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Situace 

Posuzovaný výrobní a skladový areál má být vybudovaný v lokalitě U Lihovaru 
na katastrálním území obce Vrchotovy Janovice. Jedná se o lokalitu, která je v územním 
plánu obce označena jako plochy pro občanskou vybavenost a pro komerčně výrobní využití. 
Podél komunikace I/18 jsou plochy pro provozy komerčně výrobního charakteru a čerpací 
stanici pohonných hmot. Severně od těchto ploch jsou pozemky určené pro výstavbu 
rodinných domků a plocha pro sportovní zařízení komerčního charakteru.  

Na čerpací stanici PHM proběhlo zjišťovací řízení dle zák. č. 100/2001 Sb. v platném 
znění v kompetenci Krajského úřadu Středočeského kraje. Oznamovatelem záměru byl 
p. Miroslav Frayer, zpracovatel oznámení Ing. Karel Vurm. Krajský úřad Středočeského kraje 
vydal dne 8. 11. 2006 pod č.j. 133729/2006/KÚSK závěr zjišťovacího řízení (v příloze 6) 
s tím, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování. 

Oznamovatelem posuzovaného záměru jsou Tomáš Kahoun a Květoslava Kahounová, 
provozovatelem bude firma TOM-CAR SERVIS s.r.o. U výše zmíněné čerpací stanice PHM 
původní oznamovatel ustoupil od záměru, pozemky prodal manželům Kahounovým a ti 
budou realizovat i čerpací stanici PHM. 

Společnost TOM-CAR SERVIS s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 9001 a ISO 14001. 

 

 Oznámení bylo zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění 
oprávněnou osobou ve smyslu § 19 zákona č. 100/2001 Sb. Ing. Josefem Tomáškem, CSc. 
Dále spolupracovala oprávněná osoba Ing. Ivana Lundáková a další. 



 A. Údaje o oznamovateli 

 2

A.  ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI 

 1. Obchodní firma 
Tomáš Kahoun, Květoslava Kahounová 

 

2. IČ 
 60193158 

 

 3. Sídlo (bydliště) 
Maršovice 151 

257 55  Maršovice 

 

 4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 
Ing. Petr Jiroušek  
Na Vyhlídce 102  
257 22  Čerčany  
tel.: 603 147 294 

zatupuje oznamovatele na základě plné moci (v příloze 7) 
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B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU 

B.I. Základní údaje 

 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

Název: Výrobní a skladový areál Vrchotovy Janovice 

Zařazení podle přílohy č. 1: Jedná se o záměr, který lze dle přílohy č. 1 k zákonu 
č. 100/2001 Sb. v platném znění zařadit do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) 
do bodu 4.2 Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10000 
do 500 000 m2 /rok celkové plochy úprav.  

 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 
Záměrem oznamovatele je v areálu vyrábět dělící příčky do automobilů pro přestavbu 

osobních a užitkových vozidel na dvoukabiny. V zámečnické dílně bude vyrobeno cca 20 ks 
dělících příček za den. Ty budou spolu s dalšími cca 80 ks dovezených příček upraveny 
v tryskací kabině, odmaštěny, povrchově upraveny v práškové lakovně a polepeny textilním 
materiálem.  

Celková kapacita technologické sestavy práškové lakovny je kalkulována na 100 ks 
automobilových příček za den. Upravovaná plocha celkem za rok 15 500 m2. Spotřeba 
práškového plastu má činit 1400 kg/rok. 

Dále budou v areálu lepeny samolepící ochranné fólie na skla automobilů.  

 

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

okres:  Benešov 

obec: Vrchotovy Janovice 

katastrální území: Vrchotovy Janovice 

Areál je navrhován v dosud nezastavěné části obce Vrchotovy Janovice v lokalitě 
U Lihovaru. Předmětná lokalita je řešena ve změnách č. 1 a 2 územně plánovací 
dokumentace, které byly vydány a schváleny. Umístění záměru je zřejmé ze situací v příloze 
1 a 2.  

 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Výrobní program firmy je orientován na úpravy a přestavby osobních a užitkových 

vozidel na dvoukabiny (druhou řadu sedadel). Firma zajišťuje přestavby vozidel z kategorie 
M1 do kategorie vozidel N1 (kategorie N1 motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola 
a používají se pro dopravu nákladu do 3500 kg). Úpravy se týkají montáže přepážky a lepení 
samolepících ochranných folií na skla. 
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Kumulace s jinými záměry v okolí se nepředpokládá s výjimkou výstavby čerpací 
stanice PHM v sousedství. Realizace dálnice D3 je od záměru značně vzdálená a nemá 
s posuzovaným záměrem žádnou spojitost.  
 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) 
pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

Výrobní a skladový areál bude sloužit jako hlavní výrobní a skladové centrum firmy 
TOM-CAR servis s.r.o. Cílem projektu je vybudování nového administrativního a 
technického centra firmy. Stávající centrum firmy v Maršovicích (cca 6 km severně 
od Vrchotových Janovic) již nepostačuje aktivitám dynamicky se rozvíjející společnosti.  

Varianty umístění záměru nebyly zvažovány. Řešená lokalita byla vybrána jednak 
z důvodu výborné dopravní přístupnosti i s ohledem na plánovanou výstavbu dálnice D3. 
Dalším důvodem byly dosažitelné veškeré potřebné inženýrské sítě. Stávající prostory firmy 
v Maršovicích budou využity z uvolněné části jako skladovací prostory pro dlouhodobé 
zásoby materiálu, které jsou v současné době firmou pronajímány v objektech jiných osob 
nebo firem. Řešená lokalita nadále umožňuje rozvoj aktivit firmy např. plánovaná čerpací 
stanice na sousedních pozemcích. 

 

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
Projektovaný výrobní a skladový areál bude sloužit jako hlavní výrobní a skladové 

centrum firmy TOM-CAR servis s.r.o. Cílem projektu je vybudování nového 
administrativního a technického centra firmy.  

V řešeném území je navrženo situovat dva hlavní stavební objekty označené SO 01 
(skladová hala s administrativní budovou) a SO 02 (výrobní hala s krytým garážovým 
stáním). Tyto objekty jsou situovány tak, aby tvořili protihlukovou bariéru pro plánovanou či 
již započatou výstavbou rodinných domků severním směrem (požadavek vyplývá z regulativů 
územního plánu lokality). 

Členění stavby 

SO 01  Skladová hala s administrativní budovou 
SO 02  Výrobní hala s garážovým stáním pro 51 osobních aut 
SO 03  Komunikace a terénní úpravy 
SO 04  Venkovní kanalizace a odlučovač ropných látek 
SO 05  Přípojky vody 
SO 06  Přípojky el. Energie 
SO 07  Venkovní osvětlení 
SO 08  Oplocení pozemku 
  Sadové úpravy (v další fázi projektové přípravy) 

Celková situace stavby je uvedena v příloze 2. 

Základní údaje charakterizující stavbu 

Objekt SO 01 na východní polovině areálu má pravidelný půdorys sestávající se 
ze dvou obdélníků s venkovními rozměry 24,32 x 60,32 m (pro skladovou halu) a 12 x 21 m 
(pro administrativní budovu) a s výškou do hřebene sedlové konstrukce zastřešení skladové 
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haly 5,88 m. Výšku hřebene mírně převyšuje atika jejíž horní hrana je ve výšce 6,080 m. 
Na jižní straně směrem k hlavní silnici je vytažena reklamní plocha s výškou horní hrany 8,4 
m, která také odpovídá výšce atiky ohraničující plochou střešní konstrukci administrativní 
budovy. U skladové haly je navržen konzolový přístřešek vyložený 6 m před jižní fasádu a 
vedoucí po celé délce skladové haly tj. 60,32 m. Skladová hala je přízemní a administrativní 
budova má dvě užitné nadzemní podlaží. 

Objekt SO 02 je situován na západní část pozemku a je navržen jako dvoupodlažní 
s využitím 1.NP pro výrobu, lakování a montáž dělících příček a 2.NP pro kryté garážování 
51 osobních automobilů, které čekají na přestavbu. Objekt má pravidelný obdélníkový 
půdorys s celkovými vnějšími rozměry 28,54 x 48,54 m a s výškou do hřebene sedlové 
konstrukce zastřešení 9,6 m. Na východní fasádě je navržen na celou šířku konzolový 
přístřešek s vyložením 6 m. 

Spolu s hlavními objekty bude areál doplněn o komunikace, parkovací či odstavné 
zpevněné plochy (30 parkovacích míst z toho 2 pro invalidy u objektu SO 01 a 2 odstavná 
stání pro nákladní vozy u objektu SO 02). Dále bude celé řešené území oploceno s doplněním 
o vjezdové brány a bude provedeno ozelenění. 

Objekty budou vybaveny běžnými vnitřními instalačními VN, obecní vodovod, 
kanalizační řád a středotlaký plynovod.  

Vytápění objektu bude v halových prostorách pomocí plynových infrazářičů a 
v administrativní budově teplovodní s plynovým ústředním kotlem. Výrobní prostor v části 
práškové lakovny bude klimatizován. Pro výrobní zařízení umístěné v 1.NP objektu SO 02 
budou provedeny rozvody stlačeného vzduchu se samostatným prostorem kompresorovny. 

 

Údaje o provozu 

Stavební objekt SO 01 bude z větší části sloužit pro skladování zkompletovaných 
automobilových příček určených k montáži mimo navrhovaný areál. Dělící automobilové 
příčky jsou vyrobeny z ocelových profilů s částečnou výplní z ocelového plechu opatřeného 
plošným textilním polepem. Kovové části příčky mají povrchovou úpravu práškovou barvou 
Komaxit.  

Příčka namontovaná v automobilu je dokumentována na následující fotografii. 
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Příčky je navrženo skladovat v ocelových policových regálech. V hlavní lodi 
skladovacího prostoru jsou navrženy doplňkové prostory skladu drobného spojovacího 
materiálu, prostoru pro skladování fólií a kanceláře skladníka. Ve skladu drobného 
spojovacího materiálu bude tento uložen v ocelových regálech s ocelovými policemi. 
Ve skladu fólií budou ochranné fólie na skla automobilů skladovány navinuté v rolích 
v ocelovém policovém regálovém systému s ocelovými plechovými regálovými policemi. 
Fólie jsou speciálně upravené polyesterové fólie (vakuové pokovování, vakuové naprašování, 
laminování atd.). Předpokládaná kapacita skladu fólií je 600 kg. Manipulace s veškerým 
skladovaným materiálem případně s výrobky bude probíhat ručně bez použití manipulačních 
prostředků. Plocha v šířce 6 m podél celé skladové haly je zakryta konzolovým přístřeškem 
pro umožnění manipulace se skladovanými příčkami bez ohledu na počasí. Dále je uvažováno 
využít přístřešek pro nakládání a skládání nových aut z přepravních kamionů bez ohledu 
na nepřízeň počasí. V jihozápadní části skladové haly je navrženo umístnit jeřábovou drážku 
s elektrickou podvěsnou kočkou o maximální nosnosti 2 t pro případnou manipulaci 
s rozměrnými skladovými celky. Poděsná drážka bude umístěna pod spodní přírubu hlavních 
vazníků. 

Menší část objektu SO 01 bude tvořit administrativní budova se dvěma nadzemními 
podlažími. Administrativní budova přímo navazuje na východní štít skladové haly. 
V administrativní budově je v 1.NP situováno zázemí pro pracovníky skladu a manipulace 
s auty (denní místnost, šatna, sociální zařízení). Dále jsou v 1.NP navrženy prostory 
pro příjem zákazníků a obchodních partnerů (hala, recepce) a dále prostory pro bezpečnostní 
službu a kanceláře techniků. Ve 2.NP jsou navrženy kancelářské prostory administrativních 
pracovníků, ředitele firmy a zasedací místnosti. Administrativní budova bude sloužit jako 
administrativní centrum celé firmy. 

Stavební objekt SO 02 je navržen jako dvoupodlažní hala, která bude sloužit 
pro lehkou zámečnickou výrobu situovanou do 1.NP a dále pro garážování 51 nových 
osobních aut v 2.NP. 1.NP je rozděleno dělící příčkou na dva prostory s odlišným využitím, 
v jižní části je umístěna zámečnická výroba zakončená v západní části práškovou lakovnou. 
Ve druhé části jsou umístěny prostory sloužící pro montáž (kompletaci) dělících příček a dále 
pro zázemí pracovníků (denní místnost, šatna, sociální zařízení).  

Technologické schéma je uvedeno na následující stránce.  

Zámečnická výroba bude sloužit pro výrobu kovové kostry dělících příček. Vlastní 
výrobní prostor se sestává z prostorů sloužících k jednotlivým výrobním operacím. Jako 
hlavní přístup do haly jsou navrženy vjezdová vrata, která budou sloužit pro přísun materiálu. 
Manipulace s materiálem bude probíhat jednak ručně a jednak pomocí vysokozdvižného 
vozíku na plynový pohon. Tyčový materiál bude dále dělen pomocí pásové pily doplněné 
o válečkovou dráhu na potřebné délky a zbytkový prořez bude přímo umísťován do bedny 
na kovový odpad pod válečkovou dráhou. Dělení plošného materiálu bude zajišťovat 
počítačem řízený automatický pálicí laser. Pro drobné dělení budou používány stolní nůžky. 
Manipulaci s jednotlivými tabulemi plechu bude zajišťovat konzolový elektricky ovládaný 
zakladač, který je součástí strojního zařízení pálicího laseru. Dalším výrobním stupněm je 
opracování naděleného materiálu na tvar potřebný k sestavování. Opracování bude 
zajišťováno pro tyčový materiál pomocí počítačem řízeného obráběcího centra, soustruhem a 
vrtačkou. Pro plošný materiál bude použita ohýbačka případně vrtačka. Povrch dílů 
připravených pro sestavování bude upraven pomocí ručního tryskacího zařízení.  
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Zámečnická výroba 
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Pro sestavování jednotlivých dílů jsou navržena čtyři svářecí pracoviště lokálně 
odsávaná pomocí polohovatelných odsávacích ramen napojených na odsávací jednotku. 
U každého pracoviště je navržen svářecí přemístitelný stůl 1,2 x 2,4 m, prostor pro svářecí 
agregát a místo pro pracovníka je navrženo s ohledem na vzájemné ovlivňování 
od oslňujícího svářecího oblouku. Po kompletním sestavení a provedení svarových spojů 
budou polotovary příček přemístěny do kabiny na broušení kde budou svary obroušeny. 
Kabina na broušení je intenzivně odsávána vzduchotechnickou jednotkou a vzduch je 
podobně jako u sváření filtrován a v zimním období je ho část vracena zpět do prostorů 
výroby a část vyfukována do venkovního prostoru a v letním období je všechen vzduch 
vyfukován ven. Je kalkulováno se současností dvou pracovníků v kabině na broušení. 
Po obroušení jsou polotovary složeny ve střední části u spojovacích vrat do montážní haly. 
Zde se k vyrobeným polotovarům budou přidávat polotovary dovezené od spolupracujících 
firem. Pro příjem výrobků dovezených od externích firem budou sloužit vrata v jižní fasádě 
vedle kabiny na broušení. Výrobu a veškerý pohyb výrobků bude zajišťovat mistr výroby, 
který má navrženu kancelář vedle vjezdových vrat v jižní fasádě. 

Veškeré vlastní surové výrobky včetně dovezených od externích firem budou postupně 
přemísťovány do prostoru předúpravy povrchu, kde budou případné mastnoty a chybná místa 
po tryskání odmaštěny na mycím stole pomocí průtočného štětce a odmašťovacích roztoků. 
Po odmaštění budou polotovary navěšeny na prvky křížového dopravníku a přemístěny 
k sušící peci, ve které budou výrobky vysušeny a tím odstraněny zbytky odmašťovacích 
roztoků případně vody. Po vysušení budou jednotlivé příčky přes odkládací prostor 
přemístěny do stříkací kabiny, kde na jejich povrch bude nanesen práškový plast. Po nanesení 
práškového plastu budou příčky přemístěny zavěšené na křížovém dopravníku do vytvrzovací 
pece, kde dojde pomocí horkého vzduchu k vytvrzení vlastní práškové barvy. Po vyjmutí 
z vytvrzovací pece budou ponechány příčky zavěšené na dopravníku, kde budou pozvolna 
chladnout a pracovníci z oddělení montáže si budou jednotlivé kusy odebírat k následné 
montáži kompletačních dílů v prostoru montážní haly. 

V montážní hale s navrženými šesti pracovišti bude probíhat fáze celkové kompletace 
jednotlivých dělících příček a opatřování částečným textilním polepem. Po celkové 
kompletaci a opatření ochranou fólií budou příčky přemístěny do skladu v objektu SO 01 
odkud pak dále budou přemisťovány ke konečné montáži.  

Ve 2. NP budou lepeny ochranné samolepící fólie na skla automobilů. 

 

Technologické vybavení objektů 

Objekt SO 01 bude vybaven pouze technologií potřebnou k běžnému provozu tzn. 
vzduchotechnické jednotky, agregáty pro vytápění (plynový kotel umístěný v administrativní 
budově a plynové infrazářiče ve skladu) a klimatizační jednotky v kancelářských prostorech. 

Objekt SO 02 bude vybaven vedle zařízení nutných k provozu budovy také 
technologickými celky sloužící k výrobní činnosti firmy. Mezi zařízení nutná k provozu patří 
vzduchotechnické jednotky, vytápěcí plynové infrazářiče a elektrické zásobníkové ohřívače. 

Technologické vybavení zámečnické výroby je navrženo plně pro účely výrobního 
programu firmy. Jsou navrženy jednak jednoduché ručně poháněné stroje a dále náročné 
strojní zařízení.  

Pro dělení tyčového materiálu je navržena pásová pila s gravitačním pohybem ramene 
doplněná o válečkovou dráhu před a za pilou. Na dělení plošného materiálu je navržen 
především automatický počítačem řízený 2D řezací laser pracující na principu „létající 
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optiky“ (řezací hlava se pohybuje a tabule plechu zůstává stát). Na opracování tyčového 
materiálu jsou navrženy dva výkonné stroje jednak univerzální hrotový soustruh a dále 
vertikální obráběcí počítačem řízené centrum. Pro úpravu povrchu naděleného materiálu je 
navrženo pneumatické tryskací zařízení, které provede mechanickou úpravu povrchu 
otryskáním. Dalšími pracovišti je sváření vybavené 3D upínacími a svařovacími stoly, 
brousící box sloužící pro konečné obroušení svarových spojů.  

Předúprava povrchu surových výrobků před nanášením práškových barev bude 
prováděna na mycím stole. Odmaštění bude prováděno na mycím stole pomocí průtočného 
štětce napojeného na čerpadlo, které dopravuje odmašťovací roztok. Sušení po mytí na mycím 
stole bude prováděna v sušící peci. Je navržena plynová sušící pec s analyzátorem plynů 
(hlídá koncentraci těkavých látek v pracovním prostoru, pokud naroste na 25 % spodní meze 
výbušnosti je automaticky provedeno odvětrání pracovního prostoru).  

