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ÚVOD  

 
Oznámení záměru IR EQUIPMENT MANUFACTURING je zpracováno oprávněnou osobou 
dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3.  
Záměrem investora je v lokalitě určené dle územně plánovací dokumentace pro průmyslovou 
výrobu vybudovat výrobní závod, školící a tréningové středisko a objekt logistického centra. 
V novém výrobním závodě budou vyráběny kompaktní nakladače Bobcat, malá pásová 
rypadla, malá rypadla traktorového typu a odpovídající příslušenství k uvedený strojům. 
Logistické centrum bude zajišťovat skladování potřebných nakupovaných dílů.  
Záměr spadá do režimu posuzování zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů stavby na 
životní prostředí, bodu 4.2, 4.3 a 10.6 sloupce B, kategorie II. 
 
 
ČÁST A  ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
A. Údaje o oznamovateli 
 
Investor              Ingersoll Rand Equipment Czech Republic s.r.o.  
Sídlo     Havířská 202, 280 59 Kolín IV 
 
IČO    63989069 
DIČ    CZ63989069 
  
Oznamovatel    Ingersoll Rand Equipment Manufacturing Czech Republic s.r.o.  

(IREM Czech Republic s.r.o.) 
    závod Dobříš 
Sídlo     Za Pivovarem 600, 263 12 Dobříš 

Lubomír_hejl@eu.irco.com 
 
Oprávněný zástupce  Ing.Lubomír Hejl 
oznamovatele tel. +420 318532250, fax.+420 318521540 
 
Projektant     ING.GEC – AGP OLOMOUC  
Sídlo    Jungmannova 12, 772 00 Olomouc  
IČO    12082473 
DIČ    CZ430819438 
 
Zodpovědný projektant       Ing. Gec Augustin 

Tel. +420 585 208 475, fax +420 585 208 454 
gec@agpol.cz 

 
 
ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU 
I. Základní údaje                                                                      
 
1. Název záměru   IR EQUIPMENT MANUFACTURING                                                      
 
2. Kapacita (rozsah) záměru  
     Zábor zemědělské půdy 11 ha 
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     Konečná výrobní plocha 26 509 m2 
Výrobní závod – 1.etapa  13 000 m2 výrobní plochy  
Logistické centrum     5 811 m2  
Počet parkovacích míst   174 parkovacích míst  

         parkoviště u areálu 
  144 školící a tréningové  
          středisko  
Celkem 318 

 
Celkem       267 parkovacích míst 
 Lakovna (1.etapa)  4 459 m2 

                                                                      485 000 m2 lakovaných  
ploch/rok 

     Montážní hala   2 x 4 165 m2 (1.a 2.etapa) 
     Svařovna   2 x 4 459 m2 (1.a 2.etapa) 

Školící a tréninkové středisko 
  Parkoviště strojů 2 500 m2 
  Parkoviště aut     300 m2 
  Parkoviště nákl.voz.    250 m2 
  Tréninková plocha 5 000 m2  

  
     Předpoklad uvedení do provozu  

Výrobní závod    1.etapa 2006 
      2.etapa 2008 
      3.etapa 2010 
Logistické centrum    4.etapa 2008 
Školící a tréninkové středisko             2006   
 

3. Umístění záměru   kraj Středočeský 
město Dobříš 
okres  Příbram 
 
 

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, 
připravovanými, uvažovanými) 

 
Záměrem investora je vybudování výrobního areálu o rozloze 13 000 m2 (I.etapa) výrobní 
plochy s plánovanou realizací do konce roku 2006 a následné navazující  etapy II.až IV. O 
celkové výrobní ploše 26 509 m2 na pozemku o celkové rozloze cca 10 ha situovaném 
v okrese Příbram.  Nedílnou součástí záměru investora bude vybudování logistického centra o 
celkové rozloze cca 7000 m2 s plánovaným  uvedením do provozu v roce 2008 a školící a 
tréningové středisko. 
Touto kapacitou překračuje záměr 10 000 m2 upravené plochy a patří mezi záměry vyžadující 
zjišťovací řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. 
(kategorie II, odstavec 4.2). 
V novém výrobním závodě budou vyráběny kompaktní nakladače Bobcat, malá pásová 
rypadla, malá rypadla traktorového typu a společně se stávajícím závodem odpovídající 
příslušenství k uvedený strojům. Tyto výrobky budou směrovány na evropský trh. 
Logistické centrum bude zajišťovat skladování potřebných nakupovaných dílů jak pro 
stávající tak pro nový závod. 
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Oba investiční záměry budou navrženy tak aby byly zajištěny optimální podmínky pro další  
expanzi odbytu v časovém horizontu 5 – 10 let od uvedení nového závodu do provozu. 
Nový závod i logistické centrum budou umístěny na pozemku rozprostírajícím se  na 
severním okraji města Dobříš mezi rychlostní komunikací R4 (I/4) a starou státní silnicí 
(III/11628).    
Zahrnuje zemědělské parcely (PK 1373/3, 1373/4, 1373/5, 1373/6, 1373/7, 1373/8, 1373/9, 
1373/10, 1373/11, 1373/12, 1380, 1383/2, 1376, 1383/1, 1378/1 v k.ú. Dobříš) o celkové 
rozloze 102 901 m2. V současnosti jsou parcely využívány k zemědělským účelům 
zemědělskou společností, která využívá pozemky jednotlivých vlastníků na základě 
smluvního vztahu.  
Územní plán nepředpokládá v této části města rozvoj obytné zástavby. Lokalita je v územním 
plánu určena jako průmyslová zóna. Část průmyslové zóny směrem k městu bude sloužit pro 
drobné investory s rozlohou pozemků do cca 0,5 ha určenou pro převážně drobný průmysl a 
infrastrukturu. Tato pak bude od bytové výstavby oddělena zeleným pásem po celé délce 
průmyslové zóny na jejím jižním okraji mezi rychlostní komunikací R4 (I/4) a starou státní 
silnicí. V okolí lokality se vyskytují průmyslové a komerční objekty, zemědělská půda, 
rezidenční oblasti a nezastavěné pozemky.  
 
Schéma situování umístění závodu  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENZINOVÁ 
STANICE 

ZÁSTAVBA 
MĚSTA DOBŘÍŠ 

SILNICE I/4 

SILNICE 
III/11628 
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Lokalita, na které je připravována stavba nového závodu, je na jižní straně ohraničena 
pokračováním průmyslové zóny (plocha využita pro komerční účely). Za uvedenou plochou 
je navržen pás ochranné zeleně a v odstupové části za tímto pásem zeleně následuje plocha 
pro výstavbu rodinných domů a stávající obytná zástavba. Směrem k západní části této zóny 
je situována čerpací stanice a průmyslová zóna (průmysl strojírenský DVS Příbram). 
Na východní straně je lokalita ohraničena rychlostní komunikací I/4. Severní hranice  se 
dotýká v současnosti nezastavěné parcely na níž je připravována stavba autobazaru a za ní 
čerpací stanice pohonných hmot. V této části je situován nájezd na silnici I/4 od čerpací 
stanice a ze silnice III/11628 (staré státní silnice) do Dobříše.  Na západním okraji je lokalita 
lemována starou statní silnicí  III/11628, za touto silnicí následuje objekt skladu a distribuční 
podnik hutního materiálu, venkovní skladiště inertních materiálů provozované dřevařskou 
společností  a na severním okraji nájezdem na R4 od benzinové pumpy Shell.  
Nejbližší obytná zástavba se v současnosti nachází ve vzdálenosti 400 m v jižním a 
jihozápadním směru, 100 m ve východním směru za silnicí I/4. V současnosti je rozestavěná 
obytná zástavba situována cca 180 m v jižním směru. 
Přímo lokalita určená pro realizaci předmětného záměru je v současnosti zemědělsky 
využívaným pozemkem jak je zřejmé z níže uvedené fotodokumentace. 
     Jižní část                                                    

 

Silnice III/11628 (západní část)   Silnice I/4 (východní část) 
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Plán okolí zájmové lokality 
(dle ENACON s.r.o.) 
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Lokalita se jeví jako vhodná pro navrhovaný záměr s urbanistickou funkcí odpovídající stavbě 
montážních nebo výrobních hal. 
Navrhovaný záměr v lokalitě Kodetka v Dobříši nemá omezující vliv na stávající veřejné 
vybavení území, bude objektem výrobního charakteru, řešena je moderní technologie provozu 
v rámci nového areálu. Doprava související s průmyslovým využitím území neovlivní okolní 
prostory.   
Charakter řešeného záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, 
připravovanými nebo uvažovanými) je dán situováním  záměru v předmětné lokalitě 
průmyslové zóny, na pozemku investora, v prostoru navazujícím na jeho stávající výrobní 
objekt. Rovněž sousední stavby mají charakter průmyslové a montážní výroby. 
 
 
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 

hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
 
Záměr lze charakterizovat jako expanzi a  modernizaci stávajícího provozu. Jeho účelem je 
zvýšení výkonnosti a hospodářské efektivnosti výroby zároveň se zlepšením podmínek 
pracovního prostředí a omezením negativních vlivů na životní prostředí, zejména na ovzduší, 
hlučnost a prach.  
 
Hlavními výrobními procesy v novém závodě budou: 

- svařování, 
- odmašťování,  
- chemická předúprava před lakováním, lakování (elektrodepozice ponorem a prášková 

lakovna),  
- montáž a zkoušení hotových výrobků,  
- expedice hotových výrobků.  
 

Investor předpokládá v budoucím horizontu rozvoj podpůrných technologií jako laserové a 
plazmové dělení materiálu, lisování, tváření, obrábění a přesné broušení a tepelné zpracování. 
V novém závodě bude zabezpečeno vytápění zemním plynem. Bude zde situovány pomocné 
provozy závodu - kompresorovna pro výrobu stlačeného vzduchu, trafostanice, čistička 
odpadních vod, rozvodna VN a NN, sklady technických plynů, sklady maziv a olejů,ČOV. 
Závod bude vybaven  zařízením pro řízení a  monitorování emisí.  
V logistickém centru investor předpokládá dovoz materiálu, jeho naskladnění, přípravu sad 
dílů a jejich dopravu přímo na montážní linky. V budoucnosti nevylučuje logistickou podporu 
dalších závodů IR v české Republice zejména závodu v Kolíně a Ingersoll Rand 
Manufacturing CR s.r.o. v Uničově. 
 
Důvodem záměru výstavby nového závodu a logistického centra je: 
- potřeba zvýšení výrobní kapacity závodu,  
- zvýšení produktivity práce,  
- zabezpečení základních požadavků na kvalitu povrchu  lakovaných dílů,  
- ohled ke vlivům na životní prostředí,  
- požadavek na minimalizaci dopravních nákladů – eliminace dovozu strojů  

vyráběných v USA na evropské trhy.  
 
Základním cílem investora je vyrábět výrobky v místě spotřeby. Zahájení stavby nového 
závodu se předpokládá v dubnu 2006 (1.etapa) a zprovoznění 1.etapy v lednu 2007. 
Následovat bude 2.a 3.etapa.  
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Předpoklad zahájení stavby logistického centra je v dubnu 2008 s ukončením stavby a 
spuštěním provozu koncem 2008. 
 
Varianty 
Dle informací zástupce investora nebyly podrobně sledovány jiné alternativy umístění záměru 
v lokalitě města vzhledem k přípustnosti řešení záměru navrhovaným způsobem v průmyslové 
zóně. Tato skutečnost vyplývá i z územně plánovací dokumentace, která vymezuje území pro 
uvedenou činnost.  Podrobný výběr byl směrován jako výstavba nového závodu a logistického 
centra v rámci vymezeného území. 
S ohledem na dostupnost vhodného umístění připravovaného záměru stavby „IR 
EQUIPMENT MANUFACTURING“, dispoziční řešení území, návaznost přístupových 
komunikací a inženýrských sítí je záměr předkládán v jedné variantě.  
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty nulová a varianta 
předkládaná oznamovatelem, kterou je možné označit za variantu ekologicky přijatelnou. 
 
Nulová varianta 
Varianta nulová by předpokládala ponechání plochy v současném stavu. Nulová varianta je 
možná, ale neumožňuje realizovat záměr investora související se stavbou nového výrobního 
závodu a logistického centra v příznivé lokalitě dopravně vhodně napojené. Nulová varianta 
by znamenala ponechání území ve stávajícím stavu pro zemědělské využití pozemku bez  
využití lokality v souladu s územně plánovací dokumentací, tedy se záměry města.   
 
Varianta předkládaná oznamovatelem 
Při přípravě záměru na základě  souladu se záměry města, podmínek územně plánovací 
dokumentace, uspořádání ploch v území, způsobu řešení navrhované stavby, možnosti 
respektování a napojení inženýrských sítí, napojení na komunikační systém a typových 
požadavků na provozní uspořádání objektu, bylo přistoupeno k přípravě prací souvisejících 
s využitím předmětné lokality pro dostavbu na navazujícím území. Z tohoto důvodu nebyl 
záměr na základě zhodnocení možnosti umístění v dané lokalitě řešen variantně.  
Výsledné uspořádání je dáno provozním řešením objektu, souvisejícími plochami, včetně 
velikosti a tvaru stavby a  dopravního řešení celého provozního areálu.  
Variantu je možné označit za ekologicky přijatelnou. Navrhované řešení umožňuje realizovat 
podnikatelský záměr investora. 
Součástí řešeného záměru je zabezpečení pracovních příležitostí.  
Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné považovat za vhodnou za předpokladu 
uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření. Stavba bude napojena na stávající 
technickou infrastrukturu. Bude řešena v souladu s dopravním systémem území.    
Zároveň je určující charakteristikou respektování inženýrských sítí vázaných ke stávajícímu 
závodu a předmětnému pozemku. Významnou charakteristikou je způsob napojení na vnější 
komunikační systém a vytvoření nového vnitrozávodového dopravního řešení.  
Realizace stavby je dle poskytnutých podkladů v souladu s kompletním dopravním systémem 
oblasti uskutečnitelná.  

 
Z vyjádření odboru výstavby Městského úřadu Dobříš (zn.: Výst.24909/2005-Št z 19.9.2005) 
vyplývá, že předmětný záměr je zcela v souladu se schválenou územně plánovací 
dokumentací. Záměr je situován  na území  určeném platným územním plánem sídelního 
útvaru Dobříš – Stará Huť určeném jako VP Území průmyslové výroby a skladů. Tato lokalita 
je přednostně určena pro velkého investora s předpokladem využití většiny plochy, pro 
drobnější investory lze lokalitu využít jen doplňkově, příp.až po vyčerpání ostatních 
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vhodných ploch v jiných částech města (změna č.15/DO územního plánu sídelního útvaru 
Dobříš – Stará Huť pro k.ú. Dobříš). 

 
 

6. Popis technického a technologického řešení záměru 
 
Návrh technického řešení přístavby a úprav v předmětné lokalitě vychází z podnikatelského 
záměru investora na stavbu nového výrobního závodu zahrnujícího výrobu a logistické 
centrum. 
Vlastní řešení zahrnuje dopravní napojení areálu, vnitřní dopravní systém a parkovací plochy 
pro 318 parkovacích míst.   
 
Výrobní závod  
V závodě se budou vyrábět smykem řízené nakladače, minibagry, minitraktory a příslušenství 
k nim.  
 
Hlavní výrobní proces bude zahrnovat: 
Stříhání, řezání kovů, lisování, formování, svařování, broušení, strojní obrábění, tepelné 
opracování a lakovnu s uplatněním kataforézy a práškové lakovny (elektrostatické nanášení a 
práškový proces barvení). 
 
Hlavními surovinami používanými v závodě budou: 
Kovy, oleje, řezné emulze, vodou ředitelné nátěry, ředidla, odmašťovací činidla, nafta a 
svařovací plyny (kyslík, acetylen, dusík). 
 
Výrobní postup zahrnuje: 

- řezání kovů plamenem 
- pálení 
- lisování 
- tváření (ohýbání) 
- svařování 
- strojní obrábění 
- řezání kovů 
- vrtání 
- pilování 
- čištění kovu 
- natírání – lakovna 
- montáž 
- kontrola, zkoušení 
- expedice 
- skladování (rozbalování, skladování, kompletace souborů, doprava na linky) 

 
V závodě bude zaměstnáno cca 400 pracovníků ve dvou směnách a 100 THP pracovníků. 
 
Technologické a technické řešení předmětných staveb, které jsou řešeny v rámci stavby 
výrobního závodu bude odpovídat technologickému provozu výrobní linky.  
Možnost uplatnění technologie souvisí s požadavkem realizované výroby – montáže – 
v novém závodě. Investor má záměr řešit objekty tak, aby mohl umístit potřebné technologie 
nebo montážní závod v nových halách bez negativního vlivu na okolní prostředí. Stanoveny 
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proto budou limity pro stavby v území z hlediska možných vlivů na prostředí ve vztahu 
k jednotlivým složkám životního prostředí. 
Způsob řešení hal bude odpovídat zkušenostem investora z potřeby umístění jednotlivých 
technologických procesů, jejich vzájemné návaznosti a optimalizace výrobního provozu.  
 
Schéma jednotlivých výrobních částí je zřejmé z následujícího  grafického znázornění: 
 
 

 
 
Výše uvedené schéma charakterizuje řešenou stavbu s vymezením možného rozsahu řešené 
problematiky. 
 
Příprava staveniště 
Staveniště je vymezeno plochou v současnosti zemědělsky obdělávanou. Provedena bude 
skrývka kulturních zemin. Nakládání se skrytou ornicí a podornicí bude řešeno dle požadavků  
zák.č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Skryté kulturní zeminy budou 
využity dle dispozic orgánu ochrany půdního fondu. Dle zjištění Ekologického auditu lokality 
firmou ENACON s.r.o. je možné skryté půdy využít pro rekultivaci jako kvalitní půdní fond. 
Vytýčeny budou stávající inženýrské sítě a budou provedeny hrubé terénní úpravy spočívající 
v zabezpečení výškových charakteristik staveniště dle podmínek projektu. 
 
 
Vlastní stavba 

SVAŘOVNA 

SVAŘOVNA 

SVAŘOVNA 

MONTÁŽNÍ 
LINKA  

LAKOVNA  

LOGISTICKÉ 
STŘEDISKO 

ŠKOLÍCÍ A 
TRÉNINGOVÉ 
STŘEDISKO 

MONTÁŽNÍ 
LINKA 
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Stavba „IR EQUIPMENT MANUFACTURING“ zahrnuje  realizaci stavebního objektu: 
- Administrativní část  
- Supermarket (1.etapa) 
- Truck area (1.etapa) 
- Svařovna   4 459 m2 (1.etapa) 
- Lakovna   4 458 m2 (1.etapa) 
- Montážní hala  4 165 m2 (1.etapa) 
- Svařovna   4 459 m2 (2.etapa) 
- Lakovna   4 458 m2 (2.etapa) 
- Montážní hala  4 165 m2 (2.etapa) 
- 2 x hala  2 x 2 401 m2 (3.etapa) 
- Logistické centrum  6 045 m2 (4.etapa) 

  
Součástí bude stavba parkoviště pro výrobní závod  a školící a tréningové středisko celkem 
318 parkovacích míst. 
 
Všechny provozy nového závodu (svařovna, lakovna, montážní hala) budou pod jednou 
střechou, a tím bude vyloučen přechod zaměstnanců v průběhu směny z vnitřního do vnějšího 
prostoru (eliminace vlivu teplotních výkyvů při přechodu z prostředí). Eliminace teplotních 
výkyvů bude řešena prostřednictvím technických prostředků, a to především v souvislosti 
s otevíráním vrat během příjmu  komponentů nebo při expedici hotových výrobků v zimních 
měsících.  
Zásobování (příjem komponentů - supermarket) bude prováděno z východní strany (1.etapa) a 
následně západní strany (2.etapa), expedice hotových výrobků bude prováděna ze stran haly 
montážní linky.   
 
Celý areál závodu bude oplocen. Samostatně bude oplocen areál Logistického centra.  
 
