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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
Konekta s.r.o.

A.II. IČO
49901753

A.III. Sídlo
Břežany II č.p.29
Český Brod
282 01

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Milan Kubelka
jednatel společnosti
tel.: 776661723
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Betonárka v k.ú. Tuklaty na p.č.711
Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění záměr naplňuje dikci bodu 10.15
„Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto
limitní hodnoty v příloze uvedeny;…“, kategorie II, přílohy č. 1 k citovanému zákonu,
jako podlimitní záměr k bodu 6.2 Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených
v kategorii I ani v předchozím bodě s kapacitou nad 25 000 t/rok; zařízení na výrobu
azbestu a výrobků obsahujících azbest (záměry neuvedené v kategorii I), kde
příslušným úřadem pro proces posuzování vlivů na životní prostředí je Krajský úřad
Středočeského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr lze specifikovat následujícími kapacitami:
ü Výrobní denní kapacita betonárky: 50 m3
ü Předpokládaná roční produkce: 10 000 m3 – tedy cca 22 000 t
ü Fond pracovní doby: 170 dní/rok, 1360 hod/rok

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

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o záměr realizovaný zcela mimo obytnou
zástavbu, lze vyslovit předpoklad, že záměr nepředstavuje kumulaci s jinými
záměry.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Pro spolehlivé fungování firmy je nutné umístit certifikovanou betonárku na vlastním
pozemku, který byl vytipován ve spolupráci obce a firmy. Po ukončení kruhového
objezdu a přeložky silnic I/12 a II/102 vznikne oddělený trojúhelník pozemků, v jehož
středu leží parcela č. 711. Umístění provozovny do budoucí průmyslové zóny
koresponduje se záměrem obce.
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Stavba je řešena jako zařízení pro výrobu širokého sortimentu betonových směsí o
krychelné pevnosti 3.5-35 MPa, s maximální velikostí zrna běžně do 22 mm,
případně betonových směsí zákaznických receptur s možností používání různých
druhů cementu, plniv a speciálních přísad.
Pro výrobu betonu je použito technologické zařízení, které slouží k výrobě
betonových směsí všech tříd dle ČSN, EN a DIN všech konzistencí a max.
rozměrech kameniva 63 (těženého), nebo 32 mm (drceného), vyjma těžkých
betonových směsí s hmotností nad 2500 kg/m3 . Provoz betonárky budou obsluhovat
2-3 stabilní pracovníci. Jeden bude obsluhovat čelní nakladač a druhý bude
obsluhovat betonárku, třetí vede administrativu.
Základní surovina (kamenivo) bude dovážena nákladními vozy a sklápěna do
pasivních skládek kameniva tvořených jednotlivými boxy pro každou frakci. Boxy jsou
tvořeny z prefabrikovaných betonových úhlových opěrných stěn. Pomocí kolového
nakladače je kamenivo navršeno do boxů a odtud do tří provozních násypek
betonárky, které jsou tvořeny pěti komorami. Provozní zásobníky jsou ve spodní části
opatřeny dopravními pásy, zavěšenými na dvou tenzometrických snímačích, kterými
je zabezpečeno vlastní vážení kameniva. Provoz je plně automatizován a je ovládán
z velínu, který je tvořen samostatným objektem kontejnerového typu. Navážené
kamenivo z pásů jde do strmého dopravníku, který kamenivo dopraví do míchačky.
Míchačka je vertikální rotorová s nuceným mícháním - o užitečném objemu 0,5 m3
(objem vyrobeného betonu v jednom cyklu je 0,33 m3). Dávkování cementu je
váhové a je prováděno plněním vážící nádoby strmým šnekovým dopravníkem
z cementových sil. V prostoru výrobny jsou umístěny 3 zásobníky na sypké hmoty
Pro uskladnění budou použita celkem dvě sila po 32 tunách. Sila jsou opatřena
kapacitními snímači hladiny cementu, které signalizují spodní a horní hladinu
naplnění zásobníku. Cement je dopravován do areálu autocisternami a „přefukován“
pneumatickou dopravou do ocelových sil. Taktéž silo pro popílek je o objemu 32 tun
Záměsová voda bude odebírána jednak z vodovodního řadu, používá se rovněž
voda recyklovaná (voda z mytí míchačky zachytávaná do bezodtokových jímek).
Dávkování záměsové vody je provedeno též váhově.
Přísady do betonu jsou dopravovány v sudech uskladněných v objektu skladu přísad,
odtud se přečerpávají a též dávkují váhově.
Navržená technologie výroby je řešena jako bezodpadová. Výplach z mixů a z mytí
míchačky bude zachycován v sedimentační jímce, odkud bude zpětně odebírána
technologická voda do výroby. Sediment bude používán jako zásyp pod zámkovou
dlažbu, s přimícháváním cementu pro stabilizaci
Dešťové vody ze zpevněných ploch budou zachytávány a svedeny taktéž do
sedimentační jímky.
Dispozice rozmístění objektů a jejich architektonické a stavebně technické řešení
vychází z požadavků na provoz a funkci zařízení. Stavba je charakterem výrobní.
Technologické zařízení se skládá z venkovních ocelových konstrukcí a strojního
zařízení. Ocelové konstrukce, zejména cementová sila, budou barevně pojednána v
barvách dle doporučení orgánu ochrany přírody.
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Stavební část objektů tvoří příprava podloží pro umístění objektů, konstrukce skládek
kameniva, mobilní buňky, nájezdová rampa, zpevněné plochy, nové oplocení a
venkovní osvětlení. Stavebním objektem je dále objekt kanceláří a sociálního
zařízení, ve kterém proběhnou stavební úpravy v nezbytném rozsahu. Všechna
média a sítě (voda, elektrická energie, kanalizace) jsou napojeny na blízké rozvody
vedené podél areálu.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby:
Dokončení stavby:

2008
2008

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Tuklaty

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na
životní prostředí bude vydání územního rozhodnutí na uvedený záměr, jakož i
souhlas s vynětím ze ZPF. Pro dopravní napojení plochy betonárky bude nezbytné
získat rozhodnutí o kácení dřevin podle § 8 odst. 1 a 2 zák. č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny v platném znění
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Širší vztahy v zájmovém území jakož i situace stavby jsou uvedeny v následujících
mapových podkladech a fotodokumentaci:

Situace záměru

Situace záměru
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Fotodokumentace zájmového území:

uvažovaný prostor pro výstavbu betonárky

prostor napojení p.č. 711 na stávající obslužnou komunikaci
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
ZPF
Staveniště se nachází v k.ú. Tuklaty na p.č. 711, tedy na ploše v kategorii ZPF o
celkové rozloze 1 894 m2.

Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF vydal odbor životního prostředí
a zemědělství Městského úřadu v Českém Brodě dne 22.3.2996, č.j. 4257/06/ŽP-J.
Celkový rozsah trvalého vynětí činí 1 225 m2.
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PUPFL
Záměr nepředstavuje trvalý ani dočasný zábor PUPFL. Stavba není situována
v ochranném pásmu lesa.
Zvláště chráněná území
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve
smyslu ustanovení § 14 zákona 114/1992 Sb. Ochranná pásma lesních porostů (§
14 odstavce 2 zákona 289/1995 Sb.) nejsou polohou a vlivy posuzovaného záměru
dotčena. Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odstavce 1
zákona 114/1992 Sb.) nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena.
Záměr se nenachází se v chráněném území podle horního zákona.
Obecně chráněné přírodní prvky
Záměr se nenachází v územní kolizi ani v kontaktu s obecně chráněnými přírodními
prvky.
Evropsky významné lokality
Zájmové území není v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu
§ 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto
lokalit ve smyslu příloh NV č. 132/2005 Sb.
Zájmové území záměru není v kontaktu ani v kolizi s žádnou z ptačích oblastí na
území ČR podle § 45e tohoto zákona ve smyslu některého z vydaných Nařízení
vlády ČR k vymezení konkrétních ptačích oblastí na území České republiky.
Ochranná pásma
Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi s ochrannými pásmy zvláště chráněných
území přírody (50 m „ze zákona“), rovněž se nenachází v OP lesních porostů.
Ostatní ochranná pásma budou specifikována v následujících stupních projektové
dokumentace.
Ochranná pásma inženýrských sítí
Do hodnoceného území zasahuje ochranné pásma silnice a některých inženýrských
sítí. Podrobnější specifikace bude uvedena v projektové dokumentaci pro územní
řízení. V dalším textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí:
ü ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení
35 kV až 110 kV
110 kV až 220 kV
220 kV až 400 kV
nad 400 kV
závěsné kabelové vedení 110 kV
zařízení vlastní TELECOM, sítě držitele licence

7m
2m
1m
12 m
15 m
20 m
30 m
2m
1m

u podzemního vedení:
§
§

do 110 kV
nad 110 kV

1 m od krajního kabelu oboustranně
3 m od krajního kabelu oboustranně
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u elektrických stanic
u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce
obvodového zdiva,
§ u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň
nízkého napětí - 7 m,
§ u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveň nízkého napětí - 2 m,
§ u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění
§ u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na
oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice.

ü Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
§
§
§

u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném
území obce - 1 m na obě strany od půdorysu,
u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

ü Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
§
§

u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení
u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu

ü Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem
274/01 Sb.
ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační
stoky na každou stranu
§ u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m,
§ u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m

ü Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná
území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky
50 m a ve vzdálenosti:
•
•
•

100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo od
osy větvě jejich křižovatek
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních
komunikací I. třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace II.
třídy

B.II.2. Voda
Voda pro záměs bude dodávána z vodovodního řadu, respektive bude odebírána ze
zasakovací jímky.
Výpočet spotřeby vody pro sociální účely je odvozen z přílohy č. 12 vyhlášky číslo
428/2001 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a to ve výši:
Ø

30 m3/rok pro výrobního pracovníka

Při předpokládaném počtu maximálně 3 zaměstnanců a 170 dnech provozu je roční
spotřeba vody pro sociální účely uvedena v následující tabulce:
Činnost
Dělníci

Počet pracovníků
3

3

Roční spotřeba (m /rok)
45

Maximální roční potřeba záměsové vody …………… 2000 m3/rok
Z dále uvedeného vyjádření je patrné, že je vysloven souhlas Vodohospodářské
společnosti Vrchlice – Maleč a.s. k napojení připravované betonárky:
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Surovinové nároky
a) Kamenivo frakcí 0-4, 8-16, 16-22, 16-32
- doprava nákladními vozy
- skladování ve venkovních skládkách (boxech)
b) Cementy různých druhů a popílek
- doprava pomocí autocisteren
- skladování ve třech silech 3 x 32 t ( 2x cement, 1 x popílek)
c) Záměsová voda
- z vodovodního řadu
- ze sedimentační jímky
d) Přísady do betonu
- doprava v sudech 200 litrů

Uskladnění přísad bude v samostatném objektu skladu přísad, který bude pro skladování těchto lát
Celkové nároky na suroviny jsou patrné z následující tabulky:
1
2
3

Materiál
Kamenivo
Cement a popílek
Betonová směs

(tun)
(tun)
(m3)

Roční spotřeba
19 000,00
2 950,00
10 000,00

Při provozu bude nutno uvažovat i se vstupy některých chemických látek - jedná se
o přísady do betonu – tedy chemické látky v kapalné formě. Předběžně lze usuzovat
na tyto přísady: Stachement N (plastifikační přísada betonových a maltových směsí),
Stachement F (superplastifikační přísada do betonových a maltových směsí),
Stachement ML (superplastifikační přísada do betonových a maltových směsí).
Obecně se tedy používají ke ztekucení a urychlení tvrdnutí betonové směsi pro
zkrácení doby nutné k dosažení manipulačních pevností. Jejich dávky souvisejí
s teplotou a obvykle se používá maximálně 1,2 litru na 100 kg cementu. Při celkové
uvažované kapacitě 22 000 tun vyrobeného betonu ročně tak lze očekávat maximální
spotřebu 264 m3 těchto plastifikátorů.
Jejich dávkování se provádí automaticky zubovým čerpadlem ze sudů, které budou
umístěny v záchytné vaně situované pod konstrukcí sila na cement.
Přesná specifikace bude provedena v projektu stavby. Pro jednotlivé chemické
přípravky má provozovatel příslušnou dokumentaci (bezpečnostní listy). Osoby
provádějící nakládání s těmito přípravky budou proškoleny pro práci s těmito
přípravky v rozsahu nebezpečných vlastností použitých chemických přípravků.
Bezpečnostní listy uvedených plastifikátorů jsou doloženy v příloze předkládaného
oznámení.
Elektrická energie
Objekty umístěné v mobilních buňkách (velín a sklad přísad) jsou vytápěny
elektrickými topidly. Celkové nároky na elektrickou energii jsou bilancovány 75 kW
pro běh betonárky a pro technické zázemí.
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Zásobování betonárky i odvoz betonové směsi bude realizován pomocí autodopravy.
Areál betonárky je napojen na příjezdovou komunikaci. Doprava kameniva a
cementu je v areálu řešena jednosměrnou trasou podél zásobníků cementu a
skládek kameniva. Cesta automixů je rovněž po jednosměrné trase s průjezdem pod
míchacím centrem.
Doprava betonových směsí, kameniva a cementu bude zajištěna smluvním
způsobem u soukromých dopravců. Nárazově pak autodomíchávači investorů
(stavebních firem). V menší míře se počítá s dopravou směsí přímo zákazníky,
zejména u zavlhlých, volně ložených směsí.
Dopravní zatížení lze odhadnout dle podkladů oznamovatele na 550 TNA/rok pro
dopravu kameniva, 100 TNA/rok pro dopravu cementu a popílku, 2500 TNA/rok pro
odvoz betonové směsi a 400 až 600 pohybů osobních automobilů pro obsluhu.
Dopravní napojení plánované betonárky je
odsouhlasené odborem dopravy
Krajského úřadu Středočeského kraje a Policií České republiky, správou
Středočeského kraje.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba
Bodové zdroje znečištění ovzduší

Bodový zdroj znečišťování ovzduší v etapě výstavby nevznikne.
Liniové zdroje znečištění ovzduší

Liniové zdroje znečišťování budou představovány provozem nákladních automobilů
při stavební činnosti, a to zejména při zemních pracích. Vzhledem k charakteru
záměru však nelze očekávat výraznější přesuny hmot, tudíž ani významnější emise
související s dopravou po dobu stavebních prací souvisejících
s výstavbou
betonárky.
Plošné zdroje znečištění ovzduší

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 doporučení
uvedené v příslušné části předkládaného oznámení.
Provoz
Bodové zdroje znečištění ovzduší

Dovoz cementu bude pomocí autocisteren. Po přistavení vozu bude cement
pneumaticky „přefoukán“ do příslušného sila. Svislá dopravní potrubí budu vedena
po zásobnících a ve spodní části budou zakončena rychlouzávěrem se zpětnou
klapkou. Toto uspořádání zabrání zpětnému proudění cementu z potrubí v případě
výpadku tlakového vzduchu a při odpojení hadice autocisterny.
Jediným zdrojem prašnosti je cementové hospodářství a silo popílku. Pro snížení
vlivu výrobního zařízení na znečištění ovzduší budou všechny zásobníky vybaveny
tlakovými válcovými filtry.
Uložiště písku a kameniva
V prostoru výrobny se bude nacházet úložiště písku a kameniva, které bude odtud
transportováno do zásobníků a odtud do míchačky. Podle údajů EPA pro obalovny
živičných směsí je odhad emisí TZL z této činnosti 0,22 kg/hod provozu. Při FPD
1360 hod /rok posuzované betonárky by to činilo 300 kg/rok. EPA ale emise
stanovuje pro kapacity cca 60 000 t/rok, zde v betonárce bude spotřeba písku a
kameniva 18 000 t, tedy cca třetinová. Lze proto odhadnout roční emise při 170
dnech provozu na 100 kg/rok.
Zásobníky na sypké hmoty
V prostoru výrobny jsou umístěny tři zásobníky na sypké hmoty. Je udáváno, že na
silu pro cement je (nebo bude) umístěn prachový tkaninový filtr typu IFV 15 S. Roční
spotřeba cementu je udávána na 2 500 t. Při jednom plnění sila (25 t) unikne 19 m3
vzdušiny s obsahem TZL na výstupu z filtru max. 15 mg/m3. Při roční spotřebě
cementu 2 500 t budou emise ze sila 0,03 kg při FPD plnění sil odhadovaných na 40
hodin.
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Dle podkladů oznamovatele budou odtahy zásobníků na sypké hmoty osazeny
kapsovým filtrem s typovým označením IFV 15 S:

