zdrojů do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší je vţdy velmi citlivé, bez
ohledu na skutečnost v jaké míře se předmětný zdroj na kvalitě ovzduší podílí.
S ohledem na konzervativně volené vstupy do rozptylové studie z hlediska
koncentrace PM10 v odpadním plynu z bodových zdrojů znečišťování ovzduší (v reálu méně
neţ poloviční) a navrţená opatření lze provoz dle záměru povaţovat za akceptovatelný.

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěţi zájmového území
Příspěvky NO2 k imisní zátěţi z hlediska ročního aritmetického průměru jsou
v bodech výpočtové sítě maximálně 0,064 g.m-3. Imisní limit je 40 μg.m-3. Zájmové území
lze podle imisních map ČHMÚ pro rok 2007 a 2008 charakterizovat úrovní koncentrace NO2
26 - 40 g.m-3. Stanice AIM Beroun nesignalizovala v letech 2007 a 2008 překračování
ročního imisního limitu (naměřeno 31,9 a 33,3 g.m-3). V letech 2006, 2007 a 2008 bylo
území stavebního úřadů Beroun vyhlášeno oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší z titulu
překroční imisního limitu pro roční koncentrace NO2 na části jeho území (0,3 - 0,8 %
plochy). Území stavebního úřadu Králův Dvůr nebylo za roky 2004 - 2008 vyhlášena oblastí
se zhoršenou kvalitou ovzduší z titulu překroční imisního limitu pro roční koncentrace NO2.
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Příspěvek záměru k imisnímu pozadí je nevýznamný a pohybuje se na úrovni 0,16 %
imisního limitu v nejhorším bodě výpočtové sítě. Lze tedy předpokládat, ţe z titulu provozu
záměru nebude docházet k překračovaní imisního limitu představovaného ročním
aritmetickým průměrem pro NO2.
Z hlediska vypočtených příspěvků k aritmetickému průměru za 1 h pro NO2 je ve
výpočtové síti dosaţena maximální koncentrace 3,72 g.m-3. Imisní limit je 200 μg.m-3
s tolerancí překračování 18 x ročně. Stanice AIM Beroun nesignalizuje v letech 2007 a 2008
překračování hodinového imisního limitu (19. nejvyšší hodnota 96,0 a 98,3 g.m-3). Území
stavebních úřadů Beroun a Králův Dvůr nebyla za roky 2004 - 2008 vyhlášena oblastí se
zhoršenou kvalitou ovzduší z titulu překroční imisního limitu pro hodinové koncentrace NO2.
Příspěvek záměru k imisnímu pozadí je nevýznamný a pohybuje se na úrovni 1,86 %
imisního limitu v nejhorším bodě výpočtové sítě. Lze tedy s jistotou předpokládat, ţe z titulu
provozu záměru nedojde k překračovaní imisního limitu představovaného aritmetickým
průměrem/1 hod. pro NO2.
Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěţi zájmového území
Příspěvky benzenu k imisní zátěţi z hlediska ročního aritmetického průměru jsou
v bodech výpočtové sítě maximálně 0,00153 g.m-3. Imisní limit je 5 μg.m-3. Podle imisních
map ČHMÚ pro rok 2007 leţí sledované území v ploše s hodnotami průměrných ročních
koncentrací benzenu < 2 g/m3. Z hlediska příspěvků k aritmetickému průměru imisní zátěţe
benzenu je patrné, ţe jsou dosahovány koncentrace pohybující se hluboko pod hodnotou
imisního limitu pro benzen. Příspěvek záměru k imisnímu pozadí se pohybuje na úrovni do
0,03 % imisního limitu v nejhorším bodě výpočtové sítě. Lze tedy s jistotou předpokládat, ţe
z titulu provozu záměru nedochází k překračování imisního limitu představovaného ročním
aritmetickým průměrem pro benzen.
Celkově lze tudíţ učinit závěr, ţe provoz míchacího zařízení na výrobu suchých
omítkových a maltových směsí (SOMS), které má být realizováno v blízkosti stávajícího
skladu firmy Franken Maxit s.r.o., v navrţené průmyslové zóně, mezi stávajícím areálem
firmy Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost a tokem Litavky, na katastru
Beroun, je ve vztahu ke zjištěným hodnotám imisní zátěţe a následně i ve vztahu
k obyvatelstvu akceptovatelný.
V kaţdém případě je však potřeba upozornit na nutnost důsledně se věnovat
omezování emisí tuhách znečišťujících látek.
Vliv záměru na kvalitu ovzduší lze při akceptování navrţených opatření povaţovat za
akceptovatelný.
Záměr nemá prokazatelný vliv na klimatické podmínky v předmětné oblasti.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
Dominantním zdrojem hluku v prostoru Berouna a Králova Dvora je automobilová
doprava po dálnici D5 a na komunikaci II/605, v případě Králova Dvora pak ještě silnice
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11524 přes nám. Míru. Hluková mapa z D5 (výřez) je uvedena v kapitole C.2.8. Je zřejmé, ţe
zájmové území záměru se v současnosti vyskytuje v hlukovém pásmu 70 - 75 dB.
Akustická studie nebyla v rámci oznámení zpracována, protoţe venkovní chráněné
prostory jsou od objektů záměru značně vzdáleny.
Nejbliţší obytné objekty jsou v Berouně cca 250 m od areálu, severně od dálnice D5 a
vlastní zdroj je touto dálnicí odcloněn; na Jarově cca 700 m a ve Dvoře Královém více jak
1 km. Vzhledem ke konfiguraci terénu, charakteru zdroje a emisní vydatnosti není reálný
předpoklad akustického ovlivnění nejbliţších obytných objektů.
Realizací záměru dojde v Králově Dvoře na trase přes nám. Míru k sníţení frekvence
nákladních aut (a tím i k sníţení akustické zátěţe z dopravy). V případě dopravní trasy
související s dovozem vstupních materiálů z Vápenky Čertovy schody - doprava v této oblasti
byla posouzena v rámci záměru „Modernizace výroby vápna a mletých vápenců“ (kód
MZP177) a bylo vydáno kladné stanovisko MŢP dne 26. 11. 2008. Posuzování dopravy
předmětného záměru zahrnovalo i dotčenou část Králova Dvora (včetně Křiţatek a Karlovy
Huti). Realizací záměru (výroba SOMS) nedochází ke zvýšení výroby ve Vápence Čertovy
schody ani k navýšení dopravy na souvisejících komunikacích s vápenkou.
Realizací záměru nelze předpokládat změnu akustické situace ve venkovním
chráněném prostoru ani venkovním chráněném prostoru staveb.
Vliv nevýznamný.
Nejsou známy další fyzikální či biologické vlivy záměru.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti
Realizací záměru dochází ke změně v odvodňování území vybudováním zpevněných a
zastavěných ploch.
Realizací záměru dochází k změně v odvodňování území. Na stávajícím nezpevněném,
zemědělsky vyuţívaném terénu budou v rámci areálu realizovány zastavěné a zpevněné
plochy. Dochází zároveň ke změně odvodu dešťových vod realizací dešťové kanalizace.
Podle návrhu budou dešťové vody svedeny dešťovou kanalizací přes retenční nádrţ odvedeny
potrubím do Litavky. Dosud dešťová voda volně vsakovala nebo stékala po terénu do
Litavky.
Voda z retenční nádrţe bude svedena do Litavky potrubím přes pozemky 1104/6-8,
2804, říční km cca 2,8.
Výpustný profil do Litavky bude proveden podle poţadavku Povodí Vltavy s. p.,
závod Berounka, pravděpodobně bude vybaven zpětnou klapkou.
Průměrné odváděné mnoţství sráţkových vod z areálu bude činit cca 3 775 m3 ročně,
coţ odpovídá průměrnému odtoku 0,12 l/s.
Kapacita retenční nádrţe bude navrţena na základě jednání s Povodí Vltavy s.p.,
závod Berounka. Nádrţ by měla být opatřena lapákem písku, řízeným odtokem z retenční
nádrţe a případně nornou stěnou pro případ úniku ropných látek v areálu z aut a mechanizmů.
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Retenční nádrţ můţe zároveň slouţit jako zdroj uţitkové vody pro údrţbu zeleně,
údrţbu komunikací a zpevněných ploch v areálu, pro postřik skládky materiálu v případě
nepříznivých klimatických podmínek a v neposlední řadě jako poţární nádrţ.
Zájmové území je v současné době mimo stanovené zátopové pásmo.
Záměr nemá vliv na hladinu spodních vod, neboť v zájmovém území je spojitá
s hladinou Litavky.
Vliv na jakost vody
Technologické odpadní vody v závodě dle záměru nevznikají.
Splaškové vody budou odvedeny do stávající splaškové kanalizace Králův Dvůr Beroun, stoka G6.
Dešťové vody budou shromaţďovány v retenční nádrţi opatřené nornou stěnou a
lapákem písku. odvod vod do Litavky bude řízený.
Realizace záměru tak, jak je navrţena, by neměla mít vliv na jakost povrchových ani
podzemních vod.
V další fázi projektové přípravy se doporučuje:
Zpracovat havarijní plán z hlediska ochrany vod.