Součástí areálu bude  Školící a tréninkové středisko. Středisko bude zahrnovat budovu se 
čtyřmi třídami, výdejnu jídel, kanceláře, sklad, šatny a hygienické zařízení pro 100 
frekventantů se servisní dílnou. Realizace Školícího a tréninkového střediska se předpokládá 
v 1.etapě. 
Tréninková plocha bude 5 000 m2. Pro praktická cvičení bude sloužit pískový a hliněný 
substrát , plocha bude z 50 % zastřešena.. Kolem cvičné plochy bude betonová komunikace. 
Ve školícím středisku bude parkoviště strojů o ploše 2 500 m2, parkoviště  aut 300 m2 a 
parkoviště pro 3 kamiony, které budou zajišťovat road-show (předvádění mimo areál) na 
ploše 250 m2. 
Stroje, které budou používány při tréninku a při zkouškách, budou provozovány cca 3 hodiny 
denně. 
 
Lakovna 
 
Z hlediska možného posouzení vlivů provozu na životní prostředí je základním prvkem, který 
samostatně spadá pod proces posouzení dle zák.č.100/2001 Sb. 
Předpokládaná povrchová lakovaná plocha je 485 000 m2. 
 
Technologie výroby 
Lakovna bude dle informace zpracovatele odborné části projektu řešena jako 
dvouposchoďový projekt (některé části ve stupni nad sebou – vytvrzovací pec, vysušovací 
pec). 
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Technologie  lakovny se skládá z následujících částí:              
 

A. Navěšování dílů 
Vstupní část bude tvořena podvěsným dopravníkem (dvoudrážní) s vertikálním a 
horizontálním posunem. Velikost dílů pro zavěšení odpovídá  prostorové kostce o 
velikosti 3x1,8x2,5 m (=manipulační prostor na základě velikosti dílů). Maximální váha 
pro závěs bude 730 kg.  

 
B. Předúprava    
- Předodmašťovací postřik, alkalická emulze, nízká koncentrace alkaloidů, pH 8,5, 

teplota 60oC 
      Chemikálie budou používány dle informací  firmy HENKEL ČR spol.s r.o. 
- Odmašťovací ponor 
- Hlavní vodní oplachy - 2 oplachy (voda recirkuluje, doplňuje se pouze chybějící voda 

vzhledem k oplachu), vrchní postřik v nádrži 
- Lázeň fosfátu železitého – ponor, 2 x vana s železitým fosfátem, dvouminutový 

provoz, zahrnuje 2 várky zavěšených komponentů, pH 4-4,5, teplota 55oC 
- Hlavní vodní oplachy - následují dva oplachy s recirkulací (protiproudem), vrchní 

postřik v nádrži 
- Oplachový postřik demi vodou - demineralizace (čištění demineralizovanou vodou) 
 
Potřeba oplachové vody ve stupni předúpravy  7 200 litrů/hod. 
 

Odmašťování zajišťuje odstranění mechanicky ulpívajících nečistot – zejména mastnot – 
z povrchu součástí. Proces probíhá při zvýšené teplotě, ohřev lázně je zajišťován 
teplovodním ohřevem z kotelny. Současně s odmaštěním probíhá proces fosfátování. Jde o 
chemický proces na úrovni povrchových vrstev kovů, při němž vzniká z roztoku 
železitého fosfátu, tenká jemně krystalická vrstva nerozpustných fosforečnanů kovů. Silné 
fosfátové vrstvy jsou značně pórovité, dobře nasákavé a tedy vhodné pro nanesení 
nátěrových hmot.  

Vytápění plynovým kotlem na zemní plyn – nízkotlaká horká voda. 

Kotel – 0,2 Mpa, výměník tepla 450 kW  

Vakuový filtr z nerezoceli. 

Komponenty budou takto připraveny pro elektroforézu. 
 
C. Elektroforéza – aplikace elektroforézního laku 
- Ponor do lázně v nádrži, vrchní oplach ultrafiltrátem 
- První postřik ultrafiltrátem 
- Druhý postřik ultrafiltrátem 
-  
Nádrž pro elektroforézu. Proces trvá 3 minuty, dvě várky najednou, teplota 30oC, 
používány budou vodou ředitelné barvy s malým obsahem ředidla, dodavatelem 
lakovacích prostředků je PPG.  
Pro likvidaci emisí bude určeno spalovací zařízení. 
 
2 fáze:  - ultrafiltrát (vrací se zpět do nádrže s lakem – recirkulace), 
              - postřik ultrafiltrátem. 
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D. Elektroforézní (plynová) vytvrzovací pec 
Vytvrzovací pec bude komorová, řešená jako uzavřený systém oběhem sušícího vzduchu. 
Proces délky 60 minut, pracovní teplota při sušení bude 190oC. Pec bude umístěna ve 
vyšším podlaží. Díly prochází vytvrzovací pecí. Pec má nepřímé vytápění (výměník vně 
pece, topným médiem zemní plyn). Uvnitř pece cirkuluje vzduch tryskami, vrací se do 
topného systému. 10 % vzduchu bude vypouštěno do atmosféry přes spalovací zařízení, 
teplota 750oC, komínový odvod vzduchu, komíny chráněny stříškou, 3 m nad střechou. 
Nadzemní podlaží – nepřímé vytápění plynem. 
Filtr vysokoteplotní filtr G4 
Způsob úpravy výfukového filtru – rekuperativní, recyklace energie 
Spalovací zařízení elektroforézní tvrdící pece: kapacita 8 000 m3/h, 750oC, hořák Maxon 
nebo Eclipse, jednobodová regulace, vysokoteplotní alarm, alarm selhání funkce hořáku. 
 
E. Chlazení – nucené chlazení 
Nucené chlazení, 10 minut, venkovním vzduchem. 
 
Některé díly budou po elektroforéze hotovy a budou přesunuty k montážní lince, většina 
bude pokračovat pro zajištění krycího laku. 
 
F. Práškové lakování – aplikace práškového laku 
Jedná se o proces lakování za použití práškových barev, složený ze dvou technologických 
kroků - nanášení prášku a vypalování za zvýšené teploty.  
 
Práškové lakování bude probíhat dvojím způsobem: 
- automaticky – kabina automatická 
- ručně – kabina manuální (Nordson) 
 
Obě kabiny jsou vybaveny filtračním zařízením (vnitřní koloběh, recirkulace uvnitř 
kabiny). 
 
G. Prášková vytvrzovaní pec - vysušovací pec 
Pec bude umístěna pod vytvrzovací pecí, 1 hodina, teplota 200oC. 
Přímé topení plynem. 
Filtr vysokoteplotní filtr G4 
Regulátor teploty tříbodový, hořák Maxon nebo Eclipse, jednobodová regulace, 
vysokoteplotní alarm, alarm úniku plynu, selhání funkce hořáku. 
 
H. Nucené chlazení 
 
I.   Vykládací stanice – manuální odvěšení (dvoudrážní dopravník uchycený u stropu) 

 
Maximální kapacita linky bude 30 várek/hodinu. 
 
Elektrická energie 
Vytápění předúpravy , elektroforézy (elektropovlak) a obou pecí činí  8 485 kW. 
 
Oplachová voda 
Potřeba oplachové vody ve stupni předúpravy  bude činit 7 200 litrů/hod. 
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SCHÉMA  LINKY LAKOVNY (dle projektanta technologické linky – Hi Tech Systéme 
Czech Republic s.r.o.)  
 

A. Navěšování 
B. Předúprava    
C. Elektroforéza 
D. Plynová vytvrzovací pec 
E. Chlazení 
F. Práškové lakování 
G. Vysušovací pec 
H. Nucené chlazení 
I. Vykládací stanice 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

D 

A 

C 

F 

E 
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Vysoušecí pec (práškové lakování) umístěna pod vytvrzovací pecí. 
 

 
V daném provozním souboru se budou dílce upravovat dle následujícího technologického 
postupu – první část elektroforéza, druhá část práškové lakování: 
Tabulka č.1 

Poz. Operace Prostředí Doba 
[sec] 

Teplota 
[°C] 

A. Navěšování - 60 - 

B. Předúprava    

1. 
Odmašťování 
postřikem 

 60 60 

2. Ponoření Alkalická emulze 60 60 

3. Oplach DEMI voda 40  

4. Oplach  DEMI voda 40  

5. Železitý fosfát  120 55 

6.  Oplach  40  

7. Oplach  40  

8. Demineralizace    

C.  Elektroforéza    

1. Ponoření  180 30 

2. Postřik  30  

I 

G
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3. Postřik  30  

D. Vytvrzovací pec Sušení horkým vzduchem 3600 190 

E. Nucené chlazení Vzduch 600  

F.  Práškové lakování    

G. Vysoušecí pec Horký vzduch 3600 200 

H. Nucené chlazení Vzduch 600  

I. Svěšování  90  

 
 
Pro technologické ohřevy bude nutný přívod zemního plynu. Ten bude řešen plynovou 
přípojkou z rozvodu provedeného v areálu firmy.  
Při provozu je nutné uvažovat i se vstupy některých chemických látek a provozních hmot.  
Jde především o chemické přípravky používané v předúpravě dílů, práškové barvy a chemické 
látky a přípravky používané v neutralizační stanici technologických odpadních vod (přehled je 
uveden níže). Budou používány chemikálie od firmy Henkel (předúprava), PPG 
(elektroforéza), práškové barvy. 
 
V současnosti firma používá následující chemické látky (přehled zahrnuje stávající provoz, po 
dodávce nové lakovny může dojít ke změně). 
Součástí provozu lakovny budou bezpečnostní listy na jednotlivé přípravky. 
K dispozici byly popisy technického listu a bezpečnostní listy firmy Henkel ČR spol. s r.o.: 
 
  Deoxylyte 54 NC   
  Granodine HMF 1080 IT 
  Granodine 1070 

Duridine 3803 IT 
Ridoline 1372 

 
Další chemikálie: 

    Aral Emulsol B, Emulsol 220, 230, 230 EP, 3562, Granitol W 
PREFLOC 
Chlornan sodný 
SOKOFLOK 16 
RM 110 ASF 
Acrylátová barva NOVUM AC-03 
Základ epoxidový NOVUM EP 02 
PUR tvrdidlo Novu PT 01 
EP tvrdidlo Novum EP/0000 
C 6000 ředidlo do nátěrových hmot 
U 6051 Ředidlo do polyuretanových barev U 6051 
S 6300 

 
Stavba bude ve všech etapách z hlediska inženýrských sítí řešit napojení na inženýrské sítě 
přípojkami v území. Podrobně bude tento stav řešen v rámci projektu.  
Z hlediska elektrické energie bude stavba požadovat 9 000 kWh/den, zemního plynu 60 000 
gJ/rok. 
Potřeba vody bude činit 50 m3/den pro výrobu a 35,8 m3/den pro sociální zařízení.  
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Odpadní vody budou rovněž řešeny s využitím kanalizace dešťové a splaškové, parkoviště 
budou vybavena lapolem.  
Při přípravě realizace celého areálu je řešeno dostatečné napojení na uvedená média i ve 
výhledu  pro zabezpečení sítí pro všechny etapy.  
  
 
Doprava  
 
Dopravu je možné rozčlenit v rámci nového závodu na dopravu:  

- nákladní (těžkou kamionovou dopravu, ostatní nákladní dopravu) 
- osobní  

 
Časově je doprava rozdělena na dopravu: 

- v rámci 1.etapy 
- 2.a 3.etapy 
- logistického centra (4.etapa) 
- školícího a tréninkového střediska 

 
Nákladní doprava 
 
Nákladní doprava bude zajišťovat dovoz komponentů, polotovarů, obalového materiálu a 
odvoz hotových výrobků a odpadů s předpokládaným následujícím objemem nákladní 
dopravy: 
Těžká kamionová doprava zahrnuje dovoz součástí a odvoz hotových výrobků (po 20 t 
ročně). Ostatní nákladní doprava zahrnuje nakládání s odpady, zásobování, dovoz pracovních 
pomůcek. 
 
Doprava 
Nákladní vozidla 
Výrobní závod 
Tabulka č.2 
Výrobní závod 2006 (1.etapa) 2010 (2.a 3.etapa) 
Dovoz materiálu – těžká nákladní 
vozidla – příjezd 

1/den 6/den 

Odvoz hotových výrobků – těžká 
nákladní vozidla – odjezd 

2/den 8/den 

Menší nákladní vozidla – příjezd a 
odjezd 

15/den 20/den 

 
Logistické centrum 
Tabulka č.3 
Logistické centrum 2008 (4.etapa) 
Těžká nákladní vozidla – příjezd a 
odjezd 

10/den 

Menší nákladní vozidla – příjezd a 
odjezd 

15/den 

 
Školící a tréninkové středisko 
Tabulka č.4 
Školící a tréninkové středisko  
Těžká nákladní vozidla – příjezd a 
odjezd 

3/den 

Lehká nákladní vozidla 15/den 
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Osobní doprava 
V rámci osobní dopravy bude přepravováno v konečné fázi po realizaci obou etap výstavby 
400 pracovníků závodu každý pracovní den do zaměstnání a zpět do jejich bydlišť. 
V rámci závodu je navrženo 174 parkovacích míst u závodu a 96+48 parkovacích míst u 
školícího střediska, celkem 318 parkovacích míst.  
Předpokládáme maximální zatížení parkoviště mimo oplocený areál – tj. příjezd a odjed 
vozidel na parkoviště – 534 vozidel/den (příjezd a odjezd). 
Zahrnuta je individuální motorizovaná osobní dopravu řídících pracovníků při denních 
výjezdech za služebními  povinnostmi a příjezdy obchodních a jiných návštěvníků závodu.  
Pro logistické centrum je předpoklad cca 20 vozidel/den. Pro školící a tréninkové středisko  je 
předpoklad pro frekventanty a zaměstnance školícího střediska s příjezdem a odjezdem cca 50 
vozidel. 
Proveden je maximalistický odhad dopravní zátěže v konečné fázi pro možnost  posouzení 
dopravy z hlediska emisí a hlukové zátěže vůči okolnímu prostoru. 
 
 
V rámci přípravy stavby byly vymezeny požadavky na stavebně-technické řešení stavby 
zahrnující: 
 
� hygienický požadavek (zabezpečení vnitřní povrchové teploty konstrukce nad rosným    
bodem), 
� ochrana zdraví a životního prostředí (zajištění dostatečné tepelné pohody a mikroklimatu 
pracovních prostor),  
� úspora energie (minimalizace spotřeby energie na vytápění a větrání), zajistit hygienické             
zázemí včetně stravování.  
 
Uvedené požadavky vážící se k vlastnímu provozu závodu budou v rámci stavby v plné míře 
zabezpečeny. Plošné výměry jednotlivých místností zázemí závodu (např. hygienické 
prostory, jídelna, šatny apod.) budou navrženy s ohledem na počet pracovníků.  
 

7. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
 
Kraj Středočeský 
Okres Příbram  
Město Dobříš 
k.ú. Dobříš 
 
 

8. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 k tomuto zákonu 
 
Kategorizace záměru ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 
Sb, § 4:   
Záměr spadá  dle  zákona č. 100/2001 Sb., přílohy č. 1, do kategorie II, podle §7  pod 
zjišťovací řízení – předmětem posouzení je dle bodu 4.3 Strojírenská nebo elektrotechnická 
výroba s výrobní plochou nad 10 000 m2.  
 
Součástí stavby závodu je lakovna, ve smyslu zákona č. 100/ 2001 Sb. ve znění zákona č. 
93/2004 Sb. se jedná o záměr z kategorie II, položka 4.2. Povrchová úprava kovů a 
plastických materiálů včetně lakoven od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav - 
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záměr podléhající zjišťovacímu řízení  pro jehož provedení je příslušný Krajský úřad. 
Navrhovaný závod zahrnuje 485 000 m2 lakovaných ploch. 
 
Zároveň jde o 318 parkovacích míst. 
Záměr je dle zákona zařazen do Kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), čl. 10.6, 
sloupec B, tj. skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové 
výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.  
 
Celkové zařazení:   čl. 4.2, 4.3 a 10.6 sloupce B, kategorie II. 
 
Všechny výše uvedené body jsou uvedeny ve sloupci B přílohy č. 1, posuzování záměru 
zajišťuje orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního 
prostředí Praha.  
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II. ÚDAJE O VSTUPECH 
 
1. Zábor půdy 
 
Záměr je situován v k.ú. Dobříš na pozemcích p.č.PK 1373 / 3, 1373 / 4, 1373 / 5, 1373 / 6, 
1373 / 7, 1373 / 8, 1373 / 9, 1373 / 10, 1373 / 11, 1373 / 12, 1380, 71383 /2, 1376, 1383/1, 
1378/1, které jsou zemědělským půdním fondem.  
Tabulka č.5 

Parc. č. PK Výměra (ha) BPEJ Poznámka 
1377 1439 4.26.01, 4,27,01 LV 2845 

1383/18 15 4.68.11 LV 1458 
1359/5 4391 4.27.01 LV 2059 
1373 / 3 26557 4.27.01 LV 1463 
1373 / 4 5077 4.27.01 LV 1469 
1373 / 5 5041 4.27.01 LV 1468 
1373 / 6 4959 4.27.01 LV 234 
1373 / 7 4966 4.27.01 LV 3159 
1373 / 8 5150 4.27.01 LV 1065 
1373 / 9 4967 4.27.01 LV 3159 
1373 / 10 4867 4.27.01 LV 3165 
1373 / 11 13525 4.27.01 LV 1465 
1373 / 12 1380 4.27.01 LV 1131 

1380 5164 4.27.01 LV 7 
1383 /2 9483 4.26.01, 4.68.11 LV 1131 
1376 2895 4.27.01 4.68.11 LV 1131 

1383/1 7355 4.26.01, 4.68.11 LV 2845 
1378/1 1515 4.26.01 LV 2845 
Celkem 108746   

 
Záměr je situován na pozemcích, které jsou ornou půdou, tedy zemědělským pozemkem, pro 
nějž platí potřeba řešit trvalé vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu a  zabezpečit 
provedení skrývky kulturní zeminy.  
Pro realizaci inženýrských sítí mohou být dotčena další pozemky. Podrobně bude v projektu 
řešen záborový elaborát s vymezením ploch trvalého a dočasného záboru.  

Základní půdní charakteristiky 

Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ) 
jako nezbytná součást pedologických charakteristik.  
Jednotky BPEJ jsou označeny pětimístným kódem (1. číslo označuje klimatický region, 2. a 3. číslo, t.j. dvojčíslí 
označuje příslušnost k hlavní půdní klimatické jednotce (HPJ), 4. číslo vyjadřuje svažitost pozemku a jeho 
expozici, 5. číslo udává poměr hloubky a skeletovitosti půdního profilu). 
 
V zájmové oblasti se nachází BPEJ:      4.27.01 
         4.26.01 
         4.68.11 
Z uvedené charakteristiky platí:  klimatický region zájmové oblasti 4 
 
Základní charakteristika hlavních půdních jednotek: 
26 Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na různých břidlicích a jím 

podobných horninách středně těžké, výjimečně těžší, obvykle štěrkovité s dobrými vláhovými 
poměry až stálým převlhčením. 

27 Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na různých břidlicích a drobách, lehké až lehčí středně těžké 
s malou vododržností.   

68 Glejové půdy, obvykle lemující malé toky, středně těžké až těžké. 
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K přesnějšímu určení kvality zemědělských půd slouží zařazení půd do tříd ochrany  
(I až V, nejlepší jsou půdy I. třídy ochrany) - dle ”Metodického pokynu odboru ochrany lesa a 
půdy Ministerstva životního prostředí ČR z 1.10.1996, č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy 
ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.” 
 
Z hlediska zařazení bonitních půdně ekologických jednotek do tříd ochrany zabírané 
zemědělské půdy pro zájmové území platí:   4.27.01 V.třída ochrany 
      4.26.01 IV.třída ochrany 
      4.68.11 II.třída ochrany  
Půdy V.třídy ochrany je možné  využít pro výstavbu, jde o půdy s podprůměrnou produkční 
schopností. Půdy II.třídy ochrany jsou podmíněně zastavitelné. Posouzení možnosti záboru 
bylo provedeno v rámci územně plánovací dokumentace (vyhodnocení záboru půdy).  
 