25

Betonárka v k.ú. Tuklaty na p.č. 711
Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

26

Betonárka v k.ú. Tuklaty na p.č. 711
Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

Plošné a liniové zdroje

V dále uvedených bilancích bylo pracováno s následujícími emisními faktory,
podrobněji specifikovanými v úvodní části předkládaného oznámení:
Typ vozidla
OA
LNA
TNA

Emisní
úroveň
EURO 4
EURO 4
EURO 4

Rychlost
(km/h):
50
50
50

NOx
0,1139
0,2350
1,4191

Emisní faktor (g/km)
PM 10
0,0005
0,0299
0,0701

Benzen
0,0019
0,0013
0,0075

Plošné zdroje znečištění ovzduší

Jako plošný zdroj je uvažován volnoběžný chod motorů v prostoru nakládky a
vykládky nákladních vozidel a na ploše parkoviště OA. Pro výpočet hmotnostního
toku emisí z plošného zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů byl pro
volnoběh použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě
uvedeného předpokladu, při uvažovaném pohybu automobilů, při použití emisních
faktorů pro rok 2008 a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující
hmotnostní toky emisí ze stávajících plošných zdrojů:
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Tab.: Suma emisí z plošného zdroje
-1

Plošný zdroj

g.s
0,0011078

Plošný zdroj

g.s
5,365 E-05

-1

NOx
-1
kg.den
0,0319036
PM 10
-1
kg.den
0,0015452

-1

t. rok
0,0054236

Benzen
-1
kg.den
0,0001764

-1

g.s
6,125 E-06

-1

t. rok
2,999 E-05

-1

t. rok
0,0002627

Liniové zdroje znečištění

Liniovým zdrojem v rámci této varianty je vyvolaná doprava související s uvažovaným
záměrem s tím, že pohyby nákladních automobilů jsou uvažovány v denní době a ve
směru z betonárky k uvažovanému kruhovému objezdu mimo zastavěno část města
Úvaly. Je tedy opět uvažováno se 44 pohyby TNA a 12 pohyby OA.
Na základě uvedených skutečností je realizována následující bilance emisí.
Tab.: Emise z liniových zdrojů (příspěvky)
-1

Úsek

g/m.s
5,317 E-06

Úsek

g/m.s
2,575 E-07

-1

NOx
-1
kg/km.den
0,0638072
PM 10
-1
kg/km.den
0,0030904

-1

t/km. rok
0,0108472
-1

t/km. rok
0,0005254
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-1

g/m.s
2,94 E-08

Benzen
-1
kg/km.den
0,0003528

-1

t/km. rok
5,998 E-05
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B.III.2. Odpadní vody
Celkové množství vypouštěných odpadních vod
Splaškové vody

Hygienické zázemí bude produkovat při uvažovaných 2-3 pracovnících v sezóně cca
45 m3/rok splaškových vod. Tyto budou jímány v bezodpadové vodotěsné jímce o
objemu 6 m3 a budou odváženy na smluvní BČOV.
Srážkové vody

Řešení odvádění srážkových vod je navrhováno svedením povrchových vod do
sedimentační jímky se zasakovacím pásmem, ze které budou využívány pro
technologii jako záměsová voda v době provozu obalovny, mimo provoz obalovny
budou potom zasakovat do terénu, protože v době mimo provoz betonárky se bude
v zásadě jednat o čisté srážkové vody.
V následující tabulce je proveden výpočet ročního množství vypouštěných
srážkových vod z areálu závodu, vycházející ze zadaných zpevněných ploch a
z průměrného ročního úhrnu srážek v hodnoceném regionu ve výši cca 550 mm za
rok. Bilance přívalového deště vychází z intenzity deště 126 l/s.ha.
Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod
2

Plocha [m ]
1 225

Zpevněné plochy

Koeficient odtoku
0,7

3

Qr [m /rok]
472

Tab: Bilance odtokových poměrů
2

Plocha [m ]
1 225

Zpevněné plochy

Koeficient odtoku
0,7

Q (l/s)
10.8

3

Q [m /15min]
9,72

Z uvedených bilancí vznikajících srážkových vod vyplývá, že se jedná o nevýznamný
objem vznikajících vod, které výrazněji neovlivní odtokové poměry v zájmovém
území.

B.III.3. Odpady
Výstavba

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou
známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí
smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní
dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v
průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě),
včetně jejich následného využití nebo likvidace. Tato povinnost bude zapracována do
smlouvy o provedení prací. Investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro
třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Předpokládaná struktura
jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v následující tabulce:
Předpokládaná produkce jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v
následující tabulce:
pořadové číslo
1.
2.
3.

název odpadu
odpady jinak blíže neurčené (odpadní klest)
odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla
absorbční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a
ochranné oděvy
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O
N
N

kód odpadu
020199
080111
150202
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pořadové číslo
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

název odpadu
papírové a lepenkové obaly
plastové obaly
dřevěné obaly
kovové obaly
kompozitní obaly
směsné obaly
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
neželezné kovy
beton
cihly
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106
dřevo
sklo
hliník
železo a ocel
kabely neuvedené pod č. 170410
zemina a kamení neuvedené pod č.170503
směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly
170901, 170902, 170903
papír a lepenka
kovy
směsný komunál.odpad
odpad ze septiků a žump

kategorie
O
O
O
O
O
O
N

kód odpadu
150101
150102
150103
150104
150105
150106
150110

O
O
O
O

160118
170101
170102
170107

O
O
O
O
O
O
O

170201
170202
170402
170405
170411
170504
170904

O
O
O
O

200101
200140
200301
200304

Provoz

Požadavky vyplývající pro etapu provozu z hlediska vznikajících odpadů jsou jasně
formulovány legislativou v odpadovém hospodářství a není tudíž nezbytné formulovat
doporučení, která z této legislativy vyplývají bez ohledu na uplatnění režimu o
posuzování vlivů na životní prostředí. Sortiment odpadů a smluvní vztahy budou
upřesněny v prováděcích projektech stavby, množství jednotlivých druhů odpadů
bude upřesněno v rámci zkušebního provozu. Před zahájením provozu požádá
provozovatel příslušný orgán o souhlas k nakládání s odpady a předloží provozní řád
pro nakládání s odpady.
Etapa provozu negeneruje vznik významnějšího objemu odpadů:
pořadové číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

název odpadu
papírové a lepenkové obaly
plastové obaly
kovové obaly
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
absorbční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a
ochranné oděvy
železné kovy
neželezné kovy
papír a lepenka
sklo
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
biologicky rozložitelný odpad
směsný komunál.odpad
odpad ze septiků a žump

kategorie
O
O
O
N

kód odpadu
150101
150102
150104
150110

N

150202

O
O
O
O
N
O
O
O

160117
160118
200101
200102
200121
200201
200301
200304

B.III.4. Ostatní výstupy
Bodové zdroje
Zdrojem hluku v rámci uvažovaného záměru bude především technologie míchání a
násyp materiálu do mobilní míchačky.
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Pro posouzení hlučnosti zařízení bylo modelově použito výsledků měření podobného
zařízení, protože posuzovaný záměr bude pracovat v podobném režimu. Následující
citace jsou převzaty z podkladu předaného oznamovatelem z měření na obdobném
zařízení v Hradci Králové Protokol o zkoušce č.F46/2007, EMPLA spol. s r.o., 2007):

Uvedené výsledky jsou použity pro aktuální situaci předkládaného záměru
v modifikaci dispozice posuzované betonárky následovně:
Situace technologie a specifikace hluku z technologie:
31

Betonárka v k.ú. Tuklaty na p.č. 711
Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

Zdroj 1

Zdroj 3

Zdroj 4

Zdroj 2

Specifikace zdrojů:
Z1 – LAeq,T : 64,0 dB ve 2 m a výšce 1,5 m
Z2 – LAeq,T : 55,4 dB ve 2 m a výšce 1,5 m
Z3 – LAeq,T : 79,7 dB ve 2 m a výšce 1,5 m

32

Betonárka v k.ú. Tuklaty na p.č. 711
Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

Dále je v areálu uvažován provoz lopatkového kolového nakladače, který byl ve
výpočtu definován ekvivalentní hladinou akustického tlaku 90 dB ve vzdálenosti 1 m
od zdroje. Hodnocen byl nejhorší stav, tedy že se bude pouze pohybovat na skládce
štěrkopísku nejblíže obytné zástavbě. Tento zdroj je označen jako Z4.
Plošné zdroje
Plošným zdrojem je uvažován provoz související s dopravní obslužností betonárky.
Dle předaných podkladů je dopravní zátěž odhadnuta na 7 300 pohybů TNA ročně a
na 1000 pohybů OA ročně. To znamená při uvažované sezónní výrobě trvající 170
dní denní pohyby 44 TNA a 12 OA.
Liniové zdroje
Liniovým zdrojem v rámci této varianty je vyvolaná doprava související s uvažovaným
záměrem s tím, že pohyby nákladních automobilů jsou uvažovány v denní době a ve
směru z betonárky k uvažovanému kruhovému objezdu mimo zastavěno část města
Úvaly. Je tedy opět uvažováno se 44 pohyby TNA a 12 pohyby OA.

B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Posuzovaný záměr neobsahuje žádné technologické celky nebo větší sklady
nebezpečných látek, které by byly rizikové z hlediska možnosti havárie. Skladování
tekutých přísad do betonu je prováděno ve stavebně zabezpečeném prostoru a
skladované přísady nejsou nebezpečné pro vodu. Nepředpokládá se tedy vznik
havarijních stavů.
Vstupní suroviny, které by mohly být zdrojem rizika (mazací oleje používané při
údržbě, mazací tuky) budou uloženy v místě k tomu určeném v malém množství.
Větší obaly s mazacími oleji pak budou umístěny v havarijní vaně.
Riziko havárie nelze ovšem vyloučit při provozu dopravních prostředků – únik
ropných látek.
Dalším možným rizikem je požár.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Předkládaný záměr je situován do území, které je uzemním plánem určeno k aktivitě
obdobného charakteru. Z uvedených skutečností je patrné, že záměr není v přímém
kontaktu s územním systémem ekologické stability krajiny ani bezprostředně nijak
neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park.
Posuzovaná lokalita není součástí žádného zvláště chráněného území dle zákona
114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V posuzované lokalitě není žádný VKP
registrovaný orgánem ochrany přírody.
V kontextu šíře ekologické valence (případně míry tolerance ekosystémů vůči
změnám) je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm prakticky
nevyskytují stanoviště se specifickými nároky (například zbytky rašelinišť nebo
rašelinných luk). Jinak nejsou zastoupena žádná stanoviště stenoekního charakteru
s úzkým intervalem míry tolerance ke změnám, např. kyselá stanoviště písčin,
případně vysychavá lada na výchozech bazičtějšího podloží (amfibolity).
Území je v kategorii ZPF, stavba nepředstavuje nároky na PUPFL.
Zástavba objekty a souvisejícími plochami betonárky významněji nezhorší infiltrační
parametry území s ohledem na rozsah zpevnění.
Ve vlastním zájmovém území nejsou žádné neobnovitelné přírodní zdroje
zastoupeny.
Rovněž nejsou dokladovány přírodní zdroje nerostných surovin přímo v zájmovém
území záměru.
Nejvýznamnějším impaktem souvisejícím s posuzovaným záměrem je sezónní
nárůst frekvence dopravy a s tím související změny v imisní a akustické situaci
v území, tato problematika je hodnocena v dalších částech předkládaného
oznámení.
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C.2. Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Z hlediska klimatické rajonizace leží zájmové území v klimatickém okrsku B2 , který je
charakterizován jako mírně suchý s mírnou zimou. Průměrná roční teplota vzduchu je
8-9 stupňů Celsia, roční úhrn srážek je 500-550 mm. Průměrná maximální mocnost
sněhové pokrývky je 0,2 m. Hloubka promrzání je 0,3 metru, v době mimořádně
tuhých zim až 1,0 metru.
V následujícím přehledu jsou uvedeny základní meteorologické charakteristiky
měřené v hydrometeorologické stanici Úvaly a Říčany:
7,9 0C

ü průměrná roční teplota:

ü průměrná teplota období IV.-IX.: 14,2 0C
ü průměrná teplota období X.-III.: 1,7 0C
ü nejvyšší měsíční teplota (VII):

17,8 0C

ü nejnižší měsíční teplota (I):

-2,3 0C

ü průměrný roční úhrn srážek:

550 mm

ü srážky v období IV.-IX.:

346 mm

ü srážky v období X.-III.

189 mm

ü nejvyšší měsíční srážky (VII):

72 mm

ü nejnižší měsíční srážky (II.):

25 mm

Znečištění ovzduší
Z hlediska imisního pozadí je uvedeno imisní pozadí PM10, NO2 a benzenu:
Imisní pozadí NO2
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Hodinové LV :
Hodinové MT :
Hodinové TE :
Roční LV :
Roční MT :

Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
SKOAK
25523

ZÚ
1191
Kolín SAZ

2006
Středočeský
Kolín
NO2-oxid dusičitý
3
µg/m
200,0
40,0
18
40,0
8,0

Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Denní hodnoty

Čtvrtletní
hodnoty

Roční
hodnoty

50%
95% 50%
Max.
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
Kv Kv
98%
98%
Datum Datum VoM
Datum
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
Kombinované 157,8 113,8
0 23,9 94,2 51,8 25,7 41,3 23,1 20,8 28,2 27,9 13,51 350
měření
CHLM
29.01. 31.01.
0 78,4 02.02.
75,9 78 90 90 92 25,4 1,53 8
Max. 19 MV VoL
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Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Hodinové LV :
Hodinové MT :
Hodinové TE :
Roční LV :
Roční MT :
Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
SKUHM
38917

ČHMÚ
1494
Kutná Hora

2006
Středočeský
Kutná Hora
NO2-oxid dusičitý
3
µg/m
200,0
40,0
18
40,0
8,0
Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Manuální
měřicí
program
GUAJA

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

Roční
hodnoty

50%
95% 50%
Max.
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
Kv Kv
98%
98%
Datum Datum VoM
Datum
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
199,0 64,9 17,0 47,6 14,2 18,1 21,4 24,5 22,82 336
Max. 19 MV VoL

13.01.