Vliv ţádný významný.

D.I.5. Vlivy na půdu
Předmětný záměr má být situován na ploše, která je v územním plánu označena jako
zóna VT - výrobní sféra - průmysl sklady. Do současnosti byl pozemek vyuţíván jako
zemědělská půda. Realizací záměru - výstavba výrobního a skladového areálu - dochází
k záboru zemědělské půdy v I. třídě ochrany. Jedná se o plochu 12 000 m2. Vynětí bude
v kompetenci Krajského úřadu Středočeského kraje. Tento orgán ochrany zemědělského
půdního fondu (ZPF) stanoví podmínky nezbytné k zajištění ochrany ZPF (např. jakým
způsobem bude ornice z pozemku hospodárně vyuţita).
Předmětná plocha, resp. širší zájmové okolí mělo slouţit pro případné rozšíření
královédvorské cementárny. Proto jsou také pozemky ve vlastnictví Českomoravského
cementu, a.s., nástupnická společnost.
Nedochází k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo vodních ploch.
Sekundární znečištění půdy provozem areálu se nepředpokládá.
Vliv významný, v kontextu souladu s platnou územně plánovací dokumentací
akceptovatelný.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizací záměru dojde k minimálnímu ovlivnění horninového prostředí realizací
zpevněných ploch a zastavěných ploch (odstranění kulturní vrstvy - průměrná mocnost 0,38
cm - celkem cca 4660 m3, odstranění jílových neúnosných poloh - průměrná mocnost 0,15
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cm - celkem cca, 1800 m3 výkopové práce po základy staveb). Realizace záměru nemá
prokazatelný vliv na nerostné zdroje.
Jako vstupní suroviny budou vyuţívány z 79 % suroviny z okolí (Vápenka Čertovy
schody - vápenec, vápenný hydrát).
Vliv záměru malý, akceptovatelný.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 045631/2010KUSK ze dne
26. 3. 2010 lze vyloučit významný vliv předloţeného záměru na evropsky významné lokality
a ptačí oblasti stanovené příslušnými vládními nařízeními (stanovisko viz část H oznámení).
Výstavbou nedojde k narušení ţádného cenného biotopu. Záměr není v konfliktu s ţádnými
prvky ÚSES.
Vypouštění dešťových vod do Litavky bude provedeno v souladu s poţadavky Povodí
Vltavy s.p., závod Berounka.
Záměr má být realizován na dosud zemědělsky vyuţívané půdě v sousedství
stávajících průmyslových areálů (především bývalé Královédvorské cementárny, nyní
Českomoravsky cement, a.s., nástupnická společnost, kde nyní působí mimo vlastní firmy
řada dalších firem v pronájmu (např. betonárka, stávající provozovna Franken Maxit s.r.o.).
Na lokalitě byl proveden botanický průzkum RNDr. Vladimírem Faltysem znalcem z
oboru "ochrana přírody", specializace "botanika":
Celé území dotčené stavbou leţí v současné polní kultuře řepky olejky. Byla zde
zaznamenána pouze běţná plevelná vegetace a na okrajích několik ruderálních druhů rostlin.
V blízkosti plotu závodu Českomoravský cement, a.s. je porost dřevin s převahou bezu
černého, v menší míře šeříku a několika ovocných dřevin. Plocha tohoto porostu je přibliţně
200 m2.
Nebyl zjištěn ţádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva
ţivotního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. a ani ochranářsky významné druhy
obsaţené v Červeném seznamu květeny ČR.
Výskyt zvláště chráněných rostlin na dotčené ploše je zcela vyloučen.
Vůči navrţené stavbě nelze vznést z botanického hlediska ţádné námitky.
Součástí záměru je vykácení několika přestárlých topolů při jiţním okraji budoucího
areálu. Jedná se o málo cenné dřeviny. V rámci záměru bude provedena náhradní výsadba ve
vlastním budoucím areálu. Tato výsadba bude předmětem samostatného projektu
s respektováním pro území typických původních dřevin.
Před zahájením stavebních prací bude provedeno odstranění stávajících stromů a keřů
podél jiţní hranice budoucího areálu. Pro kácení je nezbytný souhlas dle § 8 zákona č.
114/1992 Sb., který vydá Městský úřad Beroun. O náhradní výstavbě ve smyslu § 9 zákona č.
114/1992 Sb. rozhodne také Městský úřad Beroun. Připadá v úvahu náhradní výsadba nových
dřevin v ploše ozelenění a podél severní hranice areálu.
Ozelenění areálu bude předmětem samostatného projektu s respektováním původních
dřevin. Záměr respektuje poţadavky platné územně plánovací dokumentace z hlediska
zastoupení poţadované ochranné zeleně.
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Plocha ozelenění z celkové plochy areálu dle záměru se předpokládá 1900 m2.
Na lokalitě byl proveden zoologický průzkum Ing. Václavem práškem, Ph.D. Ze
závěru tohoto průzkumu uvádíme:
V zájmovém území byl prokázán výskyt tří zvláště chráněných druhů ţivočichů.
Jedná se o ještěrku obecnou (Lacerta agilis), jejíţ výskyt byl prokázán pouze v bliţším
okolí zájmové plochy, konkrétně na břehové hraně řeky Litavky. Realizace záměru nebude
mít na místní populaci tohoto druhu negativní dopad. Dalším druhem zvláště chráněného
ţivočicha byla koroptev polní (Perdix perdix), u níţ zájmové území tvořilo část teritoria
jednoho páru. Realizace záměru v mimohnízdním období tedy nebude mít na místní
populaci tohoto druhu významný negativní dopad. U kavky obecné (Corvus monedula) se
jednalo pouze o přelety nad zájmovou plochou, není na lokalitu hnízdně vázána a přímý
potravní výskyt na lokalitě nebyl pozorován, nebude mít realizace záměru na místní
populaci tohoto druhu negativní vliv.
Vzhledem ke skutečnosti, ţe ţádný ze zde prokázaných zvláště chráněných druhů
ţivočichů není na zájmovou plochu existenčně vázán, nebude mít realizace výše uvedeného
záměru na jejich místní populace významný negativní dopad. Z principu předběţné
opatrnosti, kdy nelze vyloučit v následující hnízdní sezoně zahnízdění ornitofauny
v dřevinné vegetaci na lokalitě, resp. na ploše zemědělského půdního fondu, by měly být
zemní práce (skrývka ornice, výkopy) a případné kácení dřevinné vegetace provedeny
v mimohnízdním období.
Vliv malý, akceptovatelný.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Posuzovaný záměr má být realizován v mezi vodním tokem Litavka a stávajícím
areálem bývalé Královédvorské cementárny nyní Českomoravsky cement, a.s., nástupnická
společnost.
Objekty ve stávající cementárně tvoří masivní dominantu krajiny (komín cementárny
58 m, hala cementárny 40 m, další rozměrné objekty).
Technologická míchací věţ firmy Franken Maxit s.r.o. bude skeletová stavba
kombinovaná s nosnými ocelovými kruhovými zásobníky uspořádaná věţově s maximální
výškou 35 m nad terénem. Skladová hala bude mít výšku 13,5 m. Podél severní hranice areálu
bude vysázen zelený pás.
Tyto objekty budou pohledově situovány na pozadí stávajících objektů cementárny.
Technologická míchací věţ i skladová hala budou opatřeny vhodným nereflexním
nátěrem.
Realizace záměru tedy neznamená výrazné zvýšení nebo zvětšení hmoty průmyslové
zóny, zůstává zachována dominující horizontální hmota stávajících objektů.
V kontextu vlivů na krajinný ráz je moţno konstatovat, ţe:
-

