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Bez písemného souhlasu spole�nosti EMPLA spol. s r. o. 

Hradec Králové a odpov�dného zástupce uvedeného 

v osv�d�ení o autorizaci nesmí být toto oznámení, ani jeho 

�ásti, reprodukovány. 
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Zkratky a symboly použité v textu 

BPEJ Bonitovaná p�dn�-ekologická jednotka 
CO Oxid uhelnatý 
�HMÚ �eský hydrometeorologický ústav 
�OV �istírna odpadních vod 
CHOPAV Chrán�ná oblast p�irozené akumulace vod 
ISKO Informa�ní systém kvality ovzduší 
KN Katastr nemovitostí 
LAeq,T Hladina akustického tlaku A [dB] v �ase T 
LWA Akustický výkon [dB] 
NN Nízké nap�tí 
PM10 Suspendované �ástice frakce PM10 
R´W Stavební vzduchová nepr�zvu�nost [ dB ] 
SES Systém ekologické stability 
SO Stavební objekt 
TOC Celkový organický uhlík 
TUV Teplá užitková voda 
ÚSES Územní systém ekologické stability 
VN Vysoké nap�tí 
VZT Vzduchotechnika 
WHO Sv�tová zdravotnická organizace 
ZVHS Zem�d�lská vodohospodá�ská správa 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
1. Obchodní firma 

J. M. KAPA spol. s r. o. 

2. I� 

60935081 

3. Sídlo (bydlišt�) 

Rybá�ská 56 

280 02 Kolín 

4. Jméno, p�íjmení, bydlišt� a telefon oprávn�ného zástupce oznamovatele 

Ing. Karel Doubrava 

Tel: 321 770 070 

B. ÚDAJE O ZÁM�RU 

I. Základní údaje 

1. Název zám�ru a jeho za�azení podle p�ílohy �. 1 

Název zám�ru: 

Výrobní závod J. M. KAPA s. r. o., Kolín 

Za�azení zám�ru do p�íslušné dle p�ílohy �. 1: 

Podle zákona �. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prost�edí v platném 
zn�ní, p�ílohy �. 1, pat�í zám�r do kategorie II mezi zám�ry vyžadující zjiš�ovací �ízení. 
Zám�r svým charakterem spl�uje charakteristiku následujících bod�: 

� 4.2 Povrchová úprava kov� a plastických materiál� v�etn� lakoven, od 10 000 
do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav, 

� 10.4 Skladování vybraných nebezpe�ných chemických látek a chemických 
p�ípravk� (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, 
senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpe�ných pro 
životní prost�edí) a pesticid� v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobk�, 
barev a lak� v množství nad 100 t. 

Vzhledem k budování parkovišt� pro 75 vozidel, které bude sou�ástí budovaného 
výrobního závodu, lze zám�r rovn�ž za�adit jako podlimitní do kategorie 10.6 Skladové nebo 
obchodní komplexy v�etn� nákupních st�edisek, o celkové vým��e nad 3000 m2 zastav�né 
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plochy; parkovišt� nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v sou�tu pro celou 
stavbu. 

P�íslušným ú�adem k provedení zjiš�ovacího �ízení je Krajský ú�ad St�edo�eského 
kraje. 

2. Kapacita (rozsah) zám�ru 

P�edpokládaná povrchov� upravená plocha: 

300 000 m2/rok 

Kapacita vybudovaného parkovišt�: 

Osobní vozidla: 75 

Nákladní vozidla: 3 

Množství skladovaných chemických látek a p�ípravk�: 

Celkové množství skladovaných látek a p�ípravk� je uvedena v kapitole B. II. 3 
Ostatní surovinové a energetické zdroje. 