91,3

76

91

90

79 17,7 2,24

6

Imisní pozadí PM10
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Denní LV :
Denní MT :
Denní TE :
Roční LV :
Roční MT :

2006
Středočeský
Kolín
PM10-Suspendované částice frakce PM10
3
µg/m
50,0
0,0
35
40,0
0,0
Hodinové
Čtvrtletní
Roční
Denní hodnoty
hodnoty
hodnoty
hodnoty
Organizace:
Staré č.
Typ m.p.
95% 50%
50%
Max.
Max. 36 MV VoL
X1q X2q X3q X4q X
S
N
KMPL
ISKO
Metoda
Kv Kv
Kv
Lokalita
99.9% 98%
98%
Datum
Datum Datum VoM
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv Kv
Kv
SKOAK
Kombinované 217,0 66,0 23,5 169,4 44,1 20 24,0 38,1 23,1 24,0 26,6 27,6 17,79 349
ZÚ
měření
1191
TEOM
30.01. 193,5 93,0 29.01. 27.09. 20 89,6 77 90 90 92 23,8 1,70 7
25526 Kolín SAZ

Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Denní LV :
Denní MT :
Denní TE :
Roční LV :
Roční MT :

2006
Středočeský
Kutná Hora
PM10-Suspendované částice frakce PM10
3
µg/m
50,0
0,0
35
40,0
0,0

Organizace:
Typ m.p.
Staré č.
KMPL
ISKO
Metoda
Lokalita
SKUHM

ČHMÚ
1494
206946 Kutná Hora

Manuální
měřicí
program
GRV

Hodinové hodnoty
95%
Kv
99.9%
Datum
Kv
Max.

Denní hodnoty

50%
Max. 36 MV VoL
Kv
98%
Datum Datum VoM
Kv
180,0 49,0 32
29.01. 24.05.
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Čtvrtletní
hodnoty

Roční
hodnoty

50%
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
98%
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
26,0 41,7
32,5 23,28 249

32 101,0

77 70

56 46 26,3 1,97 20
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Imisní pozadí benzenu
Nejbližší stanice AIM imisní pozadí benzenu nemonitorují. V rámci středočeského
kraje je benzen monitorován pouze na stanicích AIM v Mělníku a Kladně. Nelze
předpokládat, že by v zájmovém území byl vyšší roční aritmetický průměr, než
udávají stanice v hlavním městě.
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Roční LV :
Roční MT :

Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
ALIBA

ČHMÚ
774
Pha4-Libuš
336678

2006
Hlavní město Praha
Praha 4
BZN-benzen
3
µg/m
5,0
4,000

Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Automatizovaný
měřicí program
GCH-PID

95%
Kv
99.9%
Datum
Kv
11,5
4,5
Max.

30.01.

10,7

Denní hodnoty

Čtvrtletní
hodnoty

Roční
hodnoty

50%
95% 50%
Max.
X1q X2q X3q X4q X S N
Kv
Kv Kv
98%
98%
Datum
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
0,7
9,3 3,8 0,8 2,6 0,7 0,4 1,4 1,3 1,43 332
6,6 29.01.

6,0

82

81

78

91 0,8 2,54

5

C.2.2. Voda
Z hlediska hydrogeologického je v zájmovém území třeba počítat se dvěma
zvodněmi. Jednak s hluboce zaklesnutým, nepravidelným horizontem puklinové
vody, dále pak s mělkým horizontem, Jedná se o podpovrchovou zvodeň, která se
vytváří ve svrchních polohách silně zvětralých, rozpukaných, střípkovitě a drobně
úlomkovitě rozpadavých břidlic, kterými se voda pomalu stahuje ve směru úklonu
terénu. Výskyt této zvodně je silně závislý na klimatických poměrech. V dlouhodobě
suchém období tato voda zaklesává oproti průměrnému stavu až o více než 2 m,
naopak v době vydaných dlouhodobých dešťů je třeba počítat s vystoupáním hladiny
podzemní vody až o m oproti průměrnému stavu, což je cca 2,2 – 3,5 m.
Hlavním přirozeným recipientem zájmového území je potok Výmola, který pramení
v Mukařově, ve východní části Říčanského lesa a vlévá se do Labe. Přítoky jsou
Sibřinský potok (6,502 km2), Dobročovický potok (8,829 km2), Škvorecký potok
(9,385 km2), Tuklatský potok (6,894 km2) a Jirenský potok (32,767 km2). Celková
plocha povodí Výmoly (až do Labe) je 120,600 km2.
Výřez z vodohospodářské mapy je patrný z následujícího obrázku:

37

Betonárka v k.ú. Tuklaty na p.č. 711
Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

38

Betonárka v k.ú. Tuklaty na p.č. 711
Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

C.2.3. Půda
Záměr znamená trvalý zábor ZPF. Staveniště se nachází v k.ú. Tuklaty na p.č. o
celkové rozloze 1 894 m2. Dle výpisu z katastru nemovitostí a pozemků je uvedená
parcela vedena v BPEJ 21000.
Pro charakteristiku půd v prostoru zájmového území je možno vycházet ze
stanovených bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ), které jsou
charakterizovány klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a
expozicí, skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické
podmínky hodnoceného pozemku podle systému, stanoveného vyhláškou MZe ČR
ze dne 15. 12. 1998. Obecně jsou kodifikovány takto:
a)
b)

c)
d)

klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin; je
vyjádřen první číslicí pětimístného číselného kódu
hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou určovány genetickým půdním
typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou
sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením; je vyjádřena druhou a třetí číslicí číselného kódu,
sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu zemědělského pozemku; je vyjádřena čtvrtou číslicí
číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace,
skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene v spodině do 60 cm, a
hloubka půdy; je vyjádřena pátou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace.

Vysvětlivky k BPEJ:
1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu
7 – klimatický okrsek B2 , mírně suchý s mírnou zimou; průměrná roční teplota vzduchu je 8-9
stupňů Celsia, roční úhrn srážek je 500-550 mm.
2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce
10 – Hnědozemě na spraši, středně těžké s těžší spodinou, s příznivým vodním režimem
půd
4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

svažitost
0 - 3°, rovina
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
7 -127°, střední svah
7 - 12°, střední svah
12 - 17°, výrazný svah
12 - 17°, výrazný svah
17 - 25° příkrý svah až sráz
17 - 25° příkrý svah až sráz

expozice
všesměrná
všesměrná
jih
sever
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

*)

skeletovitost
žádná
žádná až slabá
slabá
střední
střední
slabá
střední
žádná až slabá
střední až silná
žádná až silná

hloubka
hluboká
hluboká až středně hluboká
hluboká
hluboká
hluboká až středně hluboká
Mělká
Mělká
hluboká až středně hluboká
hluboká až mělká
hluboká až mělká

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

Se záměrem není spojen žádný dočasný respektive trvalý zábor PUPFL.
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C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Dle geomorfologického členění náleží zkoumané území do Poberounské soustavy,
podsoustavy Pražská plošina, blíže Říčanské plošině. Modelace území je značně
ovlivněna horninovým složením a četností tektonických poruch z období svrchního
proterozoika.
Z hlediska geologických poměrů oblasti se zájmové území rozkládá při severním
okraji proterozoicko - paleozoického pruhu, který je severně od Úval překryt českou
křídovou tabulí. Jižní část Úval je tvořena sedimenty algonkia – břidlicemi a drobami,
lokálně s vložkami slepenců. V severní části se střídají vrstvy spodního ordoviku,
reprezentované vrstvami krušnohorskými a šáreckými s vrstvami středního ordoviku
reprezentovanými vrstvami dobrotivkými, libeňskými a letenskými.
Zájmové území je charakteristické jen minimální mocností pokryvu – max. do 1 metru
a průběhem povrchu předkvarterního podkladu mělce pod povrchem terénu.
Předkvarterní podklad je tvořen jílovitými břidlicemi, které jsou povrchově, v značně
mocné vrstvě silně zvětralé a rozpukané.

C.2.5. Fauna a flora
Lokalita se nachází jihovýchodně od města Úvaly u Prahy. Vlastní plocha navržené
stavby leží v polní kultuře. V současné době je plodinou řepka olejka. Pole je
prakticky bez plevelové vegetace, pouze na okraje proniká několik ruderálních druhů.
Příjezdová komunikace vede v trase bývalé silnice, která je dnes neprůjezdná,
původní vjezd byl zahražen svodidly a někdejší most přes železnici byl zbourán.
Přesto jsou téměř po celé délce této bývalé komunikace černé skládky. Podél bývalé
silnice jsou téměř neprostupné nálety a křoviny, tvořené převážně myrobalány.
Prvky dřevin rostoucích mimo les

Původně byly podél zrušené komunikace vysazené jabloně a švestky, které jsou
dnes ve stádiu rozpadu. Švestky, které byly očkovány na myrobalánové podnože,
podlehly virové chorobě šarce a odumřely. Jejich podnože tato torza přerostly a
vytvořily neproniknutelnou houštinu, ve které roste z dalších dřevin pouze několik
náletových jasanů a černých bezů a jsou zde torza jabloní. Vzhledem k tomu, že
komunikace ke stavbě naruší jen část tohoto porostu a větší část bude zachována,
zůstane zde dostatečný prostor pro hnízdění ptactva a úkrytů pro zvěř. Ze
sadovnického hlediska je tento prostor zcela bez ceny a hodnoty. Žádnou z dřevin
hustého zápoje nelze využít pro budoucí ozelenění komunikace. Předpokládané
místo napojení parcely na stávající místní komunikaci v blízkosti vedení elektrického
vedení je patrné z následující fotodokumentace:
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Flora

Botanický průzkum byl proveden dne 6.7.2007. Na lokalitě bylo zjištěno celkem 77
druhů cévnatých rostlin včetně dřevin.
Popis lokality
Geobotanická charakteristika lokality
Fytogeografické členění
Fytogeografická oblast: termofytikum
Fytogeografický obvod: České termofytikum
Fytogeografický okres: Pražská plošina
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998)
lipová doubrava (Tilio - Betuletum)
Seznam lokalizací
1 - Tuklaty, okraje pole a trati V obce J trati
2 - Tuklaty, odbočka bývalé cesty V obce J trati
Seznam nalezených druhů rostlin
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek
Amaranthus retroflexus L. - laskavec ohnutý + : 1
Apera spica-venti (L.)P.B. - chundelka metlice : 1
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý : 2
Arenaria serpyllifolia L. agg. - písečnice douškolistá : 2
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený : 1, 2
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl : 1, 2
Astragalus glycyphyllos L. - kozinec sladkolistý : 2
Atriplex patula L. - lebeda rozkladitá : 1
Avena fatua L. - oves hluchý + : 1
Ballota nigra L. - měrnice černá : 1, 2
Bromus carinatus Hooker et Arnott - sveřep kýlnatý + : 1
Bromus hordaceus L. subsp.hordaceus - sveřep měkký : 2
Bromus sterilis L. - sveřep jalový : 2
Calamagrostis epigeios (L.)Roth - třtina křovištní : 2
Centaurea jacea L. subsp.jacea - chrpa luční pravá : 1
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní : 2
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Clematis vitalba L. - plamének plotní + : 2
Convolvulus arvensis L. - svlačec rolní : 1
Conyza canadensis (L.)Cronquist - turanka kanadská + : 1
Crepis biennis L. - škarda dvouletá : 1
Daucus carota L. - mrkev obecná : 1, 2
Dipsacus fullonum L. - štětka planá (+) : 2
Echinochloa crus-galli (L.)P.B. - ježatka kuří noha + : 1
Epilobium tetragonum L. - vrbovka čtyřhranná : 2
Erigeron annuus (L.)Pers.agg. - turan(hvězdník) roční : 1
Erysimum cheiranthoides L. - trýzel cheirovitý : 2
Euphorbia cyparissias L. - pryšec chvojka : 1
Falcaria vulgaris Bernh. - srpek obecný : 1, 2
Fraxinus excelsior L. - jasan ztepilý : 2
Galium album Mill. - svízel bílý : 2
Galium aparine L. - svízel přítula : 1
Geranium pratense L. - kakost luční : 1, 2
Geranium robertianum L. - kakost smrdutý : 2
Heracleum sphondylium L. - bolševník obecný : 1
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná : 1, 2
Chaerophyllum bulbosum L. - krabilice hlíznatá : 1
Lactuca serriola L. - locika kompasová : 1, 2
Lamium album L. - hluchavka bílá : 1
Lepidium ruderale L. - řeřicha rumní + : 1
Lolium perenne L. - jílek vytrvalý (+) : 1
Lotus corniculatus L. - štírovník růžkatý (+) : 1
Malus domestica Borkh. agg. - jabloň domácí + : 2
Matricaria discoidea DC. - heřmánek terčovitý : 1
Matricaria recutita L. - heřmánek pravý : 1
Melilotus albus Med. - komonice bílá : 2
Melilotus officinalis (L.)Pallas - komonice lékařská : 2
Papaver rhoeas L. - mák vlčí : 1, 2
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý : 1
Plantago major L. - jitrocel větší : 1
Poa compressa L. - lipnice smáčknutá : 1, 2
Polygonum arenastrum Bor. - truskavec obecný : 1
Portulaca oleracea L. subsp. oleracea - šrucha zelná pravá : 2
Potentilla argentea L. - mochna stříbrná : 2
Potentilla reptans L. - mochna plazivá : 1
Prunus cerasifera Ehrh. - slivoň myrobalán ++ : 2
Puccinellia distans (L.)Parl. - zblochanec oddálený + : 2
Rosa canina L. - růže šípková : 2
Rubus fruticosus agg. - ostružiník křovitý : 2
Rumex crispus L. - šťovík kadeřavý : 2
Salix caprea L. - vrba jíva (+) : 2
Sambucus nigra L. - bez černý : 1, 2
Saponaria officinalis L. - mydlice lékařská : 2
Securigera varia (L.)Lassen - čičorka pestrá : 2
Sedum hispanicum L. - rozchodník španělský ++ : 2
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)Greuter et Burdet - knotovka širolistá bílá : 1, 2
Sisymbrium loeselii L. - hulevník Loeselův + : 1, 2
Solidago canadensis L. - celík kanadský + : 2
Sonchus asper (L.)Hill - mléč drsný : 1
Sonchus oleraceus L. - mléč zelinný : 1, 2
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská : 1
Thlaspi arvense L. - penízek rolní : 1
Torilis japonica (Houtt.)DC. - tořice japonská : 1
Tragopogon orientalis L. - kozí brada východní : 2
Trifolium hybridum L. - jetel zvrhlý + : 2
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný + : 1, 2
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá : 2
Vicia cracca L. - vikev ptačí : 1

Na lokalitě bylo nalezeno 77 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.
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Vůči navržené stavbě nelze vznést z hlediska ochrany přírody žádné námitky za
předpokladu, že bude provedeno profesionální ozelenění stavby a nové příjezdové
komunikace.
Fauna

Kvalitativním průzkumem lokality (první šetření konec října 2006, poslední první
dekáda června 2007) byli dokladováni zástupci následujících druhů (zvláště
chráněné druhy podtrženy, označení kategorie zvláštní ochrany §§ -. silně ohrožený
druh, § - ohrožený druh):
•