Dochází částečně ke vzniku nové charakteristiky území, i kdyţ záměr je realizován
v sousedství průmyslové zóny. V daném kontextu jde o vliv akceptovatelný.

-

Nejde o novostavbu ve volné krajině. V daném kontextu jde o vliv malý.
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-

Nedochází ke změně poměru pozitivních a negativních krajinných sloţek,
poněvadţ přímo není dotčena ţádná pozitivní sloţka krajiny, záměr má být
realizován na orné půdě, která je negativní krajinnou sloţku. Vliv nulový aţ
nevýznamný.

-

V kontextu ovlivnění vizuálních vjemů dochází k nevýznamnému zhmotnění
a posílení dominance stávající průmyslové zóny. Vliv malý.

-

V rámci dálkových pohledů se míchací věţ v kontextu působení sousedních
objektů v cementárně neprojeví. Vliv malý.

Vliv malý, akceptovatelný.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vzhledem k tomu, ţe kulturní památky se nevyskytují v blízkosti záměru, není ani
předpoklad moţných vlivů.
V blízkosti záměru se nenacházejí archeologická naleziště. Při zemních pracích přesto
nelze s jistotou vyloučit výskyt archeologických nálezů. Je proto nutné důsledně se řídit
zákonem č. 20/87 Sb. o státní památkové péči v platném znění (§ 22 odst. 2). Jedná se o
povinnost oznámit záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. Ten rozhodne, jakým
způsobem se provede záchranný archeologický průzkum.
Realizací záměru nebude ovlivněn jiný majetek neţ majetek majitele pozemku Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost, od kterého má oznamovatel - firma
Franken Maxit s.r.o. - předmětný pozemek pronajatý.
Vliv ţádný
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na ţivotní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a moţnosti
přeshraničních vlivů
D.II.1. Charakteristika vlivů záměru z hlediska jejich velikosti a
významnosti
V následujícím textu jsou seřazeny jednotlivé vlivy na ţivotní prostředí podle jejich
významu a následně jsou tyto vlivy ohodnoceny a komentovány. Vlivy jsou seřazeny od
nejvýznamnějšího po nejméně významný.
1. Vliv na ovzduší
2. Vlivy na půdu
3. Vliv na vody
4. Vliv na akustickou zátěţ
5. Vlivy na veřejné zdraví
6. Vlivy na krajinu
7. Vliv na floru, faunu a ekosystémy
8. Vlivy na horninové prostředí
Vliv na ovzduší
Záměr výroby směsí firmy Franken Maxit s.r.o. byl posouzen rozptylovou studii. Širší
zájmové území je citlivé na emise PM10, oxidů dusíku, benzo(a)pyrenu a příp.
benzenu.
Celkově lze učinit závěr, ţe provoz míchacího zařízení na výrobu suchých omítkových
a maltových směsí (SOMS), které má být realizováno v blízkosti stávajícího skladu
firmy Franken Maxit s.r.o., v navrţené průmyslové zóně, mezi stávajícím areálem
firmy Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost a tokem Litavky, na
katastru Beroun, je ve vztahu ke zjištěným hodnotám imisní zátěţe a následně i ve
vztahu k obyvatelstvu akceptovatelný.
V kaţdém případě je však potřeba upozornit na nutnost důsledně se věnovat
omezování emisí tuhách znečišťujících látek.
Vliv záměru na kvalitu ovzduší lze při akceptování navrţených opatření povaţovat za
významný, ale v kontextu navrţených opatření za akceptovatelný.
Vlivy na půdu
Předmětný záměr má být situován na ploše, která je v platné územně plánovací
dokumentaci plánu označena jako zóna VT - výrobní sféra - průmysl, sklady.
Do současnosti byl pozemek vyuţíván jako zemědělská půda. Realizací záměru výstavba výrobního a skladového areálu - dochází k záboru zemědělské půdy v I. třídě
ochrany. Jedná se o plochu 12 000 m2. Vynětí bude v kompetenci Krajského úřadu
Středočeského kraje.
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Předmětná plocha, resp. širší zájmové okolí mělo slouţit pro případné rozšíření
královédvorské cementárny. Proto jsou také pozemky ve vlastnictví Českomoravského
cementu, a.s., nástupnická společnost.
Vliv na vody
Při provozu dle záměru nebudou vznikat odpadní technologické vody. Splaškové vody
dle záměru budou vypouštěny do veřejné kanalizace v souladu s kanalizačním řádem.
Dešťové vody budou ošetřeny lapákem písku a retenční nádrţí s nornou stěnou pro
příp. záchyt úniku ropných látek z aut nebo mechanizmů v areálu. Výpustný profil do
Litavky bude proveden podle poţadavků Povodí Vltavy, závod Berounka. Záměr
nemá vliv na hladinu spodní vody, protoţe tato je spojitá s hladinou Litavky. Záměr
není situovaný do záplavového území Litavky (Q100).
Z retenční nádrţe budou dešťové vody řízeně vypouštěny. Kapacita retenční nádrţe
bude navrţena na základě jednání s Povodí Vltavy s.p., závod Berounka.
Retenční nádrţ můţe zároveň slouţit jako zdroj uţitkové vody pro údrţbu zeleně,
údrţbu komunikací a zpevněných ploch v areálu, pro postřik skládky materiálu
v případě nepříznivých klimatických podmínek a v neposlední řadě jako poţární
nádrţ.
Vliv na akustickou zátěţ
Dominantním zdrojem hluku v prostoru Berouna a Králova Dvora je automobilová
doprava po dálnici D5 a na komunikaci II/605, v případě Králova Dvora pak ještě
silnice 11524 přes nám. Míru. Hluková mapa z D5 (výřez) je uvedena v kapitole
C.2.8. Je zřejmé, ţe zájmové území záměru se v současnosti vyskytuje v hlukovém
pásmu 70 - 75 dB.
Nejbliţší obytné objekty jsou v Berouně cca 250 m od areálu, severně od dálnice D5 a
vlastní zdroj je touto dálnicí odcloněn; na Jarově cca 700 m a ve Dvoře Královém více
1 km. Vzhledem ke konfiguraci terénu, charakteru zdroje a emisní vydatnosti není
reálný předpoklad akustického ovlivnění nejbliţších obytných objektů.
Realizací záměru dojde v Králově Dvoře na trase přes nám. Míru k sníţení frekvence
nákladních aut (a tím i k sníţení akustické zátěţe z dopravy). Realizací záměru nelze