Nanášení práškového plastu bude prováděno ručně v komorové nanášecí kabině. 
Stříkané předměty se do této kabiny zavěšují nebo zavážejí z čela. Vytvrzení naneseného 
práškového plastu bude prováděno horkým vzduchem v komorové, zemním plynem vytápěné 
vytvrzovací peci. 

Transport dílců bude prováděn na závěsech nepoháněného dopravníku s využitím 
systému křížové dopravy. Lakované dílce budou po odmaštění navěšeny na transportní tyče, 
po usušení v komorové peci a nanesení práškové vrstvy v komorové kabině bude nalakované 
zboží zavezeno do vytvrzovací pece. Po vytvrzení budou závěsy převezeny do prostoru 
pro svěšování a postupné chladnutí (meziskladu) odkud budou odebírány na kompletační 
montáž.  

Pro zajišťování dodávky tlakového vzduchu pro jednotlivá technologická zařízení 
bude kompresorovna vybavena dvěma šroubovými kompresory se vzdušníky. Vzhledem 
k zajištění tlakového vzduchu zbaveného vody a oleje bude použit vymrazovač vzduchu a filtr 
pro zachycení oleje a mechanických nečistot. Do rozvodu vzduchu bude instalována sušička 
vzduchu a pro zachycení mechanických nečistot a oleje bude přímo na strojní část instalován 
filtr dle požadavku na čistotu stlačeného vzduchu. 

 

Typ provozu - dvousměnný v montážní hale a jednosměnný ve skladovací hale - 
pondělí až pátek,  

Fond pracovní doby - 4 200 hod/rok. 

Počet zaměstnanců: 
 ranní odpolední cekem 
THP 10 2 12 
D 36 12 48 
celkem 46 14 60 

 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Zahájení: 2. pol. 2007 

Dokončení: 2. pol. 2008 
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
Vyšší územně správní celek: Středočeský kraj 

Územně správní celek: obec Vrchotovy Janovice 

 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, 
které budou tato rozhodnutí vydávat 

Stavební úřad Votice - uzemní rozhodnutí a stavební povolení. 

Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o povolení k uvedení do zkušebního 
a trvalého provozu středního zdroje znečišťování ovzduší.  
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B.II. Údaje o vstupech 

 

B.II.1. Zábor půdy 
Realizace záměru si vyžádá zábor zemědělské půdy (ZPF). Nakládání s ornici bude 

v souladu s rozhodnutím k trvalému odnětí zemědělské půdy (viz dále). Záměr nezasahuje 
do lesních pozemků (PUPFL). 

Záměr bude realizován na těchto pozemcích v katastrálním území Vrchotovy 
Janovice: 

č.p. výměra (v ha) 
1268/48 0,1337  
1268/49 0,3938  
1268/58 0,2632  
1268/92 0,0203 
1268/95 0,1711 
celkem 0,9821 

Pozemky jsou ve vlastnictví investora. Kopie katastrální mapy je uvedena v příloze 
1.3. V následující tabulce jsou vyčísleny jednotlivé plochy v areálu: 

 druh plochy plocha 
m2 

zastavěné plochy  3 105 
zpevněné plochy 5 153 
nezpevněné plochy (ozeleněné) 1 563 
celkem 9 821 

MěÚ Votice by vydán souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF č.j. 193/07/ŽP-Su 
ze dne 15. 2. 2007. Dle tohoto souhlasu bude kulturní vrstva samostatně skryta na celé ploše a 
na vlastní náklady investora rozprostřena na zemědělských pozemcích p. Ing. Bohumila 
Vacka na základě uzavřené dohody ze dne 8. 1. 2007.  

Pozemkům č.p. 1268/48, 1268/49, 1268/58, 1268/92, 1268/95 jsou přiřazeny 
následující bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ): 7.29.11 a 7.47.10. Dále je uveden 
popis této BPEJ: 

 
1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu  

7 - region MT 4 mírně teplý, vlhký; suma teplot nad + 10 °C 2 200 - 2 400; prům. roční 
teplota 6 - 7 °C; průměrný roční úhrn srážek 650 - 750 mm; pravděpodobnost 
suchých vegetačních období 5 - 15 %, vláhová jistota >10 

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce 
29 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na 

rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez 
skeletu až středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry 

47 - Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových 
(polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se 
sklonem k dočasnému zamokření 
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4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám 
 svažitost expozice*) 

1 3 - 7°, mírný sklon všesměrná 
*) vyjadřuje polohu území BPEJ vůči světovým stranám  

 
5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu 

 skeletovitost hloubka *) 
0 bezskeletovitá, s příměsí hluboká 
1 bezskeletovitá, s příměsí, 

slabě skeletovitá 
hluboká, středně hluboká 

*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou 
skeletovitostí 

 

Ochranná pásma 

Téměř celá plocha řešeného území spadá do ochranného pásma silnice I/18 s šířkou 
50 m od osy komunikace. Na západní straně je omezena plocha pozemku ochranným pásmem 
nadzemního vedení VN 22 kV v šířce 10 m od krajního vodiče (tedy cca 11,5 m od osy 
sloupů). 

 

B.II.2. Odběr a spotřeba vody 

Realizace záměru  

Během výstavby bude potřeba vody v místě stavby pro sociální účely a pro technologii.  

Množství vody pro sociální účely bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti 
stavebních prací. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka: 

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

Potřeba vody pro technologii v průběhu výstavby (např. do maltových a betonových 
směsí) bude upřesněna v projektu pro stavební povolení.  

Zdroje pitné a užitkové vody pro sociální účely budou zajištěny dodavatelem stavby. 
Pitná voda bude dodávána zřejmě ve spotřebitelském balení (1,5 - 2 l PET lahve). 

Provoz záměru  

Ve vlastní technologii není voda využívána. Zásobování výrobního a skladového 
areálu bude z obecního vodovodního řadu. Vodovodní přípojky jsou navrženy pro zásobování 
vodou hygienických zařízení výrobní haly a skladové haly s administrativní budovou. 

Plánovaná spotřeba vody. 
Pro objekt SO 01 - skladová hala s administrativní budovou: 

12 zaměstnanců v kanceláři v čistém provozu…50 l/os./den..…600 l/den 
26 zaměstnanců ve špinavém provozu ……….120 l/os./den….3120 l/den 
Celkem……………………………………………………….. 3720 l/den 
Průměrná denní potřeba Qp = 3,72 m3/den 
Max.denní potřeba Qm= 3720 .1,25 = 4650 l/den = 0,053 l/s 
Max. hodinová potřeba Qh = (4650 : 24) . 1,8 = 348,75 l/h = 0,096 l/s 
Roční potřeba Qr = 3,72.265 = 985,8 m3/rok 



 B. Údaje o záměru 

 13

 
Pro objekt SO 02 - výrobní hala: 

22 zaměstnanců ve špinavém provozu ….120 l/os./den…….2640 l/den 
Průměrná denní potřeba Qp = 2,64m3/den 
Max.denní potřeba Qm= 2640 .1,25 = 3300 l/den = 0,038 l/s 
Max. hodinová potřeba Qh = (3300 : 24) . 1,8 = 247,5 l/h = 0,068 l/s 
Roční potřeba Qr = 2,64.265 = 699,6 m3/rok 

Celkem: 6360 l/den 

  1685,4 m3/rok 

Dále je uvažována potřeba vody pro údržbu zpevněných ploch a zeleně. Pro údržbu 
zpevněných ploch je uvažováno 100 m3/rok. Pro údržbu zeleně se dle přílohy č. 12 k vyhlášce 
428/2001 Sb. v platném znění jedná o 4 m3/rok na 100 m2. Při údržbě 1 563 m2 ozeleněných 
ploch se bude ročně jednat o 63 m3 vody za rok. Zdrojem vody bude také veřejný vodovod. 

V areálu nebude závodní kuchyně. Dovoz hotových jídel do areálu se nepředpokládá.  

Souhrnná tabulka: 
 m3/rok 
sociální zařízení 1 685 
postřik zpevněných ploch 100 
údržba zeleně 63 
celkem 1 848 

 

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje 

Realizace záměru  

Stavební práce se týkají zejména výstavby dvou stavebních objektů SO 01 a SO 02 a 
zpevněných ploch.  

Spotřeba stavebních materiálů bude pro vybudování základů objektů, svislé a 
vodorovné konstrukce, výplně otvorů, tepelné a vodotěsné izolace, zámečnické konstrukce, 
omítky, nátěry, malby, ocelové konstrukce.  

Pro výstavbu se předpokládá použití běžných stavebních surovin, materiálů a výrobků, 
jako je písek, štěrk, cement, vápno, beton, malta, zdící materiály, panely, ocelové profily a 
konstrukce, izolační materiály, elektroinstalační a zdravotechnické materiály a výrobky, 
dveře, okna, dlažby apod. Zpevněné plochy budou ze zámkové dlažby. Upřesnění sortimentu 
a množství jednotlivých druhů bude provedeno v prováděcích projektech stavby. Bude 
zpracován i projekt ozelenění. 

Provoz záměru  

Vstupní suroviny pro výrobu dělících příček 
materiál množství 
tyčový materiál (maximální délka 6m) 
plechy o formátu 3 x 1,5m 

77 t/rok 

práškový plast 1400 kg/rok 
textilní polep 3,5 t/měsíc 
ochranná fólie na okna  3 t/rok 
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Pomocné materiály 
materiál množství zdroj 
stlačený a velice čistý vzduch pro provoz 
laserové technologie 

 vlastní kompresorová 
stanice 

procesními plyny (helium, CO2, dusík) 
pro provoz laserové technologie 

1 lahev za 
měsíc 

 

řezací plyny (dusík, kyslík) pro provoz laserové 
technologie 

  

ostrohranná abrasiva (korund, struska, ocelová 
drť) a oválná abrasiva (balotina, ocelové 
kuličky) pro pneumatické tryskací zařízení 

  

odmašťovací roztok D-sol 100  1280 l/rok např. QTS Hradec Králové 

 
Elektrická energie 

 Pro zajištění el. energie pro areál je navržena nová tr. stanice 22/0,4kV osazená 
na stávajícím betonovém stožáru distribuční linky VN 22kV 
objekt SO 01 - celkový soudobý příkon 28 kW 
objekt SO 02 - celkový soudobý příkon 294 kW 
venkovní osvětlení- celkový soudobý příkon 2,5 kW 
 
Zemní plyn 
objekt SO 01 
 Maximální hodinová spotřeba plynu  17,3 m3/hod 
 Minimální odběr plynu   1,2 m3/hod 
 Roční spotřeba plynu    36 100 m3/rok 
objekt SO 02 
 Maximální hodinová spotřeba plynu  21,3 m3/hod 
 Minimální odběr plynu   1,2 m3/hod 
 Roční spotřeba plynu    54 000 m3/rok 
 
celkem roční spotřeba plynu    90 100 m3/rok 
 
Propan butan 

vysokozdvižný vozík na plynový pohon  
 

B.II.4. Nároky na dopravu a jinou infrastrukturu 
Hlavní dopravní přístup do areálu je řešen ze státní silnice I.třídy a z místní veřejné 

zpevněné komunikace. Napojení na státní silnici I.třídy I/18 bude realizováno prostřednictvím 
sjezdu budovaného k plánované čerpací stanici na východní straně řešeného území (v majetku 
oznamovatele). Sjezd určený původně k napojení pouze čerpací stanice na silnici I. třídy bude 
sloužit i k hlavnímu dopravnímu napojení řešeného areálu a bude mít jednoho vlastníka. 
Napojení z místní nově budované komunikace bude využíváno spíše jako doplňkové pro 
osobní auta. Ve stávajícím stavu je pro sjezd ze silnice I/18 je vydáno pravomocné územní 
rozhodnutí o umístění stavby a je zpracován projekt pro vydání stavebního povolení. 
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Realizace záměru  

Během výstavby bude nároky na dopravu představovat dovoz stavebních materiálů, 
dovoz zařízení a doprava pracovníků provádějících výstavbu. Předpokládá se cca 80 
nákladních automobilů. 

Provoz záměru  

Dopravní zatížení hlavního sjezdu je předpokládáno na počet 2-3 nákladní vozy za 
den. Jedná se o přepravu osobních aut a dovoz surovin a polotovarů. U osobních aut je 
předpokládán provoz v počtu 20-30 osobních aut nebo dodávek za den. Hlavní provoz bude 
probíhat v prostoru mezi objekty a hlavní silnicí pouze nákladní auta budou objekt SO 01 
objíždět. Provoz v areálu je navržen s ohledem na dispozici pozemku pravotočivý 
s napojením přes bránu na sjezd u čerpací stanice, kde je provoz také veřejnosti. U výjezdu 
z areálu bude umístěna dopravní značka P6 „STŮJ DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ“. Parkování 
zaměstnanců firmy a návštěvníků je navrženo situovat na východní stranu pozemku směrem 
k čerpací stanici, kde je navržena kapacita 30 osobních aut. Další odstavnou plochou pro 
menší nákladní vozidla je prostor před objektem SO 02 směrem k hlavní silnici. Větší 
nákladní vozy přepravující osobní auta budou odstavena pod přístřeškem u skladovací haly. 

 
Stávající doprava na komunikaci I/18 dle sčítání v roce 2005 - sčítací úsek 1 – 1890: 

USEK 05 Sil N1 N2 PN2 N3 PN3 NS A PA TR PTR T O M S TNV 

1-1890 18 625 199 40 140 13 87 22 0 5 1 1132 2589 15 3736 569,7 

 
N1 - lehké nákladní automobily  TR - traktory bez přívěsu 
N2 - střední nákladní automobily bez přívěsu  PTR - traktory s přívěsem 
PN2 - střední nákladní automobily s přívěsem  T- nákladní automobily celkem 
N3 - těžké nákladní automobily bez přívěsu  O - osobní automobily 
PN3 - těžké nákladní automobily s přívěsem  M - motocykly 
NS - návěsové soupravy  S - celkem 
A - autobusy solo  TNV - těžká nákladní vozidla 
PA - autobusy kloubové   
TNV = 0,1 . N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA 

 

Nárůst dopravy dle koeficientů ředitelství silnic a dálnic: 

 
Výhledové koeficienty růstu dopravy dle ŘSD ČR 

rok komunikace tř. osobní nákladní 
2005 - 2010 I. 1,14 1,13 
2005 - 2010 II. 1,11 1,10 
2005 - 2010 III. 1,09 1,06 

 
 frekvence dopravy 2005 předpokládaná frekvence 

dopravy 2008 
nárůst záměrem 

TNV 569,7 614 3,9 
O 2589 2806 30 

Nárůst frekvence dopravy záměrem je v rámci přirozeného nárůstu dopravy 
na komunikacích.  
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Napojení na infrastrukturu 

elektrická energie  

  Areál bude napojen z vedení VN 22kV, které vede západně od areálu, transformační 
stanicí, která bude situována na stávajícím betonovém stožáru distribuční linky.  

zemní plyn 

Areál bude napojen ze stávající středotlakové přípojky. Každá hala bude míst svoji 
regulační stanici umístěnou v severní části areálu.  

voda 

 Je předpoklad, že jako zdroj vody bude využíván obecní vodovod.  

odpadní vody 

splaškové vody - napojení na kanalizační řád obce vybudování v souvislosti 
se zainvestováním zóny, kanalizační řád je přes přečerpávací 
stanici zaústěn na ČOV severně od obce Vrchotovy Janovice 

odpadní technologické vody - nebudou provozem produkovány 

dešťové vody - ze střech a zpevněných ploch budou svedeny do stávající dešťové 
kanalizace buď přímo nebo u odstavných stání přes odlučovač 
ropných látek; dešťová kanalizace vybudovaná v souvislosti 
se zainvestováním zóny je zaústěna do nedaleké vodoteče Janovický 
potok 
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B.III. Údaje o výstupech 

 

B.III.1. Množství a druh emisí do ovzduší 
Podle stávající legislativy v ochraně ovzduší jsou rozlišovány stacionární a mobilní 

zdroje znečišťování ovzduší. Pro potřeby posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je 
obvykle používáno členění na bodové (stacionární), liniové a plošné zdroje znečišťování 
ovzduší, neboť má přímou návaznost na rozptylové studie zpracované programem SYMOS. 

Realizace záměru  

Bodové zdroje: Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou. 

Liniové zdroje: Liniové zdroje znečištění mohou být představovány provozem nákladní 
techniky při zemních pracech a při návozu stavebního materiálu v etapě výstavby. 
Dle předpokladů a zkušeností s výstavbou rozsahem podobných objektů lze očekávat 
maximální dopravní zatížení během terénních úprav a realizace hrubé stavby kolem 10 
nákladních automobilů/den. Tato etapa bude trvat cca max. 6 měsíců. Odhad pohybů 
nákladních automobilů v další etapě výstavby by byl spekulativní. Odhad emisí z liniových 
zdrojů v celé etapě výstavby nelze spolehlivě predikovat. 

Upřesnění těchto údajů a stanovení četnosti dopravy v průběhu celé etapy výstavby bude 
možno provést až v rámci zpracování prováděcích projektů stavby, kdy bude určen dodavatel 
stavby a dále budou určeny druhy a množství jednotlivých materiálů a dodávek strojního 
zařízení. 

Plošné zdroje: Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor 
staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti. Při požadavku dodržování 
technologické kázně v etapě výstavby je však nezbytné respektovat následující doporučení: 

− vlastní zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v 
případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost kropením prostoru staveniště, deponií 
zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a 
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti 

 

Provoz záměru  

Dále uvedené bodové, plošné a liniové zdroje emisí byly zohledněny v rozptylové 
studii, která je uvedena v příloze 5. 
 

a) bodové zdroje znečištění ovzduší 

Bodové zdroje lze rozdělit na spalovací a technologické: 

 spalovací zdroje: 

 - vytápění objektu SO 01 - skladová hala 

 - vytápění objektu SO 02 - výrobní hala 
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 technologické zdroje: 

- objekt SO 01 - nejsou technologické zdroje 

- objekt SO 02 - hodnocené technologické zdroje emisí jsou 
představovány jednak spalovacími zdroji (spalování zemního plynu 
v sušící kabině a ve vytvrzovací peci), jednak zdroji tuhých 
znečišťujících látek při výrobě (svařování, tryskání, broušení). 

 

1. spalovací zdroje  

Přehled spalovacích zdrojů zajišťujících vytápění 

 jmenovitý výkon 
[kW] 

spotřeba 
zemního plynu 

[m3/hod] 

Objekt SO 01 1) 

Plynový kotel WOLF CGB 35 35 3,6 

Plynové zářiče HELIOS 96 11,5 

VZT jednotka s plynovým hořákem 20 2,2 

Objekt SO 02 1) 

Plynové zářiče HELIOS 85 9,5 
 
Emise ze spalovacích zdrojů (podle emisních faktorů dle nařízení vlády č. 352/2002 Sb.): 

hmotnostní tok škodlivina 
g/hod kg/rok 

tuhé látky 0,19 0,396 
SO2 0,091 0,190 
NOx 15,2 31,68 
CO 3,04 6,336 
CxHy* 0,608 1,2672 
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C 
 
 

2. technologické zdroje  

Přehled zdrojů: 
 zámečnická dílna:  - svařování a broušení 
    - tryskání 
 prášková lakovna:  - odmašťování a sušení  

- nanášení práškových plastů (vlastní nanášení není 
zdrojem - vyčištěný plyn zpět do pracovního 
prostředí, zdrojem je vytvrzovací pec) 

ostatní operace - nejsou zdrojem znečišťování ovzduší 
- opatření skel ochrannými foliemi (jedná se 

o samolepící folie), rovněž tak při kompletaci příček 
opatření textilními materiály (samolepící) 
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Zámečnická dílna (znečištění ovzduší TZL) 

Zdrojem tuhých znečišťujících látek bude proces svařování a otryskávání svařených 
výrobků. Pro odsávání škodlivých plynů vznikajících při sváření je navržena odtahová 
jednotka s filtry s regenerací společná pro pracoviště sváření a broušení. 