 
Na pozemku pro trvalý zábor bude provedena skrývka kulturní vrstvy  půdy do hloubky  
0,30 m. Kubatura skrývky kulturních zemin bude cca 11 0000 m3 pro první etapu stavby.   
Velikost skrývek je navržena na základě provedeného pedologického průzkumu v lokalitě. 
Skryté kulturní zeminy budou použity dle dispozic orgánu ochrany půdního fondu. 
Rozhodující část zeminy může být využita pro zúrodnění zemědělských pozemků 
obhospodařovaných v nejbližším okolí stavby nebo pro rekultivační práce v rámci města.  
Otázka provedení a využití skryté kulturní vrstvy půdy v rámci stavby (2., 3. a 4.  etapa) bude 
podrobně řešena v projektové dokumentaci v souladu s požadavky z.č. 334/92 Sb.  

 
Realizací záměru nedojde k záboru půdy určené k plnění funkce lesa.  
 
 
2. Odběr a spotřeba vody 
 
Pitná voda 
 
Zásobování závodu vodou bude řešeno z veřejného vodovodu města Dobříše. Napojení na sítě 
(včetně vodovodu) se dle dohody s městem Dobříš předpokládá  v místě nové příjezdové 
komunikace. 
Voda bude užívána v zařízeních sloužících k hygienickým účelům, v montážním provozu není 
voda potřeba. Pro provoz lakovny je voda potřebná jako oplachová voda.  
 
Potřeba vody : 

- zařízení hygienická 
- čištění a úklid 
- lakovna – oplachová voda ve  stupni předúpravy. 
- školící a tréninkové středisko – plocha pro mytí s Wap 
  

Specifická potřeba vody  
pracovníci  THP      66 l/den x 100  =  6 600 l 
výrobní pracovníci VP     73 l/den x 400  =  29 200  l 
Celkem        = 35 800 l/den  
              
 
 
Tabulka č.6 
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 Počet pracovníků Potřeba vody Celkem 
  l/den/os. m3/den 
THP (technickohospodářští 
pracovníci) 

100 66 6,6 

VP (výrobní pracovníci) 400 73 29,2 
Výroba   50 
Celkem   85,8 
 
Provoz závodu:    Dvě směny – 244 pracovních dní v roce  
Potřeba vody za rok    20 935 m3/rok 
 
Protipožární voda 
Pro zásobování  závodu požární vodou budou vybudovány hydranty osazené na vodovodním 
řadu. Pro vnitřní požární hydranty bude voda rozváděna vnitřním vodovodem. Potřeba 
požární vody bude řešena projektem, předpokládá se pro vnitřní odběrná místa 10 l/s.  
Podrobně bude tato část řešena v projektové dokumentaci stavby. 
  

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje  
 
Elektrická  energie 
 
Předpokládaná spotřeba elektrické energie    9  000 kWh za den (dle projektu)  
Elektrická energie bude dodávána z hlavní trafostanice vybudované v rámci stavby.  
 
 
Zemní plyn 
Potřeba zemního plynu je dána spotřebou plynu pro vytápění haly a pro ohřev teplé užitkové 
vody a provoz lakovny.  
Potřeba  zemního plynu     60 000 GJ/rok 
 
Zemní plyn bude zabezpečen přípojkou na místo napojení vymezené provozovatelem sítě. 
Stav bude zabezpečen v rámci projektové přípravy stavby.  
 

Potřeba materiálu (výroba) 
Potřeba materiálu bude vycházet ze skutečného stavu výroby, který bude v rámci závodu 
uplatněn. V současnosti nelze potřebné materiály podrobně vyčíslit. 
 
Významným vstupním  prvkem budou chemikálie používané technologií výroby, zejména 
v lakovně: 
 
Deoxylyte 54 NC   
Deoxylyte je kyselá chemikálie bez obsahu chrómu, používaná jako konečný pasivační oplach 
bez obsahu chromu ponorem nebo postřikem. Minimalizuje korozi pod fosfátovou vrstvou a 
zlepšuje přilnavost nátěru. Při zacházení s přípravkem  musí být dodržována běžná 
bezpečnostní opatření užívána při zacházení s kyselinami (gumové rukavice, zástěry, 
obličejové štítky). Zacházení s přípravkem bude prováděno dle bezpečnostních listů. 

• Kyselina hexafluorozirkoničitá < 10 % (5-10) 
• klasifikace R věty: R 23/24/25-34 
• označení nebezpečnosti : T, C 
 

Předpokládaná spotřeba   1 g/m2 
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Horní limit pro výměnu   1x za 14 dní, tj. výměna 25 x ročně – 5 000/rok 
Pro založení    2,5 kg/m3 
Balení     30 kg kontejner 
  
 
Granodine HMF 1080 IT 
Granodine je tekutý fosfátový přípravek s vysokým antikorozním účinkem k úpravě oceli, 
pozinkované oceli a hliníku. Vytváří na upravovaném povrchu jednolitou fosfátovou vrstvu. 
Vrstva zajišťuje základ pro zakotvení tekutých, práškových a elektroforézních laků. Správné 
použití výrobku vyžaduje následný kontinuální oplach doplňovaný čistou vodou a finální 
oplach demineralizovanou vodou. 
Pro manipulaci a práci s přípravkem se budou pracovníci držet pokynů uvedených 
v bezpečnostním listu výrobku. Lázeň a voda z následných oplachů musí být před 
vypouštěním do kanalizace upravena v čističce vod.  

• Kyselina fosforečná (2,5-10 %) 
• klasifikace R věty: R 34 
• označení nebezpečnosti :  C 
 
• 3-nitrobenzensulfonan sodný (<2,5 %) 
• klasifikace R věty: R 36-43 
• označení nebezpečnosti :  Xi 

 
• Bifluorid sodný (0,1-1 %) 
• klasifikace R věty: R 25-34 
• označení nebezpečnosti :  T, C  

 
• Mastný alkohol ethoxylovaný/propoxylovaný (1-5 %) 
• klasifikace R věty: R 50 
• označení nebezpečnosti :  N 

 
Granodine  

• 0,1-1 % podium bifluoride označení nebezpečnosti T, C, 
• 1-10 % nitrobenzol sulfonic acid , označení nebezpečnosti Xi 
• klasifikace R věty: R 36/38, R 43  

 
Duridine 3803 IT 

• vodný roztok kombinovaného odmašťovacího a fosfatačního přípravku (Fe fosfát), obsah kyselina 
fosforečná < 10 % 

• označení nebezpečnosti C 
• klasifikace R věty: R 34 

 
Předpokládaná spotřeba   10 g/m2 
Horní limit pro výměnu   1x ročně, tj. výměna 25 x ročně – 5 500 kg/rok 
Pro založení    30 kg/m3 
Balení     1 m3 kontejner 
 
Ridoline 1372 
Vysoce alkalický práškový odmašťovací prostředek na ocel, galvanicky pokovenou ocel, 
hliník. Přípravek je na bázi fosforečnanu, aplikuje se postřikem nebo ponorem. 

• Hydroxid sodný (40-50 %) 
• klasifikace R věty: R 35 
• označení nebezpečnosti :  C 

 
• mastný alkohol C13-15 6 EO 3,5 PO methylát (1-5 %) 
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• klasifikace R věty: R 36-50/53 
• označení nebezpečnosti :  Xi, N 

 
• mastný alkohol éter   C12-18 10 EO BU (1-5 %) 
• klasifikace R věty: R 50-38 
• označení nebezpečnosti :  Xi, N 

 
• mastný alkohol EO-PO C10-12 6 PO 9 EO (1-5 %) 
• klasifikace R věty: R 51/53 

• označení nebezpečnosti :  A 
 
Předpokládaná spotřeba   10 g/m2 
Horní limit pro výměnu   1x za měsíc, tj. výměna 12 x ročně – 18 340 kg/rok 
Pro založení    10 kg/m3 
Balení     pytle o obsahu 25 kg 
 
Pozn.: Výše uvedené hodnoty o množství chemikálií  vychází z předpokládané lakované 
plochy 485 000 m2. 
 
Další chemikálie: 
 
Aral Emulsol B, Emulsol 220, 230, 230 EP, 3562, Granitol W 

• ropný rafinát, emulgátory, speciální účinné látky, vody 
 
PREFLOC 

• síran železitý, vodný roztok  
• symbol nebezpečnosti C 
• klasifikace R věty: R 34, S 26-36/37   

 
Hydrát vápenatý 

• hydroxid vápenatý, popř. hydroxid výpenato-hořečnatý 
• označení nebezpečnosti Xi 
• klasifikace R věty: R 37/38, R 41, S2, S22, S26, S36/37/39  

 
Chlornan sodný 

• ekvimolární směs NaClO a Na Cl 
• označení nebezpečnosti  C 
• klasifikace R věty: R 31-34, S28-45-50  

 
SOKOFLOK 16 

• anioaktivní polymer (rozpustný ve vodě)  
 
RM 110 ASF 
Acrylátová barva NOVUM AC-03 
Základ epoxidový NOVUM EP 02 
PUR tvrdidlo Novu PT 01 
EP tvrdidlo Novum EP/0000 
C 6000 ředidlo do nátěrových hmot 
U 6051 Ředidlo do polyuretanových barev U 6051 
S 6300 
 
Jiné zdroje než uvedené nebudou po realizaci stavby dle dosavadních podkladů a znalostí pro 
provoz  potřebné.  
III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 
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1. Množství a druh emisí do ovzduší  
 
Pro posouzení vlivu provozu záměru „IR EQUIPMENT MANUFACTURING“ na okolní 
prostředí a dosah vlivu na trvalou zástavbu je zpracována rozptylová studie imisní situace – 
TESO  - Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o., č.autorizace MŽP, č.j. 
2164/740/03 z 19.6.2003  v 10/2005.  
 
Charakteristika zdroj ů 
 
Stacionární zdroje 
 
Výrobní závod 
Hlavními výrobními procesy v novém závodě budou stříhání, řezání kovů, lisování, 
formování, svařování, broušení, strojní obrábění, tepelné opracování a lakovna s uplatněním 
kataforézy a práškové lakovny (elektrostatické nanášení a práškový proces barvení). 
Procesy stříhání, řezání kovů, lisování, formování a strojní obrábění nejsou zdrojem emisí. 
Procesy svařování a broušení jsou sice potencionálním zdrojem emisí tuhých znečišťujících 
látek, ovšem reálně jsou emise minimální. Při použití odsávání se koncentrace tuhých látek na 
výstupu pohybují maximálně v jednotkách mg/m3, hmotnostní tok je zanedbatelný. Dle 
zkušeností nemají tyto operace v podstatě vliv na imisní situaci.  
V lakovně se budou používat přípravky s minimálním obsahem organických látek, jedná se o 
zejména o přípravky na úpravu povrchu, obsahující kyselinu hexafluorozirkoničitou, 
fosforečnou, hydroxid sodný atd.  
Práškové lakování bude probíhat v automatické a ruční kabině, kabiny budou vybaveny 
filtračním zařízením (vnitřní koloběh, recirkulace uvnitř kabiny). Nebudou tedy zdrojem 
znečišťování ovzduší.  
Odtah pracovních prostor lakovny bude vybaven dopalovací jednotkou, kde bude docházet ke 
spalování případných znečišťujících látek, tudíž se emise znečišťujících látek očekávají 
minimální. 
 
Ohřev a vytápění 
Pro technologické ohřevy a vytápění budou použita zařízení na zemní plyn. Celková provozní 
spotřeba bude cca 45 m3/h; max. spotřeba cca 56 m3/h. Celková roční spotřeba bude přibližně 
60 000 GJ/rok. 
Vzhledem k tomu, že nejsou známy přesné specifikace jednotlivých zařízení, jsou ve výpočtu 
tyto zdroje uvažovány jako jeden plošný zdroj.  
 
Liniové zdroje 
 
Areál bude dopravně napojen na silnici III/11628 dvěma vjezdy: severní bude sloužit pro 
vjezd osobních vozidel na parkoviště s počtem 174 stání, jižní pro nákladní dopravu a osobní 
dopravu k tréninkovému centru (parkoviště pro 96 a 48 vozidel).  
 
Nákladní doprava 
Nákladní doprava bude zajišťovat dovoz komponentů, polotovarů, obalového materiálu a 
odvoz hotových výrobků a odpadů s předpokládaným následujícím objemem: 
 
Tabulka č.7 
Výrobní závod 2006 (1.etapa) 2010 (2.a 3.etapa) 
Dovoz materiálu – těžká nákladní vozidla – příjezd 1/den 6/den 
Odvoz hotových výrobků – těžká nákladní vozidla – odjezd 2/den 8/den 
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Menší nákladní vozidla – příjezd a odjezd 15/den 20/den 
 
Tabulka č.8 
Logistické centrum 2008 (4.etapa) 
Těžká nákladní vozidla – příjezd a odjezd 10/den 
Menší nákladní vozidla – příjezd a odjezd 15/den 

 
Tabulka č.9 
Školící a tréninkové středisko 
Těžká nákladní vozidla – příjezd a odjezd 3/den 
Lehká nákladní vozidla 15/den 

 

Osobní doprava 

V rámci závodu je navrženo 174 parkovacích míst u výrobního závodu a 48 + 96 parkovacích 
míst u školícího a tréninkového střediska, celkem 318 parkovacích míst. Pro výpočet je 
předpokládána obnova všech parkovacích míst 2 x denně, tj. celkem 636 příjezdů a odjezdů a 
současně zaplnění celé kapacity parkovišť během jedné hodiny, tj. nejméně příznivá situace. 

 

Školící a tréninkové středisko 

Součástí areálu bude Školící a tréninkové středisko s tréninkovou plochou. Tréninková plocha 
bude 5 000 m2. Pro praktická cvičení bude sloužit pískový a hliněný substrát. Ve školícím 
středisku bude parkoviště strojů o ploše 2 500 m2, parkoviště  aut 300 m2 a parkoviště pro 3 
kamiony. Stroje používané při tréninku a při zkouškách budou provozovány cca 3 hodiny 
denně.  
 
Charakteristika lokality 
Krajina je v místě zvlněná. Nadmořská výška posuzované oblasti se pohybuje od 350 m do 
430 m. Nadmořská výška areálu závodu je cca 390 m. 
 
 
Stabilitní větrná růžice 
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Tabulka hodnot větrné růžice 
Tabulka č.10 

třída [m/s] N NE E SE S SW W NW CALM  Součet 
I.t ř. 1,7 0,04 0,14 0,3 0,18 0,04 0,07 0,18 0,12 7,39 8,46 
II.t ř. 1,7 0,1 0,26 0,71 0,44 0,12 0,23 0,54 0,51 5,07 7,98 
II.t ř. 5 0,25 0,18 0,13 0,1 0,16 0,27 1,19 0,93 0 3,21 
III.t ř. 1,7 1,3 3,7 0,38 4,22 4,76 7,34 0,9 2,05 2,06 26,71 
III.t ř. 5 0,77 1,55 0,2 0,95 1,8 3,94 1,03 0,97 0 11,21 
III.t ř. 11 0 0 0 0 0,01 0,09 0,02 0 0 0,12 
IV.t ř. 1,7 0,51 1,52 0,19 1,78 2,23 3,64 0,37 0,65 1,89 12,78 
IV.t ř. 5 0,81 0,93 0,11 0,56 0,98 5,74 1,81 1,34 0 12,28 
IV.t ř. 11 0 0,2 0 0 0,19 1,91 0,58 0 0 2,88 
V.tř. 1,7 0,36 0,38 0,62 0,48 0,26 0,33 0,71 0,87 1,06 5,07 
V.tř. 5 1,07 0,44 0,26 0,19 0,36 0,65 3,47 2,86 0 9,3 
Sum (Graf) 5,21 9,3 2,9 8,9 10,91 24,21 10,8 10,3 17,47 100/100 

 
Odborný odhad stabilitní větrné růžice vypracoval Český hydrometeorologický ústav Praha - 
útvar ochrany čistoty ovzduší - oddělení modelování a expertiz.  
Imisní charakteristika lokality 
Imisní situace lokality je v převážné míře ovlivněna dopravou na komunikaci R4 a velkými 
zdroji znečišťování v Dobříši (výroba tepla).   
Pro ilustraci stávající imisní situace v oblasti jsou níže uvedeny koncentrace znečišťujících 
látek, naměřené nejbližším autorizovaným měřicím programem SPRIA (staré číslo ISKO 
1508 Příbram) v roce 2004. Reprezentativnost naměřených údajů je okrskové měřítko (0,5 až 
4 km). Cílem měřicího programu je stanovení reprezentativních koncentrací pro osídlené části 
území. 
 
Koncentrace znečišťujících látek v r. 2004 [µg/m3  ] 
Tabulka č.11 

KMPL 
(Staré číslo ISKO a název) 

Max. hodinová 
koncentrace  

NO2 

Průměrná roční 
koncentrace  

NO2 

Max. denní 
koncentrace PM10 

Průměrná roční 
koncentrace PM10 

SPRIA 
(1508 Příbram ) 

123,6 
(19 MV: 90,1) 

23,4 
123,1 

(36 MV: 53,3) 
31,6 

Pozn.: 1) Hodnoty pro průměrné denní koncentrace jsou uvedeny  jako maximální z celého roku 
2) 19 (36) MV: 19. (36.) nejvyšší naměřená hodnota– určuje, zda je překročen přípustný 
 počet překročení hodnoty limitu. V případě vyšší hodnoty než je limitní hodnota jsou 
 imisní limity překračovány. 
 

Imisní koncentrace CO a benzenu nejsou v lokalitě sledovány. 
Průmyslová zóna v Dobříši je umístěna ve větší vzdálenosti, než je určená reprezentativnost 
dat měřicího programu. Obec Dobříš není uvedena ve Věstníku MŽP č. 12/2004 jako oblast 
se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). 
 
Emisní parametry zdrojů – doprava 
Do výpočtu rozptylové studie je zahrnuta doprava na silnici R4 a III/11628, navýšená o 
očekávanou dopravu související s provozem posuzovaného areálu. 
Intenzita dopravy na silnici R4 a III/11628 byla získána od Ředitelství silnic a dálnic ČR – 
Odbor silniční databanky Ostrava. Dodané informace o intenzitě dopravy jsou uvedeny 
v následující tabulce: 
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Intenzita dopravy - celoroční průměr za 24 hodin v r. 2000 
Tabulka č.12 
Druh vozidla Popis  silnice R4 silnice III/11628 

O osobní a dodávkové automobily 11 321 5 417 
N1 lehká nákladní vozidla  

(do užitečné hmotnosti 3 t) 
1 044 233 

N2 střední nákladní vozidla (užitečné 
hmotnosti 3 - 10 t) 

188 104 

N3 těžká nákladní vozidla (užitečné 
hmotnosti nad 10 t) včetně tahačů 
návěsů 

524 94 

NS návěsové soupravy 351 31 
A autobusy 182 185 

 
Pro zohlednění nárůstu dopravy od r. 2000 byla pro výpočet studie intenzita dopravy 
navýšena o 30 %, což odpovídá ročnímu nárůstu intenzity dopravy cca 3 %. 
Intenzita dopravy ve špičkovou hodinu je stanovena jako 1/10 celodenní intenzity. 
Intenzita dopravy na komunikaci R4 a III/11628 je pro výpočet  navýšena o předpokládaný 
maximální nárůst intenzity dopravy po uvedení areálu do provozu. 
Pro výpočet je předpokládáno, že 50 % osobních a lehkých nákladních vozidel přijede z jihu 
(resp. odjede na jih), ostatní doprava je směrována k rychlostní komunikaci R4.  
 