předpokládat změnu akustické situace ve venkovním chráněném prostoru ani
venkovním chráněném prostoru staveb.
Vlivy na veřejné zdraví
Moţnost existence zdravotního rizika hluku způsobeného záměrem u obyvatel v okolí
záměru je moţné v souvislosti s daným záměrem spolehlivě vyloučit.
Realizace záměru nepřináší významnou změnu proti stávajícímu stavu z hlediska
zdravotních rizik Z tohoto pohledu povaţuje zpracovatel studie zdravotní rizika
vyplývající z realizace záměru za akceptovatelná, a to i při úvaze dlouhodobé
expozice. Z hlediska skutečnosti, ţe se jedná o území zatíţené rizikovou koncentrací
tuhých znečišťujících látek (PM10) je však nutno trvat na opatřeních vedoucích
k sníţení emisí této znečišťující látky.
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Vlivy na krajinu
Tyto objekty závodu dle záměru budou pohledově situovány na pozadí stávajících
objektů cementárny. Technologická míchací věţ i skladová hala budou opatřeny
vhodným nereflexním nátěrem. Nevznikne nová dominanta území.
Vliv na floru, faunu a ekosystémy
Celé území dotčené stavbou leţí v současné polní kultuře řepky olejky. Nebyl zjištěn
ţádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva ţivotního prostředí
České republiky č.395/1992 Sb. a ani ochranářsky významné druhy obsaţené v
Červeném seznamu květeny ČR. Výskyt zvláště chráněných rostlin na dotčené ploše je
zcela vyloučen.
Součástí záměru je vykácení několika přestárlých dřevin při jiţním okraji budoucího
areálu. Jedná se o málo cenné dřeviny. V rámci záměru bude provedena náhradní
výsadba ve vlastním budoucím areálu. Tato výsadba bude předmětem samostatného
projektu s respektováním pro území typických původních dřevin.
Před zahájením stavebních prací bude provedeno odstranění stávajících stromů a keřů
podél jiţní hranice budoucího areálu. Pro kácení je nezbytný souhlas dle § 8 zákona č.
114/1992 Sb., který vydá Městský úřad Beroun. O náhradní výstavbě ve smyslu § 9
zákona č. 114/1992 Sb. rozhodne také Městský úřad Beroun. Připadá v úvahu
náhradní výsadba nových dřevin v ploše ozelenění a podél severní hranice areálu.
V zájmovém území byl prokázán výskyt tří zvláště chráněných druhů ţivočichů
(ještěrka obecná, koroptev polní a kavka obecná). Vzhledem ke skutečnosti, ţe ţádný
ze zde prokázaných zvláště chráněných druhů ţivočichů není na zájmovou plochu
existenčně vázán, nebude mít realizace výše uvedeného záměru na jejich místní
populace významný negativní dopad. Z principu předběţné opatrnosti, kdy nelze
vyloučit v následující hnízdní sezoně zahnízdění ornitofauny v dřevinné vegetaci na
lokalitě, resp. na ploše zemědělského půdního fondu, by měly být zemní práce
(skrývka ornice, výkopy) a případné kácení dřevinné vegetace provedeny
v mimohnízdním období.
Záměr nemá vliv na lokality Natura.
Vlivy na horninové prostředí
Realizací záměru dojde k minimálnímu ovlivnění horninového prostředí realizací
zpevněných ploch a zastavěných ploch (odstranění kulturní vrstvy, odstranění jílových
neúnosných poloh, výkopové práce po základy staveb). Realizace záměru nemá
prokazatelný vliv na nerostné zdroje.

D.II.2. Moţnosti přeshraničních vlivů
Realizací záměru nelze předpokládat přeshraniční vlivy.
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při moţných
haváriích a nestandardních stavech
Havarijní situace v souvislosti s provozem posuzovaného záměru můţe nastat v
souvislosti s únikem ropných produktů a s poţárem technologického zařízení.
Jako palivo pro sušárnu bude pouţíván zemní plyn. Prakticky veškeré materiály
pouţívané při výrobě SOMS jsou nehořlavé. Výrobní zařízení je převáţně ocelová
konstrukce, coţ znamená, ţe poţární zatíţení je minimální.
Havarijní únik ropných látek
Havarijní únik ropných látek přichází v úvahu z dopravních prostředků včetně
kolového nakladače. Pro případ havárie bude provozovna vybavena prostředky určené k její
likvidaci (sorbent - např. vapex, pytle, stěrky, rukavice, nádoby na uloţení znečištěného
sorbentu apod.).
Ve smyslu ČSN 753415 bude skladování ropných látek (provozních olejů) zajišťováno
podle schváleného provozního řádu. Kromě dokumentace stavby včetně technického
vybavení musí být k dispozici plán opatření pro případ havárie.
Požár
Příčinou vzniku poţáru mohou být závady na elektroinstalaci. Při poţáru ropných
produktů a hořlavých látek, instalací nebo stavebních konstrukcí vznikají sloučeniny s účinky
dráţdivými, narkotickými nebo toxickými na organismus. Při tepelném rozkladu ropných
produktů a plastů vznikají oxidy uhlíku, dusíku, aromatické uhlovodíky (benzen, toluen) a při
hoření plastů mohou vznikat další nebezpečné látky (chlorovodík, kyanovodík, fosgen). Tyto
zplodiny představují negativní zásah do ţivotního prostředí, nebezpečí pro zasahující hasiče,
pro práci na poţářišti a v jeho okolí, kam mohou být zaneseny zkondenzované nebezpečné
uhlovodíky a saze.
Technologická zařízení jsou řízena z velínu vybaveného počítačem, který signalizuje
poruchové stavy. Součástí systému řízení je rovněţ problematika zvládnutí stavů, které by
mohly vést k havárii zařízení.
Opatření proti vzniku poţáru spočívají zejména v dodrţování bezpečnostních předpisů
při nakládání s hořlavými látkami. Poţadavky na zabezpečení poţární ochrany pracoviště:
obsluhu hořáků smí provádět pouze k tomu pověřené osoby, veškeré opravy smí
provádět jen oprávněné osoby
únikové cesty, přístup k prostředkům na hašení poţáru musí být stále volné
v prostoru strojního zařízení nesmí být skladovány ţádné hořlavé látky
po ukončení směny musí být zařízení odstaveno z provozu mimo důleţitých funkcí,
musí být proveden úklid pracoviště
Pro případ poţáru bude provozovna vybavena hasícími přístroji.
Příjezdová komunikace
dle poţadavků ČSN 73 0802.