Používané materiály a jejich p�edpokládané spot�ebované množství: 

� Železo:     280 t/m�síc, 

� pozinkovaný plech:    40 t/m�síc, 

� hliník:      40 t/m�síc 

� nerezová ocel:     40 t/m�síc 

Kapacita (rozsah) zám�ru: 

Plocha stavebního pozemku:    30 960 m2 

Zastav�ná plocha celé hlavní stavby:   11 010 m2 

Obestav�ný prostor celé hlavní stavby:  96 338 m3 

Zastav�ná plocha výrobní budovy:   10 200 m2 

Obestav�ný prostor výrobní budovy:   89 250 m3 

Celková užitná plocha výrobní budovy:  11 100 m2 

- strojní dílna:     1 995 m2 

- záme�nická dílna:    2 216 m2 

- montáže:     13 597 m2 
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- lakovna:     905 m2 

- sklady:      715 m2 

- expedice:     930 m2 

- administrativa – vestavky:   255 m2 

- technologická za�ízení stavby:  720 m2 

Zastav�ná plocha administrativní budovy:  787 m2 

Obestav�ný prostor administrativní budovy:  7 477 m3 

Celková užitná plocha administrativní budovy: 1 259 m2 

Plocha zpevn�ných ploch:    5 600 m2 

Plocha nezpevn�ných zatravn�ných ploch:  14 350 m2 

Plánované výrobní �innosti: 

� D�rování ve st�edním formátu (1250 x 2500 mm, možnost p�esazení až 3500 mm), 

- ocel, pozinkovaná do 4 mm 

- nerez do 3 mm 

- hliník do 5 mm 

- mosaz a m�� do 5 mm 

� vy�ezávání laserem ve velkém formátu 1500 x 3000 mm v následujících tlouš�kách: 

- ocel, pozinkovaná do 4 mm 

- nerez do 12 mm 

- hliník do 8 mmohýbání (ohra�ování) do 3 m, 

� sva�ování v ochranné atmosfé�e metodami MIG/MAG a TIG v�etn� hliníku, 

� bodové svá�ení v�etn� hliníku 4+4 mm, 

� broušení po sva�ování (v�etn� broušeného a lešt�ného nerezu), 

� nalisování, nava�ování, nanýtování tzv. samoúchytných prvk�, tj. matic, šroub�, 
sloupk� apod., 

� otryskávání a omílání díl�, 

� prášková povrchová úprava ve vlastní lakovn�, 

� galvanizace v kooperaci, 
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� obráb�ní díl� pot�ebných pro zakázku v kooperaci. 

3. Umíst�ní zám�ru (kraj, obec, katastrální území) 

Kraj: St�edo�eský 

Obec: Kolín 

Katastrální území: Kolín 

Dot�ené parcely: 1750/1, 1751/1, 1751/11 a 1751/30 

Pozemky pro výstavbu výrobního závodu spole�nosti J.M.KAPA, spol. s r.o. se 
nacházejí v jihovýchodní �ásti m�sta Kolína, navazují na nov� budovanou druhou �ást páte�ní 
komunikace pr�myslové zóny, z níž budou dopravn� p�ístupné. Západní hranici pozemk� 
tvo�í Nebovidský potok. Ze severní strany jsou pozemky ohrani�eny rozší�ením spole�nosti 
MiKing a dále pak železni�ním koridorem. Na východní stranu pozemku bude v budoucnu 
navazovat další zástavba výrobních závod�. Z jižní strany je pozemek ohrani�en nov� 
budovanou páte�ní obslužnou komunikací pr�myslové zóny. Jižním sm�rem se rozprostírají 
pozemky ur�ené pro pr�myslovou zástavbu a stávající zástavba rodinných dom�. Tyto 
objekty jsou vzdáleny p�ibližn� 150 m od plánovaného výrobního závodu. 

Obrázek �. 1: Situace umíst�ní zám�ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkresová dokumentace stavby je sou�ástí p�ílohy �. 1 tohoto oznámení, 
fotodokumentace z obhlídky lokality je sou�ástí p�ílohy �. 2 tohoto oznámení. 