Lokalita byla rozdělena na několik úseků, po kterých byl modelován pohyb automobilů: 
 

1. doprava na rychlostní komunikaci R4 (výpočtová rychlost 90 km/hod nákladní 
vozidla, 120 km/hod osobní vozidla) 

2. sjezd resp. nájezd z rychlostní komunikace R4 na silnici III/11628 (Exit Dobříš – 
sever) (90 km/hod) 

3. úsek od nájezdu na R4 po severní vjezd do areálu po silnici III/11628 (50 km/hod) 
4. úsek mezi severním a jižním vjezdem do areálu na silnici III/11628 (50 km/hod) 
5. úsek mezi jižním vjezdem do areálu na silnici III/11628 a obcí Dobříš (50 km/hod) 
6. vjezd na parkoviště pro 174 vozidel, mimo vlastní parkování (20 km/hod) 
7. vjezd do výrobního areálu od silnice III/11628 (20 km/hod) 
8. vjezd do logistického areálu od silnice III/11628 (20 km/hod) 
9. vjezd do tréninkového areálu od silnice III/11628 (20 km/hod) 
10. pohyb vozidel při parkování (5 km/hod, 1 vozidlo na 1 parkovací místo) 

 
Informace o použité intenzitě dopravy pro výpočet modelu znečištění ovzduší jsou uvedeny 
v následující tabulce (použité hodinové intenzity dopravy): 
Tabulka č.13 

Charakteristika Osobní 
automobily 

Lehké 
nákladní 

automobily 

Těžké 
nákladní 

automobily 
Autobusy 

1. silnice R4 1512 138 140 24 
2. sjezd z R4 na III/11628 (jeden směr) 432 18 18 12 
3. příjezd od severu (III/11628) 863 35 36 24 
4. úsek mezi vjezdy do areálu 
(III/11628) 

863 35 33 24 

5. příjezd od jihu (III/11628) 863 35 30 24 
6. severní vjezd na parkoviště  174 0 0 0 
7. jižní vjezd do výrobního areálu 0 4 3 0 
8. jižní vjezd do logistického areálu 0 3 2 0 
9. jižní vjezd do tréninkového areálu 144 3 1 0 
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Pro výpočet emisí z tréninkového areálu je předpokládána ujetá vzdálenost strojů 15 km při 
průměrné rychlosti 5 km/hod, je použit emisní faktor pro lehké nákladní automobily. 

 
Emisní kategorie vozidel – předpokládaný podíl na celkovém počtu 

Tabulka č.14 
Konvenční EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 
10 % 20 % 30 % 30 % 10 % 

 
Použité emisní faktory vozidel  [g/km] 

Tabulka č.15 
Osobní automobily Autobusy 4Látka 

5 km/hod 20 km/hod 50 km/hod 90 km/hod 120 km/hod 50 km/hod 90 km/hod 
NOx  0,9340 0,8517 0,7777 0,9624 1,4299 11,0697 11,494 
CO 3,9621 1,4071 0,7456 0,6312 1,0951 3,4280 9,873 
PM10 0,0607 0,0223 0,0205 0,0193 0,0348 0,1793 0,363 
Benzen 0,0891 0,0383 0,0191 0,0150 0,0205 0,0138 0,0251 

 
 

Použité emisní faktory vozidel  [g/km] 
Tabulka č.16 

Těžké nákladní automobily Lehké nákladní automobily Látka 
5 km/hod 20 km/hod 50 km/hod 90 km/hod 5 km/hod 20 km/hod 50 km/hod 90 km/hod 

NOx  88,65 20,9780 11,4450 14,708 4,244 2,8498 1,9736 2,1724 
CO 24,99 12,0550 6,5200 5,891 3,690 1,3678 0,9657 0,8662 
PM10 2,899 1,5566 0,7871 0,6824 0,626 0,2142 0,1653 0,2131 
Benzen 0,1489 0,0630 0,0326 0,02044 0,013 0,0068 0,0044 0,0031 

 
 
Emisní parametry zdrojů – stacionární zdroje 
Do výpočtu byly též zahrnuty emise stacionárních zdrojů znečišťování v plánovaných 
objektech – spalovacích zařízení na zemní plyn. Jelikož dosud nejsou stanoveny technické 
parametry jednotlivých zařízení, jsou tato zařízení ve výpočtu modelu souhrnně zahrnuta jako 
plošný zdroj znečišťování. 
Emisní parametry jsou stanoveny podle předpokládané maximální hodinové a roční spotřeby 
zemního plynu. Emisní faktory pro stanovení množství emisí výpočtem při spalování paliv 
jsou stanoveny v příloze č. 5 k nařízení vlády č.352/2002 Sb.  
 
Emisní parametry spalovacích zařízení 
Tabulka č.17 

Spotřeba zemního plynu  56 m3/hod (maximum) 
 60 000 GJ/rok (1 750 000 m3/rok) 

Využití ro čního výkonu  0,28 
Použité emisní faktory  NOx:  1,92 g/m3zp  

 CO:     0,32 g/m3zp 

Hmotnostní tok emisí  NOx:  107,5 g/hod  
 CO:  17,92 g/hod 

Teplota spalin  ~ 100 ºC 
Množství vlhkých spalin   ~ 700 m3/hod (za n.p) 

 
 
Pro výpočet doplňkové imisní zátěže je použit matematický model dle metodiky SYMOS´97, 
která byla vydána v červnu 1998 Českým hydrometeorologickým ústavem Praha pod názvem 
"Systém modelování stacionárních zdrojů". Tato metodika byla počátkem roku 2003 upravena 
a doplněna na verzi 02, aby splňovala podmínky dané nařízením vlády č. 350/2002 Sb., 
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kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a 
řízení kvality ovzduší. 
Metodika výpočtu znečištění ovzduší umožňuje: 
• výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů 
• výpočet znečištění od většího počtu zdrojů 
• stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto způsobem 
podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů 
• brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší 
podle Klasifikace Bubníka a Koldovského 
• odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu. 
 
Pro každý referenční bod umožňuje metodika ve verzi 2003 výpočet těchto základních 
charakteristik znečištění ovzduší: 
• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se mohou 
vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší 
• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídu 
stability a rychlost větru 
• roční průměrné koncentrace 
• denní průměrné koncentrace 
• klouzavý osmihodinový průměr 
• doba trvání koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty. 
 
Třídy stabilitního zvrstvení 
 
Stabilitní klasifikace podle Bubníka a Koldovského používaná v našich zeměpisných šířkách 
zahrnuje tři třídy stabilní, jednu třídu normální a jednu třídu labilní. 
 
V I. třídě stability - superstabilní - je rozptyl znečišťujících látek v ovzduší velmi malý nebo téměř žádný, 
znečišťující látky se i ve viditelné formě šíří na velké vzdálenosti. Koncentrace při zemi jsou nízké a ve vlečce 
velmi vysoké. Proto ve značně vyvýšených polohách jsou v této třídě počítány absolutní maxima koncentrací. 
Pro prach toto tvrzení platí i v rovině v důsledku pádové rychlosti částic. 
 
V II. a III. třídě stability se rozptylové podmínky postupně vylepšují ale jsou stále nepříznivé. 
 
Ve IV. třídě stability - normální - jsou rozptylové podmínky dobré. Tato třída stability se v atmosféře vyskytuje 
nejčastěji a to zejména v rovině nebo v málo zvlněné krajině. 
 
V V. třídě stability - konvektivní - jsou sice nejlepší rozptylové podmínky, ale v důsledku intenzivních 
vertikálních konvektivních pohybů se mohou vyskytovat v malých vzdálenostech od zdroje nárazově vysoké 
koncentrace. 

 
Provoz stacionárních zdrojů je předpokládán na maximální výkon.  
Do výpočtu je zahrnut současný provoz stacionárních zdrojů v areálu, používání liniových 
zdrojů uvnitř areálu (parkoviště pro osobní a nákladní vozidla, pohyb vozidel po 
komunikacích) a doprava na komunikacích R4 a III/11628. 
Výsledkem výpočtu rozptylové studie jsou následující hlavní charakteristiky znečištění 
ovzduší pro každý referenční bod: 

1. Maximální hodinové koncentrace NO2   
2. Průměrné roční koncentrace NO2   
3. Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr koncentrací CO 
4. Průměrné denní koncentrace PM10  
5. Průměrné roční koncentrace PM10  
6. Průměrné roční koncentrace benzenu 

 
Hodnoty vypočtených koncentrací byly porovnány s imisními limity. 
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Imisní limity 
 
V současné době jsou platné imisní limity, stanovené Nařízením vlády č. 350/2002 Sb., 
kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a 
řízení kvality ovzduší. Vzhledem k poloze území jsou v oblasti platné imisní limity pro 
ochranu zdraví lidí.  
V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity znečišťujících látek, které jsou předmětem 
výpočtu rozptylové studie: 
 
Imisní limity – ochrana zdraví lidí 
Tabulka č.18 

Látka Aritmetický pr ůměr / 1 h Aritmetický pr ůměr / 24 h Aritmetický pr ůměr / 
kalendářní rok 

PM10 nestanoven 
50 µg.m-3 

(nesmí být překročena více než 
35krát za kalendářní rok) 

40 µg.m-3 

NO2 
200 µg.m-3 

(nesmí být překročena více než 
18krát za kalendářní rok) 

Nestanoven 40 µg.m-3 

Benzen nestanoven Nestanoven 5 µg.m-3 

 
Meze tolerance [µg.m-3 ] 
Tabulka č.19 

Látka Platné pro 
průměr 2005 2006 2007 2008 2009 

1 h 50 40 30 20 10 
NO2 Kal. rok 10 8 6 4 2 
Benzen Kal. rok 3,125 2,5 1,875 1,25 0,625 

 
Imisní limity  CO – ochrana zdraví lidí 
Tabulka č.20 
Látka Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr 
CO 10 000 µg.m-3 

 
 
Vypočtené hodnoty doplňkové imisní zátěže referenčních bodů 
Výsledkem výpočtu matematického modelu je soubor hodnot doplňkové imisní zátěže 
referenčních bodů v posuzované lokalitě. Tabulky obsahují název referenčního bodu, hodnotu 
maximální hodinové koncentrace (NO2 ), maximální denní osmihodinový klouzavý průměr 
koncentrací (CO), hodnotu průměrné denní koncentrace ( PM10), hodnotu průměrné roční 
koncentrace (NO2 , PM10, benzen). 
 
Tabulky se všemi vypočtenými hodnotami nejsou pro rozsáhlost uvedeny v této studii a jsou 
k dispozici u zpracovatele studie. 
 
Nejvyšší vypočtené hodnoty  
V následujících tabulkách je provedeno srovnání maximálních vypočtených hodnot 
doplňkové imisní zátěže posuzované lokality (bez ohledu na umístění) s platným imisním 
limitem (bez meze tolerance). U všech látek jsou maximální koncentrace vypočteny u 
rychlostní komunikace R4 (viz. grafické přílohy).  
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3
4

Maximální vypočtené hodnoty 
Tabulka č.21 

NO2 [µµµµg/m3 ] CO [µµµµg/m3 ] 

Maximální hodinová koncentrace Průměrná roční koncentrace Maximální denní osmihodinový 
klouzavý průměr koncentrací 

Vypočtená 
hodnota 

Imisní limit 
Vypočtená 
hodnota 

Imisní limit 
Vypočtená 
hodnota 

Imisní limit 

68,9 200 3,20 40 244 10 000 
 
Tabulka č.22 

PM10 [µµµµg/m3 ] Benzen [µµµµg/m3 ] 
Průměrná denní koncentrace Průměrná roční koncentrace Průměrná roční koncentrace 
Vypočtená 
hodnota 

Imisní limit 
Vypočtená 
hodnota 

Imisní limit 
Vypočtená 
hodnota 

Imisní limit 

31,6 50 21,0 40 0,239 5 
 
Vybrané profily  
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Vypočtené hodnoty ve vybraných profilech 
Tabulka č.23 

Maximální hodinové 
koncentrace [µµµµg/m3] 

Maximální denní koncentrace  
[µµµµg/m3] Číslo profilu 

NO2 PM10 CO* 

1 22,92 7,18 85,3 

2 12,79 4,24 50,3 

3 11,88 2,76 39,4 

4 9,86 2,17 36,0 

* Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr koncentrací 
 
Tabulka č.24 

Průměrné roční koncentrace [µµµµg/m3] 
Číslo profilu 

NO2 PM10 Benzen 

1 1,117 4,4150 0,1183 

2 1,205 6,1401 0,0844 

3 0,420 1,5483 0,0297 

4 0,480 1,5538 0,0492 

 
Pro tyto vybrané referenční body byl též u NO2 , PM10 a benzen stanoven podíl jednotlivých 
zdrojů na celkové imisní zátěži (podíl na průměrných ročních koncentracích): 
Tabulka č.25 

Podíl skupin zdrojů na imisní zátěži [%] 

NO2 PM10 Benzen Číslo profilu 

Doprava R4,  
III/11628 

Doprava v 
areálu 

Spalovací 
zdroje 

Doprava R4,  
III/11628 

Doprava v 
areálu 

Doprava R4,  
III/11628 

Doprava v 
areálu 

1 95,6 3,2 1,2 97,8 2,2 87,7 12,3 

2 98,9 0,9 0,2 99,4 0,6 98,2 1,8 

3 98,3 1,4 0,3 98,4 1,6 97,2 2,8 

4 98,9 0,8 0,3 98,9 1,1 98,8 1,2 

 
 
Z hodnot vypočtených koncentrací doplňkové imisní zátěže v referenčních bodech jsou 
vykresleny izolinie koncentrací znečišťujících látek, uvedených výše. Rozložení izolinií 
v blízkosti komunikací může být ovlivněno velikostí kroku sítě referenčních bodů (50 m), zde 
může dojít k odchylkám daným způsobem výpočtu izolinií. Mapy s vykreslenými izoliniemi 
jsou přílohou Rozptylové studie uvedené v plném rozsahu v části F.Doplňující údaje.  
Hodnocení 
Provozem areálu IR EQUIPMENT MANUFACTURING v průmyslové zóně u Dobříše dojde 
k mírnému zvýšení imisní zátěže, podíl zdrojů v areálu společnosti (spalovací zdroje a 
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doprava) však bude na celkové imisní zátěži blízké lokality řádově procenta. Dominantní vliv 
na imisní zátěž má doprava na stávajících komunikacích, která se i po výstavbě areálu bude 
podílet na imisní zátěži převážně z více než 90 %. 
Nejvyšší imisní zátěž z posuzovaných zdrojů je v blízkosti silnice R4. Imisní zátěž ve větší 
vzdálenosti od komunikace (cca 200 m a dále) je výrazně nižší. Provoz parkovišť pro osobní 
vozidla se může výrazněji projevit zejména u benzenu, ovšem výsledné koncentrace zdaleka 
nedosáhnou hodnot imisního limitu.  
Hodnoty průměrných hodinových a průměrných denních koncentrací vyjadřují maximální 
možnou imisní zátěž příslušného referenčního bodu, vypočtené hodnoty denních koncentrací 
mají význam maximálních průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých 
mohou nastat, trvaly celý den. Proto lze hodnotit vypočtené hodnoty denních koncentrací jako 
velmi nadsazené a prakticky nedosažitelné. Pravděpodobnou imisní zátěž lokality z daných 
zdrojů znečištění popisují spíše průměrné roční koncentrace znečišťujících látek. 
 
Imise NO2   
Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byl vypočten 68,9 µg/m3. 
Ve vybraných profilech byl vypočten nejvyšší příspěvek 22,92 µg/m3 v profilu č. 1 (severní 
hranice areálu), tj. cca 11 % hodnoty imisního limitu (200 µg/m3). 
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 vlivem posuzovaných zdrojů činí 
3,2 µg/m3 . Ve vybraných profilech bude nejvyšší příspěvek roční koncentrace NO2 v profilu 
č.2 (východně od areálu, u silnice R4), a to 1,2 µg/m3, tj. cca 3 % hodnoty imisního limitu 
(40 µg/m3).  
Nejvyšší podíl na imisní zátěži má v porovnávaných profilech doprava mimo areál – tento se 
pohybuje od 95,6 % výše. Spalovací zdroje v areálu se podílí na této zátěži od cca 0,3 % do 
1,2 %, doprava v areálu od 0,8 % do 3,2 %.  
Pokud tedy uvažujeme se současným imisním pozadím NO2 přibližně 25 µg/m3, bude 
hodinová koncentrace v lokalitě pod 100 µg/m3, roční koncentrace bude pod 29 µg/m3. 
Provozem areálu tedy nedojde k překročení imisních limitů pro hodinové koncentrace NO2 

(limit 200 µg/m3)  ani pro roční koncentrace (40 µg/m3). 
 
Imise PM10 
Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 v celé lokalitě byl vypočten 31,6 :g/m3 (v 
těsné blízkosti komunikace R4). Ve vybraných profilech bude nejvyšší příspěvek denních 
koncentrací v profilu č.1, a to 7,18 µg/m3 . U obytné zástavby v Dobříši jsou koncentrace pod 
3 µg/m3 , tj. pod 6 % hodnoty imisního limitu (50 µg/m3).  
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 činí 21 µg/m3, tj. 
přibližně  53 % hodnoty imisního limitu (40 µg/m3), ovšem opět přímo na komunikaci R4. Ve 
vzdálenosti nad 50 m od silnice R4 jsou tyto koncentrace pod 8 :g/m3.  Ve vybraných 
profilech je nejvyšší vypočtená hodnota  průměrné roční koncentrace v profilu č. 2 (6,14 
µg/m3). U obytné zástavby v Dobříši jsou roční koncentrace pod 2 µg/m3 tj. pod 5 % hodnoty 
imisního limitu. 
Na nejvyšších koncentracích PM10  má v porovnávaných profilech hlavní podíl doprava mimo 
areál (97,8 až 99,4 %). Podíl dopravy v areálu podniku je nejvyšší v profilu č. 1 (2,2 %), 
v dalších profilech výrazně pod 2 %.  
Pokud tedy uvažujeme se současným imisním pozadím PM10  přibližně 30 µg/m3, budou 
hodinové i roční koncentrace v lokalitě (mimo těsnou blízkost komunikace) pod 40 µg/m3.  
Provoz areálu tedy díky malému podílu na celkové imisní zátěži nebude mít vliv na 
překračování imisních limitů PM10 pro denní koncentrace (limit 50 µg/m3) ani pro roční 
koncentrace (limit 40 µg/m3). 
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Imise CO 
U CO je maximální vypočtená hodnota 244 µg/m3  (při imisním limitu 10 000 µg/m3 ), 
maximální příspěvek osmihodinových koncentrací byl ve vybraných profilech vypočten 
v profilu č. 1 (85,3 µg/m3 - cca 0,9 % hodnoty limitu).  
Při uvažovaném imisním pozadí 2 500 µg/m3 (odhad dle obdobných lokalit) bude výhledová 
koncentrace v posuzované lokalitě pod 2 800 µg/m3, vlivem dopravy tedy nebude překročen 
imisní limit pro CO (10 000 µg/m3 ). 
Imise benzenu 
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu vlivem dopravy byl vypočten 
0,239 µg/m3. Ve vybraných profilech bude nejvyšší přípěvek v profilu č.1, a to 0,1183 µg/m3, 
tj. 2,4 % hodnoty imisního limitu (5 µg/m3).  
Nejvyšší podíl na imisní zátěži má v porovnávaných profilech doprava na silnicích R4 a 
III/11628 – tento se pohybuje od 87,7 % do 98,8 %. Doprava v areálu se podílí na této zátěži 
od cca 1,2 % do 12,3 %, nejvíce v blízkosti parkoviště na severu areálu. 
Při uvažovaném imisním pozadí maximálně 3 µg/m3 (není měřeno, stanoveno odhadem) bude 
výsledná roční koncentrace benzenu v posuzované lokalitě nejvýše 3,2 µg/m3 a nebude tedy  
překročen imisní limit pro benzen (5 µg/m3). 

 
Hodnocení 
Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek a podílu jednotlivých 
zdrojů na výhledové imisní zátěži lze konstatovat, že z hlediska dodržování imisních limitů 
pro ochranu zdraví lidí nebude provozem areálu docházet k překračování imisních 
limit ů a proto doporučujeme udělení souhlasného stanoviska k umístění stavby. 
Model znečištění ovzduší SYMOS’97, který je dle přílohy č.8 k nařízení vlády č.350/2002 Sb. 
referenční metodou výpočtu rozptylu znečišťujících látek v ovzduší, používá k výpočtu 
maximálních hodnot hodinových koncentrací současný provoz všech uvažovaných zdrojů na 
jmenovitý výkon, což nemusí odpovídat skutečnosti. Zároveň je nutné poukázat na to, že 
všechny výše uvedené maximální koncentrace jsou horním odhadem, tj. nebudou překročeny 
při daných vstupních hodnotách. 
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2. Množství odpadních vod a jejich znečištění  
 
Odpadní vody zahrnují odpadní vody splaškové a odpadní vody dešťové.   
 
Dešťové vody  
 
V současné době odtékají dešťové vody ze zájmové lokality do místní vodoteče. 
Při veškerých výpočtech bylo uvažováno s intenzitou návrhového přívalového kritického 
15 minutového deště i = 157 l.s-1ha-1 při periodicitě 0,5. 
 