konstrukcí

vyhovuje

pro

pojezd

poţární

techniky

V případě poţáru se uvaţuje, ţe represivní zásah provede příslušný hasičský
záchranný sbor.
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Pro provoz záměru bude zpracován podrobný provozní řád. Pro případ havárie bude
zpracován „Plán havarijních opatření“ a pro případ poţáru bude zpracován „Poţární řád“.
Tyto materiály jsou v současné době v přípravě, stejně tak jako Soubor technickoprovozních
parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdrojů znečišťování, včetně
opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu
s podmínkami ochrany ovzduší ve smyslu zák. č. 86/2002 Sb. (§ 11, odst. 2).
Obecně zakázané činnosti na předmětné technologii:
- spalování jakýchkoliv odpadů na volných plochách či v kterékoliv části technologie
- porušování všech podnikových předpisů
- překračování povolených provozních teplot
- skladování a pouţívání jiných neţ odsouhlasených surovin
- vypouštění organických sloučenin a jiných látek na volné plochy či do kanalizace
- ponechávání obalů s těkavými látkami bez uzávěrů (mimo dobu, kdy jsou suroviny
stáčeny)
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, sníţení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na ţivotní
prostředí
-

územně plánovací opatření

Posuzovaný záměr má být realizován v navrţené průmyslové zóně města Beroun,
mezi stávajícím areálem firmy Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost a tokem
Litavky. Záměr je v souladu s územním plánem - viz vyjádření odboru územního plánování a
regionálního rozvoje MěÚ Beroun k posuzovanému záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace v části H tohoto oznámení EIA. Územně plánovací opatření se nenavrhují.
- technická opatření (likvidace znečištění, recyklace odpadů, záchranný průzkum
archeologických nalezišť, opatření pro ochranu kulturních památek)
Dále jsou uvedena doporučení zpracovatele oznámení, která jsou jiţ presentována
v předchozím textu:
V období přípravy záměru:
Pro územní řízení bude zpracován odborný posudek ve smyslu § 17 odst. 5, zákona č. 86/2002 Sb.,
v platném znění a bude předloţen Krajskému úřadu Středočeského kraje (umístění středního
zdroje znečišťování ovzduší.
V projektové dokumentaci respektovat, ţe sráţkové vody z areálu budou kumulovány v retenční
nádrţi, vybavené lapákem písku a nornou stěnou. Vody z retenční nádrţe budou vypouštěny
řizeně. Kapacita retenční nádrţe bude stanovena po dohodě s Povodí Vltavy s.p., závod
Berounka.
Výpustný profil dešťových vod do Litavky bude řešen dle poţadavků Povodí Vltavy s.p., závod
Berounka.
Poţádat o vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu Krajský úřad Středočeského kraje.
Vypracovat poţární řád.
Poţádat Městský úřad Beroun o souhlas ke kácení dřevin dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění.
Oznámit záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, s poţadavkem zda je nutný
archeologický průzkum před zahájením prací.

V období realizace
Zemní práce (skrývka ornice, výkopy) a případné kácení dřevinné vegetace provést
v mimohnízdním období a mimovegetačním období
U dodavatele stavby zajistit:
-

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

-

na zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro
stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným mnoţstvím
sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek,

-

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

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

-

eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií zemin a
stavebních komunikací,

-

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

-

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

-

kácení dřevin realizovat v době vegetačního klidu,

-

náhodné archeologické nálezy v průběhu zemních prací hlásit Archeologickému ústavu AV
ČR, příp. zajistit archeologický průzkum

Před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracován Provozní řád ve smyslu §11, odst
2, zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění a § 4 odst. 2 nařízení vlády 615/2006 Sb. ve znění
pozdějších předpisů v rozsahu dle přílohy č. 8 vyhlášky MŢP č. 205/2009 Sb. Tento provozní řád
bude předloţen Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru ţivotního prostředí a zemědělství
(orgán ochrany ovzduší) ke schválení. V provozním řádu bude zahrnuto opatření k sniţování
emisí PM10 (TZL).
Před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracována Provozní evidence ve smyslu
§ 11, odst. 1, zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky MŢP
č. 205/2009 Sb.
Před uvedením stavby do zkušebního provozu vypracovat Plán opatření pro případ havárie a
zhoršení jakosti vod (havarijní plán) dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a
to s náleţitostmi dle § 5 vyhlášky č. 450/2005 Sb., a předloţit jej místně příslušnému
vodoprávnímu úřadu (MěÚ Beroun) ke schválení.
Veškeré prostory, kde se bude manipulovat s látkami škodlivými vodám v rámci uvaţovaného
záměru, budou splňovat podmínky pro manipulaci a skladování látek škodlivých vodám
z hlediska technického zabezpečení objektů.

V období zkušebního a trvalého provozu
V průběhu zkušebního provozu zajistí investor měření hluku v pracovním prostředí; rozsah
měření upřesní příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.
V průběhu zkušebního provozu zajistí investor měření škodlivin v pracovním prostředí
provozovny pro stanovení kategorie pracoviště; rozsah měření upřesní příslušný orgán ochrany
veřejného zdraví.
Smluvně zajistit likvidaci a zneškodnění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti.
V průběhu zkušebního provozu zajistí investor autorizované měření emisí v rozsahu dle
příslušného rozhodnutí.
Před ukončením zkušebního provozu bude v případě změn dopracován Provozní řád ve smyslu
§11, odst 2, zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění v rozsahu dle přílohy č. 8 vyhlášky MŢP č.
205/2009 Sb. a bude předloţen Krajskému úřadu Středočeského kraje ke schválení.
Důsledně provádět kontrolu filtračních zařízení odpadních plynů a v případě zjištěných
nedostatků zajistit okamţitou nápravu.
Zajišťovat pravidelnou údrţbu vnitrozávodních komunikací a zpevněných ploch ke sníţení
sekundární prašnosti
V případě nepříznivých klimatických podmínek zajistit skrápění provozní skládky materiálů
(písek, vápenec) ke sníţení sekundární prašnosti
Důsledně dodrţovat opatření k sníţení emisí PM10 z provozu.
Na základě výsledků zkušebního provozu budou doplněny, příp. zpřesněny provozní předpisy.
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V trvalém provozu bude prováděn monitoring sloţek ţivotního prostředí podle příslušných
rozhodnutí
V případě zjištěných odchylek od stanovených podmínek provozu budou navrţena nápravná
opatření a po jejich odsouhlasení příslušnými orgány státní správy budou realizována.