•

•
•
•

savci – myšice (Apodemus sp.), rejsek (Sorex sp.), zajíc obecný (Lepus vulgaris), hraboš polní
(Microtus arvalis), krtek obecný (Talpa europaea), norník rudý (Clethrionoimys glareolus), kočka
domácí (Felis domestica), lasice kolčava (Mustela nivalis), kuna skalní (Martes foina), ježek
východní (Erinaceus concolor)
ptáci - strnad obecný (Emberzia citrinella), stehlík obecný (Carduelis carduelis), skřivan polní
(Alauda arvensis), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), holub hřivnáč (Columba palumbus),
h. domácí (C. livia f. domestica), bažant obecný (Phasianus colchicus), konipas bílý (Motacilla
alba), vrabec domácí (Passer domesticus), v. polní (Passer montanus), pěnice hnědokřídlá
(/Sylvia communis), koroptev polní (Perdix perdix-§) – pravděpodobné hnízdění, křepelka polní
(Coturnix coturnix - §§) – možné hnízdění, dále drozd kvíčala (Turdus pilaris); v porostech dřevin
podél komunikace dále pěnkava obecná (Fringilla coelebs), konopka obecná (Carduelis
cannabina), zvonek zelený (Carduelis chloris), kos černý (Turdus merula), sýkora koňadra (Parus
major), s. modřinka (P. coreuleus), brhlík lesní (Sitta europaea), budníček menší (Phylloscopus
collybita), rehek zahradní (Phoenicurus pohoienicurus), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), p.
pokřovní (S. curucca), červenka obecná (Erithacus rubecula), straka obecná (Pica pica); do
prostoru zaletuje lovit poštolka obecná (Falco tinnunculus), káně lesní (Buteo buteo), havran polní
(Corvus frugilegus), vlaštovka obecná (Hirundo rustica-§), rorýs obecný (Apus apus-§), kavka
obecná (Corvus monedula - §§)
plazi - výskyt třídy v zájmovém území zatím nepotvrzen
obojživelníci - nedoložen žádný výskyt zástupců třídy ve vlastním zájmovém území
z hmyzu zejména následující údaje:
♦ brouci - střevlík zrnitý (Carabus granulatus), s. měděný (C. cancellatus), střevlíčci Agonum
mülleri, A. sexpunctatum, A. dorsale, Pterostichus vulgaris, P. coreuleus, P. cupreus, Calathus
melanocephalus, C. erratus, Badister bipustulatus, kvapníci Amara aenea, A. familiaris,
Harpalus pubescens, H. affinis, mršníci rodu Hister, mrchožrouti Phosphuga atrata, Silpha
obscura, Aclypea opaca, hrobařík obecný (Nicrophorus vespillo);
páteříček žlutý
(Rhagonycha fulva), p. sněhový (Cantharis fusca), p. černavý (C. nigricans), p. obecný (C.
rustica), zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata), sporadicky na květech zlatohlávek Oxythyrea
funesta -§; blýskáčci rodu Meligethes, slunečko sedmitečné (Coccinella septempunctata), s.
dvoutečné (Adalia bipunctata), kovařík šedý (Agrypnus murinus); krasci Trachys minuta,
Anthaxia quadrimaculata, A. nitidula, Agrilus viridis; mandelinky rodu Gastroidea, mandelinka
topolová (Melasoma populi), m. bramborová (Lerptinotarsa decemlineata),
krytohlavové
Cryptocephalus sericesus, C. violaceus, vrbaři rodu Clytra, bázlivec černý (Galeruca
tanaceti), dřepčíci rodů Phyllotreta a Chalcoides, nosatci rodu Sitona, krytonosci rodu
Ceutorrhynchus, rýhonosec zelný (Luxus viridis),
diviznáčci rodu Cionus, nosatčíci rodu
Apion, zobonoska topolová (Byctiscus populi), z. březová (Deporaus betulae), květopas
jabloňový (Anthonomus pomorum);
tesařík černošpičký (Strangalia melanura), kozlíček
osikový (Saperda populnea), kozlíček ovocný (Tetrops preusta) aj.
♦ motýli - okáč poháňkový (Coenonympha pampilus), o. luční (Maniola jurtina), o. zední
(Pararge megera), babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), b. admirál
(Vanessa atlanta), b. osiková (Nymphalis antiopa), perleťovec menší (Issoria lathonia),
bělásek řepkový (Pieris napi), b. zelný (P. brassicae), b. řeřichový (Anthocaris cardamines),
žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni), ž. čičorečkový (Colias hyale), modrásci rodu
Plebejus, ohniváček černokřídlý (Lycaena phlaeas), můra gamma (Autographa gamma), m.
zelná (Mammestra brassicae), blýskavky rodu Phlogophora, píďalka angreštová (Abraxas
grossulariae), p. úhorová (Aplocera plagiata), bělokřídlec luční (Siona lineata), kropenatec
jetelový (Chiasmia clathrata), skvrnopásník lískový (Lomaspilis marginata), obaleč jablečný
(Emamonia /Cydia/ pomonella), přástevník šťovíkový (Phragmatobia fuliginosa),
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♦

•

blanokřídlí - na květech místně čmeláci (Bombus agrorum, B. pratorum, B. lapidarius, B.
terrestris – všichni §), sršeň obecná (Vespa crabro), vosa německá (Vespula germanica), v.
ryšavá (V. rufa), jízlivky rodu Eumenes, vosíci rodu Polistes, včela medonosná (Apis
melifera), pilatky rodů Tenthredo, Rhogogaster, pilatka švestková (Hoplocampa minuta),
mravenci rodů Lasius a Myrmica, lumci rodu Ophion aj.
♦ dvoukřídlí - pestřenky (Vollucella sp, Eusyrphus, Helophilus, Eristalis sp..), bzučivky rodů
Lucillia a Calliophora, moucha domácí (Musca domestica), vrtule třešňová (Rhagolestis
cerasi), tiplice rodu Tipula, muchničky rodu Simulium
♦ síťokřídlí - denivky rodu Hemerobius
♦ rovnokřídlí - kobylka zelená (Tettigonia viridisima), sarančata rodu Chortippus
♦ ploštice - kněžice páskovaná (Graphosoma lineatum), kněžice rodu Aelia, ruměnice pospolná
(Pyrhocoris apterus), vroubenky (Coreus sp.), lovčice rodu Nabis , zákeřnice červená
(Rhinocoris iracundus)
♦ škvoři – pod materiály škvoři rodu Forficula
Jiní bezobratlí – hlemýžď zahradní (Helix pomatia), páskovky rodu Cepaea, plzáci rodu Arion,
křižáci rodu Araneus, běžníci rodu Misumena, stínky rodu Oniscus, stonožky rodu Lithobius aj.
Zvláště chráněné druhy vyžadují jiný typ prostředí.

Ze zvláště chráněných druhů je nejvýznamnějším údajem potvrzení výskytu dvou
kurovitých ptáků – koroptve polní a křepelky polní jako druhů, běžně v regionu
využívající okraje polí a lada ke hnízdění, pro ostatní zvláště chráněné druhy ptáků
území slouží spíše jako loviště. Dále do prostoru zaletují vlaštovky a rorýsi. Na
květech byl zjištěn zlatohlávek Oxythyrea funesta jako sporadický návštěvník; na
květech lze dokladovat výskyt čtyř druhů čmeláků, plocha může představovat i
prostory pro zakládání hnízd. U čmeláků tak jde o potravní výskyty, zájmové území
nepředstavuje biotop pro přežívání unikátních nebo reprezentativních populací
takových druhů, i v okolí se zatím nachází i řada analogických ploch s podobným
druhovým složením fauny.
Zvláště chráněná území

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Významné krajinné prvky

V zájmovém území záměru se nenacházejí žádné VKP „ze zákona“, definované § 3
písm. b/ zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění.
V prostoru uvažovaného záměru se nenachází žádný registrovaný VKP podle § 6
zákona o ochraně přírody a krajiny, zpracovatelskému týmu Oznámení alespoň není
známa okolnost případné registrace některého přírodního segmentu v kontaktu nebo
blízkém okolí zájmového území za registrovaný VKP.

Evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Zájmové území není v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu
§ 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto
lokalit podle § 45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích
oblastí podle § 45e tohoto zákona.
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C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz
ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního
celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního
působení na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem
záchrany genofondu rostlin, živočichů
i celých geobiocenóz přirozeně se
vyskytujících v širším okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem
pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho užitečných funkcí.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, územní systém ekologické
stability definuje jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Vymezení a
hodnocení ÚSES patří podle tohoto zákona mezi základní povinnosti při obecné
ochraně přírody. Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků
a nájemců pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření je veřejným zájmem, na
kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.
Z hlediska územního plánování představují ÚSES jeden z limitů využití území (§2
stavebního zákona), který je třeba při řešení územního plánu respektovat jako jeden
z „předpokladů zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a
kulturních hodnot v území“.
Nejbližším prvkem ÚSES je nadregionální biokoridor K67 vedoucí zcela mimo
zájmové území. Další biokoridor (označen jako lokální) vede údolím potoka Výmoly.
Jedná se o soustavu rybníků, břehových porostů na stanovištích různého typu a
různého dřevinného složení, nivních luk a mokřadů. V údolí Výmoly je několik
lokálních biocenter.
Další významný nejbližší prvek ÚSES je přírodní rezervace Klánovický les. Jedná se
zde o ochranu a zachování význačných lesních společenstev – především
spontánních hybridů bříz a porostů bezkolencových doubrav.
V kontextu vlastního území pro řešení záměru je možno konstatovat absenci
skladebných prvků ÚSES. Územní systémy ekologické stability tak nebudou
záměrem posuzované stavby dotčeny. Lokalita je totiž situována mimo přímý dosah
prvků územních systémů ekologické stability
C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání
Charakter městské čtvrti

Tuklaty jsou obec ležící v okrese Kolín. Mají 687 obyvatel a jejich katastrální území
má rozlohu 815 ha. Jak je patrné z úvodního popisu oznámení
Nejbližší obytná zástavba je hodnocena jak z hlediska akustické, tak i imisní situace
v další části předkládaného oznámení.

Ochranná pásma

V nejbližším zájmovém území se nenacházejí ochranná pásma vodních zdrojů,
záměr není realizován v ochranném pásmu lesa.
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Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin,
nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek
nerostných surovin nebo mimo tuto Bilanci.
Architektonické a jiné historické památky

V případě zjištění výskytu archeologických památek bude nezbytné umožnit
záchranný archeologický výzkum (zpracování dokumentace).
Jiné charakteristiky životního prostředí

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány.
Vztah k územně plánovací dokumentaci

Stavba není v rozporu s územním plánem, jak je patrné z vyjádření v příloze
předkládaného oznámení.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo
a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Výstavba – znečištění ovzduší
Rozsah zemních prací není významný, přesto lze očekávat, že etapa výstavby
může představovat částečné narušení faktorů pohody. Případnou sekundární
prašnost lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou
formulována následující doporučení:
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především
v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních
zdrojů prašnosti budou minimalizovány; v případě nepříznivých klimatických podmínek
v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů 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; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti

Z hlediska etapy výstavby ve vztahu k nejbližším trvale obydleným objektům a při
respektování výše uvedených doporučení lze záměr považovat za realizovatelný.
Výstavba – hluk
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu v etapě výstavby lze vzhledem
k charakteru stavby označit za malé a nevýznamné. Vliv z hlediska hluku pro etapu
výstavby lze hodnotit za malý a málo významný.
Provoz
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
n
n
n
n

znečištění ovzduší
hluk (v etapě provozu)
znečištění vody a půdy
havarijní stavy

Znečištění ovzduší

V rozptylové studii jsou řešeny bodové, liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší
související s posuzovaným záměrem. Řešen je tak příspěvek posuzované betonárky
k imisní zátěži z hlediska frakce PM10, NO2 a benzenu. Výpočet z hlediska plošného
rozptylu škodlivin byl proveden s využitím programu SYMOS 97, verze 2006.
Z výsledků výpočtu ve variantě, která vyhodnocuje samotný příspěvek záměru je
patrné, že se nejedná o příspěvky, které by mohly významněji ovlivnit imisní zátěž
v zájmovém území.
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Hluk

Zpracovatel akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program HLUK+, verze 7.68profi na základě registrační karty z ledna 2000.

Posuzovaný záměr bude představovat provoz nových stacionárních, liniových a
plošných zdrojů hluku. Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou
situaci v území byla vypracována akustická studie, vyhodnocující provoz samotné
betonárky ve vztahu k nejbližším objektům obytné zástavby. Rozhodující význam
mají především zdroje hluku související se samotným provozem, protože podél
stávající komunikace v místě umístění uvažovaného záměru není obytná zástavba,
kromě toho se předpokládá podstatná změna dopravní situace, protože
severovýchodně od pozemku s uvažovanou výstavbou betonárky je ve fázi
schvalování územního řízení kruhový objezd a přeložka silnice I/12, z čehož vyplývá,
že betonárka by mohla být dopravně obsluhována ze stávající komunikace, sloužící
dne pouze k příjezdu ke kolejím ČD tratě Praha – Kolín:
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Řešené varianty

Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen
v následujících variantách a vychází ze vstupních podkladů, které byly zadány
objednatelem a upraveny pro využití výpočtovým programem HLUK+, verze 7.68 pro
etapu provozu:
Ø VARIANTA 1 – samotné příspěvky nového záměru
Ø VARIANTA 2 – stávající stav
Ø VARIANTA 3 – výhledový stav akustické situace v území (pozn. vzhledem ke
skutečnosti posoudit nejhorší stav je na stávající komunikaci I/12 zachována
doprava ze sčítání ŘSD z roku 2005 i když je patrné, že po realizaci
navrhovaného dopravního řešení dojde k poklesu dopravy na této komunikaci).
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Výpočtové oblasti a výpočtové body akustické studie
Vyhodnocení akustické situace v území bylo řešeno v 1 výpočtové oblasti pro celkem
3 modelově zvolené výpočtové body, které jsou dokladovány následujícím
podkladem a fotodokumentací:
Výpočtové body ve výpočtové oblasti:
VB 1
č.1

VB 3

VB 2

Fotodokumentace výpočtových bodů:

VB 1

VB 2 a VB 3
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Vstupní údaje pro výpočet ve variantě 1
Bodové zdroje
Zdrojem hluku v rámci uvažovaného záměru bude především technologie míchání a
násyp materiálu do mobilní míchačky. Pro posouzení hlučnosti zařízení bylo
modelově použito výsledků měření podobného zařízení, protože posuzovaný záměr
bude pracovat v podobném režimu. Následující citace jsou převzaty z podkladu
předaného oznamovatelem z měření na obdobném zařízení v Hradci Králové
Protokol o zkoušce č.F46/2007, EMPLA spol. s r.o., 2007):
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Uvedené výsledky jsou použity pro aktuální situaci předkládaného záměru
v modifikaci dispozice posuzované betonárky následovně:
Situace pozemku a umístění betonárky:
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Situace technologie a specifikace hluku z technologie:
Zdroj 1

Zdroj 3

Zdroj 4

Zdroj 2

Specifikace zdrojů:
Z1 – LAeq,T : 64,0 dB ve 2 m a výšce 1,5 m
Z2 – LAeq,T : 55,4 dB ve 2 m a výšce 1,5 m
Z3 – LAeq,T : 79,7 dB ve 2 m a výšce 1,5 m
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Dále je v areálu uvažován provoz lopatkového kolového nakladače, který byl ve
výpočtu definován ekvivalentní hladinou akustického tlaku 90 dB ve vzdálenosti 1 m
od zdroje. Hodnocen byl nejhorší stav, tedy že se bude pouze pohybovat na skládce
štěrkopísku nejblíže obytné zástavbě. Tento zdroj je označen jako Z4.
Plošné zdroje
Plošným zdrojem je uvažován provoz související s dopravní obslužností betonárky.
Dle předaných podkladů je dopravní zátěž odhadnuta na 7 300 pohybů TNA ročně a
na 1000 pohybů OA ročně. To znamená při uvažované sezónní výrobě trvající 170
dní denní pohyby 44 TNA a 12 OA.
Liniové zdroje
Liniovým zdrojem v rámci této varianty je vyvolaná doprava související s uvažovaným
záměrem s tím, že pohyby nákladních automobilů jsou uvažovány v denní době a ve
směru z betonárky k uvažovanému kruhovému objezdu mimo zastavěno část města
Úvaly. Je tedy opět uvažováno se 44 pohyby TNA a 12 pohyby OA.
Vstupní údaje pro výpočet ve variantě 2
V rámci této varianty jsou uvažovány stávající údaje o dopravě na komunikaci I/12.
USEK 05