1.etapa 
QSTÁVAJÍCÍ   0,25 x 1,3 ha x 157 l.s-1ha-1     51,025 l.s-1 
Roční kubatura dešťových vod při průměrném ročním úhrnu srážek H = 800 mm  
Qrok-    0,25 x 13000  m2 x 0,8 m    2 600 m3rok-1 
 
1.-4-etapa (celkový stav) 
QSTÁVAJÍCÍ   0,25 x 2,65 ha x 157 l.s-1ha-1     104,0125 l.s-1 
Roční kubatura dešťových vod při průměrném ročním úhrnu srážek H = 800 mm  
Qrok-    0,25 x 26500  m2 x 0,8 m    5 300 m3rok-1 
 
Projektovaný stav – objekty a související zpevněné plochy 
 
Průtok při návrhovém dešti 
zastřešení (odhad)    1 x 0,56 ha x 157 l.s-1ha-1    88 l.s-1 
zpevněné plochy   0,7 x 0,60 ha x 157 l.s-1ha-1    66 l.s-1  
z toho plochy s možným znečištěním NEL 0,7 x 0,50 ha x 157 l.s-1ha-1  55 l.s-1 
celkem QPROJEKT        154 l.s-1 
 
Roční kubatura dešťových vod při průměrném ročním úhrnu srážek H = 800 mm : 
projektované zastřešení     1 x 5600 m2 x 0,8 m    4480 m3 
zpevněné plochy - živice    0,7 x 6000 m2 x 0,8 m    3360 m3 
celkem  Qrok         cca 7 800 m3 
Výše uvedené hodnoty jsou stanoveny pouze odborným odhadem. Podrobně budou stanoveny 
v projektu při řešení odvodnění lokality na základě přesných hodnot projektu jednotlivých 
objektů. 
 
Vody parkoviště a spádových zpevněných ploch, které mohou být kontaminovány NEL, 
budou svedeny na projektovaný odlučovač ropných látek. Typ a velikost bude upřesněn 
v dalším stupni projektové dokumentace. 
Je možné použít např. typový odlučovač ropných látek se sorpčním stupněm o celkové 
minimální průtočné kapacitě 55 l.s-1.  
Odlučovače ropných látek  jsou určeny na odloučení a zachycení volných ropných látek 
z odpadních vod. Kompletní odlučovač, jako kontejnerové zařízení, sestává z celoplastové 
nádrže, která je rozdělena vnitřními příčkami na prostor pro usazování nerozpuštěných látek a 
prostor pro odlučování ropných látek. Zařízení je vybaveno speciálními koalescenčními PU - 
filtry a sorpčními filtry, které zabezpečují nízké hodnoty zbytkových RL na výstupu - do 0,5 
mg.l-1. 
Bude použit takový odlučovač lehkých kapalin, který byl speciálně konstruován pro 
parkoviště a odstavné plochy (obchodní domy, motoresty, záchytná parkoviště apod.), určené 



 

IR EQUIPMENT MANUFACTURING                                                    Oznámení  o posuzování  vlivů na  životní        
                                                                                                                  prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. 
                                                                                                                 10 /2005             Ing.Jarmila Paciorková 

40 
 

 

pro parkování vozidel bez jiné manipulace s ropnými látkami. Takový typ odlučovače je 
navržen jako plnoprůtočný pro návrhový déšť. 
Kanalizační síť bude dimenzována i na průtok v obou etapách dostavby, v rámci přípravy 
projektu bude tento závěr ověřen.   
 
Splaškové odpadní vody 
Splašková kanalizace závodu bude napojena na kanalizaci dovedenou okraj zóny dle dohody 
investora s městem.  
Stoka bude gravitační a bude odvádět splaškové vody produkované v závodě zóny do stávající 
uliční stoky města Dobříše.  
Kanalizace závodu (stávající)  je dimenzována tak, aby vyhovovala celému řešenému areálu, 
tj. připojení všech etap závodu.  
Kanalizace je dimenzovaná na odtok splaškových vod.  
Výpočet odtoku splaškových vod je dán výpočtem potřeby vody pro pracovníky dle výše 
uvedených hodnot.    
 
Produkce odpadních vod za den     85 m3/den 
Produkce odpadních vod za rok (244 pracovních dnů)   20 740 m3/rok 
Kvalita odpadních vod splaškových  
Produkovány budou klasické odpadní vody se   znečištěním :  BSK5   -  400 mg .l-1 

            CHSK  -  800 mg .l-1 
                        NL        -  360 mg .l-1   

Technologické odpadní vody: 
V hale práškové lakovny budou vznikat technologické odpadní vody - použité mořící lázně a 
oplachové vody. Ty budou svedeny do akumulačních nádrží ve zneškodňovaní stanici a zde 
upraveny tak, aby je bylo možné vypouštět do kanalizace.  
 
Technologické odpadní vody 

• odmašťovací a mořicí lázeň        
• demineralizační voda  
• mycí a údržbové vody   

 
Provoz lakovny zahrnuje realizaci neutralizační stanice (ČOV). 
 
Zařízení na čištění vody bude mít následující kritéria: 
Tabulka č.26 
Polutant Max.denně (mg/l) Mo.Ave. (mg/l) 
Kadmium 0,69 0,26 
Chrom 2,77 1,71 
Měď 3,38 2,07 
Olovo 0,69 0,43 
Nikl 3,98 2,38 
Stříbro 0,43 0,24 
Zinek 2,61 1,48 
TTO 2,13 - 
Olej-mazivo 52 26 
TSS 60 31 
pH 6,0-9,0 6,0-9,0 
 
Dodrženy budou parametry nařízení vlády ČR 61/2003 Sb. na výstupu ze zneškodňovaní 
stanice. 
 



 

IR EQUIPMENT MANUFACTURING                                                    Oznámení  o posuzování  vlivů na  životní        
                                                                                                                  prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. 
                                                                                                                 10 /2005             Ing.Jarmila Paciorková 

41 
 

 

 

3. Kategorizace a množství odpadů  
 
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:  

 
A. Odpady vznikající  během výstavby (odpady z přípravy staveniště, odpady ze stavebních 

prací) 
B. Odpady vznikající při vlastním provozu 

 
Zařazení odpadů dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů  a stanoví další seznamy odpadů 

A. Odpady vznikající při výstavbě  
Tabulka č. 27 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové  obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 * Kovové obaly N 
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 
N 

17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky  O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty  O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 
17 04 02 Hliník O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03    O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 
20 01 11 Textilní materiály  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 
 
Přebytečná zemina 
Při výkopech vznikne přebytečná zemina. Podle výsledků inženýrsko-geologického průzkumu na staveništi to 
bude směs hlíny jílovitoprachovité, pevné, světle hnědé a štěrku písčitého, hrubého. Vytěžená zemina bude 
ukládána na skládce a periodicky odvážena buď k využití na jiném staveništi - jedná se o zeminu vhodnou pro 
hutnění v různých podkladních vrstvách, nebo na skládku. 
Celkové množství přebytečné zeminy: 
17 05 04 - O        cca 2 000 m3  
 
Směs stavebních odpadů 
Při výstavbě vzniká směs  odpadů používaných stavebních hmot - zbytky cihel, malty, keramických materiálů, 
betonu, sádry. Ve větší míře se stanou součástí zásypů přímo na místě stavby. Přebytky budou shromažďovány 
na stavbě a odvezeny buď k zásypům na jiných stavbách, nebo na skládku inertního odpadu. 
Celkové množství odpadu v průběhu stavby   
17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 03 – O      140 t 
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Dřevo 
Zahrnuje nepoužitelné zbytky bednění, pomocných konstrukcí, lešení, zničené palety, zbytky obalů, odřezky 
dřevěných konstrukcí a jiný dřevěný stavební odpad. Odpad bude soustřeďován na jednom místě a uplatněn jako 
palivové dřevo. 
Množství vzniklé v průběhu stavby: 
17 02 01 – O        3 t 
 
Plast 
Odpad bude zahrnovat obalové folie stavebních materiálů, plastové vázací pásky, zbytky izolačních a jiných 
folií, zbytky plastových potrubí, plastové nádoby od stavebních hmot, nátěrů, tmelů, lepidel, přísad, chemikálií, 
PET lahve po pracovnících na stavbě. Plastové odpady budou soustředěny na jednom místě, slisovány a 
odváženy k druhotnému zpracování. Plastové odpady, které jsou zařazeny jako nebezpečné (15 02 01) budou 
soustředěny v nepropustných uzavřených kontejnerech ( např. plastové kontejnery typ 0014 Mevatec). Odvoz a 
jejich likvidace bude zajištěna službou s oprávněním k manipulaci s těmito odpady. 
Množství produkovaných odpadů v průběhu stavby:   
17 02 03 – O        1,0 t                                     
15 01 10 – N        0,1 t 
 
Kovy 
Kategorie odpadů zahrnuje zbytky potrubí ocelových, měděných, plechů hliníkových, pozinkovaných, černého 
plechu, armovacího železa, zbytků po montáži ocelové konstrukce, spojovací prvky, ocelové vázací pásky, 
vázací dráty, zničené části kovového bednění, kabely, obaly od barev, tmelů, lepidel. Kovové odpady budou 
soustřeďovány na skládku a periodicky odváženy k druhotnému zpracování. Kovové obaly znečištěné 
nebezpečnými látkami budou ukládány do uzavřených nepropustných nádob a odváženy službou oprávněnou k 
manipulaci s nebezpečnými odpady. 
Celková předpokládaná produkce odpadů v průběhu stavby:    
17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 09 – kat. O    4,0 t 
15 01 04 - kat. N        0,2 t 
 
 
B. Odpady vznikající při vlastním provozu  
 
Tabulka č.28 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující org. 
rozpouštědla a NL 
 

N Prostřednictvím odb. firmy 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené O Prostřednictvím odb. firmy 
08 02 01 Odpadní práškové barvy O Prostřednictvím odb. firmy 
11 01 05 Kyselé mořící roztoky N Prostřednictvím odb. firmy 
11 01 08 Kaly z fosfátování N Prostřednictvím odb. firmy 
11 01 09 Kaly a filtrační koláče obs. NL N Prostřednictvím odb. firmy 
11 01 11 Oplachové vody obsahující NL N Prostřednictvím odb. firmy 
11 01 13 Odpady z odmašťování  obs. NL N Prostřednictvím odb. firmy 
12 01 01 Třísky železných kovů O Prostřednictvím odb. firmy 
12 01 02 Úlet železných kovů O Prostřednictvím odb. firmy 
12 03 02 Odpady z odmašťování N Prostřednictvím odb. firmy 
13 01 09 Hydraulické oleje N Prostřednictvím odb. firmy 
13 01 10 Nechlorovaný minerální olej N Prostřednictvím odb. firmy 
13 02 04  Minerální motorové, převodové a 

mazací oleje 
N Prostřednictvím odb. firmy 

13 02 05 Nechlorované motorové a přev.oleje N Prostřednictvím odb. firmy 
13 05 03 Kaly z čištění N Prostřednictvím odb. firmy 
13 05 06 Směs tuků a olejů N Prostřednictvím odb. firmy 
14 06 03 Rozpouštědla N Prostřednictvím odb. firmy 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Prostřednictvím odb. firmy 
15 01 01 Papírové obaly zneč O/N Prostřednictvím odb. firmy 
15 01 02 Plastové obaly (folie,PET) O Prostřednictvím odb. firmy 
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15 01 04 Kovové obaly O Prostřednictvím odb. firmy 
15 01 04 Kovové obaly zneč O/N Prostřednictvím odb. firmy 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N Prostřednictvím odb. firmy 

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

N Prostřednictvím odb. firmy 

15 02 03 Filtrační materiály bez NL         O Prostřednictvím odb. firmy 
16 06 01  Olověné akumulátory N Prostřednictvím odb. firmy 
16 01 03 Pneumatiky O Prostřednictvím odb. firmy 
16 01 17 Železné kovy O Prostřednictvím odb. firmy 
16 01 18 Neželezné kovy O Prostřednictvím odb. firmy 
16 01 19 Plasty  O Prostřednictvím odb. firmy 
16 02 13 Vyřazená zařízení obsahující 

nebezpečné složky neuvedená pod 
čísly 16 02 09 až 16 02 12 

N Prostřednictvím odb. firmy 

16 05 07 Anorganické chemikálie N Prostřednictvím odb. firmy 
16 06 05 Suchý článek a jiné baterie N Prostřednictvím odb. firmy 
19 08 13 Kaly z čištění N Prostřednictvím odb. firmy 
20 01 01 Papír, lepenka O Prostřednictvím odb. firmy 
20 01 02 Sklo O Prostřednictvím odb. firmy 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O Prostřednictvím odb. firmy 
20 03 01 Směsný komunální odpad O Prostřednictvím odb. firmy 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující truť N Prostřednictvím odb. firmy 
20 01 33 Baterie a akumulátory a netříděné 

baterie a akumulátory obsahující tyto 
baterie  

N Prostřednictvím odb. firmy 

20 03 06  Odpad z čištění kanalizace N Prostřednictvím odb. firmy 
 
Tyto odpady podléhající působnosti zákona  č. 185/2001 Sb., o odpadech v aktuálním znění a 
bude s nimi nakládáno v souladu s požadavky tohoto zákona.  
Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001 odpady zařazovat podle druhů a 
kategorií stanovených v Katalogu odpadů, vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale 
nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě,  nelze-li odpady využít, zajistí jejich 
zneškodnění, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich 
skutečných vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí je před 
nežádoucím znehodnocením,  odcizením nebo únikem ohrožujícím životní  prostředí, umožní 
kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží dokumentaci a poskytovat 
úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. 

Pro nakládání s nebezpečnými odpady si vyžádá provozovatel souhlas místně příslušného 
odboru životního prostředí MÚ, jakožto orgánu státní správy. Nakládání bude prováděno 
prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona. V místě vzniku budou odpady ukládány 
utříděně. 
 

 
4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
 
Navržený záměr realizovat novou stavbu výrobního závodu ve čtyřech časových etapách  není 
za předpokladu přijetí a realizace uvedených opatření takovým záměrem, který by s sebou 
nesl zásadní riziko vyplývající z používání látek nebo technologií.   
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Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické 
podmínky a zdraví obyvatel lze technickými opatřeními omezit na minimum. Problémy by 
mohly nastat při nesprávném nakládání s chemickými látkami ve výrobním provozu, s  
odpadními, znečištěnými vodami, při nedodržení protipožárních opatření, případně při havárii 
vozidel na přilehlých komunikacích. 
 
Jako možný zdroj havárie je možné posuzovat manipulaci s provozními hmotami  - 
koncentráty chemických látek a chemických přípravků používaných při předúpravě dílů a ve 
zneškodňovací stanici technologických odpadních vod. Musíme tedy předpokládat možnost 
vzniku havarijních stavů.  
Možnost vzniku havarijních stavů je možné do značné míry eliminovat dobrým stavebním 
provedením objektů ( to bude možné ovlivnit v rámci stavebního řízení) a dobrou organizací 
práce. 
Vstupní suroviny zejména charakteru chemických látek a chemických přípravků, látek 
uvedených v zákoně o vodách (z. č. 254/2001 Sb.) příloha č. 1 jako zvláště nebezpečné a 
nebezpečné, budou uloženy ve stavebně zajištěných skladech. Pro manipulaci s nimi budou 
zpracovány provozní řády a plány pro případ havárie. 
Riziko havárie nelze vyloučit ani při provozu dopravních prostředků – únik ropných látek.  
Dalším možným rizikem je požár v objektu práškové lakovny.   
Z hlediska protipožárních opatření je kladen důraz na prevenci - příjezd a přístup bude řešen 
tak, aby umožnil příjezd hasební techniky dle příslušných ČSN.  
Požárně nebezpečné prostory  v rámci objektů jsou určovány odstupovými vzdálenostmi . 
Odstupové vzdálenosti musí být stanoveny v projektové dokumentaci v rámci samostatného 
oddílu - dokumentace požárně bezpečnostního řešení. Výše stanovené požárně nebezpečné 
prostory  budou   podrobně stanoveny výpočtem. Umístění  musí respektovat sousední 
stávající objekty, jejich odstupové vzdálenosti a požární pásma.  
Pro rychlý hasební zásah obsluhou, budou prostory lakovny vybaveny nejnutnějším počtem 
přenosných hasících přístrojů stanovených dle dokumentace požárně bezpečnostního řešení 
stavby ( u každého výdejního stojanu jeden ). V rámci stávajících rozvodů vody nebo nově 
budované vodovodní přípojky bude řešeno osazení podzemního hydrantu, jako vnějšího 
zdroje  požární vody.  
 
Provozovatel objektu zpracuje plán havarijních opatření pro případ úniku ropných látek 
v případě havárie v technologii a dopravním provozu.  
Únik většího množství benzinu či nafty mimo prostor vymezený pro provoz dopravy  
znamená případné nebezpečí znečištění zeminy a podzemních vod. Možnost úniku mimo 
zpevněné plochy, odkanalizované do zařízení na odlučování ropných látek, bude eliminována 
stavebním řešením parkoviště.  
Případný únik motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou 
technického stavu a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní 
stavby.  
V rámci technologie provozu uvnitř zařízení a manipulace se vstupními komponenty bude 
uplatňována mechanizace bez možnosti havárie z hlediska úniku nebezpečených látek.  
Otázka umístění havarijní olejodolné jímky a záchytné jímky s olejodolným nátěrem bude 
stavebně řešena v rámci jednotlivých etap, pokud bude nutné takové jímky realizovat nad 
stávající úroveň dle použité technologie montáže nebo výroby. 
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5. Hluk 
 
Uvedená kapitola byla do oznámení vložena vzhledem k typu záměru v území a ucelenému 
pohledu na lokalitu. 
 
Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků: 
- hluk v době výstavby, 
- hluk ve venkovním prostředí v době provozu posuzovaného objektu zahrnující  hluk z 

provozu závodu (montážní hala, svařovna, lakovna, expedice), provozu Školícího 
střediska (tréninková plocha školícího střediska) a Logistického centra (manipulace).  

 
Posouzení hlukové zátěže je zpracováno v souladu se zákonem č. 258/2000 o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, nařízením vlády č. 502/2000 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a nařízení vlády č. 88/2004, 
kterým se mění nařízení vlády č.502/2000 Sb., o ochraně  zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 
 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku  
 
Vnitřní prostor 

 
Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb 
občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní 
maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní 
době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má 
výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB.  
Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo 
posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená 
konstrukcemi nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je 
přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21 
hod. 
 
Příloha č. 5 
Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení 
Tabulka č.29 
Druh chráněné místnosti  Korekce /dB/ 
Nemocniční pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
0 

-10 
Lékařské vyšetřovny, ordinace Po dobu používání 0 
Operační sály Po dobu používání 0 
Obytné místnosti včetně kuchyní, hotelové pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
0* 

-10* 
Přednáškové síně, učebny a ostatní místnosti škol, předškolní zařízení a 
školní zařízení, koncertní síně, kulturní střediska 

Po dobu používání +10 

Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, kavárny, 
restaurace 

Po dobu používání +15 

Prodejny, sportovní haly Po dobu používání +20 
* V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah je 
přípustná další korekce + 5 dB 
Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné. 
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Venkovní prostor 
 
Vymezení požadavků nejvyšších přípustných hladin hluku v zájmovém území - doprava 
Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku 
LAZ = 50 dB(A) a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době. 
 
Korekce pro výpočet hodnot hluku ve venkovním prostoru 
Podle nařízení vlády č. 88/2004 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací pak platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku ve 
venkovním prostoru následující: 
Tabulka č.30 

Korekce dB(A) Způsob využití 
území 1) 2) 3) 4) 
Chráněné venkovní 
prostory staveb 
nemocnic a staveb 
lázní 

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní 
prostor nemocnic a 
lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněné venkovní 
prostory ostatních 
staveb a chráněné 
ostatní venkovní 
prostory 

0 +5 +10 +20 

1) Korekce se použije pro hluk z provozoven (továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a kulturní zařízení) a 
z jiných stacionárních zdrojů (vzduchotechnické systémy, kompresory, chladící agregáty). Použije se i pro hluk  
způsobený vozidly, která se pohybují na neveřejných komunikacích (pozemní doprava a přeprava v areálech 
závodů, stavenišť apod.. dále pro hluk stavebních strojů pohybujících se v místě svého nasazení. 
2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích. 
3) Použije se v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující 
a v ochranném pásmu drah. 
4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy. Tato korekce zůstává 
zachována i po rekonstrukci nebo opravě komunikace, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti 
v chráněných  venkovních prostorech staveb, a pro krátkodobé objízdné trasy. Rekonstrukcí nebo opravou 
silnice se rozumí položení nového povrchu, výměna kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při 
zachování směrového nebo výškového vedení. 