Monitoring
V období zkušebního provozu navrhuje zpracovatel oznámení:
-

provést měření hluku na exponovaných místech obsluhy, případně provést měření
plynných škodlivin na určených místech podle poţadavku orgánu ochrany veřejného
zdraví,

-

provést autorizované měření emisí tuhých znečišťujících látek, případně dalších škodlivin
dle poţadavku Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru ţivotního prostředí a
zemědělství,

-

provádět monitoring odváděných dešťových vod z areálu v předepsaném rozsahu včetně
četnosti

Skutečný rozsah poţadovaných měření ve zkušebním provozu bude určen příslušnými
orgány státní správy.
Při uvedení do trvalého provozu bude na základě výsledků měření ve zkušebním
provozu určen rozsah monitoringu a četnost sledování jednotlivých sloţek ţivotního prostředí
orgány státní správy. Výroba SOMS je ve smyslu nařízení vlády č. 615/2006 Sb. středním
zdrojem znečišťování ovzduší (zařazení do bodu 3.6. Kamenolomy a zpracování kamene,
ušlechtilá kamenická výroba, těţba, úprava a zpracování kameniva - přírodního i umělého,
příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot). Pro tato zdroje není
stanoven emisní limit, ale pouze podmínka, ţe vnášení TZL do ovzduší je třeba sniţovat
a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosaţitelná, tj. na všech místech a při
operacích kde dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší a s ohledem na
technické moţnosti pouţívat podle povahy procesu vodní clony, skrápění, odprašovací nebo
mlţící zařízení.
Pro předmětný zdroj se navrhuje autorizované měření emisí ve zkušebním provozu
v rozsahu:
zdroj č. název

rozsah měření

vztaţné
podmínky

101

Odsávací jednotka pro mletí a třídění
vápenců

102

Fluidní tunelová sušící plynová pec

103

Odprášení elevátorů, třídičů, přesypů
dopravních tras

vlhký plyn při
normálních
stavových
vzduchotechnické
podmínkách
parametry, emise TZL, SO2,
(tlaku 101,325
CO
kPa a teplotě
vzduchotechnické
0oC)
parametry, emise TZL

104

Odprašovací zařízení pro příjem a
skladování pojiv a speciálních plniv

vzduchotechnické
parametry, emise TZL

105

Odprašovací zařízení z pneudopravy - vzduchotechnické
parametry, emise TZL
autocisterny

107

vzduchotechnické
parametry, emise TZL
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107a
107b
108

Odprašovací zařízení pro sklad
chemie

vzduchotechnické
parametry, emise TZL

Odprašovací zařízení pro expedici
VLS - dvě plnící hubice pro
autocisterny

vzduchotechnické
parametry, emise TZL

Odprašovací zařízení pro balení a
paletizace

vzduchotechnické
parametry, emise TZL

Měřící místa musí být umístěna a vybavena dle ČSN ISO 10780.
Schválení měřícího místa Českou inspekcí ţivotního prostředí (dále jen „inspekce“) je
součástí podmínek kolaudačního nebo jiného obdobného rozhodnutí. Popis měřícího místa se
uvádí v provozním řádu zdroje.
O rozsahu a četnosti měření v trvalém provozu bude rozhodnuto na základě výsledků
autorizovaného měření ve zkušebním provoze.
Součástí monitoringu je i dodrţení platných legislativních předpisů z hlediska ochrany
ţivotního prostředí. Zde uvádíme alespoň některé:
-

evidence nakládání s odpady

-

povinnosti provozovatele dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší před
znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší):
§ 11, odst. 1, písmeno e): vést provozní evidenci o stacionárních zdrojích v
rozsahu stanoveném v prováděcím právním předpisu (vyhláška č. 205/2009
Sb.) a zpracovat souhrnnou evidenci z údajů provozní evidence a předávat ji
příslušným orgánům ochrany ovzduší
§11, odst 2: Provozovatelé zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů jsou
dále povinni vypracovat soubor technickoprovozních parametrů a
technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů,
včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních
stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší, (dále jen "provozní řád") a
předkládat jejich návrhy i návrhy jejich změn ke schválení krajskému úřadu.
Stanoví-li tak prováděcí právní předpis, zpracovávají provozní řád také
provozovatelé středních stacionárních zdrojů v přiměřeně stanoveném
rozsahu. Po jejich schválení jsou provozními řády vázáni.
Dle nařízení vlády č. 615/2006 Sb., přísluší povinnost zpracovat provozní řád i
zdrojům znečišťování ovzduší (středním) pod bodem 3.6 Kamenolomy a
zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava a zpracování
kameniva - přírodního i umělého, příprava stavebních hmot a betonu,
recyklační linky stavebních hmot).

-

nutno plnit povinnosti provozovatele dle vodního zákona

Součástí monitoringu je i způsob hodnocení získaných výsledků, jejich archivování
a oznamování příslušným orgánům státní správy.
Po ukončení provozu zařízení na výrobu SOMS je nutno provést kontrolu
akreditovanou laboratoří, zda nedošlo ke kontaminaci horninového prostředí především
nepolárními extrahovatelnými látkami.
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- kompenzační opatření
Kompenzační opatření se nenavrhují.
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D.V. Charakteristika pouţitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Hodnocení bylo provedeno na základě podkladů získaných od investora, poznatků o
daném regionu, získaných z různých zdrojů a vlastních podkladů zpracovatele oznámení o
obdobných provozech.
Prognózy byly prováděny na základě technických propočtů, v některých případech
na základě odborných odhadů. K posouzení vlivu záměru na kvalitu ovzduší bylo pouţito
programu SYMOS 97, verze 2006.
K hodnocení byly pouţity současně platné legislativní předpisy. Při zpracování
oznámení bylo vyuţito i provozních zkušeností a provedených autorizovaných měření emisí,
prašnosti a hluku na obdobných provozech.
Kompletní podklady pouţité při zpracování tohoto oznámení jsou uvedeny v příloze 5
v části H tohoto oznámení.
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D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí,
které se vyskytly při zpracování oznámení
Oznámení bylo zpracováno na základě podnikatelského záměru, konzultací
s oznamovatelem, s projektantem, a dalších podkladů včetně osobních zkušeností.
Určitým nedostatkem byla skutečnost, ţe předkládané oznámení bylo vyhotoveno
v období přípravy projekčních podkladů pro územní a stavební rozhodnutí, které nejsou
ve všech směrech ještě precizovány. Na druhou stranu to umoţňuje zpracovateli oznámení
ovlivnit konečné projekční řešení vlastními podněty, které jsou v předloţeném oznámení
presentovány. Ve vlastním projektu se mohou objevit změny, které však zásadně nemohou
ovlivnit celkovou koncepci záměru a vyhodnocené vlivy na ţivotní prostředí, mohou však jiţ
odráţet návrhy obsaţené ve zpracovaném oznámení.
Kompletní podklady pouţité při zpracování tohoto oznámení jsou uvedeny v příloze 5
v části H tohoto oznámení.
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ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
(pokud byly předloţeny)
Umístění záměru je zpracováno jednovariantně. Jako nulová varianta je popsán
stávající stav. Tyto údaje slouţily k posouzení vlivu navrhovaného záměru.
Daná lokalita se jeví z pohledu investora jako optimální. Podstatným důvodem pro
umístění je návaznost na blízké stávající zdroje hlavních surovin:
–

vápence a vápenného hydrátu z vápenky Čertovy schody (dále VČS), roční potřeba
vápence z tohoto zdroje ve výši 48 500 t a hydrátu 6 720 t představuje 78 % z objemu
výroby SOMS.