Pro úpravu povrchu naděleného materiálu je navrženo pneumatické tryskací zařízení, 
které provede mechanickou úpravu povrchu otryskáním. Odsávání prachu z pracovního 
prostoru tryskací kabiny je zajištěno odlučovačem prachu. Vzduch bude z odlučovače prachu 
vyveden do venkovního prostoru. 

Svařování a broušení 
Odhad množství odpadního plynu: 500 m3/hod.  
Bude použit odlučovač, max. koncentrace TZL 50 mg/m3 (odpovídá EL pro střední 
zdroj podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb.). 
Hmotnostní tok emisí TZL 25 g/hod, max. tj. 105 kg/rok. 

 
Tryskání 

Odhad množství odpadního plynu: 500 m3/hod.  
Bude použit odlučovač, max. koncentrace TZL 50 mg/m3 (odpovídá EL podle přílohy 
č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb.). 
Hmotnostní tok emisí TZL 25 g/hod, max. tj. 105 kg/rok. 

 
Prášková lakovna 

V této části objektu SO 02 dochází k odmašťování koster dělících příček a dále pak 
k nanášení práškových plastů na tyto příčky. Součástí technologie odmašťování je sušící pec, 
součástí technologie nanášení práškových plastů je vytvrzovací pec.  

odmašťování: 

spotřeba odmašťovadla množství odpadního plynu fond pracovní doby 
odmašťovadlo 1280 l/rok  
tj. 972 kg/rok, 827 kg TOC/rok 

800 m3/hod 4200 hod/rok 

emise:  

škodlivina koncentrace hmotnostní tok 
 mg/m3 g/hod kg/rok 
VOC* 0,25 0,197 827 kg TOC 
* pokud veškeré VOC přejdou do ovzduší 
 
sušení: 

Uvažovány jsou jen emise ze spalování zemního plynu, emise VOC zahrnuty 
v předchozím technologickém uzlu. 

Komorová sušící pec (odmašťování): 

emisní faktor hmotnostní tok škodlivina 
kg/106 m3 ZP g/hod kg/rok 

tuhé látky 20 0,068 0,196 
SO2 9,6 0,033 0,094 
NOx 1600 5,44 15,68 
CO 320 1,088 3,136 
CxHy* 64 0,2176 0,6272 
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C 
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nanášení práškových plastů: 

Odpadní plyn jde po filtraci do pracovního prostředí - bez emisí. 
 
vytvrzovací pec: 

Pokud vztáhneme veškerý obsah těkavých organických látek v použitém práškovém 
plastu na předmětný zdroj, pak se jedná o 2000 * 0,005=10 kg VOC/rok, tj. cca 8 kg TOC 
za rok. 

Mimo to je počítáno s emisemi ze spalování zemního plynu: 

emisní faktor hmotnostní tok škodlivina 
kg/106 m3 ZP g/hod kg/rok 

tuhé látky 20 0,168 0,488 
SO2 9,6 0,0806 0,2342 
NOx 1600 13,44 39,04 
CO 320 2,688 7,808 
CxHy* 64 0,5376 1,5616 
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C 
 

Celková bilance emisí z technologických zdrojů: 

škodlivina 
TZL VOC NOx CO 

konc. hmot. 
tok 

konc. hmot. 
tok 

konc. hmot. 
tok 

konc. hmot. 
tok 

 

mg/m3 kg/rok mg/m3 kg/rok mg/m3 kg/rok mg/m3 kg/rok 
zámečnická dílna 
svařování 50 105       
tryskání  50 105       
prášková lakovna 
odmašťování   0,25 827     
sušení  0,196  0,63  15,68  3,136 
vytvrzování  0,49  9,5  39,04  7,808 
celkem  210,69  837,13  54,72  10,94 

 
Popis a charakteristika odlučovačů 
 

svařování textilní 
odlučovač 

typově 
stejný jako 
na tryskání 

Každé pracoviště pro sváření bude 
osazené polohovatelným odsávacím 
ramenem délky potrubím napojené na 
odsávací a filtrační jednotku.  

zámečnická 
dílna 

tryskání textilní 
odlučovač 

typ OP-1V 
s regenerací 

regenerace pulzní 

prášková 
lakovna 

práškovací 
kabina 

dvoustupňový 
odlučovač 

integrovaný 
filtrační 
modul 

v provedení s integrovaným 
proséváním, přestříknutý prášek se čistí 
průchodem přes nerezové síto, 
propadne do zásobníku prášku (pod 
modulem) odkud ho odebírá nanášecí 
tribo pistole PRSTEN 03 s podávacím 
čerpadlem nebo elektrostatika 
WAGNER provedení PRIMA 
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Kategorizace pro posuzovaný zdroj 

KÚ Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství byl vydán 
souhlas (č.j. 50109/2007/KUSK/OŽP/Vk ze dne 10. 4. 2007) s umístěním stavby nových 
středních zdrojů znečišťování ovzduší, kterými jsou pneumatické tryskací zařízení PTZ 140 
T, odmašťování - mycí stůl Stabil S3/400 a prášková lakovna - nanášecí kabina MAJKA 18 
xx 24 P - viz příloha 7. 
 

druh zdroje klasifikace poznámka 
stacionární spalovací zdroje 
Plynový kotel 
WOLF CGB 
35 

malý zdroj 
znečišťování 
ovzduší 

Plynové zářiče 
HELIOS 

malé zdroje 
znečišťování 
ovzduší 

VZT jednotka 
s plynovým 
hořákem 

malý zdroj 
znečišťování 
ovzduší 

dle nař. vl. 352/2002 Sb. se jedná o 
malé zdroje, dle zákona č. 86/2002 Sb. 
v platném znění (č. 472/2005 Sb.) - 
jmenovité tepelné výkony malých 
spalovacích zdrojů téhož provozovatele 
se pro účely stanovení kategorie zdroje 
sčítají za předpokladu, že spaliny jsou 
vypouštěny společným komínem, nebo 
je toto řešení technicky proveditelné 

je technicky 
neproveditelné aby 
spaliny byly 
vypouštěny společným 
komínem, jedná se tedy 
o malé zdroje 

technologické zdroje  

Zámečnická dílna 

zámečnická 
dílna - 
broušení 

malý zdroj 
znečišťování 
ovzduší  

broušení je zařazeno dle nař. vl. č. 615/2006 Sb. pod bod 2.7. 
Obrábění kovů (brusírny a obrobny) - zařízení, jejichž celkový 
elektrický výkon je vyšší než 100 kW - vzhledem k rozsahu 
navrhovaného pracoviště není reálný předpoklad dosažení 
uvedených hodnot 

zámečnická 
dílna -
svařování 

malý zdroj 
znečišťování 
ovzduší 

svařování je zařazeno dle nař. vl. č. 615/2006 Sb. pod bod 2.8. 
Svařování kovových materiálů; střední zdroj - zařízení, jejichž 
celkový elektrický výkon je roven nebo vyšší než 1000 kVA - 
vzhledem k rozsahu navrhovaného pracoviště není reálný 
předpoklad dosažení uvedených hodnot 

zámečnická 
dílna - 
tryskání 

střední zdroj 
znečišťování 
ovzduší 

tryskání je zařazeno dle nař. vl. č. 615/2006 Sb. pod bod 2.6. 
Povrchová úprava kovů, plastů a jiných nekovových materiálů - 
procesní vany 

prášková lakovna  

odmašťování  střední zdroj 
znečišťování 
ovzduší 

dle č. 355/2002 Sb. - Příloha 2.- 2.2 – spotřeba rozpouštědla vyšší 
než 0,6 t/rok (972 kg/rok) 

sušení po 
odmašťování 

malý zdroj 
znečišťování 
ovzduší 

výkonem spalovacího zdroje se jedná o malý zdroj 

nanášení 
plastů 

vytvrzování 

střední zdroj 
znečišťování 
ovzduší 

dle č. 355/2002 Sb. (č. 509/2005 Sb.) - Příloha 2.- 4.2.8. – 
spotřeba práškových plastů vyšší než 1 t/rok (2 t/rok) 
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Emisní limity. 

Malé spalovací zdroje - emisní limit je daný nařízením vlády 352/2002 Sb.(příloha 7): 

emisní limit 
hodnota 

zdroj škodlivina 

ppm 
vztažné 

podmínky 
referenční obsah 

kyslíku % O2 
lokální kotle na ZP CO 1000 A 3 

Limity účinnosti spalování: Každý malý zdroj musí spalovat palivo alespoň s limitní 
účinností spalování podle § 11 tohoto nařízení (č. 352/2002 Sb.) uvedenou v tabulce, nebo 
s účinností vyšší.  

Platné limitní účinnosti spalování pro spotřebiče spalující kapalná a plynná paliva 
pro uvedený výkonový rozsah: 

jmenovitý 
tepelný 
výkon 

datum uvedení spotřebiče do provozu 

[kW] do 31. 12. 1982 do 31. 12. 1985 od 1. 1. 1990 
11 až 25 85 % 86 % 88 % 
25 až 50 86 % 87 % 89 % 
větší 50 87 % 88 % 90 % 

 

Technologie 

zámečnická dílna: 

svařování: malý zdroj znečišťování ovzduší (viz výše) - nemá emisní limit 

broušení: malý zdroj znečišťování ovzduší (viz výše) - nemá emisní limit 

tryskání: dle 615/2006 Sb.:2.6.Povrchová úprava kovů, plastů a jiných nekovových 
předmětů - procesní vany 

Emisní limity: 

mg/m3 
TZL NO2 HCl 

vztažné podmínky 

50 1500* 10* C 
* nevztahuje se na předmětný zdroj 

 

prášková lakovna: 

Emisní limity jsou dány v příloze 2 vyhlášky MŽP č. 355/2002 Sb. (ve znění vyhlášky 
č. 509/2005 Sb.). 

Odmašťování 

2.2.2 Odmašťovna s celkovou roční projektovanou spotřebou organických 
rozpouštědel v rozsahu od 0,6 tuny do 2 tun je střední zdroj. 

prahová spotřeba 
rozpouštědla 

emisní limit TOC A) 
emisní limit 

fugitivních emisí B) 
činnost 

t/rok mg/m3 % 

odmašťování a čištění povrchů > 0,6 až 2 75 20 



 B. Údaje o záměru 

 23

> 2 až 10 75 20 organickými rozpouštědly  

> 10 50 15 

Poznámka: 

A. Hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík ve 
vlhkém odpadním plynu vyjádřená pro normálních stavových podmínkách. 

B. Podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpouštědel. 

 

Nanášení práškových plastů 

4.2.8.2 Zařízení s celkovou roční projektovanou spotřebou práškových plastů 
v rozsahu od 1 tuny výše je střední zdroj znečišťování ovzduší. Emisní limit je stanoven 
v následující tabulce.  

činnost 
prahová 
spotřeba 

rozpouštědla 

limitní 
měrná 

výrobní 
emise TOC 

A) 

emisní 
limit TOC  

B) 

emisní limit 
fugitivních 

emisí C) 

emisní 
limit TZL 

D) 

 t/rok g/m2 mg/m3 % mg/m3 

zvláštní 
ustanovení 

nanášení 
práškových 
plastů 

nestanovena nestanoven 50 nestanoven 3 pozn. 4,  

Poznámka: 

B) Hmotnostní koncentrace celkového organického uhlíku ve vlhkém odpadním plynu vyjádřená pro normální 
stavové podmínky. 

D) Hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek ve vlhkém odpadním plynu vyjádřená pro normální 
stavové podmínky. 

4. Platí pro práškové lakovny s roční projektovanou spotřebou práškových plastů větší než 1 tuna; týká se 
vypalování a chlazení výrobků 

 

b) plošné zdroje znečištění ovzduší 

Při vlastním provozu v areálu lze za plošný zdroj považovat pojezd a stání automobilů 
v areálu.  

V případě stání se jedná o dvě plochy. Jednak odstavné stání pro 2 nákladní vozy 
před objektem SO 02 a jednak parkoviště u vjezdu - kapacita 30 parkovacích míst. 

V případě pojezdu se jedná o: 

1. nákladní automobily přepravující osobní auta a zajišťující další obslužnost 
areálu - předpokládají se tři nákladní automobily za den; směr pohybu je 
vyznačen ve schématu 

2. dovezená auta, která pojíždějí mezi zastřešenou manipulační plochou u objektu 
SO 01, kde jsou vykládány případně nakládány, a objektem SO 02, kde v 2. NP 
parkují - předpokládá se 14 osobních aut na jednom nákladním autě, ročně cca 
9 000 dovezených aut; pojezd max. 8 dovezených aut/hod 

3.  osobní auta zaměstnanců nebo zákazníků - pojezd k parkovišti - plocha B 

Hmotnostní tok emisí znečišťujících látek z parkovacích ploch byl stanoven z hodnot 
emisních faktorů automobilové dopravy pro rychlost 5 km/hod. Emise ze startování vozidel 
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byly stanoveny jako násobky emisí z pohybu vozidla rychlostí 5 km/hod po dobu startování. 
Násobky byly stanoveny pro NO2 na jednonásobek, pro ostatní látky na trojnásobek. 

 

c) liniové zdroje znečištění ovzduší 

Liniovým zdrojem je doprava - zvýšení emisí z dopravy na komunikacích. Jedná se 
jednak o nákladní vozy přepravující osobní auta z a do areálu a dále osobní doprava 
zaměstnanců a zákazníků.  

Vyčíslení navýšení dopravy: 

- 3 nákladní vozy přepravující osobní auta na den, tzn. 6 jízd za den 
rozložení dopravy na komunikaci I/18:  4 jízdy směr na Votice 

 2 jízdy směr na Sedlčany 

- 30 osobních aut nebo dodávek za den, tzn. 60 jízd za den 
rozložení dopravy na komunikaci I/18:  30 jízd směr na Votice 

 30 jízd směr na Sedlčany 

Výpočet byl proveden pro rok 2007. Pro stanovení emisních faktorů pro jednotlivé 
skupiny automobilů byl použit program pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla 
MEFA v.02, publikovaný jako oficiální zdroj emisních faktorů ve Věstníku ministerstva ŽP 
č.10/2002. Program při výpočtu zohledňuje podélný sklon vozovky. Podle výsledků studie 
ATEM již ve skladbě vozového parku převažují vozidla splňující normy EURO. Pro výpočet 
imisní zátěže z automobilové dopravy byl zvolen konzervativní předpoklad plného zastoupení 
vozidel splňujících normu EURO1. 

Rychlost vozidel v areálu byla uvažována 30 km/hod, na silnici I/18 90 km/hod. 
 
Emisní faktory pro vozový park roku 2007 

 NO2 PM10 benzen 

 g/km/voz g/km/voz g/km/voz 

rychlost 30 km/h, sklon 0° 

OA 0,0174 0,0005 0,0105 

TNA 3,1999 2,2654 0,0829 

rychlost 90 km/hod, sklon 0° 

OA 0,0177 0,0014 0,0125 

TNA 1,1135 1,3693 0,0374 

 

 

B.III.2. Množství odpadních vod a jejich znečištění 

Realizace záměru  

Etapa výstavby předpokládá produkci splaškových odpadních vod. Produkce 
splaškových vod vyplývá z celkového uvažovaného počtu pracovníků v etapě výstavby a je 
vybilancována v následující tabulce: 

Předpokládaná produkce splaškových vod v etapě výstavby:  
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Počet pracovníků 20 
Spotřeba/os/směna [l]  250 
Spotřeba vody během výstavby [m3]  cca 250 

Zpočátku bude využíváno chemické WC, s postupem výstavby bude využíváno 
budoucí zařízení areálu.  

Provoz záměru  

Technologické odpadní vody v provozu nevznikají.  

Objem odpadních splaškových vod se rovná přibližně objemu spotřeby užitkové 
vody pro sociální zařízení, tj. cca 6360 l/den a 1685,4 m3/rok. 

Odpadní splaškové vody budou odváděny kanalizací na ČOV, kterou provozuje obec 
Vrchotovy Janovice a která se nachází severně od obce před rybníkem Zrcadlo. Odvod 
splaškových vod z výrobního a skladového areálu je řešen dvěma kanalizačními přípojkami 
(kanalizační přípojka DN150 pro objekt SO 02 (výrobní hala) a kanalizační přípojka DN150 
pro objekt SO 02 (skladová hala s administrativní budovou). Kanalizační přípojky jsou 
napojeny na obecní kanalizační řad DN250. Splašková kanalizace odvádí odpadní vody 
z hygienických zařízení objektu SO 02 (výrobní hala) a objektu SO 01 (skladová hala 
s administrativní budovou). 

Dešťové vody ze střech objektu SO 01 (výrobní hala), objektu SO 02 (skladová hala 
s administrativní budovou) a přilehlých zpevněných ploch budou napojeny přes lapače 
střešních splavenin a kanalizační žlábky kanalizační přípojkou na stávající dešťovou 
kanalizaci DN300, vybudovanou v rámci zainvestování zóny, která je svedena do nedaleké 
vodoteče Janovický potok. V areálu je navržen odlučovač lehkých kapalin s průtokem 15 l/s 
o rozměrech 4160 x 1500 mm např.ASIO, do kterého budou svedeny dešťové vody 
z parkoviště před objektem SO 02 (výrobní hala) a z parkoviště u objektu SO 01 (skladová 
hala s administrativní budovou). 

Výpočet ročního množství dešťových vod z areálu je uveden při roční výšce srážek 
650 mm (odpovídající dané srážkové oblasti). 

 druh plochy plocha 
m2 

ψi
* m3/rok 

zastavěné plochy  3 105 0,9 1816,4 
zpevněné plochy 5 153 0,7 2344,6 
nezpevněné plochy (ozeleněné) 1 563 0,1 101,6 
celkem 9 821  4 262,6 
* - odtokový součinitel  

 
Bilance odtoku srážkových vod dle ČSN 75 6101: 

Intenzita 15 min deště při per.1 = 124 l/s/ha 
Plochy střech…3 623 m2 

Koef. = 0,9 
0,3623 . 0,9 . 124 = 40,43 l/s 
Plochy zpevněných ploch…3 834 m2 

Koef. = 0,5 
0,4559 . 0,5 . 124 = 28,26 l/s  
Množství dešťových vod celkem 68,69 l/s 
Z toho dešťové vody z parkoviště přes odlučovač lehkých kapalin 
0,2076 . 0,5 . 124 = 12,87 l/s 
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- charakter recipientu (vodárenský tok, třída znečištění) 

Technologické odpadní vody v areálu nevznikají. Splaškové vody budou kanalizací 
odvedeny na ČOV, kterou provozuje obec Vrchotovy Janovice a která se nachází severně 
od obce před rybníkem Zrcadlo. 

Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou svedeny do stávající dešťové 
kanalizace a následně do vodoteče Janovický potok buď přímo nebo u odstavných stání 
přes odlučovač ropných látek. 

 
- množství vypouštěného znečištění v t/rok, mg/l; průměrné maximální hodnoty 

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

 Na základě provedených bilancí se předpokládá teoretický objem dešťových vod 
z areálu cca 4 262 m3 ročně. 

Předpokládané znečištění: 

NEL  průměr 0,1 mg/l; max. 0,2 mg/ 

NL průměr 10 mg/l 

Předpoklad vypouštěného znečištění: 

objem 
odváděných vod 

koncentrace množství za rok  

m3/rok 

škodlivina 

mg/l kg/rok 
NEL 0,1 0,42 dešťová kanalizace 

4 262 
NL 10 42,6 

 

B.III.3. Kategorizace a množství odpadů 

Realizace záměru  

MěÚ Votice by vydán souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF č.j. 193/07/ŽP-Su 
ze dne 15. 2. 2007. Dle tohoto souhlasu bude kulturní vrstva (není odpad) samostatně skryta 
na celé ploše a na vlastní náklady investora rozprostřena na zemědělských pozemcích p. Ing. 
Bohumila Vacka na základě uzavřené dohody ze dne 8. 1. 2007.  
 
Přehled běžných odpadů vznikajících v etapě výstavby (kategorizace dle vyhlášky 381/01 Sb.) 

kód druhu 
odpadu 

název odpadu nakládání s odpadem 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly  oprávněná firma** 
15 01 02 plastové obaly oprávněná firma** 
15 01 04 kovové obaly oprávněná firma** 
15 01 05 kompozitní obaly oprávněná firma** 

podskupina 17 01  beton, cihly, tašky a keramika oprávněná firma** 
podskupina 17 02 dřevo, sklo, plasty oprávněná firma** 

17 04 05 železo, ocel oprávněná firma** 
17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 oprávněná firma** 
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17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 
05 03 

využití na terénní úpravy 
v areálu a v okolí 

20 03 01 směsný komunál.odpad oprávněná firma** 
* - odpady jsou v katalogu odpadů v příloze č. 1 k vyhlášce 381/01 Sb. označeny jako nebezpečné 
** - viz § 12 odst.3 zákona 185/2001 Sb. v platném znění 

Zemina (kód druhu odpadu 17 05 04) vzniklá při zemních pracích a terénních 
úpravách bude částečně použita na násypy vyrovnávající spád ve spodní části pozemku 
stavebníka a větší část o objemu cca 5 300 m3 bude uložena na deponii firmy MONOU s.r.o. 
v lokalitě řešeného areálu U Lihovaru. Firma MONOU s.r.o. bude zeminu využívat na terénní 
vyrovnání pod budované místní komunikace. 
 

Provoz záměru  

Během provozu mohou vznikat následující odpady:  
- v zámečnické výrobě bude vznikat: 

- kovový odpad (kód druhu odpadu 12 01 01), který bude soustřeďován 
do kovových beden velikosti europalety u jednotlivých pracovišť a následně bude 
soustřeďován k odvozu do kovošrotu v krytém prostoru pod nájezdovou rampou.  

- prach z filtrů ze svařování a broušení a z tryskací kabiny (kód druhu odpadu 12 01 
02)  

- odmašťovací roztok (kód druhu odpadu 11 01 13* nebo 11 01 14), vyčerpanou 
odmašťovací lázeň bude odebírat dodavatel k regeneraci 

- textilie z odlučovače (kód druhu odpadu 15 02 03) 
 
- odpady z pracoviště práškové lakovny: 
 - odpadní práškové barvy (kód druhu odpadu 08 02 01) 
 - filtry z kabin pro nanášení (kód druhu odpadu 15 02 03) 
 - papírové obaly od PP (kód druhu odpadu 15 01 01)  
 - plastové obaly od PP (kód druhu odpadu 15 01 02)  
* - odpady jsou v katalogu odpadů v příloze č. 1 k vyhlášce 381/01 Sb. označeny jako nebezpečné 

 
Přehled dalších běžných odpadů, které mohou vznikat v etapě provozu (kategorizace dle vyhlášky 
381/01 Sb.) 

kód druhu 
odpadu 

název odhad 
množství  

nakládání s odpadem 

13 01 10* nechlorované hydraulické 
minerální oleje 

150 l  
(1 x za 3 roky) 

oprávněná firma**  

13 02 05* nechlorované minerální motorové, 
převodové a mazací oleje 

150 l  
(1 x za 3 roky) 

oprávněná firma** 

13 05 02* kaly z odlučovačů oleje 20 kg/rok oprávněná firma**  
15 01 06 směsné obaly 0,5 t/rok oprávněná firma**  
15 01 10* obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné (údržba 
zařízení) 

20 kg/rok oprávněná firma**  

20 01 21* zářivky a jiný odpad obsahující 
rtuť 

3 ks formou zpětného odběru 
výrobku 

20 03 01 směsný komunální odpad 1000 kg/rok oprávněná firma** 
* - odpady jsou v katalogu odpadů v příloze č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. označeny jako nebezpečné 
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** - viz § 12 odst.3 zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění 
 

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

-  povinnost předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství a nebezpečné 
vlastnosti 

-  odpady upravovat, využívat a zneškodňovat pouze v souladu s platnou 
legislativou 

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

-  původce je povinen zajistit předností využití odpadů 
-  ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů 
-  zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

 

B.III.4. Hluk, vibrace a záření 

Hluk 

Realizace záměru  

Etapa výstavby může být zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry 
v území.  

Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu 
používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, 
organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry 
nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém 
stadiu výstavby. 

Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně používané 
stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které 
významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa 
pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. 
Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se 
bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk 
ze staveniště bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena. 

Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště 
do okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může tedy z uvedených důvodů být 
určitý odhad nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad 
hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se 
v tomto případě blíží maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a 
v mnoha dnech či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny hladiny 
akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů. 

V následující tabulce jsou uvedena strojní zařízení, která budou pravděpodobně na 
staveništi používána.  

Strojní zařízení: Počet kusů LAeq  
(dB/A/) 

Poznámka: 

rypadlo malé  1 80 lžíce do 0,5 m3 



 B. Údaje o záměru 

 29

Strojní zařízení: Počet kusů LAeq  
(dB/A/) 

Poznámka: 

nakladač 2 81 typ UN 053.59 
vrtací souprava  1 82 typ HUYTE 
autojeřáb 3 75  
čerpadlo na betonovou směs 1 75 odhlučněná verze 
kompresor 1 75 ATLAS Copco XAS 175 
rozbrušovačka 1 75  
sbíjecí kladiva  2 80  
velká míchačka 2 60 obsah 125 l 
automix TATRA 2 73 při domíchávání a vypouštění betonu 

 

Provoz záměru  

 
 Zdroje hluku jsou popsány v hlukové studii - příloha 4. 

Stacionární zdroje hluku: 

A) větrání a vzduchotechnika  

Projekt VZT řeší nucené větrání a chlazení navrhovaného areálu. Odvod škodlivin z výrobních 
procesů je řešen pomocí místního odsávání, které je součástí technologického vybavení. Odvětrání 
sušky, vytvrzovací pece a větrání nanášecí kabiny je předmětem technologického vybavení. Prostory s 
možností dostatečného přirozeného větrání jsou větrány okny. Podrobnější popis jednotlivých zařízení 
je uveden v hlukové studii - příloha 4. 
zařízení č. 1 - větrání zámečnické dílny - akustický výkon: sání L

wA 
= 89 dB, výfuk L

wA 
= 84 

dB  
zařízení č. 2 - zdroj chladu pro zařízení č. 1 (rezerva) - akustický výkon: sání L

wA 
= 85 dB, 

výfuk L
wA 

= 84 dB  

zařízení č. 3 - větrání odmašťování - akustický výkon: sání L
wA 

= 82 dB, výfuk L
wA 

= 83 dB  

zařízení č. 4 - větrání sušení, nanášení, svěšování a vytvrzování - akustický výkon: sání L
wA 

= 

88 dB, výfuk L
wA 

= 86 dB  

zařízení č. 5 - zdroj chladu pro zařízení č. 4 - akustický výkon: sání L
wA 

= 85 dB, výfuk L
wA 

= 

84 dB  
zařízení č. 6 - větrání šaten a WC - hladina akustického tlaku: L

A 
= 65 dB  

zařízení č. 7 - větrání čajové kuchyňky  
zařízení č. 8 - větrání skladu aut  
zařízení č. 9 - větrání kompresorovny  
zařízení č. 11 - větrání skladu - akustický výkon: sání L

wA 
= 82 dB, výfuk L

wA 
= 79 dB  

zařízení č. 12 - větrání čajové kuchyňky  
zařízení č. 13 - větrání šaten a sprch - hladina akustického tlaku: L

A 
= 65 dB  

zařízení č. 14 - větrání WC + úklid - hladina akustického tlaku: L
A 

= 65 dB  

zařízení č. 15 - větrání WC recepce  
zařízení č. 16 - větrání WC administrativa ( patro) - hladina akustického tlaku: L

A 
= 65 dB  

zařízení č. 17 - větrání čajové kuchyňky (patro)  
zařízení č. 18 - větrání archivu a skladu kanceláře  
zařízení č. 19 - chlazení kanceláří - Hladina akustického tlaku: L

A 
= 70 dB  
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B) vytápění a ohřev TUV  

Pro vytápění administrativní části objektu a k ohřevu teplé užitkové vody bude instalován 
plynový závěsný kondenzační kotel o výkonu Q = 35 kW se zásobníkovým ohřívačem TUV o objemu 
120 l. Navržen plynový kotel WOLF CGB 35.  

Pro vytápění skladové haly objektu SO 01 budou instalovány plynové infrazářiče, které budou 
zavěšeny pod stropem ve výšce 4,1 m nad podlahou. Navrženy jsou tmavé plynové zářiče HELIOS. 
Sání spalovacího vzduchu bude provedeno z venkovního prostoru. Větrání skladu bude řešeno 
vzduchotechnickou jednotkou s vlastním plynovým hořákem.  

Akustický výkon: Hladina akustického tlaku: LA = 65 dB  

Pro vytápění objektu SO 02 budou instalovány plynové infrazářiče, které budou zavěšeny 
pod stropem ve výšce 3,0 m nad podlahou. Navrženy jsou tmavé plynové zářiče HELIOS. Sání 
spalovacího vzduchu bude provedeno z venkovního prostoru. Větrání bude řešeno VZT jednotkami 
s elektrickým výměníkem.  

Pro vytápění šaten a WC v objektu SO 02 bude instalován přímotopný elektrokotel o max. 
výkonu Q = 9 kW. Ohřev TUV bude řešen elektrickým zásobníkovým ohřívačem.  

 

C) technologické zdroje hluku v objektu SO 02  

Zařízení  Umístění  L
A 

(dB)  

laser  Zámečnická dílna  68  
Svařování + odsávání - 4ks  Zámečnická dílna  65  
Kompresory - suma  Kompresorovna  69  
Cnc obrábění + soustruh  Zámečnická dílna  78  
Prášková lakovna  Zámečnická dílna  80  
Vytvrzovací pec  Zámečnická dílna  65  
Vysokozdvižný vozík  Zámečnická dílna, montážní hala, sklad  75  
Ohýbačka  Zámečnická dílna  65  
Kabina na broušení  Zámečnická dílna  85  
Kabina na tryskání  Zámečnická dílna  85  
vrtačka  Montážní hala  70  
Drobné nářadí  Montážní hala  60  

 

Protihluková opatření  

VZT zařízení jsou dle potřeby vybavena tlumiči hluku, při montáži budou pružně 
uložena. V této fázi projektové dokumentace jsou navrženy pouze typy větších zařízení VZT. 
U ostatních zařízení nejsou určena zařízení, která budou použita, proto hlukové posouzení 
v hlukové studii vychází ze zkušeností zpracovatele a posouzení stanoví maximální hodnoty 
na výstupních zařízení VZT ovlivňující akustickou situaci zejména v chráněném venkovním 
prostoru.  

 

D) doprava  

Pro výpočet hluku z dopravy byla uvažována doprava na silnici I/18 sčítací úsek 1-
890. Dopravní zátěž na komunikaci K Radotínu a budoucí místní komunikaci k rodinným 
domkům a druhému vjezdu do areálu (pouze pro osobní vozidla) byla odhadnuta.  
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Doprava vyvolaná provozem navrhované stavby: Denně budou přijíždět 2 až 3 
nákladní vozy přivážející nebo odvážející upravované osobní vozy. Dále se uvažuje s 30 
osobní vozy zaměstnanců a návštěvníků firmy.  

V areálu po vnitroareálových komunikacích se může ještě pohybovat vysokozdvižný 
vozík. Pohyb vozidel po rampě do 2.NP v objektu SO 02 a v garážích se uvažuje max. 8 
voz/hod.  

Vibrace 

 Vlastní provoz není zdrojem vibrací.  

Záření 

 Provoz není zdrojem radioaktivního záření. V areálu se nebudou zpracovávat 
materiály se zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů ani materiály s obsahem umělých 
radionuklidů. 

 Při realizaci ani v provozu se nepředpokládá provozování otevřených generátorů 
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory obsahovala, 
tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků elektromagnetického záření 
na zdraví ve smyslu nařízení vlády č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím 
zářením. 

Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých 
frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující 
hodnoty stanovené uvedeným nařízením vlády č. 480/2000 Sb.  

 

B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
Stavební práce bude provádět odborná stavební firma s oprávněním k provádění 

příslušných stavebních činností, která bude práce provádět kvalifikovanými pracovníky. 
Pracovníci budou vybaveni potřebnými ochrannými pomůckami. 

Provádění stavebních prací na úseku bezpečnosti práce se řídí vyhláškou č. 324 
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 31. 7. 1990 o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích a nařízením vlády č. 101/2005 Sb. 
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí ze dne 26. 1. 2005, které 
upravuje podrobnější požadavky na zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti 
a v pracovním prostředí. 

 Havarijní situace může nastat v souvislosti s únikem závadných látek (např. únik 
ropných látek z dopravních prostředků), s požárem nebo s výbuchem zemního plynu a 
následným požárem. Pro likvidaci úniků ropných látek bude provozovna vybavena vapexem 
nebo jiným podobným přípravkem a nádobami na uložení znečištěného vapexu, zeminy nebo 
vody.  

Příčinou vzniku požáru mohou být závady na elektroinstalaci. Při požáru hořlavých 
látek, instalací nebo stavebních konstrukcí vznikají sloučeniny s účinky dráždivými, 
narkotickými nebo toxickými na organismus. Při hoření plastů vznikají oxidy uhlíku, dusíku, 
aromatické uhlovodíky (benzen, toluen), chlorovodík, kyanovodík, fosgen. Tyto zplodiny 
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představují negativní zásah do životního prostředí, nebezpečí pro zasahující hasiče, pro práci 
na požářišti a v jeho okolí, kam mohou být zaneseny zkondenzované nebezpečné uhlovodíky 
a saze. 

Pro stavbu jej již zpracováno požárně bezpečnostní řešení. Objekt SO 01 je rozdělen 
na dva požární úseky: 

PÚ 1 - administrativní část  
PÚ 2 - skladová část  

Objekt SO 02 je rozdělen také na dva požární úseky: 
PÚ 1 - výrobní hala 
PÚ 2 - 2. NP 

V objektu SO 01 je navrženo umístit 8 kusů přenosných hasicích přístrojů (3 ks 
v administrativní části a 5 ks ve skladové části). V objektu SO 02 je navrženo umístit 14 kusů 
přenosných hasicích přístrojů (7 ks ve výrobní hale a 7 ks v hromadná garáži). Navrženy jsou 
přístroje práškové a sněhové s náplní hasebné látky 6 kg. 

V objektech je navrženo v souladu s ČSN 73 0873 zřídit vnitřní odběrní místa požární 
vody s hadicovými systémy pro první protipožární zásah.V každém užitném podlaží 
administrativní části objektu SO 01 bude umístěn jeden hadicový systém.Ve skladovém 
požárním úseku budou umístěny rovněž dva hadicové systémy. Ve výrobní hale objektu SO 
02 budou umístěny dva hadicové systémy.V 2. NP objektu SO 02 budou umístěny rovněž dva 
hadicové systémy. 

Jako vnější zdroj požární vody jsou uvažovány podzemní požární hydranty na veřejné 
vodovodní síti. 
 
- preventivní opatření, následná opatření 

 Opatření proti vzniku požáru spočívají zejména v dodržování bezpečnostních předpisů 
při nakládání s hořlavými látkami. Požadavky na zabezpečení požární ochrany pracoviště: 

− obsluhu plynových zařízení smí provádět pouze k tomu pověřené osoby, 
veškeré opravy smí provádět jen oprávněné osoby, 

− únikové cesty, přístup k prostředkům na hašení požáru musí být stále volné, 
− v prostoru strojního zařízení nesmí být skladovány žádné hořlavé látky. 

 Pro případ požáru bude provozovna vybavena hasícími přístroji (viz výše).  

K objektům SO 01 a SO 02 je v případě vypuknutí požáru umožněn příjezd požárních 
vozidel ze státní silnice I.třídy a z místní veřejné zpevněné komunikace,na které v areálu 
navazují zpevněné plochy a komunikace umožňující příjezd k objektu. 

 V případě požáru se uvažuje, že represivní zásah provede příslušný hasičský 
záchranný sbor. 

 Pro případ havárie bude z hlediska ochrany vod zpracován „Havarijních plán“ 
dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. a pro případ požáru bude zpracován „Požární řád“.  

 Obecně zakázané činnosti na předmětné technologii: 
- porušování všech podnikových předpisů  
- skladování a používání jiných než odsouhlasených surovin 
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C.  ÚDAJE  O  STAVU  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ  V  
DOTČENÉM  ÚZEMÍ 

Zájmové území se nachází ve Středočeském kraji, okrese Benešov, v obci Vrchotovy 
Janovice, na katastrálním území Vrchotovy Janovice. Předmětný areál je situovaný 
jihovýchodně od obce, severně od komunikace I/18 (lokalita U lihovaru). 

Areál je navrhován v dosud nezastavěné části obce Vrchotovy Janovice. Areál je 
ohraničen na jižní straně silnicí I/18 vedoucí z Olbramovic přes Sedlčany do Příbrami. 
Na východní straně jsou pozemky s plánovanou čerpací stanicí. Na západní straně je areál 
vymezen místní komunikací vedoucí do obce Vrchotovy Janovice (ulice K Radotínu). 
Na severní straně je areál vymezen pozemky s plánovanou či již započatou výstavbou 
rodinných domků, pro které budou plánované budovy SO 01 a SO 02 tvořit protihlukovou 
bariéru (požadavek vyplývá z regulativů územního plánu lokality). 
 