 
Pro zájmové území platí – chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní 
venkovní prostory:                 

Den    LAeq = 50 dB(A) Noc    LAeq = 40 dB(A) 
Hluk z veřejných komunikací  Den    LAeq = 55 dB(A) Noc    LAeq = 45 dB(A) 
Hluk v okolí hlavních komunikací, kde je hluk z dopravy převažující   
     Den    LAeq = 60 dB(A) Noc    LAeq = 50 dB(A) 
 
Vliv stacionárních zdrojů i dopravy bude posouzen pro denní a noční dobu.  
 
Stanovení hlukové zátěže  

 
Hluková zátěž v předmětném území byla stanovena na základě podrobného počítačového 
modelu. Ve zvolených referenčních bodech byly vypočteny očekávané hodnoty výhledového 
hlukového zatížení pro nový stav vzniklý realizací připravovaného záměru v území. 
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Výpočty hluku z dopravy a stanovení průběhu izofon a hodnot ve výpočtových bodech je provedeno v souladu s 
novelou „Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku ze silniční dopravy“ (VÚVA Praha, 06/1991).  
Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou zpracovány pomocí výpočetního programu HLUK+pásma (JsSoft 
Praha). Algoritmus výpočtu vychází z  metodických pokynů.  Výpočtové body byly voleny 2 m od fasády  
chráněných objektů objektů situovaných v předmětném území. Nadstandartní verze H+ pásma programu Hluk + 
umožňuje zobrazovat  decibelová pásma LAeq a generovat kvalitní grafické  tiskové výstupy řešených situací 
s dostatečnou výpovědní hodnotou.  
Byly vypočteny průběhy izofon v  pětidecibelových  odstupech dB(A). Izofony jsou zobrazeny v grafickém 
výstupu uvedeném v další části tohoto oznámení.  
Při výpočtu bylo provedeno zhodnocení míry ovlivnění realizací záměru zejména s ohledem na dosah velikosti 
hluku nad úroveň přípustných hodnot v území.   
 
Závazné stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku pro venkovní prostor je 
oprávněn provádět pouze příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Při dokladovaném 
splnění nejvyšších přípustných hodnot hluku v definovaném venkovním prostoru, lze 
rovněž předpokládat splnění i nejvyšších přípustných hodnot hluku ve vnitřních 
chráněných prostorách např. staveb pro bydlení nebo staveb občanského vybavení. 
 
Hluk v době výstavby  
Způsob použití stavebních mechanismů v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, 
tento vliv bude zřejmý omezenou dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na 
danou lokalitu vliv, v předmětném případě je možné konstatovat, že stavební práce budou 
probíhat pouze v omezeném časovém období, stavba nesouvisí s náročnou přípravou území 
pro stavbu. Rovněž situování stavby zabezpečuje eliminaci negativních vlivů v době stavby. 
 
Hluk z provozu závodu    
 
Závod zahrnuje „IR EQUIPMENT MANUFACTURING“: 

- Supermarket, Truck area, svařovna, lakovna, montážní hala (1.etapa) 
- Supermarket, svařovna, montážní hala (2.etapa) 
- 2 x hala (3.etapa) 
- Logistické centrum  (4.etapa) 
- Školící a tréninkové středisko (bude řešeno v I.etapě)  

 
Z uvedených charakteristik vychází i předpoklad související hlukové zátěže. 
Výrobní závod: 
1.etapa 
Supermarket   80 dB 
Svařovna  85 dB 
Lakovna  2 x 90 dB  
Montážní hala  2 x 85 dB, 90 dB 
 
2.etapa - nárůst o: 
Supermarket  80 dB  
Svařovna  85 dB 
Montážní hala  2 x 85 dB, 90 dB 
 
3.etapa – nárůst o:  
2 x hala   65 dB 
 
4.etapa 
Logistické centrum  70-75 dB 
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Školící a tréninkové středisko  
Stroje používány tréninku a při zkouškách budou provozovány cca 3 hodiny denně. 
Předpoklad hlukového zdroje v prostoru  tréningu a zkoušek 100 dB. 
 
 
V prostoru je umístěna administrativní budova se sociálním zařízením.  
Pro toalety může být uplatněn ventilátor o následujících charakteristikách: 
Tabulka č.31 

Okt.pásmo  
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

Ve
ntilátorky 
DM 

 
WC 

37 dB 42 dB 55 dB 53 dB 50 dB 41 dB 

 
Uvedené hodnoty jsou použity v rámci hlukové studie – stacionární zdroje. 

 
Hluk z dopravy 
Výrobní závod 
 
1.etapa 
Nákladní vozidla těžká  3/den (příjezd a odjezd) 
Lehká nákladní vozidla  15/den (příjezd a odjezd) 
Osobní vozidla   200 vozidel (příjezd, odjezd zahájení a ukončení směny,  

dvousměnný provoz) 
88 vozidel (příjezd a odjezd během dne). 

2.a 3.etapa 
Nákladní vozidla těžká  14/den (příjezd a odjezd) 
Lehká nákladní vozidla  20/den (příjezd a odjezd) 
Osobní vozidla   446 vozidel (příjezd, odjezd zahájení a ukončení směny,  

dvousměnný provoz) 
88 vozidel (příjezd a odjezd během dne) 

 
4.etapa Logistické centrum - nárůst o: 
Nákladní vozidla těžká  10/den (příjezd a odjezd) 
Lehká nákladní vozidla  15/den (příjezd a odjezd) 
Osobní vozidla   20 vozidel/den 
 
Školící a tréninkové středisko (1.etapa) 
Nákladní vozidla těžká  3/den (příjezd a odjezd) 
 
Lehká nákladní vozidla  15/den (příjezd a odjezd) 
Osobní vozidla   50 vozidel/den (příjezd a odjezd) 
 
Proveden je maximalistický odhad dopravní zátěže v konečné fázi pro možnost  posouzení 
dopravy z  hlukové zátěže vůči okolnímu prostoru. 
 
Volba kontrolních bodů výpočtu 
V zájmové lokalitě byly vytipovány čtyři kontrolní (referenční) body v nejbližším okolí 
lokality objektu potravin. Chráněné objekty bydlení v bezprostřední blízkosti zájmové lokality 
nejsou situovány. 
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Objekt č.1 chráněný venkovní prostor  
Objekt č.2       objekt bydlení  
Objekt č.3 objekt bydlení  

Nejblíže situované stávající ochráněné objekty v lokalitě  
 
Situování chráněných objektů (1, 2, 3 a 5) a bodu 4 situovaném v chráněném venkovním 
prostoru připravovaného umístění obytných objektů je zřejmé z grafického znázornění: 
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Výsledky výpočtu 
 
Sledována je hluková zátěž: 
Nový stav: 
    
1.   Provoz závodu 1.etapa (bez dopravy na I/4 a III/11628) a provoz Školícího střediska 
2. Provoz areálu cílový stav (bez dopravy na I/4 a III/11628) 
Hodnocen je stav – den (2-směnný provoz) a noc (doprava, vzduchot.) 

 
3. Provoz závodu 1.etapa (včetně dopravy na I/4 a III/11628) a provoz Školícího střediska 
4. Provoz areálu cílový stav (včetně dopravy na I/4 a III/11628) 
 
Výsledky výpočtu  

1. Provoz závodu 1.etapa – (bez dopravy na I/4 a III/11628) a provoz Školícího a  
       tréningového střediska 

Tabulka č. 32 
 
Kontrolní bod 

 
Hodnoty hluku 

 Den Noc 
 LAeq dB(A) LAeq dB(A) 

1 44,5 25,4 
2 44,3 24,2 
3 44,7 24,4 
4 35,2 25,1 
5 35,6 25,6 
6 37,4 25,4 
7 41,2 21,5 
8 41,3 22,3 
9 40,8 17,2 
10 39,9 21,0 
11 46,3 26,2 

  
Z uvedených hodnot je zřejmé, že provoz vlastního závodu hodnoty hluku u chráněných 
objektů a ve venkovním chráněném prostoru u objektů podél  zástavby jihozápadně od 
předmětného území neovlivní nad přípustnou úroveň.  
Objekt školícího a tréningového střediska s provozem strojů a hlukovou zátěží 100 dB je 
situován v prostoru odčleněném náspem silnice I/4 vůči chráněnému prostoru za I/4 (tj. 
provoz cca 3 hodiny). Tyto objekty jsou dotčeny provozem silnice I.třídy, provoz školícího a 
tréningového střediska je neovlivní. Hluková zátěž tohoto provozu není vzhledem 
k výškovému situování nad hranicí přípustnosti vůči těmto objektům. Výškové uspořádání 
území je základním prvkem ochrany vůči uvedeným objektům. 
 
V nočním období nebudou chráněné objekty ani venkovní chráněný prostor areálem dotčen. 
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2. Provoz areálu cílový stav (bez dopravy na I/4 a III/11628) 
Tabulka č. 33 
 
Kontrolní bod 

 
Hodnoty hluku 

 Den Noc 
 LAeq dB(A) LAeq dB(A) 

1 44,7 25,6 
2 44,6 25,0 
3 44,9 24,6 
4 35,5 25,2 
5 35,8 25,8 
6 37,7 25,6 
7 41,3 21,7 
8 41,5 22,6 
9 41,2 17,3 
10 46,1 21,0 
11 46,3 26,4 

 
 
IZOFONY HLUČNOSTI 2. PROVOZ AREÁLU CÍLOVÝ STAV – BEZ DOPRAVY NA I/4 a III/11628  DEN 
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IZOFONY HLUČNOSTI 2. PROVOZ AREÁLU CÍLOVÝ STAV – BEZ DOPRAVY NA I/4 a III/11628  NOC 
 

 
 
3. Provoz závodu 1.etapa (stacionární zdroje a doprava na I/4 a III/11628 a provoz Školícího 
střediska 
Tabulka č.34 
 
Kontrolní bod 

 
Hodnoty hluku 

 Den Noc 
 LAeq dB(A) LAeq dB(A) 

1 54,8 44,8 
2 54,7 44,8 
3 54,6 44,7 
4 54,4 44,4 
5 54,3 44,5 
6 54,6 44,7 
7 58,4 49,8 
8 58,2 49,7 
9 58,0 48,9 
10 54,2 44,6 
11 54,1 44,5 
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4. Provoz areálu – cílový stav - stacionární zdroje a doprava na I/4 a III/11628 
   Tabulka č. 35 
 
Kontrolní bod 

 
Hodnoty hluku 

 Den Noc 
 LAeq dB(A) LAeq dB(A) 

1 63,6 49,8 
2 64,9 49,7 
3 57,1 47,8 
4 54,7 45,6 
5 56,0 47,2 
6 55,6 46,8 
7 69,1 54,7 
8 65,8 54,0 
9 59,3 48,6 
10 54,5 44,5 
11 54,6 44,6 

 
 
IZOFONY HLUČNOSTI4. PROVOZ AREÁLU – CÍLOVÝ STAV  (STACIONÁRNÍ ZDROJE A DOPRAVA 
NA I/4 a III/11628 - DEN 

 
 
Z výše uvedeného grafického znázornění izofon hluku a hodnot uvedených v tabulce je 
zřejmé, že základním impaktem hluku je provoz na silnici I/4. Vlastní provoz areálu nebude 
zdrojem hlukové zátěže v území, která by znamenala překročení přípustných hodnot v území. 
Objekty bydlení situované v jihozápadní části území ani chráněný venkovní prostor (dle 
úz.plánu s připravovanou výstavbou) nebude dotčen nad přípustnou úroveň zátěže.  
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Hodnocen je nejnepříznivější stav – stav maximální dopravní zátěže a hodina s provozem na 
cvičné ploše v rámci školícího střediska. V prostoru mezi připravovanou stavbou závodu a 
chráněnými objekty a chráněným prostorem bude realizována zelená plocha (výsadba 
uceleného prvku ochrany zelení), která bude rovněž tlumícím prvkem. Výsadba zeleně je 
dána územně plánovací dokumentací a uvedena jako významný hygienický a estetický prvek 
v území. 
Objekty označené č. 7, 8, 9 mají hodnoty přípustné zátěže (při současné dopravě) pro den 
50+10 dB(A), pro noc 50+10-10 dB(A). Včetně dopravy na I/4 budou limity dodrženy. 
 
 
IZOFONY HLUČNOSTI4. PROVOZ AREÁLU – CÍLOVÝ STAV  (STACIONÁRNÍ ZDROJE A DOPRAVA 
NA I/4 a III/11628 - NOC 

 
Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že hluková zátěž sledovaných objektů nebude vlivem 
dopravní zátěže a provozu IR EQUIPMENT MANUFACTURING postihující nový 
předpokládaný provoz v zájmovém území v cílovém stavu dle uvedených podkladů 
překračovat přípustné hodnoty.  
Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že nový záměr v území neovlivní stav hlučnosti 
v předmětném území nad přípustnou úroveň.     
Z grafického znázornění izofon hluku a z hodnot vyplývá skutečnost, že hluk v předmětném 
území souvisí zejména s dopravou na silnici I/4.  
Pro zjištění skutečného stavu hluku v území je pro provoz související se záměrem v území 
doporučeno provedení měření hlučnosti po realizaci předmětného záměru v lokalitě.  
V případě zjištění stavu hlučnosti nad přípustnou úrovní, mohou být provedena  opatření pro 
omezení negativních vlivů. Na základě předpokládaných intenzit dopravy a při souběžném 
provozu v celém území není takový negativní vliv předpokládán.  
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ČÁST C 
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 
1. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území 
 
1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání 
 
Zájmové území určené pro stavbu je v současnosti plochou zemědělsky využívanou jak 
vyplývá i z fotodokumentace uvedené v předchozí části tohoto oznámení.  
V okolí lokality navržené pro realizaci stavby „IR EQUIPMENT MANUFACTURING“ se 
vyskytují průmyslové a komerční objekty, rezidenční oblasti a nezastavěné pozemky. 
V severní části navazuje plocha, na níž je připravována stavba autobazaru, následuje 
benzinová pumpa s dopravním napojením na silnici I/4. Trasa silnice I/4 tvoří východní 
hranici zájmového území. Jižní část zájmového území souvisí se stávajícím zemědělským 
pozemkem, který má být v budoucnu určen pro komerční využití. Následovat bude pás zeleně 
jako  ochranná zeleň. Za tímto pásmem zeleně je oblast určená pro výstavbu rodinných 
domků. Na západní straně  tvoří hranici vymezeného prostoru silnice III/11628 lemována alejí 
se vzrostlými stromy (jírovec), za uvedenou komunikací pak následuje sklad, distribuční 
podnik  a venkovní skladiště inertních materiálů.  
Z výše uvedeného výčtu okolního využití pozemků (stávajícího, připravovaného) vyplývá, že                                                  
realizace předmětné stavby bude v souladu s okolním prostorem, v souladu s prioritami města 
vyjádřenými v územně plánovací dokumentaci. Základním požadavkem je zachovat prostor 
připravované výstavby rodinných domků za pásmem ochranné zeleně bez možnosti ovlivnění 
stavbou a provozem „IR EQUIPMENT MANUFACTURING“. 
 
Dosavadní využití území pro zemědělskou výrobu bude omezeno, dle posouzení celkové 
situace a začlenění lokality v souladu se záměry města vymezenými dle územního plánu je 
záměr možné považovat z hlediska funkčnosti za související se stanovenými prioritami trvale 
udržitelného rozvoje této části území města Dobříše.   

 
 
1.2  Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů  
 
Přímo zájmové území, v němž má být realizován záměr, není takovým, které by nad 
přijatelnou míru znamenalo nevratitelný vliv na přírodní zdroje, jejich kvalitu a schopnost 
regenerace.  
Území, v němž má být realizována stavba „IR EQUIPMENT MANUFACTURING“ není 
územím s trvalými přírodními zdroji a zároveň záměr  není řešením, které by nad přijatelnou 
míru mělo nevratitelný vliv působení na přírodní zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace.  
Dojde ke změně využití části tohoto území od zemědělské výroby pro průmyslové využití. 
Tuto změnu podrobně zhodnotil územní plán města v rámci jeho přípravy a projednávání. 
 
Realizací úprav předmětné lokality nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.  
 
Navrhovaná stavba se nenalézá ani v chráněné oblasti přirozené akumulace vod ve smyslu 
příslušné legislativy.  
 
Lokalita je situována mimo oblasti vymezených v rámci zák.č.114/1992 Sb.  
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1.3  Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností   
 
- na územní systémy ekologické stability 
 
Územní systémy ekologické stability nebudou záměrem posuzované stavby dotčeny. Lokalita 
je situována mimo přímý dosah prvků územních systémů ekologické stability.  
 
- zvláště chráněná území 
Přímo v zájmové lokalitě se nenacházejí žádná zvláště chráněná území ve smyslu zákona č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
Nejblíže situovanou chráněnou oblastí  je přírodní rezervace Hradec ve vzdálenosti cca 6 000 
m v severním směru.   
 
Žádné ze zvlášť chráněných území nebude záměrem dotčeno.  
 
- přírodní parky 
Zájmová lokalita je situována mimo přírodní park.  
 
- významné krajinné prvky 
Zájmová lokalita nezahrnuje ani nesouvisí s žádným významným krajinným prvkem.  
 
- území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Ve městě se nachází významné kulturní památky (výběr) – pozdně barokní stavba s výraznou 
fasádou zámek Dobříš radnice č.p. 119 na Mírovém náměstí, hrad Varga, kostel nejsvětější 
Trojice, kostel Svatého Kříže, židovský hřbitov.  
Žádná z uvedených památek a objektů nebude záměrem dotčena. Dotčeny nebudou ani 
objekty navržené do ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ani památky 
místního významu.  
 
- území hustě zalidněná 
Zájmové území je situováno mimo centrální část města Dobříš, umístění plochy stavby „IR 
EQUIPMENT MANUFACTURING“ neznamená bezprostřední vliv na hustě zalidněné 
území.  
Ovlivnění z hlediska emisí škodlivin a hluku je uvedeno v příslušné kapitole. Sledováno bylo 
i území určené pro výstavbu rodinných domků v jižním směru.  Území hustě zalidněná 
nebudou záměrem ovlivněna. 
 
- území zatěžována nad míru únosného zatížení včetně staré ekologické zátěže 
V předmětném území se nenachází stará ekologická zátěž, území není lokalitou zatěžovanou 
nad míru únosného zatížení. Jde o zemědělsky obdělávaný pozemek, bez přímého střetu 
s jiným využitím, které by mohlo být vázáno na případnou starou zátěž. 
 
 
4. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které 

budou pravděpodobně významně ovlivněny  
 
Realizací předmětného záměru v území byly sledovány při přípravě záměru složky životního 
prostředí, které by mohly být ovlivněny – vlivy na obyvatelstvo, na hlukovou situaci,  na 
ovzduší a klima, vodu, půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje, floru, faunu a ekosystémy, 
krajinu, hmotný majetek a kulturní památky. 
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� Vlivy na obyvatelstvo                                                                                      
Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat s ohledem na 
jednotlivé složky životního prostředí vážící se k obyvatelstvu. Sledovány byly v rámci tohoto 
oznámení možné vlivy z hlediska jednotlivých složek životního prostředí.   
 
Z hlediska vlivu na ovzduší je možné konstatovat, že v  době výstavby a v době provozu „IR 
QUIPMENT MANUFACTURING“ ve všech etapách výstavby a provozu by mohly být 
emitovány do volného ovzduší škodliviny vznikající v rámci skrývek zemin za nepříznivých 
klimatických podmínek, z provozu lakovny a dopravních systémů. Zhodnocením dle závěrů 
odpovídající rozptylové studie (se zohledněním vzdálenosti k jednotlivým objektům nejblíže 
situovaným) a propočtu je možné konstatovat, že předpokládaná velikost zátěže nebude mít 
vliv na překročení přípustných limitních  hodnot pro jednotlivé škodliviny. 
 