Sil

N1

N2

PN2

N3

PN3

NS

A

PA

TR

PTR

T

O

M

S

1-0899

12

849

433

48

356

77

131

83

3

1

0

1981

7264

30

9275

1-0899:

OA = O + M = 7 294
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 1191
Pro rok uvedení do trvalého provozu byla doprava navýšena se zohledněním
následujících růstových koeficientů ŘSD:
rok
2000 - 2005
2000 - 2005
2000 - 2005
2005 - 2010
2005 - 2010
2005 - 2010

komunikace
I.
II.
III.
I.
II.
III.

osobní
1,16
1,14
1,12
1,14
1,11
1,09

nákladní
1,15
1,13
1,11
1,13
1,10
1,06

Stav bez realizace záměru:
1-0899:

OA = O + M = 7 907
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 1284
Vstupní údaje pro výpočet ve variantě 3
V této variantě jsou zohledněny zdroje hluku v areálu betonárky a vyvolaná doprava
související s provozem betonárky:
1-0899:

OA = O + M = 7 919
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 1328
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Použitá metoda výpočtu

Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový produkt
HLUK+, verze 7.68 profi, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí
generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území.
Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování hluku ve venkovním
prostředí je akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM / 510
- 3272 - 13.2.9695 ze dne 21. února 1996.Předpokládaná nejistota vlastního
predikčního modelu podle autora metodiky RNDr. Liberka je Um = 1,4 až 1,6 dB.
Hygienické limity
Zjištěný stav akustické situace ve vnějším prostoru (ať už na základě měření,
výpočtů, či na základě obojího) se posuzuje podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Výtah z Nařízení vlády č. 148/2006 Sb
§ 11
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních
prostorech staveb

(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve
venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad
25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na
pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého
provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou
noční dobu (LAeq,8h).
(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě z lehkých
zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném
nárazu tuhých těles, se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T podle odstavce 1.
(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C LCeq,T a
současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví
pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější
hodinu (LCeq,1h).
(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T
se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle
přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. Obsahuje-li
hluk tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce
-5 dB.
(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysokoenergetického impulsního hluku
se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní
hladina akustického tlaku C LCeq,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje na
charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku
A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se
rovná 50 dB.
(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se
stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému
podle 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.
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Důsledky pro řešení studie - etapa provozu
Z dikce Nařízení vlády vyplývají následující limity nejvýše přípustných hodnot hladiny
akustického tlaku A ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 2 m před fasádou obytných a
ostatních chráněných objektů a v prostoru, který je využíván k rekreaci, sportu, léčení,
zájmové a jiné činnosti. K výpočtovým bodům tak lze uplatnit korekci pod bodem 2) Přílohy
č.6. (tedy 55 dB pro denní dobu, 45 dB pro noční dobu) přičemž pro stacionární zdroje hluku
a ostatní zdroje v prostoru obalovny je nezbytné plnit základní hygienický limit

Provoz betonárky je uvažován pouze v denní době.
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Výsledky výpočtů
Varianta 1 – příspěvky záměru – den

HLUK+ verze 7.68 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2007\TUKLATY\HLUK\V1.ZAD
Vytištěno: 28.7.2007 8:46
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 562.4; 834.9 |
8.1 | 34.4 | 34.4 |
|
|
| 1 |
6.0 | 562.4; 834.9 | 11.3 | 34.6 | 34.6 |
|
|
| 2 |
3.0 | 596.0; 870.4 | 27.4 | 41.3 | 41.5 |
|
|
| 2 |
6.0 | 596.0; 870.4 | 27.4 | 41.3 | 41.4 |
|
|
| 3 |
3.0 | 615.2; 875.5 | 27.6 | 41.7 | 41.8 |
|
|
| 3 |
6.0 | 615.2; 875.5 | 27.6 | 41.7 | 41.8 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 2 – stávající stav– den

HLUK+ verze 7.68 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2007\TUKLATY\HLUK\V2.ZAD
Vytištěno: 28.7.2007 8:58
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 562.4; 834.9 | 29.3 |
| 29.3 |
|
|
| 1 |
6.0 | 562.4; 834.9 | 33.3 |
| 33.3 |
|
|
| 2 |
3.0 | 596.0; 870.4 | 43.7 |
| 43.7 |
|
|
| 2 |
6.0 | 596.0; 870.4 | 44.1 |
| 44.1 |
|
|
| 3 |
3.0 | 615.2; 875.5 | 46.1 |
| 46.1 |
|
|
| 3 |
6.0 | 615.2; 875.5 | 46.3 |
| 46.3 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Varianta 3 – výhledový stav – den

HLUK+ verze 7.68 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2007\TUKLATY\HLUK\V3.ZAD
Vytištěno: 28.7.2007 8:53
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 562.4; 834.9 | 29.4 | 34.4 | 35.6 |
|
|
| 1 |
6.0 | 562.4; 834.9 | 33.3 | 34.6 | 37.0 |
|
|
| 2 |
3.0 | 596.0; 870.4 | 43.8 | 41.3 | 45.7 |
|
|
| 2 |
6.0 | 596.0; 870.4 | 44.2 | 41.3 | 46.0 |
|
|
| 3 |
3.0 | 615.2; 875.5 | 46.2 | 41.7 | 47.5 |
|
|
| 3 |
6.0 | 615.2; 875.5 | 46.3 | 41.7 | 47.6 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Zhodnocení výsledků a závěr

Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen v již
uvedených variantách a vycházel ze vstupních podkladů, které byly zadány
objednatelem a upraveny pro využití výpočtovým programem HLUK+, verze 7.68.
Řešeny byly následující varianty:
Ø VARIANTA 1 – samotné příspěvky nového záměru
Ø VARIANTA 2 – stávající stav: Stávající stav akustické situace v území
Ø VARIANTA 3 – výhledový stav: Výhledový stav v území při realizaci záměru
Výsledky výpočtů jsou sumarizovány v následujících tabulkách:
Tab.: Příspěvek záměru - den, LAeq (dB)
v.bod

Výška (m)

1
1
2
2
3
3

den
D
8,1
11,3
27,4
27,4
27,6
27,6

3.0
6.0
3.0
6.0
3.0
6.0

P
34,4
34,6
41,3
41,3
41,7
41,7

C
34,4
34,6
41,5
41,4
41,8
41,8

Tab.: Porovnání variant č.2 a č.3 - den – LAeq (dB)
D – doprava, P – průmysl, C – celkem
v.bod

1
1
2
2
3
3

Výška (m)

3.0
6.0
3.0
6.0
3.0
6.0

V3

V2
D

P

C

D

P

C

Rozdíl V3 – V2

Limit průmyslové
zdroje

limit - den

29,3
33,3
43,7
44,1
46,1
46,3

0
0
0
0
0
0

29,3
33,3
43,7
44,1
46,1
46,3

29,4
33,3
43,8
44,2
46,2
46,3

34,4
34,6
41,3
41,3
41,7
41,7

35,6
37,0
45,7
46,0
47,5
47,6

+ 6,3
+ 3,7
+ 2,0
+ 1,9
+ 1,4
+ 1,3

50
50
50
50
50
50

55
55
55
55
55
55

Z uvedených výsledků výpočtů vyplývá, že při předpokládaných hlukových
parametrech zdrojů hluku zejména z technologie betonárky nedojde u nejbližších
objektů obytné zástavby k překročení hygienického limitu pro denní dobu (50 dB) a
ani se zohledněním vyvolané dopravy nedojde k překročení limitu 55 dB pro denní
dobu. Pro další projektovou přípravu je doporučeno respektování následujícího
opatření:
• po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších
objektů stávající obytné zástavby respektive územním plánem navrhované obytné zástavby;
vydání kolaudačního rozhodnutí podmínit výsledky kontrolního měření u těchto
výpočtových bodů
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D.I.2. Vlivy na ovzduší
Výstavba

Vlastní stavební práce mohou být zdrojem prašnosti, a to především sekundární. Pro
etapu výstavby jsou proto formulována odpovídající doporučení pro další projektovou
přípravu v kapitole vlivů na obyvatelstvo.
Provoz

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu bylo provedeno porovnání
imisní zátěže u nejbližších objektů obytné zástavby pro stávající a výhledový stav,
přičemž toto porovnání imisní situace bylo provedeno proPM10, NO2, a benzen jako
charakteristické látky související s dopravou a s provozem betonárky.
Vyhodnocení imisní zátěže
Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program SYMOS 97, verze 2006 na základě registrační karty z měsíce února 2003:

Zpracovatel rozptylové studie je držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování
rozptylových studií č.j. 2370/740/03 udělené Ministerstvem životního prostředí ČR.
Řešené varianty a výpočtové body
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen v jedné variantě vyhodnocující příspěvky
záměru k imisní zátěži.
Výpočet byl proveden ve výpočtové síti o kroku 10 m pro 1681 výpočtových bodů.
Dále byl výpočet rozšířen o 3 výpočtové body mimo síť, zahrnující nejbližší objekty
obytné zástavby ve vztahu k navrhovanému záměru (2001 a 2003), které jsou
totožné s výpočtovými body akustické studie.
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Vstupní podklady pro výpočet
Zdroje související s provozem betonárky
V prostoru výrobny se bude nacházet úložiště písku a kameniva, které bude odtud
transportováno do zásobníků a odtud do míchačky. Podle údajů EPA pro obalovny
živičných směsí je odhad emisí TZL z této činnosti 0,22 kg/hod provozu. Při FPD
1360 hod /rok posuzované betonárky by to činilo 300 kg/rok. EPA ale emise
stanovuje pro kapacity cca 60 000 t/rok, zde v betonárce bude spotřeba písku a
kameniva 18 000 t, tedy cca třetinová. Lze proto odhadnout roční emise při 170
dnech provozu na 100 kg/rok.
V prostoru výrobny jsou umístěny tři zásobníky na sypké hmoty. Je udáváno, že na
silu pro cement je (nebo bude) umístěn prachový tkaninový filtr typu IFV 15 S. Roční
spotřeba cementu je udávána na 2 500 t. Při jednom plnění sila (25 t) unikne 19 m3
vzdušiny s obsahem TZL na výstupu z filtru max. 15 mg/m3. Při roční spotřebě
cementu 2 500 t budou emise ze sila 0,03 kg při FPD plnění sil odhadovaných na 40
hodin.
Liniové a plošné zdroje
V dále uvedených bilancích bylo pracováno s následujícími emisními faktory,
podrobněji specifikovanými v úvodní části předkládaného oznámení:
Typ vozidla
OA
LNA
TNA

Emisní
úroveň
EURO 4
EURO 4
EURO 4

Rychlost
(km/h):
50
50
50

NOx
0,1139
0,2350
1,4191

Emisní faktor (g/km)
PM 10
0,0005
0,0299
0,0701

Benzen
0,0019
0,0013
0,0075

Liniové zdroje

Liniovým zdrojem v rámci této varianty je vyvolaná doprava související s uvažovaným
záměrem s tím, že pohyby nákladních automobilů jsou uvažovány v denní době a ve
směru z betonárky k uvažovanému kruhovému objezdu mimo zastavěno část města
Úvaly. Je tedy opět uvažováno se 44 pohyby TNA a 12 pohyby OA. Na základě
uvedených skutečností je realizována následující bilance emisí:
Tab.: Emise z liniových zdrojů (příspěvky)
-1

Úsek

g/m.s
5,317 E-06

Úsek

g/m.s
2,575 E-07

-1

NOx
-1
kg/km.den
0,0638072
PM 10
-1
kg/km.den
0,0030904

-1

t/km. rok
0,0108472

-1

g/m.s
2,94 E-08

Benzen
-1
kg/km.den
0,0003528

-1

t/km. rok
5,998 E-05

-1

t/km. rok
0,0005254

Plošné zdroje

Jako plošný zdroj je uvažován volnoběžný chod motorů v prostoru nakládky a
vykládky nákladních vozidel a na ploše parkoviště OA. Pro výpočet hmotnostního
toku emisí z plošného zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů byl pro
volnoběh použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě
uvedeného předpokladu, při uvažovaném pohybu automobilů, při použití emisních
faktorů pro rok 2008 a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující
hmotnostní toky emisí ze stávajících plošných zdrojů:
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Tab.: Suma emisí z plošného zdroje
-1

Plošný zdroj

g.s
0,0011078

Plošný zdroj

g.s
5,365 E-05

-1

NOx
-1
kg.den
0,0319036
PM 10
-1
kg.den
0,0015452

-1

-1

t. rok
0,0054236

g.s
6,125 E-06

Benzen
-1
kg.den
0,0001764

-1

t. rok
2,999 E-05

-1

t. rok
0,0002627

Imisní limity

Pokud bereme v úvahu příslušné Nařízení vlády k zákonu o ovzduší ve vztahu
k vyhodnocovaným škodlivinám, potom dle tohoto NV č. 597/2006 Sb. je nezbytné
respektovat dále uvedené imisní limity. Všechny uvedené přípustné úrovně
znečištění ovzduší pro plynné znečišťující látky se vztahují na standardní podmínky objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak 101,325 kPa. U všech
přípustných úrovní znečištění ovzduší se jedná o aritmetické průměry.
Část A
Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí, přípustné četnosti jejich překročení a
meze tolerance
1. Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich překročení
Znečišťující látka
Oxid siřičitý
Oxid siřičitý
Oxid uhelnatý
PM10
PM10

Doba průměrování
1 hodina
24 hodin
maximální
denní
1)
průměr
24 hodin
1 kalendářní rok

Imisní limit
-3
350 µg.m
-3
125 µg.m
-3
osmihodinový 10 mg.m
-3

50 µg.m
-3
40 µg.m

Přípustná četnost překročení za kalendářní rok
24
3
35
-

Poznámka: 1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením
osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou
hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni ve kterém končí, tj. první výpočet je proveden
z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední
výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin

2. Imisní limity oxidu dusičitého a benzenu a přípustné četnosti jejich překročení (dle
§ 4 odst. 2 nař. vl. 597/2006 Sb. musí být těchto limitů dosaženo nejpozději do 31.
12. 2009)
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Benzen

1 hodina
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

200µg.m
-3
40µg.m
-3
5 µg.m

-3

Přípustná četnost překročení za kalendářní
rok
18
-

3. Meze tolerance imisních limitů oxidu dusičitého a benzenu
Znečišťující látka
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Benzen

Doba průměrování
1 hodina
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

2006
-3
40 µg.m
-3
8 µg.m
-3
4 µg.m

2007
-3
30 µg.m
-3
6 µg.m
-3
3 µg.m

2008
-3
20 µg.m
-3
4 µg.m
-3
2 µg.m

2009
-3
10 µg.m
-3
2 µg.m
-3
1 µg.m

Část B
Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka
Oxid siřičitý
1)
Oxidy dusíku

Doba průměrování
kalendářní rok a zimní období (1. října - 31. března)
1 kalendářní rok

Imisní limit
-3
20 µg.m
-3
30 µg.m

Poznámka: 1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený
v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého
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Metodika výpočtu

Použitá větrná růžice
Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3
rychlosti větru zpracovaný ČHMÚ (originál růžice je dostupný u zpracovatele
oznámení). Základní parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a
v grafu generované programem SYMOS97’ verze 2006:

Úvaly
STABILITNÍ RŮŽICE

RYCHLOSTNÍ RŮŽICE
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Metodika výpočtu rozptylové studie
V roce 1998 doporučilo MŽP ČR metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty
znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998
ve věstníku MŽP, částka 3. Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice
SYMOS'97 byly přizpůsobené tehdy platné legislativě, aby byly na minimum
omezené problémy s používáním metodiky v praxi a aby výsledky byly přímo
srovnatelné s platnými imisními limity a přípustnými koncentracemi znečišťujících
látek v ovzduší. V souvislosti se vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního
prostředí přizpůsobuje platným evropským předpisům a proto v ní vznikají změny, na
které musí reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále
k výsledkům snadno použitelným v běžné praxi. Tuto možnost poskytuje upravená
metodika SYMOS 97, verze 2003.
Hlavní změny metodiky zahrnuté v programu jsou:
-

stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako hodinových
průměrných hodnot koncentrací
stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako denních průměrných
hodnot (PM10 a SO2) nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací
hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx)
nový výpočet frakce spadu prachu - PM10

SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro
stacionárních zdrojů.

modelování

znečištění ze

Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS umožňuje :
ü výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1), plošných (typ
zdroje 2) a liniových zdrojů (typ zdroje 3)
ü výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného)
ü stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 30000 referenčních
bodů) a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování
výsledků výpočtů
ü brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability
mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů
pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění
ovzduší ve vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní
střech budov. Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění
pod inverzní vrstvou ve složitém terénu a při bezvětří.
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru
terénu mezi zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou
matice hodnot výškopisu v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. Do
výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech - v řadě případů je
nutno počítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka
nedosahuje své maximální výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají
exhalace, a lze tedy počítat koncentrace i ve velmi malé vzdálenosti od zdroje.
Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou
vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. Korekce efektivní výšky na vliv
terénu – v případě pokud mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený, tak
se předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje podél svahů vzhůru.
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Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou
z atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy.
Fyzikální procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici, podle způsobu, jakým
jsou příměsi odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky
na zemském povrchu, mokrá depozice je vychytávání těchto látek padajícími
srážkami a vymývání oblačné vrstvy. Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky
v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek. Pro první přiblížení se látky dělí
do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce na depozici a
transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé
znečisťující látky lze rozdělit do těchto tří kategorií:
Kategorie
I
II
III

Průměrná doba setrvání v atmosféře
20 h
6 dní
2 roky

Následuje rozdělení základních znečišťujících látek dle kategorií:
Znečišťující látka
oxid siřičitý
oxidy dusíku
oxid dusný
amoniak
sirovodík
oxid uhelnatý
oxid uhličitý
metan
vyšší uhlovodíky
chlorovodík
sirouhlík
formaldehyd
peroxid vodíku
dimetyl sulfid

Kategorie
II
II
III
II
I
III
III
III
III
I
II
II
I
I

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na
horách – v atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých
zdrojů nemůže dostat. Model obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu
horní hranice inverze, které jsou odvozeny z aerologických měření teplotního
zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici Praha-Libuš.
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití
maximálního výkonu.
Výpočet koncentrací z plošných zdrojů – postupuje se tak, že plošný zdroj se rozdělí
na dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí
v závislosti na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu. Pokud plošný zdroj nebo
jeho element tvoří část obce se zástavbou a lokálními topeništi tak se za efektivní
výšku dosazuje střední výška budov v daném elementu zvýšená o 10 m.
Výpočet koncentrací z liniových zdrojů – liniovými zdroji se rozumí zejména silnice
s automobilovým provozem. Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového
zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj rozdělíme na dostatečný počet délkových
elementů.
K výpočtu průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou
růžici, tj. stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při
všech třídách stability a třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje
relativní četnosti v procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve
všech třídách stability. Při vytváření podrobné větrné růžice se lineárně interpoluje
mezi těmito hodnotami. Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená
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hodnota), ale i po 0.5°, 3°, 5° a nebo je možné zvolit krok výpočtu vlastní, přičemž
jeho hodnota musí být v rozsahu 0,5° – 45° a musí dělit číslo 45 beze zbytku.
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku . Pozornost je třeba
věnovat tomu, zda jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice
reprezentativní pro dané místo výpočtu. Posouzení této reprezentativnosti je však
záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii terénu a vzdálenosti
stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických oblastí a je zcela v kompetenci
ČHMÚ.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle
rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti:
Třída větru
slabý vítr
střední vítr
silný vítr

Třída rychlosti větru
1.7 m/s
5.0 m/s
11.0 m/s

Pozn.: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m
nad zemí.

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosféře teplotní
zvrstvení. Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší:
Třída stability
I.
II.

Název
superstabilní
stabilní

III.

izotermní

IV.
V.

normální
konvektivní

Popis třídy stability
silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu
běžné inverze,špatné podmínky rozptylu
Slabé inverze,izotermie nebo malý kladný teplotní gradient
často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky
indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek

Ne všechny rychlosti větru se vyskytují za všech tříd stability atmosféry. V praxi
dochází k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která
je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru
větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě
toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
rozptylová podmínka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

třída stability
I
II
II
III
III
III
IV
IV
IV
V
V

rychlost větru
1,7
1,7
5
1,7
5
11
1,7
5
11
1,7
5

Program je určen také pro výpočet koncentrací pevných znečisťujících látek. Do
výpočtu je v tomto případě zahrnuta pádová rychlost prašných částic, vstupními údaji
se zadává rozložení velikosti prašných částic (velikost částice a její četnost).
Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy
oxidů dusíku označené jako NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň
jako NOx byly (a dodnes jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní
faktory z průmyslu, energetiky i z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena zejména
dvěmi složkami, a to NO a NO2. Nová legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve
vztahu k ochraně ekosystémů, ale zavádí nově imisní limit pro NO2 ve vztahu
k ochraně zdraví lidí, zřejmě proto, že pro člověka je NO2 mnohem toxičtější než NO.
Problém spočívá v tom, že ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při spalovacích
procesech) je společně s horkými spalinami emitován převážně NO, který teprve pod
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vlivem slunečního záření a ozónu oxiduje na NO2, přičemž rychlost této reakce
značně závisí na okolních podmínkách v atmosféře. Protože předpokládáme, že
vstupem do výpočtu zůstanou emise NOx, je nutné upravit výpočet tak, aby jednak
poskytoval hodnoty koncentrací NO2 a jednak zahrnoval rychlost konverze NO na
NO2 v závislosti na rozptylových podmínkách. Podle dostupných informací obsahují
průměrné emise NOx pouze 10 % NO2 a celých 90 % NO. Pro popis konverze NO na
NO2 je v metodice proveden podrobný popis. Pro představu, jak bude vypadat podíl
c/c0, tj. jakou část z původní koncentrace NOx bude tvořit NO2 v závislosti na třídě
stability ovzduší a vzdálenosti od zdroje, byly vypočtené hodnoty c/c0 uspořádané do
tabulky. Pro rychlost větru byla použita nejnižší hodnota z třídních rychlostí podle
metodiky SYMOS a to 1,7 m/s.
třída stability
I
II
III
IV
V

podíl koncentrací NO2 / NOx
vzdálenost 1 km
0,149
0,156
0,174
0,214
0,351

vzdálenost 10 km
0,488
0,532
0,618
0,769
0,966

vzdálenost 100 km
0,997
0,999
1,000
1,000
1,000

Z tabulky je zřejmé, že na velkých vzdálenostech se všechen NO transformuje na NO2, ale
ve vzdálenosti 1 km budou koncentrace NO2 dosahovat pouze hodnot 15 - 35 % původně
vypočtených koncentrací NOx. Při vyšších rychlostech větru bude tento podíl ještě nižší.
Imisní pozadí

Imisní pozadí zájmového území je dokladováno v popisné části předkládaného
oznámení.
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Výsledky výpočtu rozptylové studie
Výsledky výpočtů modelových koncentrací pomocí programu SYMOS97‘ verze 2003
jsou sumarizovány v tabulkách a mapových zobrazeních jednotlivých polutantů a
charakteristik, a to jak pro body ve zvolené výpočtové síti, tak následně i pro body
mimo tuto výpočtovou síť.
Obsah tabulek pro jednotlivé počítané polutanty jsou následující:
první řádek:
číslo výpočtového bodu
druhý řádek:
vypočtená charakteristika polutantu dle následující tabulky
Polutant
NO2

Hodnocená charakteristika
Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr / 1 h
Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr / 1 h
Aritmetický průměr /1 rok

PM10
benzen

Veškeré příspěvky k imisní zátěži sledovaných škodlivin jsou v následujících
tabulkách uvedeny v µg.m-3.
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Příspěvky k imisní zátěži NO2 - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681
minimum
0,000208

maximum
0,009386

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2003
minimum
0,000492

maximum
0,000527

Bod
2001
2002
2003

hodnota
0,000492
0,000501
0,000527
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Příspěvky k imisní zátěži NO2 - Aritmetický průměr 1 hod [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681
minimum
0,016385

maximum
0,346234

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2003
minimum
0,040811

maximum
0,051428

Bod
2001
2002
2003

hodnota
0,051428
0,042249
0,040811
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Příspěvky k imisní zátěži PM10 - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681
minimum
0,000163

maximum
0,019273

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2003
minimum
0,000669

maximum
0,000728

Bod
2001
2002
2003

hodnota
0,000669
0,000677
0,000728
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Příspěvky k imisní zátěži PM10 - Aritmetický průměr 24 hod [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681
minimum
0,043270

maximum
1,200730

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2003
minimum
0,137150

maximum
0,148265

Bod
2001
2002
2003

hodnota
0,137150
0,138052
0,148265
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Příspěvky k imisní zátěži benzenu - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681
minimum
0,000008

maximum
0,000502

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2003
minimum
0,000020

maximum
0,000022

Bod
2001
2002
2003

hodnota
0,000020
0,000021
0,000022
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Závěr:
Výpočet příspěvků k imisní zátěži související s posuzovaným záměrem byl proveden
ve výpočtové síti o kroku 10 m pro 1681 výpočtových bodů. Dále byl výpočet rozšířen
o 3 výpočtové body mimo síť, zahrnující nejbližší objekty obytné zástavby ve vztahu
k navrhovanému záměru (2001 a 2003).
Ve výpočtu z liniových zdrojů emisí byly použity pro vyhodnocení příspěvků
z dopravy emisní faktory pro rok 2006 dle programu MEFA v. 06 (Mobilní Emisní
Faktory, verze 2006). Program byl vytvořen autorským kolektivem pracovníků
VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité výpočetní vztahy vycházejí
z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice. Při
konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a ověřených emisních dat
vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla využita databáze
HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která představuje oficiální
datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové republice Německo, ve
Švýcarsku a v Rakousku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím dalších
zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních testů
charakteristických zástupců vozového parku ČR.
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 verze 2006 je programový systém pro
modelování znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané
stávající legislativou v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce
jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo
výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících
látek:
Varianta
škodlivina
Příspěvky záměru NO2
NO2
PM10
PM10
Benzen

Výpočtová síť
min
max
0,00020799 0,00938644
0,01638511 0,34623374
0,00016328 0,01927298
0,04326997 1,20073036
0,00000754 0,00050164

Charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 24 hod
Aritmetický průměr 1 rok

Body mimo síť
min
max
0,00049178 0,00052703
0,04081142 0,05142796
0,00066928 0,00072794
0,13714988 0,14826467
0,00002036 0,00002215

Vyhodnocení výsledků
Příspěvky k imisní zátěži NO2

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru. Nejbližší monitorovací stanice AIM
nesignalizují překračování imisních limitů pro tuto škodlivinu.
Příspěvek posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru
pohybuje do 0,01 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,0006 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, takže i se zohledněním pozadí nelze předpokládat v souvislosti
s posuzovaným záměrem překročení imisního limitu z hlediska roční průměrné
koncentrace.
Příspěvky posuzovaného záměru ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru
z hlediska samotného záměru nepřesáhnou 0,35 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,06
µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, což lze označit za relativně malý příspěvek jak
ve vztahu k pozadí, tak i z hlediska platného imisního limitu pro hodinový aritmetický
průměr, který by neměl být v souvislosti s posuzovaným záměrem překročen.
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Příspěvky k imisní zátěži PM10

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska
ročního aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický
průměr potom 50 µg.m-3 (s možností překročení této limitní koncentrace 35 krát za
rok).
Nejbližší stanice AIM nesignalizují překračování ročního aritmetického průměru,
epizodně však může docházet k překračování 24 hodinového aritmetického průměru.
Příspěvky posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru
pohybují ve výpočtové síti do 0,02 µg.m-3, u nejbližších objektů obytné zástavby do
0,0007 µg.m-3, takže i se zohledněním pozadí nelze předpokládat v souvislosti
s posuzovaným záměrem překročení imisního limitu z hlediska roční průměrné
koncentrace.
Příspěvky posuzovaného záměru se z hlediska 24 hodinového aritmetického
průměru pohybují ve výpočtové síti do 1,20 µg.m-3, u nejbližších objektů obytné
zástavby do 0,15 µg.m-3.Také uvedené příspěvky lze označit z hlediska imisní zátěže
za neproblematické.
Z výsledků výpočtů lze vyslovit závěr, že celkové příspěvky posuzovaného záměru
na imisní zátěži frakcí PM10 lze označit za malé a málo významné.
Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území

Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 5
µg.m-3. Příspěvek řešených zdrojů vnáší do území roční koncentraci 0,0005 µg.m-3
ve výpočtové síti, respektive do 0,00003 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Ve
vztahu k uvedeným příspěvkům lze vyslovit závěr, že posuzovaný záměr nebude
přinášet podstatnou změnu v imisní zátěži této škodliviny a nedojde k překračování
imisního limitu pro benzen.

D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti a na vodní toky

Stávající povrchové vody odtékají volně do krajiny, v nové koncepci řešení odvádění
srážkových vod je navrhováno svedení povrchových vod přes sedimentační nádrž,
ze které budou využívány v době provozu betonárky do výroby betonu. V době mimo
provoz přes zasakovací pás budou volně vsakovat.
V následující tabulce je proveden výpočet ročního množství vypouštěných
srážkových vod z areálu závodu, vycházející ze zadaných zpevněných ploch a
z průměrného ročního úhrnu srážek v hodnoceném regionu ve výši cca 550 mm za
rok. Bilance přívalového deště vychází z intenzity deště 126 l/s.ha.
Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod
2

Zpevněné plochy

Plocha [m ]
1 225

Koeficient odtoku
0,7

3

Qr [m /rok]
472

Tab: Bilance odtokových poměrů
2

Zpevněné plochy

Plocha [m ]
1 225

Koeficient odtoku
0,7
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Q (l/s)
10.8

3

Q [m /15min]
9,72
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Z uvedených bilancí vznikajících srážkových vod vyplývá, že se jedná o nevýznamný
objem vznikajících vod, které výrazněji neovlivní odtokové poměry v zájmovém
území. Se záměrem nejsou spojeny žádné vlivy na vodní toky.
Vlivy na jakost povrchových vod

Etapa výstavby
Potenciální riziko kontaminace z hlediska vlastního hodnoceného záměru může
nastat v etapě výstavby. Pro eliminaci tohoto rizika jsou v doporučeních této
dokumentace v etapě výstavby navržena následující opatření:
•

pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek
škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu

•

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

•

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty
vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště

Etapa provozu
Záměr negeneruje vznik žádných technologických vod opouštějících areál obalovny,
protože všechny vznikající vody znovu využity ve výrobě.
Hygienické zázemí bude produkovat při uvažovaných 2-3 pracovnících v sezóně cca
45 m3/rok splaškových vod. Tyto budou jímány v bezodpadové vodotěsné jímce o
objemu 6 m3 a budou odváženy na smluvní BČOV.
Potenciální riziko ovlivnění jakosti vod by mohlo souviset s používáním plastifikátorů,
které dle předaných podkladů budou v potřebném provozním množství dováženy v
sudech, které budou umístěny v záchytné vaně situované pod konstrukcí sila na
cement.
V této souvislosti s navrhovaným řešením odpadních vod je pro další přípravu
záměru formulováno následující doporučení:
• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby atesty nepropustnosti všech vybudovaných
záchytných a havarijních jímek

Záměr by v projektované podobě neměl představovat výraznější riziko ovlivnění
jakosti povrchových a podzemních vod.