Geografické souřadnice zájmové lokality:  x: 737 700 

y: 1 091 450 
z: 434  

Kartograficky je plocha zájmového území zobrazena v mapách:  

ZM - měřítko 1:50 000, list 22-22 Sedlčany 
 1:10 000, list 22-22-09  

Podrobnější údaje poskytuje SMO měřítka 1: 5 000, list Sedlčany 5-5- a 4-5 
 
 

 C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 

C.1.1. Územní systémy ekologické stability krajiny 
Nadregionální a regionální systém ekologické stability je znázorněn na následující 

situaci (dle podkladů zveřejněných na portálu veřejné správy). 

Dle dále uvedené situace se nejblíže zájmovému území nachází regionální biocentrum 
Zrcadlo severně od Vrchotových Janovic. Západně od Vrchotových Janovic je vymezen 
regionální biokoridor směr S-J. Severním směrem napojuje regionální biocentra Zrcadlo a 
Vápenka, jižním směrem regionální biocentra Zrcadlo a Velký Mastník. 
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V následující situaci je uveden výřez z návrhu generelu ÚSES pro zájmové území. 
Z této situace je zřejmé, že podél Janovického potoka je vymezen biokoridor. V návrhu 
generelu je označen jako regionální, ale ve schváleném územním plánu obce Vrchotovy 
Janovice je označen jako lokální. Z lokálních biocenter je nejblíže zájmovému území lokální 
biocentrum na Janovickém potoce mezi silnicí III/00331 a hranicí Q100. 
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C.1.2. Zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky 
Zvláště chráněná území a přírodní parky 

Situování zvláště chráněných území ve smyslu zák. ČNR č. 114/1992 Sb. v platném 
znění je znázorněno na následující situaci (dle podkladů zveřejněných na portálu veřejné 
správy). Z této situace je zřejmé, že nejblíže záměru se nachází přírodní rezervace Podhrázský 
rybník (cca 7 km severovýchodním směrem) a přírodní památka Kosova Hora (cca 7 km 
západním směrem).  
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Lokalizace nejbližších přírodních parků ve smyslu § 12 zák. ČNR č. 114/1992 Sb. 
v platném znění v širším zájmovém území je zřejmá z následující situace (dle podkladů 
zveřejněných na portálu veřejné správy). Jedná se o přírodní park Džbány - Žebrák cca 4 km 
východním směrem a přírodní park Jistebnická vrchovina cca 9 km jihozápadním směrem. 
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Významné krajinné prvky 

V zájmovém území se nevyskytují významné krajinné prvky VKP, jejichž status je 
dán zákonem o ochraně přírody a krajiny. Podle § 3, písm. b), zákona č. 114/1992 Sb. jsou 
významnými krajinnými prvky veškeré „lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní 
nivy“. Nejbližším VKP je vodoteč Janovický potok severně od zájmového území.  

 

Natura 2000  

Soustava Natura 2000 je v České republice tvořena ptačími oblastmi a evropsky 
významnými lokalitami podle požadavků směrnice 79/409/EHS a 92/43/EHS (transponováno 
novelou zákona č. 114/92 Sb. - zákon č. 218/2004 Sb.). Tyto se v okolí záměru nenacházejí. 
Nejblíže je evropsky významná lokalita Minartice cca 3 km západním směrem - viz 
následující situace.  
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 C.1.3. Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Území určené pro výstavbu areálu není ani součástí památkově chráněného území 

nebo jiných chráněných území zřízených pro ochranu území historického nebo 
archeologického významu. Na lokalitě nejsou žádné kulturní ani architektonické památky.  

Dále je uveden výpis z evidence kulturních památek ve Vrchotových Janovicích 
zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a dalších s různým statutem 
památkové ochrany.  
 
číslo rejstříku památka č.p. umístění pam.ochr. 

41998 / 2-233 kostel sv. Martina   S 

18748 / 2-234 zámek čp.1 V část obce S 
S - zapsáno do státního seznamu před r.1988 

Kostel sv. Martina je od zájmového území vzdálen cca 550, zámek pak 850 m. Oba 
tyto objekty jsou severním směrem.  

Zámek je již 40 let součástí Národního muzea. Dříve zde stávala kamenná gotická 
tvrz, která byla postupně přestavena na renesanční zámek. Dnešní podobu dostal zámek 
19. století, kdy byl proměněn do dnešní novogotické podoby. Muzeum nabízí stálé expozice: 
Společnost v Čechách 19. století, expozici českého zvonařství a jiné. 
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C.1.4. Území hustě zalidněná 
Obec Vrchotovy Janovice je samostatná obec. Patří k ní osady Brašnice, Hůrka, 

Libohošť, Manělovice, Mrvice, Rudoltice, Sedlečko, Šebáňovice a Velká Lhota.. Obec má 
cca 850 obyvatel. 

Stávající obytné objekty jsou od objektu SO 02 vzdáleny cca 60 m. Severně a západně 
od hranic areálu probíhá v současnosti výstavba rodinných domků. 

Statistické údaje o obci Vrchotovy Janovice: 

ZUJ: 530948 
ID obce: 18648 
Počet částí: 10 
Katastrální výměra: 2494 ha 
Počet obyvatel: 858 
Z toho v produkt. věku: 496 
Průměrný věk: 37 
Pošta: Ano 
Škola: Ano 
Zdravotnické zařízení: Ano 
Policie: Ne 
Kanalizace (ČOV): Ano 
Vodovod: Ano 
Ano Ano 

 

C.1.5. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické 
zátěže, extrémní poměry v dotčeném území 

Nejedná se o území, které by bylo neúměrně zatěžováno a není zde předpoklad 
výskytu staré ekologické zátěže. Území dosud sloužilo zemědělské výrobě (orná půda). 

Za největší problém širšího zájmového území lze považovat dopravu - poměrně 
vysoká frekvence na komunikaci I/18. 
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C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v 
dotčeném území, které budou pravděpodobně významně 
ovlivněny 

 

C.2.1. Ovzduší  
Klimatické podmínky 

Zájmové území se nachází v nadmořské výšce cca 434 m v mírně teplé oblasti, na 
rozhraní okrsků B3 (mírně teplý, mírně vlhký, s mírnou zimou, denní teplota nad -3 °C, 
pahorkatinný) a B 5 (mírně teplý, mírně vlhký, vrchovinný). 

V rozptylové studii byla pro výpočet použita následující větrná růžice (zpracována 
v ČHMÚ Praha pro lokalitu Votice - cca 4 km od posuzované lokality).  

 
Odhad větrné růžice pro Votice 10 m nad povrchem země (četnosti v %): 

 

 

Dále uvádíme pro zájmovou lokalitu údaje z Atlasu podnebí Česka (průměr za období 
1961 - 2000): 

- průměrná roční teplota vzduchu: 7 - 8 °C 

- průměrná teplota vzduchu - jaro: 7 - 8 °C 

- průměrná teplota vzduchu - podzim: 7 - 8 °C 

- průměrná teplota vzduchu - léto: 14 - 15 °C 

- průměrná teplota vzduchu - zima: -2 - - 1 °C 

- průměrný roční úhrn srážek: 600 - 650 mm 

- průměrný sezonní počet dní se sněžením: 60 - 70 dní 

- průměrný sezonní počet dní se sněhovou pokrývkou: 50 - 60 dní 
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- průměr sezonních maxim výšky sněhové pokrývky: 20 - 30 cm 

- průměrný roční úhrn doby trvání slunečního svitu: 1 600 - 1 700 hodin  

- průměrná roční rychlost větru: 3,0 - 4,0 m.s-1 

 

Kvalita ovzduší 

Imisní pozadí obecně se vyskytujících škodlivin v regionu je zjišťováno nejblíže ve 
stanici ZÚ Benešově-Spořilově a stanici ČHMÚ Sedlčany. Tyato stanice jsou od posuzované 
lokality vzdálené 18 km resp. 11 km a výsledky zde naměřené nejsou pro hodnocené území 
charakteristické. 

Podle imisních map ČHMÚ pro rok 2005 leží posuzovaná oblast v pásmu: 
 ročních koncentrací NO2   < 26 µg/m3, 
 ročních koncentrací PM10   14 - 30  µg/m3, 
 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10 30 - 50  µg/m3. 

 

Zákonem č. 86/2002 Sb. v platném znění jsou v § 7 definovány oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší jako území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota 
imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek. Zónou je území vymezené 
ministerstvem pro účely sledování a řízení kvality ovzduší, aglomerací je sídelní seskupení, 
na němž žije nejméně 350 000 obyvatel, vymezené ministerstvem pro účely sledování a řízení 
kvality ovzduší. Seznam zón a aglomerací byl zveřejněn ve věstníku MŽP 11/2005. Česká 
republika je rozdělena na 3 aglomerace (Brno, Hl.m. Praha a Moravskoslezský kraj) a 12 zón 
(jednotlivé kraje mimo Moravskoslezský a Hl. m. Prahu). Vymezení oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší a jejich případné změny provádí ministerstvo jedenkrát za rok a zveřejňuje je 
ve Věstníku MŽP. Toto vymezení na základě dat z roku 2005 bylo zveřejněno ve věstníku 
MŽP částka 3/2007 (sdělení č. 4). Jako nejmenší územní jednotky, pro kterou jsou oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší vymezeny byla zvolena území stavebních úřadů. Vymezení 
oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (tzn. oblasti, kde došlo k překročení limitní hodnoty 
pro jednu nebo více znečišťujících látek) je uvedeno v tabulce I. Vymezení oblastí, kde došlo 
k překročení limitní hodnoty a meze tolerance je uvedeno v tabulce II. Vymezení oblastí, kde 
došlo k překročení cílového imisního limitu je uvedeno v tabulce III. Graficky jsou 
znázorněny lokality, kde došlo k překročení některé z limitních hodnoty pro ochranu zdraví 
obyvatelstva. V tabulkách IV je uvedeno překročení hodnoty imisních limitů pro ochranu 
ekosystému. Jednotlivé údaje v tabulkách I - IV jsou uvedeny v procentech plochy. 

Zájmové území patří do zóny Středočeský kraj, pod stavební úřad Votice. Dle tabulek 
ve sdělení č. 4 věstníku MŽP 3/2007 nedošlo na území stavebního úřadu Votice k překročení 
imisních limitů ani imisního limitu a meze tolerance, ani cílových imisních limitů 

 V roce 2005 bylo v platnosti nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým byly také 
stanoveny imisní limity pro ochranu ekosystémů (příloha č. 1 k tomuto nařízení část B). Tyto 
musely být dodržovány v oblastech uvedených v příloze č. 10 k tomuto nařízení: 

• území národních parků a CHKO,  
• území o nadmořské výšce 800 m n.m. a vyšší  
• ostatní vybrané přírodní lesní oblasti každoročně publikované ve věstníku 

MŽP  
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Tyto oblasti byly vymezeny ve Věstníku ministerstva ročník XII, částka 8. Jako vybraná 
přírodní lesní oblast je zde uvedena lesní oblast Krušné Hory. Emisní limity pro ekosystémy 
se v roce 2005 zájmového území netýkaly.  

 

C.2.2. Voda  
Povrchové vody 

Řešené území areálu náleží hydrologicky do povodí Janovického potoka č.h.p. 1-09-
03-160. Plocha tohoto dílčího povodí je 37,203 km2. Janovický potok pramení jihovýchodně 
od Vrchotových Janovic a ústí zleva do Sázavy v Týnci nad Sázavou. Plocha jeho povodí je 
159,2 km2, délka toku 27 km. Průměrný průtok u ústí tohoto toku činí 0,58 m3/s. Janovický 
potok je uveden v seznamu významných vodních toků (příloha č. 1 k vyhlášce č. 470/2001 
Sb.). V příloze 1.2. je uveden výřez vodohospodářské mapy. 

Uvažovaný záměr je mimo záplavové území Janovického potoka.  

Vodní plochy přírodního původu v blízkém zájmovém území nejsou, v širším 
zájmovém území jsou vodní plochy umělého původu, např. rybník Zrcadlo a řada menších a 
malých rybníků bez většího hospodářského významu. 

 
Podzemní vody 

Hydrogeologicky je území součástí rajonu 632 - Krystalinikum v povodí střední 
Vltavy, který má jen omezené zdroje podzemních vod. Oběh podzemních vod je ovládán 
sklonem terénu a děje se jednak spodní částí kvartéru a rozvětralými partiemi podložních 
hornin tzv. svrchní zvodeň. Polopropustné částečně zvětralé podloží na celém řešeném území 
vytváří potenciální zdroje podzemních vod puklinového charakteru. Pokud není území 
infiltrace v prostorech intenzivně obdělávané orné půdy, je kvalita vody ve studnách 
vyhovující. Přírodní hydrogeologické poměry jsou částečně narušeny melioracemi a rovnáním 
a zatrubňováním přírodních vodotečí.  

Zájmové území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). 

 

C.2.3. Půda  
Navržený areál bude realizována na parcelách p.č. 1268/48, 1268/49, 1268/58, 

1268/92 a1268/95v katastrálním území Vrchotovy Janovice. Tyto pozemky jsou vedeny jako 
součást ZPF – kultura orná půda a bylo již provedeno vynětí z půdního fondu (souhlas MěÚ 
Votice k trvalému odnětí půdy ze ZPF č.j. 193/07/ŽP-Su ze dne 15. 2. 2007). 

V souhlase se uvádí, že kulturní vrstva bude samostatně skryta na celé ploše a 
na vlastní náklady investora rozprostřena na zemědělských pozemcích p. Ing. Bohumila 
Vacka na základě uzavřené dohody ze dne 8. 1. 2007.  

Pozemkům č.p. 1268/48, 1268/49, 1268/58, 1268/92, 1268/95 jsou přiřazeny 
následující bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ): 7.29.11 a 7.47.10. Popis těchto 
BPEJ je uveden v kapitole B.II.1. 
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C.2.4. Geofaktory životního prostředí  
Geomorfologické poměry 

Z geomorfologického hlediska posuzovaná lokalita leží v části Benešovské 
pahorkatiny. Benešovská pahorkatina je severozápadní část Středočeské pahorkatiny, má ráz 
členité pahorkatiny převážně v povodí Vltavy, Sázavy a Otavy o celkové ploše 2410 km2. 
Střední výška je 366,2 m, střední sklon 4,34 st.. Oblast má silně rozčleněný erozně denudační 
reliéf, tektonicky porušený s výraznými strukturními hřbety a suky, místy se skalními tvary 
zvětrávání a odnosu, se zbytky neogenních zarovnaných povrchů s hluboce zaříznutými 
údolími Vltavy. 

Významné kóty v širším zájmovém území jsou např. Větrák 506 m.n.m. a Obraženka 
577 m.n.m. a další. Nejnižší nadmořské výšky dosahuje v širším řešeném území hladina 
Vltavy 270 m.n.m. 

 

Geologické poměry 

Geologicky leží zájmové území v oblasti Středočeského plutonu. Horniny jsou 
ve svrchní části do hloubky cca 9,0 m zvětralé až navětralé. Na povrch však tyto horniny 
vystupují zcela výjimečně, neboť jsou v mocnosti kolem 3,0 m kryty kvartérními sedimenty 
tj. svahovými uloženinami.  

Z chráněných ložiskových území se v širším zájmovém území nachází CHLÚ 
Beztahov (č. 715180100) a CHLÚ Arnoštovice (č. 706830000) - viz následující situace. Jedná 
se o ložiska stavebního kamene. 
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Z následující situace je zřejmá lokalizace dobývacích prostorů. Severně od 
Vrchotovách Janovic se nachází dobývací prostor Vrchotovy Janovice (IČ - 70964) - těžba 
granodioritu (kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu). Jihovýchodním směrem 
je dobývací prostor Martinice (IČ - 70152) - těžba granodioritu (stavební kámen BERON 
s.r.o.). 

 

 

Seismicita 

Staveniště se nenachází v oblasti se zvýšenou sesmickou aktivitou ve smyslu ČSN 73 
0036 Seismické zatížení staveb. Seismické poměry resp. seismicita nevybočuje z hodnot 
běžných v této oblasti a její hodnoty nebudou stavbou ovlivněny. 

 

C.2.5. Fauna a flóra 
Fytogeografické členění: 

Fytogeografická oblast: mezofytikum 
Fytogeografický obvod: Českomoravské mezofytikum 
Fytogeografický okres: Votická pahorkatina 

Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998) bikové bučiny a 
doubravy (Luzulo - Fagetum, Luzulo albidae - Quercetum petraeae) 
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Řešená plocha je orná půda. Byl proveden botanický průzkum lokality - viz příloha 3. 
Na lokalitě a v jejím bezprostředním okolí bylo nalezeno pouze 57 druhů rostlin včetně dřevin 
(podél komunikace). Nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. a ani ochranářsky významné 
druhy obsažené v Červeném seznamu květeny ČR. Podél komunikace rostou lípa srdčitá a 
jabloň domácí. Tyto dřeviny nebudou v souvislosti s realizací záměru káceny.  

 

C.2.6. Krajina 
Z hlediska typu přírodní krajiny se jedná o rozhraní členitých silikátových pahorkatin 

a silikátových vrchovin.  

Jedná se o převážně zemědělsky využívanou krajinu. Severním směrem je nově 
realizovaná zástavba rodinných domků, niva Janovického potka a v pozadí zalesněný kopec 
Větrák (505 m n.m.). Západním až severozápadním směrem je zastavěná část obce Vrchotovy 
Janovice. Jižním a východním směrem jsou pole louky a zalesněné kopce.  

Situaci dokumentuje letecký snímek v příloze 1.4. 
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D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁM ĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  
A  NA  ŽIVOTNÍ  PROST ŘEDÍ 

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a  
významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání,  
frekvence a vratnosti) 

 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
 Rozboru očekávané situace z hlediska vlivů na obyvatelstvo jsou věnovány následující 
odstavce. Stávající obytné objekty jsou od objektu SO 02 vzdáleny cca 60 m. Severně a 
západně od hranic areálu probíhá v současnosti výstavba rodinných domků.  

Etapa výstavby 

V období výstavby se negativní vlivy mohou potenciálně projevit zejména znečištěním 
ovzduší a hlukovou zátěží. Vlastní výstavba představuje realizaci dvou hal, vnitroareálových 
komunikací, zpevněných ploch a ozelenění.  

Vlastní stavební práce mohou být zdrojem prašnosti, a to především sekundární. 
Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů 
jsou formulována následující doporučení: 

•  zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou 
minimalizovány 

•  celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení 
faktor ů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu 

•  zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě nutnosti 
eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií zemin a 
stavebních komunikací  

Hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor 
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se stanoví 
dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Dle § 11 odst. 7 se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T 
stanovenému podle § 11 odstavce 4 přičte korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 
k tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk 
ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem 
upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 

Korekce přihlížející k posuzované době jsou následující (část B přílohy č. 3): 
posuzovaná doba (hod.) korekce (dB) 

od 6:00 do 7:00 +10 
od 7:00 do 21:00 +15 
od 21:00 do 22:00 +10 
od 22:00 do 6:00 +5 

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

kde  t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7. a 21. hodinou 

 LAeq,T = je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle 
§ 11 odst. 3 

S ohledem na to, že v současné době v posuzované lokalitě jsou především 
rozestavěné stavby a chráněné stavby se nachází na SZ od navrhovaného areálu u ulice K 
Radotínu, neměla by realizace stavby představovat velký problém jako např. v centrální 
částech sídel apod.  