Rovněž ze zpracované hlukové studie z posouzené zátěže ve vztahu k nejblíže situované 
obytné zástavbě a lokality určené pro stavby rodinných domků vyplývá, že nedojde 
k ovlivnění stavbou a provozem areálu.  
Je možné konstatovat, že v předmětném území nezhorší stavba nového závodu a jeho provoz  
neúměrně hlukovou zátěž.   
 
Škodliviny emitované z provozu dopravních systémů je možné označit jako provoz bez 
nadměrného ovlivnění nejblíže situovaných objektů antropogenních systémů (objektů 
bydlení). Základním předpokladem pro zabezpečení eliminace uvedených vlivů bude 
technologická kázeň provozovatele zařízení, především provoz související s dovozem 
vstupních komponentů a hotových výrobků.  Významný podíl budou mít také podíl dopravy 
související s dopravou zaměstnanců a s provozem zákazníků a vedoucích pracovníků.  
 
Dle výše uvedených závěrů souvisejících s emisemi škodlivin, hluku, situováním záměru a za 
předpokladu dodržování základní technologické kázně ze strany provozovatele stavby a 
zaměstnanců nebude nad únosnou míru narušen faktor pohody.  
Tato skutečnost je dána rovněž situováním předmětného areálu průmyslové zóny na okraji 
města Dobříš.  
Objekt závodu posuzovaného typu (technologie) a velikosti faktor pohody neúměrně 
v lokalitě neohrozí. Provoz průmyslového závodu nebude dle předpokladů a zjištěných 
hodnot souviset s negativním ovlivněním prostředí předmětné lokality a souvisejících ploch. 
Faktor pohody může být lokálně narušen pouze při výstavbě, zejména při skrývkách 
kulturních zemin a přesunech hmot, dovozu stavebních materiálů a pohybem mechanismů 
v území v době stavby. Tato skutečnost může být výrazně eliminována organizací práce 
související s přípravou staveniště.  
Objekt závodu faktor pohody neúměrně v lokalitě neohrozí.  
 
� Vlivy na hlukovou situaci 
Hlučnost z technologie je garantována příslušným dodavatelem těchto zařízení v souladu s 
hygienickými požadavky. Hluk ve venkovním prostředí z provozu těchto zařízení se 
nepředpokládá. V interiéru haly nebude používána technologie překračující ekvivalentní 
hladinu akustického tlaku L AeqT  85 dB. Pokud bude takový stav řešen, pak bude provedeno 
odhlučnění prostoru s realizací takové zátěže. Vzhledem k typu stavby, odstupové vzdálenosti 
od obytné zástavby, ochrannému pásmu zeleně v jižním směru vůči připravované lokalitě pro 
výstavbu není předpoklad ovlivnění z provozu v objektech dostavby na okolní prostory. 
Hluk z dopravních systémů pro zájmovou lokalitu byl posouzen předběžně hlukovou studií 
pro účely tohoto oznámení. Přípustné hodnoty pro chráněný prostor území budou dodrženy. 
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Uvedený závěr je dokladován zákresem izofon hluku uvedeným v předcházející části tohoto 
oznámení.   
Průkaznost tohoto konstatování je možné ověřit provedeným měřením hlučnosti po zahájení 
provozu a ustálení dopravních a výrobních skutečností (zátěže) v území. 
 
� Vlivy na ovzduší a klima                                                              
Ovzduší a klima předmětného území nebude negativně ovlivněno nad únosnou mez, jak je 
uvedeno již výše.  Záměr je možné považovat pro dané území za únosný.  
 
� Vlivy na vodu                                                                              
Charakter odvodnění oblasti z širšího pohledu nebude ovlivněn.  
Odvod odpadních vod splaškových a dešťových je v zájmovém území řešen.  
Kanalizační řád pro odvod odpadních vod splaškových bude dodržen, schopnost odvést 
odpadní vody byla při přípravě projektu propočtem prověřena a bude aktualizována v dalším 
stupni projektové dokumentace.  
Parkoviště bude vybaveno lapolem zajišťujícím záchyt znečištěných dešťových vod při 
havarijním stavu. Typ použitého lapolu odpovídá požadavkům na řešení eliminace případného 
možného ovlivnění v prostoru.  
Pokud dojde v další dostavbě k vytvoření nových parkovacích míst nebo bude uplatněno 
taková technologie, která bude vyžadovat toto řešení, bude realizován lapol. 

 
V rámci nakládání s chemickými látkami (lakovna, oleje) budou dodrženy všechny 
požadavky platné legislativy související s chemickými látkami (Zákon č. 356/2003 Sb., o 
chemických látkách a chemických přípravcích, Zákon č.353/1999 Sb., o prevenci závažných 
havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými 
přípravky). 
Provoz lakovny bude vybaven neutralizační stanicí zabezpečující úpravu vody 
v požadovaných hodnotách. 
 
� Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje                                                                                    
Tyto charakteristiky budou ovlivněny. Dojde k trvalému záboru zemědělské půdy – ornice. 
Na pozemku zařazeném do zemědělského půdního fondu bude provedena skrývka kulturních 
zemin, tyto budou opětovně využity dle rozhodnutí orgánu ochrany půdního fondu. 
Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou stavbou ovlivněny.  
  
� Vlivy na flóru a faunu a ekosystémy                                                                    
Při přípravě záměru v území bylo provedeno rámcové posouzení předmětné lokality 
s ohledem na sledování výskytu flory a fauny v předmětném území.  
Po provedeném průzkumu přímo pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně konstatovat, že 
v území lokality vzhledem k jejímu situování se nenacházejí žádné druhy flory nebo fauny 
chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a 
prováděcí  vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR. 
 
Realizací sadových úprav bude situování stavby v lokalitě po zapojení vysazených jedinců 
příznivě esteticky dořešeno.  

 
� Vlivy na krajinu                                     
Krajina nebude z širšího pohledu ovlivněna nad únosnou míru. V rámci města bude na ploše 
v současnosti zemědělského půdního fondu (území v kultuře – orná půda) realizována stavba 
nového průmyslového objektu.   
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Záměr je situován v prostoru určeném pro obdobné využití území. Jeho umístění nebude 
znamenat zásadní vliv na krajinu v oblasti. Lokalita územně navazuje na silnici I/4, která je 
významným prvkem v území souvisejícím s dopravním provozem.   
 
� Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky                                                       
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo 
kulturních památek. 
 
 
D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí  
 
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti  

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
 
Základní ukazatele zahrnující posouzení a vymezení možnosti ovlivnění prostředí realizací 
záměru v území jsou uvedena v oznámení.  
Posouzení vlivu stavby nového objektu montážního závodu, jeho provozu včetně dopravního 
napojení, na zdraví obyvatelstva bylo provedeno z časového hlediska s rozlišením období 
vlastní výstavby a následně období provozu.  
Hodnocení zdravotního rizika je složeno ze stanovení nebezpečnosti, hodnocení expozice a  
charakterizace rizika. Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a případné přímé 
nebo nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možné charakterizovat z hlediska vlivu znečištěného 
ovzduší, vlivu hlukové zátěže, produkce odpadů a vlivu na sociální vztahy a psychickou 
pohodu. 
Navržený závod je závodem s uplatněním svařovny, montážní linky a lakovny. Budou se zde 
vyrábět nakladače Bobcat, minibagry, mini traktorové nakladače a podobné výrobky.  
Pro vnější okolí závodu nebude jeho provoz zdrojem zdravotních rizik. 
 
Vliv znečištěného ovzduší 
V době výstavby budou emitovány škodliviny  při provádění manipulace se zeminami 
v případě nepříznivých klimatických podmínek. Tento jev bude vázán pouze na dobu 
realizace, mimo ucelenou zástavbu.  
V době provozu průmyslového objektu budou emitovány do volného ovzduší škodliviny 
z provozu lakovny, kotelny a dopravních prostředků. Emitovány budou zejména NOx, jejich 
posouzení bylo provedeno rozptylovou studií. Tato zhodnotila vliv provozu nově 
navrhovaného výrobního areálu. 
Ze závěrů rozptylové studie vyplývá, že tento provoz nebude znamenat pro okolní prostředí 
nadměrnou zátěž. Při provozu budou dodrženy veškeré zákonné hodnoty z hlediska ochrany 
ovzduší. Procesy stříhání, řezání kovů, lisování, formování a strojní obrábění nejsou zdrojem 
emisí. Procesy svařování a broušení jsou sice potencionálním zdrojem emisí tuhých 
znečišťujících látek, ovšem reálně jsou emise minimální. Při použití odsávání se koncentrace 
tuhých látek na výstupu pohybují maximálně v jednotkách mg/m3, hmotnostní tok je 
zanedbatelný. Dle zkušeností nemají tyto operace v podstatě vliv na imisní situaci.  
V lakovně se budou používat přípravky s minimálním obsahem organických látek, jedná se o 
zejména o přípravky na úpravu povrchu, obsahující kyselinu hexafluorozirkoničitou, 
fosforečnou, hydroxid sodný atd. Práškové lakování bude probíhat v automatické a ruční 
kabině, kabiny budou vybaveny filtračním zařízením (vnitřní koloběh, recirkulace uvnitř 
kabiny). Nejsou tedy zdrojem znečišťování ovzduší.  
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Odtah pracovních prostor lakovny bude vybaven dopalovací jednotkou, kde bude docházet ke 
spalování případných znečišťujících látek, tudíž se emise znečišťujících látek očekávají 
minimální.  
Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek a podílu jednotlivých 
zdrojů na výhledové imisní zátěži lze konstatovat, že z hlediska dodržování imisních limitů 
pro ochranu zdraví lidí nebude provozem areálu docházet k překračování imisních limitů a 
proto doporučuje udělení souhlasného stanoviska k umístění stavby. 
 
Pro realizaci dostavby budou voleny nejlepší dostupné technologie za ekonomicky, technicky 
a ekologicky přijatelných podmínek z hlediska ochrany ovzduší.  
 
Vliv hlukové zátěže  
Hluk z provozu „IR EQUIPMENT MANUFACTURING“ na základě zpracované hlukové 
studie ukazuje, že chráněné objekty ani chráněný venkovní prostor nebudou provozem  
ovlivněny nad přípustnou úroveň.   
Průkaznost tohoto konstatování může být ověřena měřením hlučnosti v případě negativních 
ohlasů ze strany obyvatel a bude nově ověřena hlukovým posouzením v rámci dalšího stupně 
projektu.  
Zhodnocena byla hluková zátěž, jejímž úkolem bylo posoudit zda přídatné hlukové emise 
vzniklé provozem dopravních systémů po realizaci záměru v zájmovém území mohou 
neúnosně zhoršit stávající situaci. Výsledky hodnocení ukazují, že nárůst hlučnosti ve 
sledovaných referenčních bodech nezpůsobí nadměrnou hlukovou zátěž související 
s provozem areálu „IR EQUIPMENT MANUFACTURING“. Významným prvkem v tomto 
prostoru je bezprostřední dopravní návaznost na silnici I/4 bez průjezdnosti městem Dobříš.  
Nejvýznamnějším prvkem z hlediska hlukové zátěže bude areál školícího a  tréninkového 
střediska. Tento objekt je projekčně umístěn tak, že jeho odclonění jinou stavbou (logistické 
centrum) přispívá k zachování přípustných hodnot ve venkovním chráněném prostoru a 
v chráněných objektech nejblíže situovaných. 
Doporučeno je v dalším stupni projektu (DÚR) na základě konkrétních hodnot projektu 
hlukovou studii aktualizovat. 
 
Vliv produkce odpadů 
Odpady vzniklé při výstavbě budou převážně spadat do skupiny odpadů ostatních. Jejich 
zneškodnění bude prováděno odbornou firmou na základě smluvního vztahu. Takový vztah 
v současnosti firma má řešen a způsob nakládání s odpady je v souladu s požadavky na 
nakládání s odpady. 
S odpady zařazené mezi odpady nebezpečné bude nakládáno dle požadavků platné legislativy, 
svoz a zneškodnění bude zajišťovat specializovaná firma. Odpadové hospodářství má 
zabezpečeno místo dočasného uložení odpadů s uplatněním  denního odvozu odpadů. 
 
Vliv na pracovní prostředí , parametry mikroklimatu: 
Dle požadovaných parametrů pracovní podmínky objektů stavby výrobního - montážního 
závodu budou splňovat požadavky české hygienické legislativy. 
V závodě musí být dodržovány parametry mikroklimatu, osvětlení dle platného nařízení vlády 
č. 178/2001, jímž se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a hluku podle nařízení vlády 
č. 88/2004, kterým se mění nařízení vlády č.502/2000 Sb., o ochraně  zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Mikroklima ve výrobních a skladovacích prostorách, pomocných provozech, hygienických 
zařízeních bude upravováno v letním období filtrací s větráním, v zimním období filtrací, 
větráním a vytápěním. V zimním období se předpokládá  0,6 násobná výměna vzduchu 
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v každé hale (120 m3/ os./den), v letním období bude zvýšená  možnost větrání až na 1,5 
násobek objemu každé haly. 
Vzhledem k předpokládanému charakteru výroby a větrání prostor lze očekávat, že nebudou 
překročeny přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace chemických látek a 
prachu v ovzduší pracovišť dle nařízení vlády č.178/2001 Sb. 
Práce, které budou v závodě vykonávány, lze zařadit dle předpokladu do tříd IIa a IIb dle  
tab. č. 1 Přílohy č. 1 k uvedenému nařízení vlády. 
Při montážních nebo výrobních pracích dělníci nebudou namáháni zvedáním těžkých nebo 
nebezpečných břemen. Provoz bude vybaven  jeřáby a zdvihacími a manipulačními 
prostředky. Nebudou překračovány přípustné hmotnosti přenášených břemen 50 kg, případně 
30 kg s energetickým výdejem, který nepřekročí hodnoty uvedené v tab. č. 1, části A, Přílohy 
č. 4 k nařízení vlády č. 178/2001 Sb. Všechny provozy závodu budou pod jednou střechou. 
Vykládání a nakládání nákladních vozů se bude provádět prostřednictvím nakládacích ramp 
s těsnícími límci a vyrovnávacími můstky, které propojí krytý prostor nákladních vozů 
s výrobní halou  bez přímého propojení s venkovním prostředím. Příjem dílců bude prováděn 
přes zádveřní prostory.  
Denní osvětlení na pracovištích bude řešeno podle ČSN 36 0035. Umělé osvětlení bude 
dimenzováno dle ČSN 36 0035 podle charakteru práce na příslušném pracovišti.  
 
Vliv na sociální vztahy, psychickou pohodu a pod. 
Vlastní realizace záměru má příznivý vliv v oblasti sociální a ekonomické. Nově postavený  
závod zaměstná celkem 400 zaměstnanců v příznivém pracovním prostředí. Nový závod 
příznivě ovlivní zaměstnanost v městě a blízkém okolí. V jednotlivých etapách bude 
zaměstnanost postupně narůstat. 
Sociálně ekonomické dopady provozu včetně realizace nového areálu v daném území lze 
hodnotit kladně, neboť další provozování areálu představuje dílčí sociálně - ekonomický 
faktor.  
 
Zdravotní  rizika pro obyvatelstvo  
 
Škodliviny emitované z provozu dopravních systémů a provozu  
Nejcitlivější skupina z hlediska expozice NO2 jsou astmatici a bronchitici, u nichž se 
náchylnost k astmatickým projevům objevuje při 1 až 2 hodinové expozici koncentrací NO2 v 
rozmezí 375 - 565 µg.m-3. Průměrná denní koncentrace, ani krátkodobá koncentrace IHk by 
neměla překračovat přípustné hodnoty.  
Nejsou v zájmovém území sledovány a nebudou dosahovány, jak je dokladováno rozptylovou 
studií, uvedenou v části H tohoto oznámení. 
 
Přípustné imisní koncentrace tuhých znečišťujících látek podle hygienických, zdravotně 
zdůvodněných norem a právních norem rovněž nebudou dosahovány. 
 
U oxidu siřičitého je zvýšená nemocnost dětí zaznamenávána při  ročních koncentracích 
vyšších než 70  µg.m-3. Denní koncentrace vyšší než 250  µg.m-3 se podílejí na zvýšení 
akutních respiračních onemocnění.  
Přípustné normy dle platné legislativy nebudou dosahovány. 
 
Při vyšších koncentracích CO ve volném ovzduší je možno očekávat vyšší výskyt akutních 
záchvatů ischemické choroby srdeční.  
Přípustné imisní koncentrace podle hygienických, zdravotně zdůvodněných norem a právních 
norem nejsou v zájmovém území sledovány a nebudou dosahovány. 
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Hluk  
Při hodnocení působení hluku na organismus mají nepříznivý vliv spíše projevy  
nespecifického účinku hluku na organizmus než primární působení na sluchový orgán. Jde o 
obecnou odpověď organismu cestou centrální nervové soustavy a vegetativního nervového 
systému na hlukovou zátěž. Konečné projevy lze sledovat v kardiovaskulárním systému, 
dýchacím systému, centrálním nervovém systému a imunitním systému.  
Hodnoty hlukové zátěže v zájmovém území způsobené provozem montážního závodu 
nepřekračují maximální povolenou hranici, jak je zřejmé z výsledků uvedených v předchozí 
části.  
 
Hodnoty hluku, pod kterými u průměrné populace nebyly pozorovány nepříznivé zdravotní projevy (dle 
epidemiologické studie - TNO, 1994) 
 
Tabulka č.36  

Typ prostředí Projev nebyl pozorován pod hodnotou Nepříznivý zdravotní  
Projev Zatížené hlukem Parametr měřená hodnota Místo 

Sluchová ztráta ŽP LAeq 24h 70 dB(A) Interiér 
 ŽP – plod LAeq 8h méně 85 dB(A) Interiér 
Hypertenze ŽP + sil.doprava LAeq 6-22h 70 dB(A) Exteriér 
ICHS  ŽP + sil.doprava LAeq 6-22h 65 - 70 dB(A) Exteriér 
Nálada násled. den  LAeq noc méně 60 dB(A) Exteriér 
Výkonnost násled. den  LAeq noc méně 60 dB(A) Exteriér 

 
Informace vyplývající ze vztahu dávky a účinku jsou využity v oblasti prevence hluku a to pro 
stanovení  nejvýše přípustných hodnot hluku. 
 
Hodnot uvedených ve výše uvedené tabulce, způsobující nepříznivý zdravotní projev na 
obyvatelstvu nebude dosaženo, jak je dokladování hlukovým posouzením. 
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismu obyvatel 
dosahováno, realizace i posuzovaného záměru v území bude možná bez nadměrného ovlivnění 
okolních antropogenních systémů. 
 
V době výstavby bude zatížení obyvatel jako u každé stavební činnosti větší. Toto lze omezit 
krátkou dobou výstavby a dodržením všech opatření k zamezení negativních vlivů 
doprovázejících uvedenou činnost. Při použití navrhovaných opatření antropogenní zóna 
nebude významně dotčena nad únosnou míru. 
 
 
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Rozsah vlivů záměru realizovat stavbu areálu „IR EQUIPMENT MANUFACTURING“ na 
severovýchodním okraji města Dobříš vztažený k předmětnému území a populaci nebude 
znamenat negativní dopad dokladovaný výše uvedenými skutečnostmi a charakteristikami, 
velikostí předmětné stavby, jejím situováním, včetně způsobu řešení záměru v území.  
Objekt bude doplněn výsadbou zeleně zabezpečující estetizaci a hygienizaci území a 
začlenění záměru do okolního prostředí.  Podrobně bude tato záležitost řešena projektem.  
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3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice 
 
Předmětný záměr související s realizací stavby areálu IR EQUIPMENT MANUFACTURING 
není zdrojem možných vlivů, přesahujících státní hranice. 
 
 
4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
 
Opatření pro dobu přípravy 
 
- Vzhled objektů realizovaných v rámci stavby bude řešen v souladu s požadavky 

regulativů územně  plánovací dokumentace.  
 
- Dopravní řešení stavby bude odpovídat nejvhodnějšímu řešení v souladu s požadavky 

bezpečnost provozu dle jednotlivých etap.  
 