D.I.4. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy

Realizace záměru nepředstavuje nároky na PUPFL.
V rámci předkládaného záměru bude dle předaných podkladů trvale odnímáno
zemědělské výrobě 1225 m2 na parcele č. 711. Dle uvedené BPEJ (21000) se jedná
o pozemek v třídě ochrany I.
Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo
provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne
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1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997. Tento Metodický pokyn
v článku III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 zákona) stanovuje:
1)

Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany ZPF k zásadám
jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí je na ploše určené schválenou
dokumentací.

2)

Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou v odstavci 1,
orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec 6 zákona vydá zejména:
a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových),
b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí,
c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně navazujícím na plochy
určené k nezemědělskému využití schválenou dokumentací nebo navazující na stávající zástavbu a to
do velikosti maximálně 1 200 m2,
d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde není uvažováno s
pořízením dokumentace,
e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona.
V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany zemědělského půdního fondu, které jsou pro účely
ochrany ZPF uvedeny v příloze, nazvané třídy ochrany zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje:

1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických
regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu
jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také
jen podmíněně zastavitelné.
3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít
pro eventuální výstavbu.
4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen
„BPEJ“), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd
mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce
ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd
lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm
ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů
ochrany životního prostředí.

Z uvedených podkladů je patrné, že pozemek je klasifikován třídou ochrany I., kam
jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy. Z tohoto pohledu bez ohledu na velikost
záboru je nezbytné vliv označit z hlediska významnosti za vliv významný, z hlediska
velikosti za středně velký.
Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF vydal odbor životního prostředí
a zemědělství Městského úřadu v Českém Brodě dne 22.3.2996, č.j. 4257/06/ŽP-J.
Celkový rozsah trvalého vynětí činí 1 225 m2. Uvedený souhlas zjevně souvisí
s plánovaným rozvojem obce z hlediska vzniku průmyslové zóny.
Pro další projektovou přípravu jsou formulována následující doporučení:
•

v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro
odnětí zemědělské půdy podle bonit a kultur

•

zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii,
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF
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Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i
použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří
investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně
vyhovujícího způsobu využití nebo odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby
odpovídá hlavní dodavatel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do
smlouvy o provedení prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby
nelze objektivně určit. Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby
byly v dalších stupních projektové dokumentace respektovány následující podmínky:
•

v následujících
stupních
projektové
dokumentace
specifikovat
prostory
pro
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek závadných vodám ze
všech předpokládaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány
pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany
vod a odpadovém hospodářství

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

ke kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu
výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Realizace záměru je spojena s výraznější změnou místní topografie ve smyslu, že
bude muset dojít k vyrovnání pláně mírného svahu na základové spáry jednotlivých
subareálů nebo objektů. V daném kontextu lze ale konstatovat, že tyto úpravy se
nemusí odrazit do zhoršení erozního ohrožení pozemků, takže vliv na stabilitu a
erozi půdy lze pokládat za nevýznamný (předpoklad vyrovnání po vrstevnicích).
Vlivy na chráněné části přírody

V území ovlivněném posuzovanou stavbou se nenachází žádné zvláště chráněné
území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění.
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu
a erozi půdy.

D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.

90

Betonárka v k.ú. Tuklaty na p.č. 711
Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Vlivy na prvky dřevin rostoucích mimo les

Záměr bude znamenat zásah do mimolesních porostů dřevin, zejména z důvodu
řešení dopravního napojení areálu. Z hlediska dendrologického se nejedná o výrazně
kvalitní dřeviny, jak je patrné z popisné části předkládaného oznámení. Vzhledem k
tomu, že komunikace ke stavbě naruší jen část tohoto porostu a větší část bude
zachována, zůstane zde dostatečný prostor pro hnízdění ptactva a úkrytů pro zvěř.
Ze sadovnického hlediska je tento prostor zcela bez ceny a hodnoty. Žádnou z dřevin
hustého zápoje nelze využít pro budoucí ozelenění komunikace. Pro další
projektovou přípravu jsou formulována následující doporučení:
•

do POV stavby bude promítnuta situace se zachováním hodnotnějších stromů
v dosahu dopravních tras pro převozy materiálů

•

veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu
zásadně v období vegetačního klidu

•

v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit zajistit ochranu každého stromu ve
smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch
pro vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen
korun stromů a kmenů)

řešit

Vlivy na floru
Záměr neznamená ohrožení reprezentativních nebo unikátních populací zvláště
chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin; v zájmovém území výstavby
ani v kontaktu s ním se plochy s výskyty takových druhů (ani jednotlivě) nenacházejí.
Objekt betonárky nenarušuje žádnou přirozenou lokalitu trvalého výskytu zvláště
chráněných druhů rostlin. Stavba nemůže negativně ovlivnit přirozenou flóru území,
neboť tato je již dávno pozměněna.
Dotčeny jsou především běžné fytocenózy, nacházející se v okolí záměru.
S ohledem na převahu zcela běžných druhů rostlin v uvedených prostorech se vlivy
na druhové složení flory prakticky neprojeví. Vlivy posuzovaného záměru na floru je
tudíž možno pokládat za nevýznamné až málo významné, není nutno přijímat
speciální opatření k ochraně flory v zájmovém území.
Vlivy na faunu
Záměr nemůže znamenat ani dílčí ohrožení populací zvláště chráněných nebo
regionálně vzácných druhů živočichů, poněvadž nezasahuje lokality se
soustředěnými výskyty takových druhů v území.
Potenciální vlivy na faunu lze spíše soustředit do následujících aspektů:
-

budou nevýznamně dotčeny místní populace drobných hlodavců a epigeického
hmyzu rovněž skrývkami

-

za nepříznivý faktor pro přežívání populací ptáků je nutno pokládat míru zásahu
do mimolesních porostů dřevin, zejména jde o zásah do porostů podél příjezdové
komunikace k parcele, kde by měla být realizována výstavba betonárky.

Na základě výše uvedeného rozboru z hlediska ochrany populací fauny pokládá
zpracovatelský tým Oznámení za potřebné respektovat následující doporučení :
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•

skrývky pro přípravu ploch pro stavbu realizovat nejdříve ke konci vegetačního období
z důvodu ovlivnění reprodukčního období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na
populace epigeického hmyzu a obojživelníků

Vlivy na ekosystémy
Vlivy na VKP a prvky ÚSES

Realizace záměru neovlivní funkčnost stávajících prvků územního systému
ekologické stability krajiny.
Lesní porosty ani ochranná pásma pozemků určených pro plnění funkce lesa nejsou
dotčeny.
Záměr neovlivňuje žádné významné krajinné prvky.
Vlivy na zvláště chráněná území přírody

Nejsou dotčena žádná zvláště chráněná území ani kontaktně, ani zprostředkovaně,
posuzovaný záměr tak nevyvolává žádnou interakci s žádným zvláště chráněným
územím přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění.
Vlivy na zájmy soustavy Natura 2000 v České republice

Záměr nemůže ovlivnit vymezené evropsky významné lokality ani ptačí oblasti, jak je
patrné z přílohy předkládaného oznámení.
Vlivy na další parametry životního prostředí
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný
dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní
hodnoty nemateriální povahy, nelze však s ohledem na historické osídlení území
vyloučit případné archeologické nálezy.

D.I.7. Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Pro posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz a estetické parametry
území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů
krajinného rázu území. Hodnocení je možno provést v syntéze několika pohledů:
Vznik nové charakteristiky území

Realizací záměru dojde ke vzniku nové charakteristiky území výstavbou
technologických celků betonárky. Nová charakteristika vzniká především náhradou
ZPF, částečně i náhradou některých porostů dřevin. Vliv je nutno pokládat za mírně
nepříznivý, méně významný. Vznik nové charakteristiky území je nutno pokládat
v těchto úsecích za trvalý vliv, jehož významnost s postupem začlenění do krajiny
bude klesat .
Narušení stávajícího poměru krajinných složek

V této souvislosti se z hlediska změny krajinných složek jedná o náhradu
zemědělské půdy, negativní kontext představuje dílčí dotčení mimolesních porostů.
Do lesních porostů není zasahováno. Vliv lze označit za malý a málo významný.
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Narušení vizuálních vjemů

Realizace znamená rovněž nepříliš významné ovlivnění této složky hodnocení na
krajinný ráz s ohledem na
nepříliš významnou výšku technologických celků
betonárky.
Na základě provedeného rozboru je možno doporučit realizaci následujících
opatření:
• důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy zasažené
stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území

Ve vztahu k barevnému provedení sil na uskladnění surovin se vyjádřil souhlasně za
respektování požadavku na jejich barevné řešení odbor ŽP MěÚ Český Brod pod č.j.
6489/06/žp/op ze dne 26.5.2006:
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Na základě uvedené skutečnosti je formulováno pro další projektovou přípravu
následující doporučení:
•

v rámci další projektové přípravy respektovat z hlediska barevného řešení sil rozhodnutí
Odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Český Brod pod č.j. 6489/06/žp/op ze dne
26.5.2006

D.1.8. Vlivy na architektonické a historické památky
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný
dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní
hodnoty nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické
osídlení území vyloučit archeologické nálezy.

D. 2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby je rozsah vlivů malý a nevýznamný.

D.3. Údaje o možných
přesahujících státní hranice

významných

nepříznivých

Při realizaci záměru nelze předpokládat vlivy přesahující státní hranice.
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D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné
zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, příp. při realizaci stavby:
•

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty
vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště

•

v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro
odnětí zemědělské půdy podle bonit a kultur

•

v rámci další projektové přípravy respektovat z hlediska barevného řešení sil rozhodnutí
Odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Český Brod pod č.j. 6489/06/žp/op ze dne
26.5.2006

•

v následujících
stupních
projektové
dokumentace
specifikovat
prostory
pro
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek závadných vodám ze
všech předpokládaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány
pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany
vod a odpadovém hospodářství

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit zajistit ochranu každého stromu ve
smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro
vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun
stromů a kmenů)

•

do POV stavby bude promítnuta situace se zachováním hodnotnějších stromů v dosahu
dopravních tras pro převozy materiálů

•

veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit zásadně
v období vegetačního klidu

•

skrývky pro přípravu ploch pro stavbu realizovat nejdříve ke konci vegetačního období
z důvodu ovlivnění reprodukčního období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na
populace epigeického hmyzu a obojživelníků

•

pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek
škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu

•

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

•

dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především
v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních
zdrojů prašnosti budou minimalizovány; v případě nepříznivých klimatických podmínek
v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch

•

celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů 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; minimalizovat zásoby sypkých stavebních
materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti

•

zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii,
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF
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•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy zasažené
stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území

•

provozovatel předloží ke kolaudaci stavby atesty nepropustnosti všech vybudovaných
záchytných a havarijních jímek

•

ke kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu
výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití

•

po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších
objektů stávající obytné zástavby respektive územním plánem navrhované obytné
zástavby; vydání kolaudačního rozhodnutí podmínit výsledky kontrolního měření u těchto
výpočtových bodů
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D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
ü literární údaje (viz seznam literatury)
ü terénní průzkumy
ü osobní jednání
Seznam použité literatury a podkladů
1) Betonárka Tuklaty na p.č. 711, Milan Kubelka, projekt pro územní řízení, 2007
2) Barnet I. a kol. (1990): Mapy radonového rizika. Český geologický ústav Praha.
3) Míchal I.. (1999): Metodika hodnocení krajinného rázu Agentury ochrany přírody a
krajiny ČR – problémy a výsledky. – Ochrana Přírody, Praha, 54: 188-189.
4) Culek M. (1995 ed.): Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha
5) Šťastný K., Bejček V., Hudec K (1997): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České
republice 1985 -1989. Nakladatelství H&H Jinočany
6) Šťastný K., Bejček V., Hudec K (2006): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České
republice 2001 – 2003. Nakladatelství AVENTINUM, Praha
7) Faltysová H., Mackovčin P., Sedláček M. (2001 eds.): Chráněná území ČR,
Pardubicko, svazek III. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, S., Slavík B.
[eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. - Academia, Praha.
8) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J., Štěpánek J.
[eds.] (2002): Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha.
9) Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České
republiky (stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.
10) Roth P. (2003 ed.):Legislativa evropských společenství v oblasti územní a
druhové ochrany přírody. Praha, ministerstvo životního prostředí
11) NV č. 132/2005 Sb., jímž se vyhlašuje národní seznam evropsky významných
lokalit na území ČR

D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování oznámení
Z hlediska předloženého oznámení nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech
či neurčitosti, které by neumožňovaly vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předložený záměr je navržen jednovariantně. To znamená, že je vyhodnocena
velikost a významnost vlivů té aktivity, která je oznamovatelem uvažována a jíž je
podřizováno projektové řešení záměru.