V současném stupni projektové dokumentace je velmi obtížné stanovit výpočtem hluk 
ze stavební činnosti při realizaci navrhovaného areálu. V následujícím textu jsou uvedeny 
některé zásady, které je třeba dodržovat:  

− Denní pracovní doba bude od 7 do 21 hod., při čemž práce po 18.00 hodině budou 
probíhat pouze uvnitř objektů. Hygienický limit pro povolené stavby v chráněném 
venkovním prostoru je 65 dB po celých 14 hod, tj. od 7.00 do 21.00. Při uvažování 
prací před 7.00 hodinou ranní a po 21.00 hodině večerní se hygienický limit 
snižuje.  

− Nejhlučnějším obdobím při realizaci stavby jsou zemní práce a zakládání stavby. 
Při těchto pracích se doporučuje zahájit hlučné činnosti až po 8.00 hodině a 
ukončit je před 18.00 hodinou. Práce o víkendech se nedoporučuje.  

− Velmi hlučné práce na staveništi se doporučuje oznámit obyvatelům okolních 
domů předem a neprovádět tyto práce o víkendech.  

Z hlediska etapy výstavby ve vztahu k nejbližším trvale obydleným objektům a 
při respektování výše uvedených doporučení lze záměr považovat za realizovatelný. 

Etapa provozu 

 Mezi posuzovaná zdravotní rizika záměru je možno zahrnout: 

⇒ pracovní prostředí 
• znečištění ovzduší 
• hluk 
• vibrace 
• práce s rizikovými látkami 

⇒ životní prostředí  
• znečištění ovzduší 
• hluková zátěž 
• znečištění vody a půdy  
• havarijní stavy 

 

 Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní 
prostředí. Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit 
v poklesu odolnosti organismu. 

Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému 
životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj 
antropogenních aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví. 
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 Hodnocení rizika se zabývá identifikací rizika, kvalitativní i kvantitativní 
charakterizací rizika, tj. komparací rizika. Hodnocení rizika je jedním ze základních vstupů 
do procesu řízení rizika, jehož cílem je navržení a přijetí takových opatření a přístupů, která 
by snížila rizik na únosnou míru respektive je udržela na únosné míře. 

Pracovní prostředí 

Znečištění ovzduší 

Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci jsou dány nařízením vlády 
č. 178/2001 Sb. v platném znění. V § 6, odst. 1 je uvedeno: Na všech pracovištích musí být 
k ochraně zdraví zaměstnance zajištěna dostatečná výměna vzduchu přirozeným nebo 
nuceným větráním. Množství vyměňovaného vzduchu se určuje s ohledem na vykonávanou 
práci a její fyzickou náročnost tak, aby byly, pokud je to možné, pro zaměstnance zajištěny 
vyhovující pracovní podmínky, již od počátku pracovní doby. Limitní hodnoty 
mikroklimatických podmínek jsou upraveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Přípustné 
expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace jsou upraveny v přílohách č. 2 a 3 k tomuto 
nařízení. Koncentrace chemických látek a prachu v pracovním ovzduší, jejichž zdrojem není 
technologický proces, nesmí překračovat 30 % hodnoty jejich přípustných expozičních limitů. 

V obvodových stěnách jsou navrženy prosvětlovací pasy oken, které budou také 
sloužit pro přirozené větrání prostorů. Administrativní budova bude prosvětlena a přirozeně 
provětrávána prvky v proskleném opláštění. V prostorech u nichž není možné provést nutnou 
výměnu vzduchu prostřednictvím přirozeného provětrávání je navržen systém nuceného 
větrání, které je popsáno v části vzduchotechniky. Ve výrobních prostorech především pak 
v prostoru vypalování a chladnutí výrobků u lakovny je řešeno chlazení těchto prostor 
v letních měsících VZT zařízením pro snížení tepelné zátěže pracovníků. V administrativní 
budově budou navrženy klimatizační jednotky pro exponované kancelářské prostory 
s ohledem na lehký prosklený obvodový plášť.  

V prostoru stříkací kabiny práškové lakovny je čistota pracovního prostředí zaručena 
výrobcem kabiny u které je nainstalováno účinné odvětrání. Kvalita pracovního prostředí je 
také dána šestinásobnou výměnou vzduchu v prostoru odmašťování společně s použitím 
nearomatických zdraví neškodných odmašťovačů.  

V každém samostatném stavebním objektu je navrženo kompletní zázemí pro 
pracovníky (denní místnosti, šatny, hygienické zařízení). Vytápěny budou veškeré prostory, 
kde je počítáno s pohybem pracovníků. Samostatné kancelářské prostory umístěné v halách 
(kancelář skladníka a mistra výroby) budou vytápěny na vyšší teplotu oproti halovým 
prostorám a přímo prosvětleny okny ve fasádě.  

Kvalita pracovního prostředí bude ověřena ve zkušebním provozu v rozsahu 
požadovaném orgánem ochrany veřejného zdraví.  

 

Hluk 

 Hodnocení hlukové zátěže je nezbytné realizovat proto, že hluk není o nic méně 
nebezpečný než znečišťování ovzduší, vody nebo půdy. Lze definovat specifické i 
nespecifické důsledky dopravního hluku na zdraví obyvatel. Mezi základní se uvádějí: 

-  akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným ireverzibilním 
poškozením sluchu 

-  funkční poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu s projevy 
současného posunu sluchového prahu 
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-  funkční poruchu vnímání s projevy zhoršeného rozlišování zvukových signálů 
- funkční poruchu útlumu, projevující se zvýšenou náchylností k poruchám 

spánkového cyklu 
- funkční poruchu regulačních a zejména negativních vegetativních fenoménů 

s projevy v oblasti zažívacího systému; hluková hladina 65 dB(A) je hranicí, 
od které je u zdravých osob ovlivňován vegetativní nervový systém 

- funkční poruchu motorických a psychomotorických funkcí, která má důsledky i 
v oblasti pracovního výkonu 

- funkční poruchu emocionální rovnováhy a projevy subjektivního obtěžování 

Dříve než lze zaznamenat chorobné změny, projevuje se snížení produktivity práce při 
zvýšení hladiny hluku o 1 dB nad 75 dB o 1 %, nad 85 dB o 2 %. 

Hygienické imisní limity hluku a vibrací stanoví nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hygienický limit 
pro osmihodinovou pracovní dobu ustáleného a proměnného hluku při práci (§ 2 odst. 1) 
vyjádřený:  

a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB  
b) expozicí zvuku A EA,8h se rovná 3640 Pa2s. 

pokud není dále stanoveno jinak.  
 
Protihluková opatření: 

VZT zařízení jsou dle potřeby vybavena tlumiči hluku do vnitřního i venkovního 
prostředí, při montáži budou pružně uložena. Zařízení jsou navržena s ohledem na splnění 
požadavků nařízení vlády č. 148/2006. Po dokončení montáže bude provedeno měření 
hlučnosti VZT zařízení a provedena případná další protihluková opatření. 
 

Práce s rizikovými látkami 

V areálu se bude nakládat s odmašťovacím roztokem a s odpady, z nichž některé lze 
považovat za rizikové látky. Je tedy nutné, aby obsluha důsledně dbala na dodržování hygieny 
a ochrany zdraví při práci.  

S dalšími případnými potencionálními rizikovými látkami (provozní oleje) bude 
nakládáno podle bezpečnostních listů nebo dle pokynů k použití a nepředstavují významné 
riziko. 

Vliv zanedbatelný. 

 

Životní prostředí 

Znečištění ovzduší 

Realizací záměru vznikne nový zdroj znečišťování ovzduší. Znečištění ovzduší 
způsobené provozem areálu se týká: 

• bodových zdrojů  
• plošných zdrojů  
• liniových zdrojů  

Podrobný rozbor této problematiky je podán v kapitole B.III.1. a v rozptylové studii 
(příloha 5). Za hlavní polutanty lze považovat u:  
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• bodových zdrojů - tuhé znečišťující látky, oxidy dusíku, oxid uhelnatý,  

• plošných zdrojů - tuhé znečišťující látky, oxidy dusíku, benzen,  

• liniových zdrojů - doprava - dtto jako předešlý bod 

  Hodnoty imisních limitů základních škodlivin jsou od 31. 12. 2006 dány nařízením 
vlády č. 597/2006 Sb. Hodnoty imisních limitů pro suspendované částice (PM10), pro oxid 
dusičitý (NO2), pro oxid uhelnatý a pro benzen jsou uvedeny v rozptylové studii viz příloha 5.  

Hodnocení kvality ovzduší ve venkovním prostředí vlivem provozu areálu bylo 
provedeno v rozptylové studii (příloha 5). 

Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen pro následující látky:  

anorganické znečištění: NO2, CO, TZL jako PM10 - volba těchto znečišťujících látek souvisí 
s emisemi z bodových, liniových a plošných zdrojů.  

organické znečištění: benzen - souvisí s emisemi z liniových a plošných zdrojů. 

 

Výpočty imisních hodnot v rozptylové studii byly provedeny v uzlech pravidelné 
čtvercové sítě. Byla použita výpočetní síť o rozměrech 2,8 x 2,0 km se stranou čtverce 100 m. 
Vypočítané hodnoty byly interpolovány do podrobnější sítě s krokem 20 metrů metodou 
nejmenší křivosti a z nich pak sestrojeny izoliniové mapy maximálních krátkodobých a 
průměrných ročních koncentrací sledovaných polutantů. 

Pro podrobné zhodnocení situace po výstavbě areálu byly napočteny úplné výsledky 
imisního zatížení v několika referenčních bodech, představujících nejbližší obytnou zástavbu 
obce Vrchotovy Janovice stávající a připravovanou. Jsou znázorněny na mapě v rozptylové 
studii - příloha 5. 

Dále je vyhodnocen imisní příspěvek: 
1. z areálu závodu bez dopravy 
2. z dopravy v areálu 
3. z dopravy na komunikaci I/18 

 

1. Imisní příspěvek z areálu závodu bez dopravy 

Maximální přízemní koncentrace oxidů dusičitého NO2 (obr.č. 4 v rozptylové studii) 
mohou dosáhnout v nejexponovanějším místě jižně od areálu, ve svahu na jižní straně silnice 
I/18, hodnoty do 2 µg/m3, plocha koncentrací přes 1,5 µg/m3 je však malá. Nejbližší obytné 
domy leží v pásmu přízemních koncentrací do 1,5 µg/m3, převážná část obce Vrchotovy 
Janovice leží v oblasti koncentrací nižších než 0,25 µg/m3. Tyto hodnoty imisních koncentrací 
představují necelé 1 % hodinového imisního limitu NO2. 

Průměrné roční koncentrace (obr. č. 5 v rozptylové studii) se budou v blízké obytné 
zástavbě i v nejbližším okolí areálu pohybovat maximálně v tisícinách µg/m3 a jsou 
nevýznamné, představují zlomek procenta ročního imisního limitu. 

Očekávaný imisní přírůstek krátkodobých koncentrací oxidu uhelnatého CO se 
pohybuje v jednotkách µg/m3 a vzhledem k hodnotě imisního limitu 10000 µg/m3 je 
v podstatě zanedbatelný. 

Tuhé znečišťující látky - frakce PM10 mají denní limit 50 µg/m3. Očekávané 
maximální koncentrace kolem 12 µg/m3 v nejexponovanějších místech mimo obytnou 
zástavbu představují necelých 25 % limitní hodnoty. Těchto hodnot by bylo dosaženo 
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při emisích TZL na úrovni emisního limitu podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 615/2006 Sb., 
lze předpokládat že reálné emisní a imisní koncentrace vzhledem k instalaci odlučovacích 
zařízení budou nižší. To platí i pro průměrné roční koncentrace PM10, jejichž maxima v 
desetinách µg/m3 (do 0,2 µg/m3) se pohybují pod hodnotou 1 % imisního limitu. 

Imisní příspěvek z areálu závodu v ref. bodech (v µg/m3) 

Ref. bod č. Znečišťují
cí látka 

parametr 

1 2 3 4 5 6 

hodina 0,68 1,40 0,42 0,27 0,11 0,87 NO2 

rok 0,0036 0,0048 0,0023 0,0017 0,0009 0,0020 

max. 
denní 
osmihod. 
průměr  

0,87 1,85 0,57 0,37 0,15 0,80 CO 

rok 0,0078 0,0087 0,0040 0,0026 0,0018 0,0025 

24 hod. 10,30 14,05 6,67 3,64 1,30 7,15 PM10 

rok 0,134 0,128 0,050 0,029 0,014 0,030 
 

2. Imisní příspěvek z dopravy v areálu 

Imisní příspěvek z dopravy v areálu v ref. bodech (v µg/m3) 

Ref. bod č. Znečišťují
cí látka 

parametr 

1 2 3 4 5 6 

hodina 0,36 0,37 0,26 0,21 0,10 0,26 NO2 

rok 0,0070 0,0051 0,0029 0,0020 0,0014 0,0015 

24 hod. 0,18 0,19 0,13 0,10 0,05 0,13 PM10 

rok 0,0040 0,0030 0,0017 0,0011 0,0008 0,0009 

benzen rok 0,0004 0,0003 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 
 
Imisní příspěvky dopravy v areálu v referenčních bodech charakterizujících nejbližší obytnou 
zástavbu jsou ve zlomcích procenta příslušných imisních limitů a jsou nevýznamné. 
 

3. Imisní příspěvek z dopravy na komunikaci I/18 

Imisní příspěvek nákladní dopravy k imisní situaci v okolí příjezd. komunikací (10 m od osy 
komunikace) 

I/18, směr Sedlčany I/18, směr Votice stávající 
doprava 2007 doprava 

generovaná 
nárůst doprava 

generovaná 
nárůst 

Znečišťující 
látka 

parametr 

µg/m3 µg/m3 % µg/m3 % 

hodina 9,07 0,037 0,41 0,065 0,72 NO2 

rok 0,420 0,0017 0,41 0,0030 0,72 

24 hod. 7,42 0,026 0,36 0,050 0,67 PM10 

rok 0,482 0,0017 0,36 0,0032 0,67 

benzen rok 0,034 0,0002 0,63 0,0002 0,63 
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Imisní příspěvky z automobilové dopravy do areálu v okolí příjezdové silnice I/18 
se pohybují maximálně ve zlomcích procent příslušných imisních limitů. Nárůst imisních 
koncentrací ve srovnání se stávající dopravou je zanedbatelný (v desetinách procenta 
současného stavu). 
 

Hluková zátěž 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním 
prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb je dána nařízením vlády č. 148/2006 
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V § 11 odst. 4 tohoto nařízení 
je stanovena jako součet základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní 
nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.  

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru 
staveb a v chráněném venkovním prostoru dle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.: 

Korekce (dB) Způsob využití území 
1) 2) 3) 4) 

Chráněné venkovní prostory staveb lůžkových zdravotnických zařízení 
včetně lázní 

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně 
lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní 
prostory 

0 +5 +10 +20 

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají 
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou 
hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB. 

1) Použije pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku*), 
s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, 
nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu 
nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů  
* - § 30 odst. zák. č. 258/2000 Sb. 

2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikací, s výjimkou účelových komunikací, a 
drahách. 

3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy 
na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních 
komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy. 

4) Použije se v případě staré hlukové zátěž z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy 
strou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a 
drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru 
vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu 
vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo 
výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající 
hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro 
krátkodobé objízdné trasy. 

Dle závazných regulativů územního plánu obce Vrchotovy Janovice je předmětná 
oblast určená pro objekty a provozy komerčně výrobního charakteru. Dále je zmiňováno 
umístění objektů tak aby odclonily hluk ze silnice I/18. Navrhované umístění objektů 
rovnoběžně s hlavní silnicí plně odpovídá požadavkům na odclonění hluku. Dále požadavek 
na to, že provoz nesmí obtěžovat sousední obytnou zástavbu je dán navržením hlavních 
komunikačních prostor směrem k hlavní silnici. Také hlavní výrobní část objektu SO 02 je 
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situována na jižní stranu směrem k silnici I. třídy a klidnější provozy jsou situovány 
na severní stranu směrem k obytné zástavbě. 

Pro záměr byla zpracovaná hluková studie (příloha 4). Výpočtové body byly zvoleny 
2 m před fasádou stávajících řadových domků, 2 m před rozestavěnými rodinnými domky 
v okolí areálu a na pozemcích, kde je uvažováno s výstavbou rodinných domků. Celkem bylo 
zvoleno 12 výpočtových bodů. Výška výpočtových bodů byla zvolena v úrovni oken 
nejvyššího podlaží posuzované stavby nebo ve výšce 2 m v chráněném venkovním prostoru. 
Izofony byly spočteny ve výšce 4 m. Umístění výpočtových bodů je patrné z obrázku 4 
v hlukové studii.  

V zájmovém území byly použity hygienické limity v chráněném venkovním prostoru 
staveb a v chráněném venkovním prostoru:  

1. Hluk z areálu - stacionární zdroje a doprava v areálu  

 • Chráněný venkovní prostor staveb  
Doba denní L

Aeq,16 hod 
= 50 dB  

Doba noční L
Aeq, 8 hod 

= 40 dB  

 • Chráněný venkovní prostor  
Doba denní, noční L

Aeq,16 hod 
= 50 dB  

2. Hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy 
na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních 
pozemních komunikacích.  

 • Chráněný venkovní prostor staveb  
Doba denní L

Aeq,16 hod 
= 60 dB  

Doba noční L
Aeq, 8 hod 

= 50 dB  

 • Chráněný venkovní prostor  
Doba denní, noční L

Aeq,16 hod 
= 60 dB  

3. Hluk z dopravy na pozemních komunikacích  

 • Chráněný venkovní prostor staveb  
Doba denní L

Aeq,16 hod 
= 55 dB  

Doba noční L
Aeq, 8 hod 

= 45 dB  

 • Chráněný venkovní prostor  
Doba denní, noční L

Aeq,16 hod 
= 55 dB  

 

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku (dB) v chráněném venkovním 
prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru pro denní dobu vypočtené v hlukové 
studii (příloha 4) jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Areál Stávající stav 2007 Rok 2015 s areálem Bod 
výpočtu L

A, EQ, 8 H
 PHO  limit  L

A, EQ, 8 H
 limit  L

A, EQ, 8 H
 limit  

1  48,6  44,9  50,2  49,5  

2  48,2  44,6  49,7 48,4 

3  43,4  41,5  47,7  44,2  

4  41,0  40,3  50,8  46,3  

5  38,2  38,2  49,6  44,5  

6  45,1  43,3  47,5  45,5  

7  40,6  40,3  50,4  42,6  

8  38,5  38,2  50,2  

55  

44,8  

55  

9  52,0  47,7  56,8  56,1  

10  48,4  45,5  60,6  
60  

60,4  
60  

11  47,8  43,1  52,8  51,7  

12  44,5  40,4  

50  

51,6  
55  

50,4  
55  

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že v současné době (zdroj doprava na silnici I/18 a 
ulici K Radotínu) se pohybují ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním 
prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb pod hygienickým limitem pro hluk 
z pozemních komunikací. Pouze na pozemku č. 408 a v chráněném venkovním prostoru 
stavby rodinného domu (rozestavěný) západně od navrhovaného areálu se ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku pohybují na hranici hygienického limitu pro hluk z hlavních 
pozemních komunikací. Tato stavba se nachází v ochranném pásmu komunikace.  