- Při přípravě stavby bude zpracován program organizace výstavby zejména s ohledem na 

přípravu staveniště.  
 
- Řešeno bude zabezpečení eliminace vlivů na vodní prostředí umístěním odlučovače 

ropných látek pro zabezpečení eliminace případného úniku ropných látek do prostředí, 
zvolen bude typ odlučovače s garantovaným obsahem ropných látek na výstupu dle výše 
uvedených charakteristik. Tyto charakteristiky budou řešeny v rámci jednotlivých etap 
výstavby. 

 
- Vytápění bude řešeno plynovou kotelnou s napojením na stávající inženýrské sítě. 
 
- Posuzovaný záměr bude středním zdrojem znečišťování ovzduší. Ve smyslu zákona o 

ochraně ovzduší bude zpracován odborný posudek a předložen k projednání krajskému 
úřadu, jakožto orgánu státní správy ochrany ovzduší. 

 
Opatření v období výstavby 
 
- Dodržována bude technologická kázeň ze dodavatele stavby, organizace výstavby bude  
řešena tak, aby zejména hluk neobtěžoval okolní  obyvatelstvo, bude prováděno čištění 
podvozků nákladních vozidel před výjezdem ze staveniště, čištění povrchu vozovky, 
vypínání motorů nákladních vozidel a techniky po dobu, kdy nejsou v činnosti. 

 
- Při úniku ropných látek ze stavebních mechanismů nebo přepravních automobilů při 

havárii neprodleně bude kontaminovaná zemina odtěžena a zneškodněna. 
 
- Nakládání se skrytými kulturními zeminami bude probíhat tak, aby nedocházelo ke 

znehodnocení kulturních zemin. Skryté zeminy (zemědělský půdní fond) budou využity 
dle dispozic orgánu ochrany půdního fondu (doporučeno je využití pro překryv plochy pro 
ozelenění zájmového území a využití pro zemědělské úpravy v nejbližším okolí). 

 
Opatření pro období provozu: 
 
- Řešen je odvod odpadních vod splaškových stávající kanalizační sítí, dodržovány budou  

limity   kanalizačního řádu. 
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- Dešťové vody z parkovišť před vypouštěním do kanalizace budou předčištěny (odlučovač 

ropných látek). 
 
- Dodržována bude organizace vnitřního dopravního řešení lokality s ohledem na 

zásobování,  osobní auta zaměstnanců a zákazníků a pohyb chodců, tato bude realizací 
záměru doplněna o oba nové objekty realizované v rámci obou etap dostavby.  

 
- Nakládání s odpady a chemickými látkami bude odpovídat požadavkům platné legislativy 

(zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, zák.č. 356/2003 Sb.). Sklady chemických látek a 
přípravků ve smyslu zákona o chemických látkách a přípravcích (zák.č. 356/2003 Sb.),  
sklady zvlášť nebezpečných a nebezpečných látek ve smyslu zákona o vodách (zák.č. 
254/2001 Sb.) budou stavebně zabezpečeny. Totéž platí o pracovištích a manipulačních 
plochách, kde s nimi bude nakládáno. 

 
- Zpracován bude Plán opatření  pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám. 
 
- Zpracován bude Provozní řád odlučovačů ropných látek, zahrnovat bude pravidelnou 

kontrolu a údržbu odlučovače.   
 
- Zajištěno bude laboratorní sledování kvality vody odtékající ze zneškodňovací stanice 

technologických odpadních vod do kanalizace obce. 
 
- Budou používány výhradně chemické látky a chemické přípravky schválené pro použití 

v ČR nebo EU. 
 
- Na chemické  látky (přípravky), které vykazují nebezpečné vlastnosti bude zajištěn postup 

stanovený platnou legislativou (bezpečnostní listy, pravidla bezpečné práce, školení 
pracovníků apod.). 

 
- Bude dbáno na to, aby nebyla provozována žádná zařízení, která by mohla být 

významným zdrojem hluku pro životní prostředí. Účinnost navržených a realizovaných 
opatření k omezování hluku bude ověřena měřením. Pokud realizovaná opatření nebudou 
dostatečně účinná budou opatření doplněna a novým měřením prokázat dodržení platných 
limitů. 

 
- Nutno dbát na technický stav zařízení, která by mohla hlukovou pohodu negativně 

ovlivňovat . 
 
 
5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při 

specifikaci vlivů 
 
Vlivy zpracované v tomto oznámení byly řešeny na základě záměru o realizaci stavby IR 
EQUIPMENT MANUFACTURING se stanovením limitních hodnot a požadavků řešení.  
Projekt bude podrobně řešit konečnou dispozici v rámci nového závodu s ověřením 
předpokládaných impaktů.  
Údaje o dostavbě byly odvozeny z podnikatelského záměru společnosti připravující stavbu  
IR EQUIPMENT MANUFACTURING. 
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6. Další podstatné informace oznamovatele 
 
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru v době zpracování oznámení 
uvedl ve výše zpracovaném oznámení. V projektu budou upřesněny podrobné údaje řešené 
stavbou, některé výměry mohou být v rámci technického řešení  upraveny. 

 
E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy) 
 
Předmětný záměr stavby je vázán k předmětné lokalitě,  nebyl řešen variantně. Uvedena byla 
možnost posouzení varianty nulové varianty předkládané oznamovatelem. Na základě 
zjištěných hodnot a závěrů oznámení je konstatováno, že varianta předkládaná 
oznamovatelem je přijatelná za předpokladu řešení navržených opatření ve vztahu 
k jednotlivým složkám životního prostředí. 

 

F. Doplňující údaje 
 
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení 
 
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací: 

Situování zájmového území z hlediska širších vlivů, měřítko 1 : 10 000 
 
Situace – stávající stav, měřítko 1 : 5 000   
Situace – nový stav, měřítko 1 : 5 000   
 
Přehledná situace umístění stavby IR EQUIPMENT MANUFACTURING  
Dle ING.GEC – AGP OLOMOUC, Olomouc  
 

 
  Schéma technologie lakovny 
  Blokové schéma předúpravy a elektroforézy 
  Blokové schéma elektroforézní a práškové pece 
  Bodové schéma chladiče  
  Dle HiT ech Systéme Czech Republic, s.r.o. 
  
Jiná dokumentace: 

 
Rozptylová studie IR EQUIPMENT MANUFACTURING č. E/1450/2005,  
TESO Ostrava spol.s r.o., 10/2005 
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G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 
 
Záměrem investora je vybudování výrobního areálu o rozloze 13 000 m2 (I.etapa) výrobní 
plochy s plánovanou realizací do konce roku 2006 a následné navazující  etapy II.až IV. O 
celkové výrobní ploše 26 509 m2 na pozemku o celkové rozloze cca 10 ha situovaném 
v okrese Příbram.  Nedílnou součástí záměru investora bude vybudování logistického centra o 
celkové rozloze cca 7000 m2 s plánovaným  uvedením do provozu v roce 2008 a školící a 
tréningové středisko. 
Touto kapacitou překračuje záměr 10 000 m2 upravené plochy a patří mezi záměry vyžadující 
zjišťovací řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. 
(kategorie II, odstavec 4.2). 
V novém výrobním závodě budou vyráběny kompaktní nakladače Bobcat, malá pásová 
rypadla, malá rypadla traktorového typu a společně se stávajícím závodem odpovídající 
příslušenství k uvedený strojům. Tyto výrobky budou směrovány na evropský trh. 
Logistické centrum bude zajišťovat skladování potřebných nakupovaných dílů jak pro 
stávající tak pro nový závod. 
Oba investiční záměry budou navrženy tak aby byly zajištěny optimální podmínky pro další  
expanzi odbytu v časovém horizontu 5 – 10 let od uvedení nového závodu do provozu. 
Nový závod i logistické centrum budou umístěny na pozemku rozprostírajícím se  na 
severním okraji města Dobříš mezi rychlostní komunikací R4 (I/4) a starou státní silnicí 
(III/11628).    
Zahrnuje zemědělské parcely (PK 1373/3, 1373/4, 1373/5, 1373/6, 1373/7, 1373/8, 1373/9, 
1373/10, 1373/11, 1373/12, 1380, 1383/2, 1376, 1383/1, 1378/1 v k.ú. Dobříš) o celkové 
rozloze 102 901 m2. V současnosti jsou parcely využívány k zemědělským účelům 
zemědělskou společností, která využívá pozemky jednotlivých vlastníků na základě 
smluvního vztahu.  
Územní plán nepředpokládá v této části města rozvoj obytné zástavby. Lokalita je v územním 
plánu určena jako průmyslová zóna. Část průmyslové zóny směrem k městu bude sloužit pro 
drobné investory s rozlohou pozemků do cca 0,5 ha určenou pro převážně drobný průmysl a 
infrastrukturu. Tato pak bude od bytové výstavby oddělena zeleným pásem po celé délce 
průmyslové zóny na jejím jižním okraji mezi rychlostní komunikací R4 (I/4) a starou státní 
silnicí. V okolí lokality se vyskytují průmyslové a komerční objekty, zemědělská půda, 
rezidenční oblasti a nezastavěné pozemky.  
Lokalita, na které je připravována stavba nového závodu, je na jižní straně ohraničena 
pokračováním průmyslové zóny (plocha využita pro komerční účely). Za uvedenou plochou 
je navržen pás ochranné zeleně a v odstupové části za tímto pásem zeleně následuje plocha 
pro výstavbu rodinných domů a stávající obytná zástavba. Směrem k západní části této zóny 
je situována čerpací stanice a průmyslová zóna (průmysl strojírenský DVS Příbram). 
Na východní straně je lokalita ohraničena rychlostní komunikací I/4. Severní hranice  se 
dotýká v současnosti nezastavěné parcely na níž je připravována stavba autobazaru a za ní 
čerpací stanice pohonných hmot. V této části je situován nájezd na silnici I/4 od čerpací 
stanice a ze silnice III/11628 (staré státní silnice) do Dobříše.  Na západním okraji je lokalita 
lemována starou statní silnicí  III/11628, za touto silnicí následuje objekt skladu a distribuční 
podnik hutního materiálu, venkovní skladiště inertních materiálů provozované dřevařskou 
společností  a na severním okraji nájezdem na R4 od benzinové pumpy Shell.  
Nejbližší obytná zástavba se v současnosti nachází ve vzdálenosti 400 m v jižním a 
jihozápadním směru, 100 m ve východním směru za silnicí I/4. V současnosti je rozestavěná 
obytná zástavba situována cca 180 m v jižním směru. 
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Lokalita se jeví jako vhodná pro navrhovaný záměr s urbanistickou funkcí odpovídající stavbě 
montážních nebo výrobních hal. 
Navrhovaný záměr v lokalitě Kodetka v Dobříši nemá omezující vliv na stávající veřejné 
vybavení území, bude objektem výrobního charakteru, řešena je moderní technologie provozu 
v rámci nového areálu. Doprava související s průmyslovým využitím území neovlivní okolní 
prostory.   
Charakter řešeného záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, 
připravovanými nebo uvažovanými) je dán situováním  záměru v předmětné lokalitě 
průmyslové zóny, na pozemku investora, v prostoru navazujícím na jeho stávající výrobní 
objekt. Rovněž sousední stavby mají charakter průmyslové a montážní výroby. 
 
Záměr lze charakterizovat jako expanzi a  modernizaci stávajícího provozu. Jeho účelem je 
zvýšení výkonnosti a hospodářské efektivnosti výroby zároveň se zlepšením podmínek 
pracovního prostředí a omezením negativních vlivů na životní prostředí, zejména na ovzduší, 
hlučnost a prach.  
 
Hlavními výrobními procesy v novém závodě budou: 

- svařování, 
- odmašťování,  
- chemická předúprava před lakováním, lakování (elektrodepozice ponorem a prášková 

lakovna),  
- montáž a zkoušení hotových výrobků,  
- expedice hotových výrobků.  

Investor předpokládá v budoucím horizontu rozvoj podpůrných technologií jako laserové a 
plazmové dělení materiálu, lisování, tváření, obrábění a přesné broušení a tepelné zpracování. 
V novém závodě bude zabezpečeno vytápění zemním plynem. Bude zde situována 
kompresorovna pro výrobu stlačeného vzduchu, čistička odpadních vod. Závod bude vybaven  
zařízením pro řízení a  monitorování emisí.  
V logistickém centru investor předpokládá dovoz materiálu, jeho naskladnění, přípravu sad 
dílů a jejich dopravu přímo na montážní linky. V budoucnosti nevylučuje logistickou podporu 
dalších závodů IR v české Republice zejména závodu v Kolíně a Ingersoll Rand 
Manufacturing CR s.r.o. v Uničově. 

 
Návrh technického řešení přístavby a úprav v předmětné lokalitě vychází z podnikatelského 
záměru investora na stavbu nového výrobního závodu zahrnujícího výrobu a logistické 
centrum. 
Vlastní řešení zahrnuje dopravní napojení areálu, vnitřní dopravní systém a parkovací plochy 
pro 318 parkovacích míst.   
 
Výrobní závod  
V závodě se budou vyrábět smykem řízené nakladače, minibagry, minitraktory a příslušenství 
k nim.  
Hlavní výrobní proces bude zahrnovat: 
Stříhání, řezání kovů, lisování, formování, svařování, broušení, strojní obrábění, tepelné 
opracování a lakovnu s uplatněním kataforézy a práškové lakovny (elektrostatické nanášení a 
práškový proces barvení). 
Hlavními surovinami používanými v závodě budou: 
Kovy, oleje, řezné emulze, vodou ředitelné nátěry, ředidla, odmašťovací činidla, nafta a 
svařovací plyny (kyslík, acetylen, dusík). 
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Výrobní postup zahrnuje řezání kovů plamenem, pálení, lisování, tváření (ohýbání), 
svařování, strojní obrábění, řezání kovů, vrtání, pilování, čištění kovu, natírání – lakovna, 
montáž, kontrola, zkoušení, expedice, skladování (rozbalování, skladování, kompletace 
souborů, doprava na linky).  
V závodě bude zaměstnáno cca 400 pracovníků ve dvou směnách a 100 THP pracovníků. 
Technologické a technické řešení předmětných staveb, které jsou řešeny v rámci stavby 
výrobního závodu bude odpovídat technologickému provozu výrobní linky.  
Možnost uplatnění technologie souvisí s požadavkem realizované výroby – montáže – 
v novém závodě. Investor má záměr řešit objekty tak, aby mohl umístit potřebné technologie 
nebo montážní závod v nových halách bez negativního vlivu na okolní prostředí. Stanoveny 
proto budou limity pro stavby v území z hlediska možných vlivů na prostředí ve vztahu 
k jednotlivým složkám životního prostředí. 
Způsob řešení hal bude odpovídat zkušenostem investora z potřeby umístění jednotlivých 
technologických procesů, jejich vzájemné návaznosti a optimalizace výrobního provozu.  
 
Součástí bude stavba parkoviště pro výrobní závod  a školící a tréningové středisko celkem 
318 parkovacích míst. 
Všechny provozy nového závodu (svařovna, lakovna, montážní hala) budou pod jednou 
střechou, a tím bude vyloučen přechod zaměstnanců v průběhu směny z vnitřního do vnějšího 
prostoru (eliminace vlivu teplotních výkyvů při přechodu z prostředí). Eliminace teplotních 
výkyvů bude řešena prostřednictvím technických prostředků, a to především v souvislosti 
s otevíráním vrat během příjmu  komponentů nebo při expedici hotových výrobků v zimních 
měsících.  
Zásobování (příjem komponentů - supermarket) bude prováděno z východní strany (1.etapa) a 
následně západní strany (2.etapa), expedice hotových výrobků bude prováděna ze stran haly 
montážní linky.   
Součástí areálu bude  Školící a tréninkové středisko. Středisko bude zahrnovat budovu se 
čtyřmi třídami, výdejnu jídel, kanceláře, sklad, šatny a hygienické zařízení pro 100 
frekventantů se servisní dílnou. Realizace Školícího a tréninkového střediska se předpokládá 
v 1.etapě. 
Tréninková plocha bude 5 000 m2. Pro praktická cvičení bude sloužit pískový a hliněný 
substrát , plocha bude z 50 % zastřešena.. Kolem cvičné plochy bude betonová komunikace. 
Ve školícím středisku bude parkoviště strojů o ploše 2 500 m2, parkoviště  aut 300 m2 a 
parkoviště pro 3 kamiony, které budou zajišťovat road-show (předvádění mimo areál) na 
ploše 250 m2. 
Stroje, které budou používány při tréninku a při zkouškách, budou provozovány cca 3 hodiny 
denně. 
Maximální kapacita linky bude 30 várek/hodinu. 
 
 
 
 
Doprava  
Dopravu je možné rozčlenit v rámci nového závodu na dopravu nákladní (těžkou kamionovou 
dopravu, ostatní nákladní dopravu) a osobní.  
Nákladní doprava bude zajišťovat dovoz komponentů, polotovarů, obalového materiálu a 
odvoz hotových výrobků a odpadů s předpokládaným následujícím objemem nákladní 
dopravy: 
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Těžká kamionová doprava zahrnuje dovoz součástí a odvoz hotových výrobků (po 20 t 
ročně). Ostatní nákladní doprava zahrnuje nakládání s odpady, zásobování, dovoz pracovních 
pomůcek. 
V rámci závodu je navrženo 174 parkovacích míst u závodu a 96+48 parkovacích míst u 
školícího střediska, celkem 318 parkovacích míst.  
Předpokládáme maximální zatížení parkoviště mimo oplocený areál – tj. příjezd a odjed 
vozidel na parkoviště – 534 vozidel/den (příjezd a odjezd). 
Zahrnuta je individuální motorizovaná osobní dopravu řídících pracovníků při denních 
výjezdech za služebními  povinnostmi a příjezdy obchodních a jiných návštěvníků závodu.  
Pro logistické centrum je předpoklad cca 20 vozidel/den. Pro školící a tréninkové středisko  je 
předpoklad pro frekventanty a zaměstnance školícího střediska s příjezdem a odjezdem cca 50 
vozidel. 
Uvedené požadavky vážící se k vlastnímu provozu závodu budou v rámci stavby v plné míře 
zabezpečeny. Plošné výměry jednotlivých místností zázemí závodu (např. hygienické 
prostory, jídelna, šatny apod.) budou navrženy s ohledem na počet pracovníků.  
V rámci oznámení je zpracováno hlukové posouzení  a rozptylová studie. 
 
 
 
H. Příloha 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
 
Městský úřad Dobříš, odbor výstavby, zn Výst.24909/2005-Št z 19.9.2005 
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Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a 
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem 
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba „ IR EQUIPMENT 
MANUFACTURING“ je ekologicky přijatelná a lze ji 

 

                                                           doporučit  

                                         k realizaci na navržené lokalitě. 
 
 
 
Oznámení bylo zpracováno: říjen 2005 
 
 
 
Zpracovatel oznámení:  ing.Jarmila Paciorková 
                                        číslo autorizace - osvědčení 15251/3988/OEP/92 
Selská 43, 736 01 Havířov 
Tel/fax  596818570, 0602 749482 
e-mail eproj@volny.cz  
 
Spolupracovali: 
 
ING.GEC – AGP OLOMOUC, Olomouc  
TESO spol. s r.o.,Ostrava (Rozptylová studie, 10/2005) 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis zpracovatele oznámení:              …….…………………………. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

 
 
Situování zájmového území z hlediska širších vlivů, měřítko 1 : 10 000 

 
Situace – stávající stav, měřítko 1 : 5 000   
Situace – nový stav, měřítko 1 : 5 000   

 
Přehledná situace umístění stavby IR EQUIPMENT MANUFACTURING  
Dle ING.GEC – AGP OLOMOUC, Olomouc  

 
 
Schéma technologie lakovny 
  Blokové schéma předúpravy a elektroforézy 
  Blokové schéma elektroforézní a práškové pece 
  Bodové schéma chladiče  
Dle Hi Tech Systéme Czech Republic, s.r.o. 
  
Rozptylová studie IR EQUIPMENT MANUFACTURING č. E/1450/2005  
TESO Ostrava spol.s r.o., 10/2005 
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H. PŘÍLOHA 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 

 
Městský úřad Dobříš, odbor výstavby, zn Výst.24909/2005-Št z 19.9.2005 
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