–

cementu z cementárny Králův Dvůr (dále KDC), který tvoří cca 11 % surovin,
potřebných pro výrobu SOMS.
V oznámení je hodnocena varianta kapacity výroby 70 000 t SOMS ročně.
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ČÁST F
ZÁVĚR

Předkládané oznámení o vlivu stavby na ţivotní prostředí hodnotí vliv výstavby a
provozu míchacího zařízení na výrobu suchých omítkových a maltových a směsí (SOMS).
Oznamovatelem je firma Franken Maxit s.r.o., která má sídlo v Chebu, ale provozovnu
v Berouně, v areálu firmy Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost. Firma
Franken Maxit s.r.o. se v České republice v současnosti zabývá distribucí suchých maltových
a omítkových směsí, které jsou vyráběny v Německu a pro zájemce v České republice
distribuovány převáţně ze skladu v Berouně.
Stávající sklad a administrativní zázemí se nacházejí v Berouně v areálu firmy
Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost, ve kterém má firma Franken Maxit
s.r.o. pronajaté prostory. Výrobna SOMS má být umístěna v blízkosti stávajícího skladu,
v navrţené průmyslové zóně, mezi stávajícím areálem firmy Českomoravský cement, a.s.,
nástupnická společnost a tokem Litavky, na katastru Beroun. Vyrobené SOMS nahradí jejich
dovoz z Německa.
Reálně dosaţitelná kapacita zvoleného typu zařízení při daném fondu pracovní doby je
70 000 t SOMS za rok. Předkládané oznámení posuzuje vlivy záměru při této kapacitě, tedy
maximální vlivy záměru,
Lze konstatovat, ţe realizace záměru v navrţeném provedení zajišťuje ochranu
ovzduší v souladu s platnou legislativou. Jedná se o území, které je citlivé především
z hlediska krátkodobých koncentrací PM10, příp. oxidů dusíku. Příspěvek záměru k imisnímu
pozadí oxidů dusíku je nevýznamný. V případě PM10 jsou navrţena opatření aby byl
příspěvek této znečišťující látky k imisnímu pozadí minimální.
Záměr je umístěn mimo obytné části obcí.
Realizace záměru z hlediska dopravy vyuţívá místní zdroje surovin (vápenec, vápenný
hydrát z Vápenky Čertovy schody, cement v areálu). Realizací záměru dojde k sníţení
frekvence nákladních aut přes nám. Míru v Královém Dvoře. V případě realizace nové
komunikace v jiţní části Králového Dvora s napojením na území Berouna s připojením na
dálniční křiţovatce Beroun-centrum bude provozovatel logicky vyuţívat toto komunikační
napojení.
Nejsou známy překáţky z hlediska ochrany ţivotního prostředí, které by bránily
realizaci předmětného záměru v dané lokalitě. Je moţno konstatovat, ţe na základě
poskytnutých podkladů, získaných informací a dalších podkladů a hodnocení provedeného
v předkládaného oznámení, předmětný záměr splňuje legislativní předpisy z hlediska ochrany
ţivotního prostředí a je akceptovatelný.
Záměr není v rozporu s jinými známými záměry, které jsou realizovány nebo mají být
realizovány v okolí.
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Zpracovatel oznámení na základě znalostí uvedených v předkládaném oznámení
doporučuje stavbu
REALIZOVAT
za podmínek uvedených v oznámení, při zohlednění připomínek z jejího projednávání
a dalších stupňů schvalování záměru.
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ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Předkládané oznámení se týká výstavby a provozu míchacího zařízení na výrobu
suchých omítkových a maltových a směsí (dále jen SOMS). Oznamovatelem je firma
Franken Maxit s.r.o., která má sídlo v Chebu, ale provozovnu v Berouně, v areálu firmy
Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost.
Firma Franken Maxit s.r.o. se v České republice v současnosti zabývá distribucí
suchých maltových a omítkových směsí, které jsou vyráběny v Německu a pro zájemce
v České republice distribuovány převáţně ze skladu v Berouně. Mateřská firma má sídlo
v Norimberku a má v SRN řadu výrobních závodů. Sortiment produkce: Sádrové a
vápenosádrové omítky, tenkovrstvé omítky (stěrky), vápenné omítky, cementové a
vápenocementové omítky, tepelně - izolační omítky, ruční omítky, hlazené stěrky, lepící,
armovací a renovační malty, sanační omítky, prstovité vrchní/šlechtěné omítky, barvy a
penetrace, zdící malty, universální výrobky, směsi pro betony, směsi pro stříkané betony,
směsi pro potěry, doprovodné zboţí.
V současné době firma Franken Maxit dováţí do ČR suché omítkové a maltové směsi
v ročním mnoţství cca 73 000 t z Německa, ze závodu v bavorském Azendorfu. Část tohoto
mnoţství (cca 20 000 t) je expedována v cisternách přímo na stavby, převáţně
ve v Karlovarském, Plzeňském a Středočeském kraji. Zbývajících cca 53 000 t je
v současnosti dováţeno do distribučního skladu v areálu bývalé Královédvorské cementárny
(nyní Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost), odkud jsou dále expedovány na
stavby.
Firma Franken Maxit s.r.o. má zájem zajistit výrobu moderních suchých omítkových a
maltových směsí pro stavební průmysl v regionu. V rámci předchozí přípravy záměru byly
moţnosti umístění a výstavby výrobního závodu zvaţovány celkem ve 14 lokalitách
(variantách) v oblasti Beroun - Králův Dvůr - Zdice. Kritérii byly zejména dostupnost
vhodných surovin, dostupnost vhodných pozemků, blízkost obytné zástavby a komunikační
napojení.
Záměrem je výstavba výrobního (míchacího) zařízení na výrobu suchých omítkových
a maltových směsí z dovezených komponent. Výrobní kapacita zařízení bude maximálně 70
000 t směsí za rok. Z toho bude 25 500 t expedováno jako balený výrobek (po 30 kg) a 59
500 t v cisternách. Předpokládá se, ţe výroba bude dvousměnná, 240 dní v roce.
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V rámci záměru se nepředpokládá jiţ dovoz hotových omítkových a maltových směsí
do závodu Beroun a jejich následná expedice po celé ČR. Vzhledem k zavedení výroby směsí
budou odběratelé ze západních Čech zásobování z mateřského závodu v SRN. Tím dojde
k sníţení obratu směsí ve vlastním provozu v Berouně.
Výrobna SOMS má být umístěna v blízkosti stávajícího provozu Franken Maxit, v
průmyslové zóně, mezi stávajícím areálem firmy Českomoravský cement, a.s., nástupnická
společnost a tokem Litavky, na katastru Beroun. Související doprava na dálnici D5 a na
Čertovy schody (dovoz vápence a vápna) je vedena také po katastru Králův Dvůr.
V roce 2003 proběhlo zjišťovací řízení dle zák. 100/2001 Sb. na obdobný záměr
stejného provozovatele (oznamovatele) v jiné lokalitě v prostoru Královédvorských ţelezáren
(západně od provozu Contiprofile) pod názvem - FRANKEN MAXIT s.r.o. - Výrobna
suchých maltových a omítkových směsí Králův Dvůr - (kód STC112) v kompetenci
Krajského úřadu Středočeského kraje. Záměr byl koncipován na kapacitu 85 000 t výroby
směsí za rok a byl situován ve vzdálenosti 200 m od obytných objektů. Doprava související
s dopravou vápence, vápenného hydrátu a cementu byla vedena přes nám. Míru v Královém
Dvoře. Závěr zjišťovacího řízení byl vydán 7. 11. 2003 s tím, ţe bude dále posuzován podle
zákona. Vzhledem k řadě připomínek oznamovatel z realizace záměru v této lokalitě ustoupil.
Současné řešení navazuje na areál bývalé královédvorské cementárny v těsném
sousedství stávající provozovny Franken Maxit v Berouně s tím, ţe i nadále bude vyuţívána
stávající administrativní budova jako stálé zázemí budoucího provozu.
Podstatným důvodem pro umístění dle předkládaného záměru je návaznost na blízké
stávající zdroje hlavních surovin:
– vápence a vápenného hydrátu z Vápenky Čertovy schody (dále VČS), roční potřeba
vápence z tohoto zdroje ve výši 55 320 t a vápenného hydrátu 7 480 t představuje 85
% z objemu výroby směsí v závodě dle záměru.
– cementu z cementárny Králův Dvůr (dále KDC), který tvoří cca 11 % surovin,
potřebných pro výrobu omítkových a maltových směsí.
Mimo změny umístění záměru je podstatnou změnou i změna kapacity záměru.
Původní záměr počítal s tím, ţe z nového výrobního závodu budou zásobovány stavby v celé
ČR. Podle logistických rozborů se ukázalo toto řešení jako nevýhodné, neboť západní oblast
Čech je moţno zásobovat z výrobních závodů v SRN. Z toho důvodu došlo i omezení výrobní
kapacity z původních 85 000 t/rok na 70 000 t/rok.
Výrobní program výrobny suchých omítkových a maltových směsí spočívá ve
výrobě:
•
•
•
•
•
•