F. ZÁVĚR
Z hodnocení vlivu navrhované změny na životní prostředí vyplývá, že tuto změnu lze
v dané lokalitě označit za akceptovatelnou.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Předmětem předkládaného oznámení je záměr „Betonárka v k.ú. Tuklaty na p.č. 711.
Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění záměr naplňuje dikci bodu 10.15
„Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní
hodnoty v příloze uvedeny;…“, kategorie II, přílohy č. 1 k citovanému zákonu, jako podlimitní
záměr k bodu 6.2 Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených v kategorii I ani
v předchozím bodě s kapacitou nad 25 000 t/rok; zařízení na výrobu azbestu a výrobků
obsahujících azbest (záměry neuvedené v kategorii I), kde příslušným úřadem pro proces
posuzování vlivů na životní prostředí je Krajský úřad Středočeského kraje.
Situace záměru je patrná z následujícího obrázku:

Situace záměru

Záměr lze specifikovat následujícími kapacitami:
ü Výrobní denní kapacita betonárky: 50 m3
ü Předpokládaná roční produkce: 10 000 m3 – tedy cca 22 000 t
ü Fond pracovní doby: 170 dní/rok, 1360 hod/rok
Pro spolehlivé fungování firmy je nutné umístit certifikovanou betonárku na vlastním
pozemku, který byl vytipován ve spolupráci obce a firmy. Po ukončení kruhového objezdu a
přeložky silnic I/12 a II/102 vznikne oddělený trojúhelník pozemků, v jehož středu leží parcela
č.711. Umístění provozovny do budoucí průmyslové zóny koresponduje se záměrem obce.
Stavba je řešena jako zařízení pro výrobu širokého sortimentu betonových směsí o krychelné
pevnosti 3.5-35 MPa, s maximální velikostí zrna běžně do 22 mm, případně betonových
směsí zákaznických receptur s možností používání různých druhů cementu, plniv a
speciálních přísad.
Pro výrobu betonu je použito technologické zařízení, které slouží k výrobě betonových směsí
všech tříd dle ČSN, EN a DIN všech konzistencí a max. rozměrech kameniva 63 (těženého),
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nebo 32 mm (drceného), vyjma těžkých betonových směsí s hmotností nad 2500 kg/m3 .
Provoz betonárky budou obsluhovat 2-3 stabilní pracovníci. Jeden bude obsluhovat čelní
nakladač a druhý bude obsluhovat betonárku, třetí vede administrativu.
Základní surovina (kamenivo) bude dovážena nákladními vozy a sklápěna do pasivních
skládek kameniva tvořených jednotlivými boxy pro každou frakci. Boxy jsou tvořeny
z prefabrikovaných betonových úhlových opěrných stěn. Pomocí kolového nakladače je
kamenivo navršeno do boxů a odtud do tří provozních násypek betonárky, které jsou tvořeny
pěti komorami. Provozní zásobníky jsou ve spodní části opatřeny dopravními pásy,
zavěšenými na dvou tenzometrických snímačích, kterými je zabezpečeno vlastní vážení
kameniva. Provoz je plně automatizován a je ovládán z velínu, který je tvořen samostatným
objektem kontejnerového typu. Navážené kamenivo z pásů jde do strmého dopravníku, který
kamenivo dopraví do míchačky.
Míchačka je vertikální rotorová s nuceným mícháním - o užitečném objemu 0,5 m3 (objem
vyrobeného betonu v jednom cyklu je 0,33 m3). Dávkování cementu je váhové a je
prováděno plněním vážící nádoby strmým šnekovým dopravníkem z cementových sil.
V prostoru výrobny jsou umístěny 3 zásobníky na sypké hmoty Pro uskladnění budou
použita celkem dvě sila po 32 tunách. Sila jsou opatřena kapacitními snímači hladiny
cementu, které signalizují spodní a horní hladinu naplnění zásobníku. Cement je dopravován
do areálu autocisternami a „přefukován“ pneumatickou dopravou do ocelových sil. Taktéž
silo pro popílek je o objemu 32 tun
Záměsová voda bude odebírána jednak z vodovodního řadu, používá se rovněž voda
recyklovaná (voda z mytí míchačky zachytávaná do bezodtokových jímek).
Dávkování záměsové vody je provedeno též váhově.
Přísady do betonu jsou dopravovány v sudech uskladněných v objektu skladu přísad, odtud
se přečerpávají a též dávkují váhově.
Navržená technologie výroby je řešena jako bezodpadová. Výplach z mixů a z mytí
míchačky bude zachycován v sedimentační jímce, odkud bude zpětně odebírána
technologická voda do výroby. Sediment bude používán jako zásyp pod zámkovou dlažbu,
s přimícháváním cementu pro stabilizaci
Dešťové vody ze zpevněných ploch budou zachytávány a svedeny taktéž do sedimentační
jímky.
Dispozice rozmístění objektů a jejich architektonické a stavebně technické řešení vychází
z požadavků na provoz a funkci zařízení. Stavba je charakterem výrobní. Technologické
zařízení se skládá z venkovních ocelových konstrukcí a strojního zařízení. Ocelové
konstrukce, zejména cementová sila, budou barevně pojednána v barvách dle doporučení
orgánu ochrany přírody.
Stavební část objektů tvoří příprava podloží pro umístění objektů, konstrukce skládek
kameniva, mobilní buňky, nájezdová rampa, zpevněné plochy, nové oplocení a venkovní
osvětlení. Stavebním objektem je dále objekt kanceláří a sociálního zařízení, ve kterém
proběhnou stavební úpravy v nezbytném rozsahu. Všechna média a sítě (voda, elektrická
energie, kanalizace) jsou napojeny na blízké rozvody vedené podél areálu.
Rozsah zemních prací není významný, přesto lze očekávat, že etapa výstavby může
představovat částečné narušení faktorů pohody. Případnou sekundární prašnost lze
technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou formulována v příslušné části
oznámení odpovídající doporučení.
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu v etapě výstavby lze vzhledem k charakteru
stavby označit za malé a nevýznamné. Vliv z hlediska hluku pro etapu výstavby lze hodnotit
za malý a málo významný.
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Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:

n
n
n
n

vztahu k ohrožení zdraví

znečištění ovzduší
hluk (v etapě provozu)
znečištění vody a půdy
havarijní stavy

V rozptylové studii jsou řešeny bodové, liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší související
s posuzovaným záměrem. Řešen je tak příspěvek posuzované betonárky k imisní zátěži
z hlediska frakce PM10, NO2 a benzenu. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl
proveden s využitím programu SYMOS 97, verze 2006.
Z výsledků výpočtu ve variantě, která vyhodnocuje samotný příspěvek záměru je patrné, že
se nejedná o příspěvky, které by mohly významněji ovlivnit imisní zátěž v zájmovém území.
Z výsledků výpočtů hlukové studie vyplývá, že při předpokládaných hlukových parametrech
zdrojů hluku zejména z technologie betonárky nedojde u nejbližších objektů obytné zástavby
k překročení hygienického limitu pro denní dobu (50 dB) a ani se zohledněním vyvolané
dopravy nedojde k překročení limitu 55 dB pro denní dobu. Pro další projektovou přípravu je
doporučeno respektování odpovídajícího doporučení.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži související s posuzovaným záměrem byl proveden ve
výpočtové síti o kroku 10 m pro 1681 výpočtových bodů. Dále byl výpočet rozšířen o
3 výpočtové body mimo síť, zahrnující nejbližší objekty obytné zástavby ve vztahu
k navrhovanému záměru (2001 a 2003).
Ve výpočtu z liniových zdrojů emisí byly použity pro vyhodnocení příspěvků z dopravy emisní
faktory pro rok 2006 dle programu MEFA v. 06 (Mobilní Emisní Faktory, verze 2006).
Program byl vytvořen autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a
DINPROJEKT. Použité výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují
současný stav znalostí o této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití
již získaných a ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí
podklad byla využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“,
která představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové republice
Německo, ve Švýcarsku a v Rakousku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím dalších
zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních testů
charakteristických zástupců vozového parku ČR.
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 verze 2006 je programový systém pro modelování
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou
v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů,
zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené
koncentrace sledovaných znečišťujících látek:
Varianta
škodlivina
Příspěvky záměru NO2
NO2
PM10
PM10
Benzen

Charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 24 hod
Aritmetický průměr 1 rok

Výpočtová síť
min
max
0,00020799 0,00938644
0,01638511 0,34623374
0,00016328 0,01927298
0,04326997 1,20073036
0,00000754 0,00050164

Body mimo síť
min
max
0,00049178 0,00052703
0,04081142 0,05142796
0,00066928 0,00072794
0,13714988 0,14826467
0,00002036 0,00002215

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr ve
vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru. Nejbližší monitorovací stanice AIM nesignalizují překračování
imisních limitů pro tuto škodlivinu.
Příspěvek posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru pohybuje do
0,01 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,0006 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, takže i se
zohledněním pozadí nelze předpokládat v souvislosti s posuzovaným záměrem překročení
imisního limitu z hlediska roční průměrné koncentrace.
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Příspěvky posuzovaného záměru ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru z hlediska
samotného záměru nepřesáhnou 0,35 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,06 µg.m-3 u bodů
mimo výpočtovou síť, což lze označit za relativně malý příspěvek jak ve vztahu k pozadí, tak
i z hlediska platného imisního limitu pro hodinový aritmetický průměr, který by neměl být
v souvislosti s posuzovaným záměrem překročen.
Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního
aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom 50
µg.m-3 (s možností překročení této limitní koncentrace 35 krát za rok).
Nejbližší stanice AIM nesignalizují překračování ročního aritmetického průměru, epizodně
však může docházet k překračování 24 hodinového aritmetického průměru.
Příspěvky posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru pohybují ve
výpočtové síti do 0,02 µg.m-3, u nejbližších objektů obytné zástavby do 0,0007 µg.m-3, takže
i se zohledněním pozadí nelze předpokládat v souvislosti s posuzovaným záměrem
překročení imisního limitu z hlediska roční průměrné koncentrace.
Příspěvky posuzovaného záměru se z hlediska 24 hodinového aritmetického průměru
pohybují ve výpočtové síti do 1,20 µg.m-3, u nejbližších objektů obytné zástavby do 0,15
µg.m-3.Také uvedené příspěvky lze označit z hlediska imisní zátěže za neproblematické.
Z výsledků výpočtů lze vyslovit závěr, že celkové příspěvky posuzovaného záměru na imisní
zátěži frakcí PM10 lze označit za malé a málo významné.
Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 5 µg.m-3.
Příspěvek řešených zdrojů vnáší do území roční koncentraci 0,0005 µg.m-3 ve výpočtové
síti, respektive do 0,00003 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Ve vztahu k uvedeným
příspěvkům lze vyslovit závěr, že posuzovaný záměr nebude přinášet podstatnou změnu
v imisní zátěži této škodliviny a nedojde k překračování imisního limitu pro benzen.
Stávající povrchové vody odtékají volně do krajiny, v nové koncepci řešení odvádění
srážkových vod je navrhováno svedení povrchových vod přes sedimentační nádrž, ze které
budou využívány v době provozu betonárky do výroby betonu. V době mimo provoz přes
zasakovací pás budou volně vsakovat.
Z bilancí vznikajících srážkových vod uvedených v příslušné části předkládaného oznámení
vyplývá, že se jedná o nevýznamný objem vznikajících vod, které výrazněji neovlivní
odtokové poměry v zájmovém území. Se záměrem nejsou spojeny žádné vlivy na vodní toky.
Potenciální riziko kontaminace z hlediska vlastního hodnoceného záměru může nastat v
etapě výstavby. Pro eliminaci tohoto rizika jsou v doporučeních této dokumentace v etapě
výstavby navržena odpovídající opatření.
Záměr negeneruje vznik žádných technologických vod opouštějících areál obalovny, protože
všechny vznikající vody znovu využity ve výrobě.
Hygienické zázemí bude produkovat při uvažovaných 2-3 pracovnících v sezóně cca 45
m3/rok splaškových vod. Tyto budou jímány v bezodpadové vodotěsné jímce o objemu 6 m3
a budou odváženy na smluvní BČOV.
Potenciální riziko ovlivnění jakosti vod by mohlo souviset s používáním plastifikátorů, které
dle předaných podkladů budou v potřebném provozním množství dováženy v sudech, které
budou umístěny v záchytné vaně situované pod konstrukcí sila na cement.
Záměr by v projektované podobě neměl představovat výraznější riziko ovlivnění jakosti
povrchových a podzemních vod.
Realizace záměru nepředstavuje nároky na PUPFL.
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V rámci předkládaného záměru bude dle předaných podkladů trvale odnímáno zemědělské
výrobě 1225 m2 na parcele č. 711. Dle uvedené BPEJ (21000) se jedná o pozemek v třídě
ochrany I.
Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF vydal odbor životního prostředí a
zemědělství Městského úřadu v Českém Brodě dne 22.3.2996, č.j. 4257/06/ŽP-J. Celkový
rozsah trvalého vynětí činí 1 225 m2. Uvedený souhlas zjevně souvisí s plánovaným
rozvojem obce z hlediska vzniku průmyslové zóny.
Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude provedena
v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i použité stavební
materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří investor potřebné
podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího způsobu
využití nebo odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá hlavní dodavatel
stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o provedení prací. Množství
všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit. Z hlediska problematiky
odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních projektové dokumentace
respektovány podmínky uvedené v příslušné části předkládaného oznámení.
Realizace záměru je spojena s výraznější změnou místní topografie ve smyslu, že bude
muset dojít k vyrovnání pláně mírného svahu na základové spáry jednotlivých subareálů
nebo objektů. V daném kontextu lze ale konstatovat, že tyto úpravy se nemusí odrazit do
zhoršení erozního ohrožení pozemků, takže vliv na stabilitu a erozi půdy lze pokládat za
nevýznamný (předpoklad vyrovnání po vrstevnicích).
V území ovlivněném posuzovanou stavbou se nenachází žádné zvláště chráněné území ve
smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu a erozi
půdy.
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
Záměr bude znamenat zásah do mimolesních porostů dřevin, zejména z důvodu řešení
dopravního napojení areálu. Z hlediska dendrologického se nejedná o výrazně kvalitní
dřeviny, jak je patrné z popisné části předkládaného oznámení. Vzhledem k tomu, že
komunikace ke stavbě naruší jen část tohoto porostu a větší část bude zachována, zůstane
zde dostatečný prostor pro hnízdění ptactva a úkrytů pro zvěř. Ze sadovnického hlediska je
tento prostor zcela bez ceny a hodnoty. Žádnou z dřevin hustého zápoje nelze využít pro
budoucí ozelenění komunikace. Pro další projektovou přípravu jsou formulována
odpovídající doporučení v příslušné části předkládaného oznámení.
Záměr neznamená ohrožení reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných
nebo regionálně významných druhů rostlin; v zájmovém území výstavby ani v kontaktu s ním
se plochy s výskyty takových druhů (ani jednotlivě) nenacházejí.
Objekt betonárky nenarušuje žádnou přirozenou lokalitu trvalého výskytu zvláště chráněných
druhů rostlin. Stavba nemůže negativně ovlivnit přirozenou flóru území, neboť tato je již
dávno pozměněna.
Dotčeny jsou především běžné fytocenózy, nacházející se v okolí záměru. S ohledem na
převahu zcela běžných druhů rostlin v uvedených prostorech se vlivy na druhové složení
flory prakticky neprojeví. Vlivy posuzovaného záměru na floru je tudíž možno pokládat za
nevýznamné až málo významné, není nutno přijímat speciální opatření k ochraně flory
v zájmovém území.
Záměr nemůže znamenat ani dílčí ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně
vzácných druhů živočichů, poněvadž nezasahuje lokality se soustředěnými výskyty takových
druhů v území.
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Potenciální vlivy na faunu lze spíše soustředit do následujících aspektů:
-

budou nevýznamně dotčeny místní populace drobných hlodavců a epigeického hmyzu
rovněž skrývkami

-

za nepříznivý faktor pro přežívání populací ptáků je nutno pokládat míru zásahu do
mimolesních porostů dřevin, zejména jde o zásah do porostů podél příjezdové
komunikace k parcele, kde by měla být realizována výstavba betonárky.

Realizace záměru neovlivní funkčnost stávajících prvků územního systému ekologické
stability krajiny. Lesní porosty ani ochranná pásma pozemků určených pro plnění funkce lesa
nejsou dotčeny. Záměr neovlivňuje žádné významné krajinné prvky. Nejsou dotčena žádná
zvláště chráněná území ani kontaktně, ani zprostředkovaně, posuzovaný záměr tak
nevyvolává žádnou interakci s žádným zvláště chráněným územím přírody ve smyslu
kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Záměr nemůže ovlivnit
vymezené evropsky významné lokality ani ptačí oblasti, jak je patrné z přílohy předkládaného
oznámení.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na
kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální
povahy, nelze však s ohledem na historické osídlení území vyloučit případné archeologické
nálezy.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na
kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální
povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území vyloučit
archeologické nálezy.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí lze označit za malé a málo významné.
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H. PŘÍLOHY
Přílohy:
1) Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace a vyjádření krajského úřadu ve vztahu k NATURA
2) Bezpečnostní listy
Zpracovatel oznámení:
RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
ECO-ENVI-CONSULT
Sladkovského 111
506 01 Jičín
IČO: 42921082
DIČ: CZ-6002271825
tel.: 466260219
603483099
493523256
fax: 466260219
e-mail: tomas.bajer@wo.cz

Dubinská 720
530 12 Pardubice

Spolupráce:
Ing. Martin Šára
Ing. Jana Bajerová
RNDr. Vladimír Faltys

Datum zpracování oznámení:

15.08. 2007

Podpis zpracovatele oznámení:
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PŘÍLOHA č.1
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