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v jednotlivých výpočtových bodech 
pro provoz navrhovaného výrobního a skladového areálu pro dobu denní se pohybují mezi 38 
až 52 dB. Ve většině výpočtových bodů je hygienický limit dodržen pouze ve výpočtovém 
bodě 2 (stavba severně od areálu), 9 a 10 (stavba na pozemku 408) ekvivalentní hladina 
překračuje hygienický limit nebo je na hranici limitu. Největším zdrojem hluku je pro tyto 
body větrací zařízení pro prostor sušení, nanášení a vytvrzování. Zařízení je umístěno 
ve strojovně VZT v SZ rohu objektu SO 02 ve 2. NP. Výdechy tohoto zařízení musí být 
osazeny tlumiči tak, aby ekvivalentní hladina akustického tlaku při provozu zařízení se snížila 
z 88 dB na 80 dB.  

Při porovnání vypočtených ekvivalentních hladin akustického tlaku pro dobu denní 
pro stávající stav se situací v roce 2015 s provozem areálu nedojde k nárůstu hlučnosti. 
Očekávané ekvivalentní hladiny v blízkosti silnice I/18 (body výpočtu 9-11) zůstávají 
prakticky na stejné úrovni. U vzdálenějších výpočtových bodů naopak dochází k mírnému 
snížení hlučnosti z provozu na silnici I/18. Průběh izofon je patrný z výkresů v měř. 1:1000 
v hlukové studii.  

Ke kolaudaci je třeba doložit měření hluku v chráněném venkovním prostoru obytných 
staveb s vyhodnocením hluku z areálu v chráněném venkovním prostoru těchto objektů 
dle požadavků Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní 
pracoviště Benešov (viz příloha 7).  

Znečištění vody a půdy  

Tento vliv z hlediska záměru, jak je patrné z dalších částí tohoto oznámení, se nemůže 
významněji projevit z hlediska vlivů na zdraví obyvatelstva. Veškeré splaškové vody budou 
svedeny do kanalizace a odváděny na ČOV. Dešťové vody, u kterých je potencionální riziko 
znečištění ropnými látkami, budou před odváděním z areálu ošetřeny lapolem. 
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Vstupní suroviny s případným obsahem rizikových látek včetně odpadů budou 
zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich úniku. 

Zajištění objektu, jeho situování i charakter výroby vede k predikování závěru, že 
za běžného provozu se riziko kontaminace vod a půd v podstatě vylučuje. Problematika a 
hodnocení vlivů při vzniku mimořádných událostí a havárií je uvedena v dalších částech 
oznámení. Lze proto tento vliv z hlediska velikosti označit za malý, z hlediska významnosti 
za málo významný s ohledem na rozlohu objektu a případné dopady při hasebním zásahu.  

Havarijní stavy 

Úvodem je nezbytné konstatovat, že pokud jde o možnost havárie z titulu přítomnosti 
chemických látek a chemických přípravků, vzhledem k předpokládaným množstvím těchto 
látek v žádném případě nepůjde o množství ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci 
závažných havárií. 

Vznik havarijních situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální možnost 
vzniku havárií výrazně eliminovat. Všeobecně rizika havarijních stavů představují: 

- požár 
- únik škodlivých látek 
- mimořádné události 

Požár 

Možnost vzniku požáru představuje největší nebezpečí pro provoz uvažovaného 
záměru. Při vzniku požáru nelze vyloučit únik řady toxických a dalších nebezpečných látek 
do ovzduší. Specifikovat konkrétní druhy těchto látek není reálné. Jejich vznik závisí 
na stupni požáru, dokonalosti spalování a v neposlední řadě i na reakcích mezi jednotlivými 
přípravky.  

V projektu stavby pro stavební řízení je této problematice věnována pozornost a jsou 
navržena přiměřená prevenční opatření, která možnost vzniku požáru minimalizují 
na technicky přijatelné minimum. Pro stavbu jej již zpracováno požárně bezpečnostní řešení. 
Objekt SO 01 je rozdělen na dva požární úseky: 

PÚ 1 - administrativní část  
PÚ 2 - skladová část  

Objekt SO 02 je rozdělen také na dva požární úseky: 
PÚ 1 - výrobní hala 
PÚ 2 - 2. NP 

V objektu SO 01 je navrženo umístit 8 kusů přenosných hasicích přístrojů (3 ks 
v administrativní části a 5 ks ve skladové části). V objektu SO 02 je navrženo umístit 14 kusů 
přenosných hasicích přístrojů (7 ks ve výrobní hale a 7 ks v hromadná garáži). Navrženy jsou 
přístroje práškové a sněhové s náplní hasebné látky 6 kg. 

V objektech je navrženo v souladu s ČSN 73 0873 zřídit vnitřní odběrní místa požární 
vody s hadicovými systémy pro první protipožární zásah.V každém užitném podlaží 
administrativní části objektu SO 01 bude umístěn jeden hadicový systém.Ve skladovém 
požárním úseku budou umístěny rovněž dva hadicové systémy. Ve výrobní hale objektu SO 
02 budou umístěny dva hadicové systémy.V 2. NP objektu SO 02 budou umístěny rovněž dva 
hadicové systémy. 

Jako vnější zdroj požární vody jsou uvažovány podzemní požární hydranty na veřejné 
vodovodní síti. 

 



 D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí 

 56

Únik škodlivých látek 

K úniku škodlivých látek do povrchových nebo podzemních vod by nemělo dojít jak 
při běžném provoze, tak ani při vzniku havarijních stavů, zejména v případě úniku látek 
škodlivých vodám nebo při hasebním zásahu.  

 Za havarijní únik látek škodlivých vodám mimo vlastní výrobní areál je třeba 
považovat únik ropných látek např. únik pohonných hmot nebo oleje z dopravních prostředků. 
Pro zamezení vniknutí těchto látek do vod jsou v areálu firmy rozmístěny příslušné vhodné 
zásahové prostředky. Konkrétní pracovní postupy při likvidaci těchto havarijních stavů a 
specifikace a rozmístění zásahových prostředků budou uvedeny v „Plánu opatření pro případ 
havárie a zhoršení jakosti vod“ zpracovaném dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. 

Hodnocení vlivu záměru na zdraví obyvatel  

Z hlediska vlivu záměru na zdraví obyvatel v okolí záměru lze uvažovat změnu imisní 
zátěže a změnu hlukové zátěže. 

Pokud uvažujeme změnu kvality ovzduší v okolí záměru, pak z hlediska polétavého 
prachu (PM10) lze konstatovat následující: Z ukazatelů respirační nemocnosti je dle WHO 
nárůst denní průměrné koncentrace PM10 o 10 µg/m3 spojen se zvýšením počtu lidí s příznaky 
dráždění dýchacích cest o 3,2 % a se zvýšením počtu hospitalizací z důvodu respiračních 
onemocnění o 0,8 %. 

Rozptylová studie uvádí nejvyšší denní 24hodinovou koncentraci imisního příspěvku 
posuzovaného záměru ve výpočtové síti (u nejbližších obytných objektů) cca 12 µg/m3. 
Uvedený celkový imisní příspěvek tedy může za nejhorších rozptylových podmínek přispět ke 
krátkodobému několikadennímu zvýšení hospitalizací exponovaných obyvatel cca o 1 %, 
respektive ke zvýšení nemocnosti s příznaky dráždění dýchacích cest cca o cca 4 %. 
Vzhledem k tomu, že v rozptylové studii bylo použito vstupů na hranici bezpečnosti 
(odlučovací zařízení budou podle předpokladu produkovat odpadní plyn o koncentraci 50 
mg/m3 - emisní limit, přitom běžně dosahované koncentrace jsou pod 20 mg/m3) a počet 
skutečně ovlivňovaných obytných objektů je 2 - 3, lze toto považovat za akceptovatelné při 
správném provozu odlučovacích zařízení. 

Z hlediska ročních průměrných koncentrací činí teoretický příspěvek do 0,2 µg/m3, 
který nemá praktický vliv na výši rizika zvýšení prevalence chronické bronchitidy. 

V případě přízemní krátkodobé (1 hod) koncentrace oxidu dusičitého NO2 nejbližší 
obytné domy leží v pásmu příspěvků přízemních koncentrací do 1,5 µg/m3 dle rozptylové 
studie. Znamená to, že nejvyšší krátkodobé 1-hodinové maximální koncentrace v žádném 
z výpočtových bodů nedosahují hodnotu 400 µg/m3, nad kterou by bylo možné očekávat první 
prokazatelné projevy v podobě zvýšené reaktivity dýchacích cest a malého ovlivněni plicních 
funkcí u nejvíce citlivé části populace, to jest u astmatiků a pacientů s obstrukční chorobou 
plicní. 

Obdobná situace je u dlouhodobých koncentrací, kdy maximální příspěvek činí 
maximálně v tisíciny µg/m3, což nemá praktický vliv na nárůst výskytu chronických 
respiračních symptomů a astmatických symptomů u dětí. 

V případě hlukové zátěže lze konstatovat, že v chráněném venkovním prostoru 
dochází vlivem realizace záměru k snížení hlukové zátěže v hodnocených výpočtových 
bodech(vesměs stávající nebo předpokládaná obytná zástavba) a to v důsledku odclonění 
hluku z dopravy na silnici I/18 novými objekty. 
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Lze tedy celkově konstatovat, že při běžném provozu dle záměru nelze předpokládat 
prokazatelné negativní ovlivnění zdraví obyvatel v okolí.  

 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Etapa výstavby 

Vlastní výstavba areálu nemá podstatný vliv na kvalitu ovzduší. Přesto je v každém 
případě nutno během výstavby všechny plošné zdroje chránit před vznikem nadměrné 
sekundární prašnosti.  

Etapa provozu 

Problematika emisí je podrobně uvedena v kapitole B.III.1. Zde uvádíme tabulku 
celkových emisí z bodových zdrojů  

Celková bilance emisí z technologických zdrojů: 

škodlivina 
TZL VOC NOx CO 

konc. hmot. 
tok 

konc. hmot. 
tok 

konc. hmot. 
tok 

konc. hmot. 
tok 

 

mg/m3 kg/rok mg/m3 kg/rok mg/m3 kg/rok mg/m3 kg/rok 
zámečnická dílna 
svařování 50 105       
tryskání  50 105       
prášková lakovna 
odmašťování   0,25 827     
sušení  0,196  0,63  15,68  3,136 
vytvrzování  0,49  9,5  39,04  7,808 
celkem  210,69  837,13  54,72  10,94 

 

Vyhodnocení imisní zátěže  

Vyhodnocení vlivů záměru na imisní zátěž je provedeno formou rozptylové studie - 
příloha 5. Imisní příspěvky z provozu areálu a dopravy jsou komentovány již v kapitole D.I.1. 
Je zřejmé, že koncentrace znečišťujících látek z technologických a spalovacích zdrojů 
v posuzovaném skladovém a výrobním areál budou výrazně pod hodnotami imisních limitů a 
neovlivní nadměrně blízké okolí ani nejbližší obytnou zástavbu. Toto konstatování platí jak 
pro spalovací zdroje v areálu firmy, tak i pro emise z technologie svařování a mechanické 
povrchové úpravy výrobků. Ani v součtu se stávajícím imisním pozadím nezpůsobí přírůstek 
emisí z nových zdrojů překročení příslušných imisních limitů.  

Automobilová doprava do areálu (nákladní i osobní doprava zaměstnanců) a pohyb 
vozidel v areálu nezhorší významným způsobem imisní situaci v nejbližších obytných 
místech ani v okolí silnice I/18, která je hlavní příjezdovou komunikací do areálu. Imisní 
příspěvky automobilové dopravy budou nevýznamné a budou se pohybovat ve zlomcích 
procenta imisních limitů příslušných znečišťujících látek. 
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické 
charakteristiky 

Vlivy na akustickou situaci jsou podrobně hodnoceny již v kapitole D.I.1. a v hlukové 
studii v příloze 4. Při porovnání vypočtených ekvivalentních hladin akustického tlaku pro 
denní dobu pro stávající stav se situací v roce 2015 s provozem areálu nedojde k nárůstu 
hlučnosti. Očekávané ekvivalentní hladiny v blízkosti silnice I/18 (body výpočtu 9-11) 
zůstávají prakticky na stejné úrovni. U vzdálenějších výpočtových bodů naopak dochází k 
mírnému snížení hlučnosti z provozu na silnici I/18.  

Další fyzikální a biologické charakteristiky záměru nejsou známy. 

 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Vliv na charakter odvodnění oblasti 

Realizací záměru dochází k změně v odvodňování území. Na stávající orné půdě 
budou v rámci areálu realizovány zastavěné a zpevněné plochy. Podle návrhu bude dešťová 
voda odváděna z areálu pomocí dešťové kanalizace, v části areálu vybavené lapolem, s 
odtokem do vodoteče Janovický potok. Vlastníkem kanalizace je obec Vrchotovy Janovice a 
dle vyjádření uvedeného v příloze  7 souhlasí s vybudováním kanalizační přípojky.  

Vliv významný. 

 
Vliv na jakost vody 

Nově realizovanou dešťovou kanalizací budou odváděné vody z parkovišť ošetřeny 
lapolem. Tím bude prakticky eliminována možnost kontaminace ropnými látkami. 

Odváděné znečištění s dešťovými vodami bylo vyčísleno na úrovni 0,42 kg NEL 
za rok, což lze považovat za akceptovatelné.  

Realizace záměru tak, jak je navržena, by neměla mít vliv na jakost povrchových ani 
podzemních vod.  

V rámci přípravy záměru bude zpracován havarijní plán z hlediska ochrany vod. 

 

D.I.5. Vlivy na půdu 
Předmětný záměr má být situován na ploše, která je v územním plánu označena jako 

plocha pro komerčně výrobní využití. Do současnosti byl pozemek využíván jako orná půda. 
Realizací záměru - výstavba výrobního a skladového areálu - dochází k záboru zemědělské 
půdy. Souhlas s odnětím byl vydám MěÚ Votice odborem životního prostředí pod č.j. 
193/07/ŽP-Su ze dne 15. 2. 2007. Dle tohoto souhlasu bude kulturní vrstva samostatně skryta 
na celé ploše a na vlastní náklady investora rozprostřena na zemědělských pozemcích p. Ing. 
Bohumila Vacka na základě uzavřené dohody ze dne 8. 1. 2007.  

Nedochází k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo vodních ploch.  

Sekundární znečištění půdy provozem areálu se nepředpokládá.  

Vliv akceptovatelný. 
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D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Realizace záměru nemá prokazatelný vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje. 

Realizací záměru dojde k minimálnímu ovlivnění horninového prostředí realizací zastavěných 
a zpevněných ploch. 

Vliv záměru malý, akceptovatelný. 

 

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
Ze závěru botanického průzkumu (příloha 3) vyplývá, že na lokalitě a v jejím 

bezprostřednim okolí (podél silnice I/18) bylo nalezeno pouze 57 druhů rostlin včetně dřevin. 
Nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního 
prostředí České republiky č. 395/1992 Sb. a ani ochranářsky významné druhy obsažené 
v Červeném seznamu květeny ČR. Vůči navržené stavbě nelze vznést z hlediska ochrany 
přírody žádné námitky. 

Záměr prokazatelně neovlivňuje nejbližší prvky ekologické stability krajiny.  

Zámět není v kontaktu s prvky NATURA 2000. 

 

D.I.8. Vlivy na krajinu 
Realizací záměru dojde k vytvoření nové charakteristiky území. Jde o novostavbu 

objektů a prostorů zpevněných ploch na okraji zastavěné části obce Vrchotovy Janovice. 
V daném kontextu je možno vliv pokládat málo významný. Zatím neužívané plochy kolem 
hlavních komunikací se obecně v současné době využívají pro průmyslové areály především 
z důvodu nezvyšování dopravní zátěže v zastavěných částí obcí.  

MěÚ Votice, odbor životního prostředí a památkové péče vydal souhlas dle § 12 odst. 
2 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění k zásahu do krajinného rázu, ke kterému dojde 
umístněním a povolením stavby „Výrobní a skladový areál“ - viz příloha 7. Souhlas vydávají 
za těchto podmínek: 

1)  součástí dokumentace ke stavebnímu řízení bude výkres sadových úprav, v němž 
bude řešeno ozelenění stavby to zejména podél jižní, jihozápadní, západní a 
severní hranice (min v délce objektu SO 02) řešeného areálu alespoň řadovou 
výsadbou vysokokmenných dřevin s volně rostoucí korunou. Výsadba bude 
vhodně pomístně doplněna nízkými geograficky původními keři tak, aby se 
docílilo snadnějšího zapojení stavby do okolní krajiny. Tato bude provedena 
nejpozději do kolaudace stavby se zajištěním následné péče po dobu 5 let 
s povinností obnovy nezdarů výsadeb. 

2)  Barevné řešení (střešní i obvodový plášť) nově navržených stavebních objektů SO 
01, SO 02 a oplocení areálu bude provedeno opticky nevýraznou, nekřiklavou 
barvou.  

Tyto podmínky přejímáme do kapitoly D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, 
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů. 
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D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Vzhledem k tomu, že kulturní památky se v blízkosti záměru nevyskytují, není ani 

předpoklad možných vlivů. 

V blízkosti záměru se nenacházejí archeologická naleziště. Při zemních pracích přesto 
nelze vyloučit výskyt archeologických nálezů. V případě takového nálezu je nutno se 
důsledně řídit zákonem č. 20/87 Sb. o státní památkové péči ve znění zákona č. 242/92 Sb. 
(§ 23 odst. 2). Jedná se o povinnost ohlásit případný archeologický nález.  

Realizací záměru nebude ovlivněn jiný majetek než majetek oznamovatele. 

 

 

 

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Posuzovaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech 
podstatných hledisek. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I. 
předloženého oznámení je patrné, že nejvýznamnější negativní vlivy z hlediska velikosti a 
významnosti lze očekávat zejména v oblasti vlivů na ovzduší, na charakter odvodnění území a 
na krajinu. Co se týká hlukové situace v území, záměr sice přináší do území nové zdroje 
hluku, ale zároveň odcloní hluk ze silnice I/18 a tím dojde ke snížení hlukového zatížení 
u obytných objektů budovaných severně od posuzovaného areálu. Z hlediska vlivů na ostatní 
složky životního prostředí, které jsou podrobněji komentované v příslušných pasážích 
oznámení, lze záměr označit z hlediska velikosti vlivů za malý až nulový, z hlediska 
významnosti vlivů za málo významný až nevýznamný.  

 

 

 

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 
přesahujících státní hranice 

Realizací záměru nelze předpokládat přeshraniční vlivy. 
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D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů 

 
- územně plánovací opatření 

Stavba je plně v souladu s územním plánem obce Vrchotovy Janovice dle změn č.1,2 
týkající se lokality U Lihovaru. Dle závazných regulativů územního plánu obce je předmětná 
oblast určená pro objekty a provozy komerčně výrobního charakteru. Územně plánovací 
opatření se nenavrhují. 