sanačních a renovačních omítek
vnitřních vápenných omítek
betonů a betonových potěrů
speciálních malt a tmelů
vnějších a vnitřních omítek
zdících malt

Vlastní technologie výroby se skládá z několika technologických celků:
Technologie přípravy surovin
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Technologie výroby a expedice SOMS
Plnění a skladování surovin
Dávkování, váţení, míchání
Balení a paletizace
Skladování a expedice
Mimo vlastní technologie je součástí záměru:
Vybudování obsluţných komunikací a zpevněných ploch
Váha
Trafostanice (mimo oplocený areál)
Provozní skládka surovin (vápenec, písek)
Objekty u vjezdu do budoucího areálu – zkušebna, kancelář, šatna, sociální
zařízení (formou bunkoviště)
Dešťová kanalizace včetně lapáku a lapolu a výpustný profil
Napojení na inţenýrské sítě
Nutné přeloţky dotčených inţenýrských sítí a vedení
Doprovodná zeleň
Oplocení
Fond pracovní doby – 240 dnů za rok – pondělí aţ pátek – 3840 hodin za rok
Související doprava jen v pracovní dny v denní dobu.
V rámci záměru byly posouzeny všechny dotčené sloţky ţivotního prostředí:
Z hlediska ovzduší byly rozptylovou studii posouzeny příspěvky záměru
v rozhodujících znečišťujících látkách – tuhé znečišťující látky, oxidy dusíku a benzen –
z bodových, liniových a plošných zdrojů znečišťování ovzduší. Podle monitoringu ovzduší
v širším okolí i podle kaţdoročně vyhlašovaným oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší je
zcela zřejmé, ţe zájmové území je citlivé na emise zejména PM10, případně na NO2.
V oznámení jsou navrţena opatření, aby vliv emisí zejména PM10 byl minimalizován a vlivy
na kvalitu ovzduší byly akceptovatelné.
Pokud se týče vod – technologické odpadní vody nebudou provozem dle záměru
produkovány, splaškové vody budou vypouštěny do kanalizace Králův Dvůr - Beroun
v souladu s kanalizačním řádem. V závodě dle záměru bude vybudována dešťová kanalizace,
přičemţ dešťové vody budou svedeny do retenční nádrţe opatřené nornou stěnou (pro případ
úniku ropných látek z aut a mechanizmů v areálu) a lapákem písku. Retenční nádrţ můţe
zároveň slouţit jako zdroj uţitkové vody pro údrţbu zeleně, údrţbu komunikací a zpevněných
ploch v areálu, pro postřik skládky materiálu v případě nepříznivých klimatických podmínek a
v neposlední řadě jako poţární nádrţ. Voda z retenční nádrţe bude odváděna řízeně do
výpustného profilu do Litavky, který bude řešen podle poţadavků Povodí Vltavy s.p., závod
Berounka.

117

Část G

Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Pozemek, kde má být záměr realizován je uţíván jako zemědělská půda. Podle platné
územně plánovací dokumentace se jedná o průmyslovou zónu s určením skaldy, výroba. Při
realizaci bude kulturní vrstva sejmuta a bude s ní naloţeno podle určení příslušného orgánu
ochranu půdy.

Celý objekt nové provozu bude realizován na pozadí stávajících objektů bývalé
cementárny, takţe nevznikne nová dominanta krajiny. Barevně bude závod řešen nereflexními
barvami.
Realizace záměru z hlediska dopravy vyuţívá místní zdroje surovin (vápenec,
vápenný hydrát z Vápenky Čertovy schody, cement v areálu). Realizací záměru dojde
k sníţení frekvence nákladních aut přes nám. Míru v Královém Dvoře. V případě realizace
nové komunikace v jiţní části Králového Dvora s napojením na území Berouna s připojením
na dálniční křiţovatce Beroun-centrum bude provozovatel logicky vyuţívat toto komunikační
napojení.
Nejbliţší obytné objekty jsou v Berouně cca 250 m od areálu, severně od dálnice D5 a
vlastní zdroj je touto dálnicí odcloněn, na Jarově cca 700 m a ve Dvoře Královém více 1 km.
Vzhledem ke konfiguraci terénu, charakteru zdroje a emisní vydatnosti není reálný
předpoklad akustického ovlivnění nejbliţších obytných objektů.
Záměr není v konfliktu se zájmy ochrany přírody. Součástí záměru je vykácení
několika přestárlých topolů při jiţním okraji budoucího areálu. Jedná se o málo cenné
dřeviny. V rámci záměru bude provedena náhradní výsadba ve vlastním budoucím areálu.
Tato výsadba bude předmětem samostatného projektu s respektováním pro území typických
původních dřevin v souladu s platnou územně plánovací dokumentací (% zeleně).
Na základě podrobného hodnocení uvedeného v předkládaném oznámení došel
zpracovatel oznámení k závěru, ţe záměr je v souladu s platnou legislativou, vlivy na ţivotní
prostředí jsou minimalizovány a záměr je akceptovatelný. V rámci zpracování předkládané
dokumentace uvádí některá opatření (doporučení), která jsou specifikována v kapitole D. IV.
Tato opatření nelze povaţovat za konečná. Další opatření (pokud budou akceptovatelná)
vyplynou jak z dalšího projednávání předkládaného oznámení, tak projednávání dle
stavebního zákona a dalších legislativních předpisů.
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Na následujících stránkách jsou uvedeny tyto přílohy:
- Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace (MěÚ Beroun)
- Stanovisko orgánu ochrany přírody, podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
zákona č. 218/2004 Sb. (Krajský úřad Středočeského kraje)
Na konci oznámení jsou uvedeny následující přílohy:
1. Mapové přílohy
1.1. Situace 1 : 10 000
1.2. Výřez vodohospodářské mapy (1 : 25 000) s vysvětlivkami
1.3. Výřez z územního plánu města Beroun
1.4. Výřez z územního plánu města Králův Dvůr
2. Situace záměru
2.1. Celková situace stavby
2.2. Pohledy
3. Rozptylová studie
4. Biologický průzkum v areálu
4.1. Botanický průzkum
4.2. Zoologický průzkum
5. Podklady
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