 
- technická opatření (likvidace znečištění, recyklace odpadů, záchranný průzkum 

archeologických nalezišť, opatření pro ochranu kulturních památek) 

Dále jsou uvedena doporučení zpracovatele oznámení, která jsou již presentována 
v předchozím textu: 

V období přípravy záměru: 

• Součástí dokumentace ke stavebnímu řízení bude výkres sadových úprav, v němž bude řešeno 
ozelenění stavby to zejména podél jižní, jihozápadní, západní a severní hranice (min v délce 
objektu SO 02) řešeného areálu alespoň řadovou výsadbou vysokokmenných dřevin s volně 
rostoucí korunou. Výsadba bude vhodně pomístně doplněna nízkými geograficky původními 
keři tak, aby se docílilo snadnějšího zapojení stavby do okolní krajiny. Tato bude provedena 
nejpozději do kolaudace stavby se zajištěním následné péče po dobu 5 let s povinností obnovy 
nezdarů výsadeb. 

• Barevné řešení (střešní i obvodový plášť) nově navržených stavebních objektů SO 01, SO 02 a 
oplocení areálu bude provedeno opticky nevýraznou, nekřiklavou barvou.  

• VZT zařízení budou vybavena tlumiči hluku do vnit řního i venkovního prostředí. 

• V rámci přípravy záměru bude zpracován a předložen ke schválení havarijní plán z hlediska 
ochrany vod. 

 

V období realizace 

• Kulturní vrstvu ornice samostatně skrýt na celé ploše a v souladu se souhlasem s odnětím 
ze ZPF ji rozprostřít na zemědělských pozemcích. 

• U dodavatele stavby smluvně zajistit: 

o Vlastní zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude 
v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost kropením prostoru staveniště, deponií 
zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a 
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti. 

o Denní pracovní doba bude od 7 do 21 hod., při čemž práce po 18.00 hodině budou 
probíhat pouze uvnitř objektů. Hygienický limit pro povolené stavby v chráněném 
venkovním prostoru je 65 dB po celých 14 hod, tj. od 7.00 do 21.00. Při uvažování prací 
před 7.00 hodinou ranní a po 21.00 hodině večerní se hygienický limit snižuje. 

o Nejhlučnějším obdobím při realizaci stavby jsou zemní práce a zakládání stavby. 
Při těchto pracích se doporučuje zahájit hlučné činnosti až po 8.00 hodině a ukončit je 
před 18.00 hodinou. Práce o víkendech se nedoporučuje. 

o Velmi hlučné práce na staveništi se doporučuje oznámit obyvatelům okolních domů 
prostřednictvím obecného úřadu předem a neprovádět tyto práce o víkendech. 
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o Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů 
ropných látek. 

o Na zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM 
pro stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným 
množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek. 

o V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům. 

o Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především 
v průběhu zemních prací. 

o Dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným 
kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací. 

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

o Smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti. 

o Důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu 
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů. 

• Před uvedením stavby do zkušebního provozu bude požádán Krajský úřad Středočeského 
kraje, odbor životního prostředí, o souhlas (orgán ochrany ovzduší). 

• Před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracována Provozní evidence ve smyslu 
§ 11, odst. 1, zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění v rozsahu dle přílohy č. 9 vyhlášky MŽP 
č. 356/2002 Sb. 

 

V období zkušebního a trvalého provozu 

• Ke kolaudaci je třeba doložit měření hluku v chráněném venkovním prostoru obytných staveb 
s vyhodnocením hluku z areálu v chráněném venkovním prostoru těchto objektů dle požadavků 
Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Benešov. 

• V průběhu zkušebního provozu zajistit měření hluku v pracovním prostředí; rozsah měření 
upřesní příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. 

• V průběhu zkušebního provozu zajistit měření škodlivin v pracovním prostředí; rozsah měření 
upřesní příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. 

• V průběhu zkušebního provozu zajistit autorizované měření emisí středních a malých zdrojů 
znečišťování ovzduší. 

• Sledovat kvalitu vody vypouštěné do dešťové kanalizace v rozsahu a s četností dle rozhodnutí 
vodoprávního úřadu  

• Smluvně zajistit likvidaci a zneškodnění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti. 

• Požádat Městský úřad Votice o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (pokud budou 
vznikat). 

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

• Před uvedením stavby do trvalého provozu bude požádán Krajský ú řad Středočeského kraje, 
odbor životního prostředí, o souhlas (orgán ochrany ovzduší). 

 

- nástin programu monitorování 

 V období zkušebního provozu navrhuje zpracovatel oznámení: 
-  provést autorizované měření emisí středních a malých zdrojů znečišťování ovzduší 
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- sledovat kvalitu vody vypouštěné do dešťové kanalizace v rozsahu a s četností dle 
rozhodnutí vodoprávního úřadu  

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

- provést měření hluku v chráněném venkovním prostoru obytných staveb s vyhodnocením 
hluku z areálu v chráněném venkovním prostoru těchto objektů  

 
 Při uvedení do trvalého provozu bude na základě výsledků měření ve zkušebním 
provozu určen orgány státní správy rozsah a četnost sledování jednotlivých složek životního 
prostředí. Zde uvádíme spíše minimální požadavky na sledování složek životního prostředí: 
 

♦ ovzduší 
střední zdroje - autorizované měření - 1 x za 3 roky - v rozsahu dle platné 

legislativy, případné rozšíření dle požadavku příslušného 
orgánu ochrany ovzduší 

malé zdroje - autorizované měření účinnosti spalování, měření množství 
vypouštěných látek (CO) - 1 x za 2 roky a kontrolu stavu 
spalinových cest - 1 x za 6 měsíců 

♦ vody 
výpustný profil dešťových vod do kanalizace - rozsah sledování - NEL - 

s četností dle požadavku příslušného vodoprávního orgánu 

 
- kompenzační opatření 

Kompenzační opatření se nenavrhují. 
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D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které 
se vyskytly při specifikaci vlivů 

Oznámení bylo zpracováno na základě podnikatelského záměru, konzultací 
s projektantem, investorem, odbornými firmami a dalších podkladů včetně osobních 
zkušeností. Stav přípravy záměru umožňuje zpracovateli oznámení ovlivnit konečné projekční 
řešení vlastními podněty, které jsou v předloženém oznámení presentovány. Ve vlastním 
projektu se mohou objevit změny, které však zásadně nemohou ovlivnit celkovou koncepci 
záměru a vyhodnocené vlivy na životní prostředí, mohou však již odrážet návrhy obsažené 
ve zpracovaném oznámení. 

Kompletní podklady použité při zpracování tohoto oznámení jsou uvedeny v příloze 8 
v části F tohoto oznámení. 
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E.  POROVNÁNÍ  VARIANT  ŘEŠENÍ  ZÁMĚRU (pokud byly 
předloženy) 

Varianty umístění záměru nebyly zvažovány. Řešená lokalita byla vybrána jednak 
z důvodu výborné dopravní přístupnosti i s ohledem na plánovanou výstavbu dálnice D3. 
Dalším důvodem byly dosažitelné veškeré potřebné inženýrské sítě. Řešená lokalita nadále 
umožňuje rozvoj aktivit firmy např. plánovaná čerpací stanice na sousedních pozemcích. 

Umístění záměru je tedy zpracováno jednovariantně. Jako nulová varianta je popsán 
stávající stav. 
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F.  DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE 

 1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 
 

Na konci tohoto oznámení jsou uvedeny následující přílohy: 

1. Mapové přílohy 
1.1. Situace 1 : 10 000 
1.2. Výřez vodohospodářské mapy 1 : 25 000 (zvětšeno) s vysvětlivkami 
1.3. Kopie katastrální mapy 
1.4. Letecký snímek zájmového území 

2. Situace - vlastní záměr 
2.1. Celková situace stavby 1 : 1 000 

3. Botanický průzkum 
4. Hluková studie 
5. Rozptylová studie 
6. Závěr zjišťovacího řízení záměru „Čerpací stanice pohonných hmot Vrchotovy Janovice“ 
7. Doklady 
−  Plná moc 
− Obec Vrchotovy Janovice - stanovisko k projektové dokumentaci 
− Obec Vrchotovy Janovice - stanovisko s projektu - přípojky 
− MěÚ Votice, odbor živ. pr. a pam. péče - souhlas dle § 12 odst. 2 zákona č. 144/1992 

Sb. v platném znění  
− Krajský úřad Středočeského kraje, odbor živ. pr. a zem. - vyjádření k projektové 

dokumentaci pro územní řízení 
− Krajský úřad Středočeského kraje, odbor živ. pr. a zem. - v souhlas s umístěním 

stavby nových středních zdrojů znečišťování ovzduší 
− Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze - souhlas 

s projektovou dokumentací 
8. Podklady 
 
 

2. Další podstatné informace oznamovatele 
Oznámení se dále podrobně nezabývá problematikou po ukončení provozu. 

Předpokládá se dlouhodobý provoz předmětného zařízení, i když není vyloučena zněna 
vyráběného sortimentu. V případě ukončení předmětné výroby lze předpokládat, že lokalita 
bude i nadále využívána pro výrobní případě skladovací účely.  



 G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 

 67

G.  VŠEOBECNĚ  SROZUMITELNÉ  SHRNUTÍ  
NETECHNICKÉHO  CHARAKTERU 

Posuzovaný výrobní a skladový areál má být vybudovaný v lokalitě U Lihovaru 
na katastrálním území obce Vrchotovy Janovice. Jedná se o lokalitu, která je v územním 
plánu obce označena jako plochy pro občanskou vybavenost a pro komerčně výrobní využití. 
Podél komunikace I/18 jsou plochy pro provozy komerčně výrobního charakteru a čerpací 
stanici pohonných hmot. Severně od těchto ploch jsou pozemky určené pro výstavbu 
rodinných domků a plocha pro sportovní zařízení komerčního charakteru. Stávající obytné 
objekty jsou od objektu SO 02 vzdáleny cca 60 m.  

Hlavní dopravní přístup do areálu je řešen ze státní silnice I.třídy a z místní veřejné 
zpevněné komunikace. Napojení na státní silnici I.třídy I/18 bude realizováno prostřednictvím 
sjezdu budovaného k plánované čerpací stanici na východní straně řešeného území (v majetku 
oznamovatele). Napojení z místní nově budované komunikace bude využíváno spíše jako 
doplňkové pro osobní auta. 

Projektovaný výrobní a skladový areál bude sloužit jako hlavní výrobní a skladové 
centrum firmy TOM-CAR servis s.r.o. Cílem projektu je vybudování nového 
administrativního a technického centra firmy.  

Záměrem oznamovatele je v areálu vyrábět dělící příčky do automobilů pro přestavbu 
osobních a užitkových vozidel na dvoukabiny. Dále budou v areálu lepeny samolepící 
ochranné fólie na skla automobilů. Provoz bude dvousměnný v montážní hale a jednosměnný 
ve skladovací hale - pondělí až pátek. 

V řešeném území je navrženo situovat dva hlavní stavební objekty označené SO 01 
(skladová hala s administrativní budovou) a SO 02 (výrobní hala s krytým garážovým 
stáním). Tyto objekty jsou situovány tak, aby tvořili protihlukovou bariéru pro plánovanou či 
již započatou výstavbou rodinných domků severním směrem (požadavek vyplývá z regulativů 
územního plánu lokality). 

Dělící automobilové příčky jsou vyrobeny z ocelových profilů s částečnou výplní 
z ocelového plechu opatřeného plošným textilním polepem. Kovové části příčky mají 
povrchovou úpravu práškovou barvou.  

Vlastní výroba bude realizována v objektu SO 02. Prostor haly bude rozdělen na dva 
prostory s odlišným využitím. V jedné části bude umístěna zámečnická výroba s práškovou 
lakovnou, v druhé části budou umístěny prostory sloužící pro montáž (kompletaci) dělících 
příček a dále pro zázemí pracovníků (denní místnost, šatna, sociální zařízení. 

Zámečnická výroba bude sloužit pro výrobu kovové kostry dělících příček. Tyto 
polotovary budou dále odmaštěny a na jejich povrch bude nanesen práškový plast. 
V montážní hale s navrženými šesti pracovišti bude probíhat fáze celkové kompletace 
jednotlivých dělících příček a opatřování částečným textilním polepem. 

Ochranné samolepící fólie na skla automobilů budou lepeny ve 2. NP objektu SO 02. 

Výtápění objektů bude zemním plynem (plynový kotel, plynové infrazářiče). 

 

Předkládané oznámení hodnotí vlivy na životní prostředí výše uvedeného záměru. 

Realizace záměru představuje zábor půdy v ZPF. Souhlas s odnětím byl vydám MěÚ 
Votice odborem životního prostředí pod č.j. 193/07/ŽP-Su ze dne 15. 2. 2007. Dle tohoto 



 G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 

 68

souhlasu bude kulturní vrstva samostatně skryta na celé ploše a na vlastní náklady investora 
rozprostřena na zemědělských pozemcích p. Ing. Bohumila Vacka. 

Ve vlastní technologii není voda využívána. Je uvažována potřeba vody 
pro hygienická zařízení a pro údržbu zpevněných ploch a zeleně. 

Realizací záměru vzniknou nové zdroje znečišťování ovzduší. Spalovací zdroje určené 
k vytápění objektů jsou malými zdroji znečišťování ovzduší. Pneumatické tryskací zařízení, 
odmašťování a prášková lakovna jsou středními zdroji znečišťování. Svařování a broušení je 
malým zdrojem. 

Technologické odpadní vody v provozu nevznikají. Odpadní splaškové vody budou 
odváděny kanalizací na ČOV, kterou provozuje obec Vrchotovy Janovice.  

Dešťové vody budou svedeny na stávající dešťovou kanalizaci, která je svedena 
do nedaleké vodoteče Janovický potok. V areálu je navržen odlučovač lehkých kapalin, 
do kterého budou svedeny dešťové vody z parkoviště před objektem SO 02 (výrobní hala) a 
z parkoviště u objektu SO 01 (skladová hala s administrativní budovou). 

Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou (zákon 
č. 185/2001 Sb., v platném znění včetně prováděcích předpisů). 

Zdroje hluku v areálu představují: 
a) větrání a vzduchotechnika  
b) vytápění a ohřev TUV  
c) technologické zdroje hluku v objektu SO 02  
d) doprava  

 

Zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí: 

Vyhodnocení vlivů záměru na imisní zátěž je provedeno formou rozptylové studie - 
příloha 5. Je zřejmé, že koncentrace znečišťujících látek z technologických a spalovacích 
zdrojů v posuzovaném skladovém a výrobním areál budou výrazně pod hodnotami imisních 
limitů a neovlivní nadměrně blízké okolí ani nejbližší obytnou zástavbu. Toto konstatování 
platí jak pro spalovací zdroje v areálu firmy, tak i pro emise z technologie svařování a 
mechanické povrchové úpravy výrobků. Ani v součtu se stávajícím imisním pozadím 
nezpůsobí přírůstek emisí z nových zdrojů překročení příslušných imisních limitů.  

Automobilová doprava do areálu (nákladní i osobní doprava zaměstnanců) a pohyb 
vozidel v areálu nezhorší významným způsobem imisní situaci v nejbližších obytných 
místech ani v okolí silnice I/18, která je hlavní příjezdovou komunikací do areálu. Imisní 
příspěvky automobilové dopravy budou nevýznamné a budou se pohybovat ve zlomcích 
procenta imisních limitů příslušných znečišťujících látek. 

Vyhodnocení vlivů záměru na hlukovou situaci je provedeno formou hlukové studie - 
příloha 4. Při porovnání vypočtených ekvivalentních hladin akustického tlaku pro denní dobu 
pro stávající stav se situací v roce 2015 s provozem areálu nedojde k nárůstu hlučnosti. 
Očekávané ekvivalentní hladiny v blízkosti silnice I/18 zůstávají prakticky na stejné úrovni. 
U vzdálenějších výpočtových bodů naopak dochází k mírnému snížení hlučnosti z provozu na 
silnici I/18.  

Na základě údajů uvedených v kapitole D.1.1. lze celkově konstatovat, že při běžném 
provozu dle záměru nelze předpokládat prokazatelné negativní ovlivnění zdraví obyvatel 
v okolí.  



 G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 

 69

Realizací záměru dochází k změně v odvodňování území. Na stávající orné půdě 
budou v rámci areálu realizovány zastavěné a zpevněné plochy. Podle návrhu bude dešťová 
voda odváděna z areálu pomocí dešťové kanalizace s odtokem do vodoteče Janovický potok. 
Dešťové vody, u kterých je potencionální riziko znečištění ropnými látkami, budou před 
odváděním z areálu ošetřeny lapolem. Realizace záměru tak, jak je navržena, by neměla mít 
vliv na jakost povrchových ani podzemních vod.  

Ze závěru botanického průzkumu vyplývá, že na lokalitě a v jejím bezprostřednim 
okolí (podél silnice I/18) nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb. a ani ochranářsky 
významné druhy obsažené v Červeném seznamu květeny ČR. 

 

Z hlediska komplexního hodnocení vlivů na životní prostředí došel zpracovatel 
oznámení k závěru, že záměr je v souladu s platnou legislativou, vlivy na životní prostředí 
jsou minimalizovány a záměr je bez podstatných problémů akceptovatelný. V rámci 
zpracování předkládaného oznámení uvádí některá opatření (doporučení), která jsou 
specifikována v kapitole D. IV. Tato opatření nelze považovat za konečná. Další opatření 
(pokud budou akceptovatelná) vyplynou jak z dalšího projednávání předkládaného oznámení, 
tak projednávání dle dalších legislativních předpisů. 
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H.  PŘÍLOHA 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. 
 
 Výše uvedené dokumenty jsou uvedeny na následujících stránkách. 
 
 
Zpracovatel oznámení:  
Ing. Josef Tomášek, CSc. (držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. - osvědčení č.j. 

69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 1993 s prodloužením na 5 let pod č.j. 
45139/ENV/06 ze dne 7. 7. 2006) 

Středisko odpadů Mníšek s.r.o. 
  Pražská 900 
  252 10 Mníšek pod Brdy 
 IČ: 46349316 
 DIČ: CZ46349316 
 tel.:  318 591 770-71 
  603 525 045 
 fax:  318 591 772 
 e-mail: som@sommnisek.cz 
 
 
Spolupracovali: 
 
RNDr. Vladimír Faltys, Pardubice 

Ing. Eva Horálková, Středisko odpadů Mníšek s.r.o. 

Ing. Ivana Lundáková, Středisko odpadů Mníšek s.r.o. (držitel autorizace dle § 19 zákona 
č. 100/2001 Sb. - osvědčení č.j. 7232/876/OPVŽP/99 ze dne 15. 9. 1999 s prodloužením 
na 5 let pod č.j. 47634/ENV/06 ze dne 21. 7. 2006) 

Mgr. Radomír Smetana, EkoMod (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., 
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Datum zpracování oznámení: 30. 4. 2007 
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Dále uvedeny jen přílohy 1.1. a 2. Ostatní jen v tištěné podobě 
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