4. Charakter zám�ru a možnost kumulace jeho vliv� s jinými zám�ry 

Zám�rem investora je výstavba nového výrobního areálu spole�nosti J.M. Kapa, která 
se zabývá produkcí výrobk� z plechu, �ezáním na laserech, d�rováním na d�rovacích lisech, 
a ohýbání na ohra�ovacích lisech, lakování v práškové lakovn�, sva�ování, broušení 
a montáže. 

uummíísstt��nníí  zzáámm��rruu  
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Spole�nost J. M. KAPA, s. r. o. je �eská soukromá spole�nost, jejímž p�edm�tem 
podnikání je výroba plechových výrobk� pro široké spektrum zákazník�, a to užitím špi�kové 
technologie d�rování, laserového �ezání, ohýbání, sva�ování, bodování a dokon�ovacího 
broušení a montáží. Ve spojení s moderní výpo�etní technikou (software – JET CAM, Tops) 
spole�nost dosahuje vysoké flexibility a kvality svých produkt�. Spole�nost disponuje 
kvalitním technologickým vybavením.Za stavby a provozy s možným kumulativním vlivem 
lze ozna�it ostatní zám�ry jiných investor� v této pr�myslové zón�. 

5. Zd�vodn�ní pot�eby zám�ru a jeho umíst�ní, v�etn� p�ehledu 
zvažovaných variant a hlavních d�vod� (i z hlediska životního prost�edí) 
pro jejich výb�r, resp. odmítnutí 

Hlavním cílem tohoto zám�ru je p�emístit stávající technologii spole�nosti ALKAM s. 
r. o., Kolín, která je v sou�asné dob� umíst�na v areálu spole�nosti AVIA Kutná Hora 
a spole�nosti J.M. KAPA s.r.o. v Kolín� z nevyhovujících prostor do prostor nového 
výrobního závodu umíst�ného do pr�myslové zóny v Kolín�. 

Realizací nového výrobního závodu by m�ly být vytvo�eny podmínky pro akceptování 
vysoké poptávky po výrobcích.Cílem spole�nosti je neztratit tak zájem zákazník� a významn� 
zvýšit možnou kapacitu produkce tohoto pr�myslového podniku. 

Nový výrobní závod bude umíst�n v jihovýchodní �ásti m�sta Kolína a bude 
navazovat na stávající pr�myslovou zónu m�sta. Umíst�ní zám�ru je v souladu s platnou 
územn� plánovací dokumentací m�sta Kolína. 

Posuzovaný zám�r nebyl �ešen variantn�, byla posuzována pouze jedna optimální 
varianta umíst�ní, technického a technologického �ešení zám�ru. 

6. Popis technického a technologického �ešení zám�ru 

Navrhovaná stavba se d�lí na jednotlivé stavební objekty: 

SO 01 výrobní hala 

Tento objekt výrobního závodu spole�nosti slouží pro strojírenskou výrobu, 
zpracování plech�, jejich �ezání, sva�ování, broušení a lakovaní. Jsou zde rovn�ž umíst�ny 
sklady materiál�, polotovar� a hotových výrobk� p�ipravených k expedici. Tento výrobní 
prostor se dále d�lí na základní �ásti: sklad plech�, strojní dílna, záme�nická dílna, montáže, 
lakovna, expedice, levý vestavek, pravý vestavek. 

SO 02 administrativní budova 

V administrativní budov� jsou umíst�ny šatny zam�stnanc� výroby, jídelna 
a kancelá�ské prostory managementu a dalších pracovník� administrativy. 

SO 03 areálové komunikace 

Budované areálové komunikace budou ur�ené pro provoz nákladních automobil� 
(zásobování) a pro provoz a parkování automobil� zam�stnanc� a firemních návšt�v. 



V ý r o b n í  z á v o d  J .  M .  K A P A  s .  r .  o . ,  K o l í n  
_________________________________________________________________________________________ 

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 11

SO 04 p�íst�ešek na odpady a sklad nafty 

Jedná se o oplocenou a zast�ešenou plochu pro skladování nebezpe�ných odpad� 
a sklad nafty do vysokozdvižných vozík�. 

SO 05 zásobníky technických plyn� 

Venkovní zásobníky technických plyn� v�etn� jejich založení slouží pro skladování 
a distribuci technických plyn� ur�ených pro provoz strojního vybavení dílen. 

SO 06 reten�ní nádrž 

Objekt je navržen pro zadržení vod z p�ívalových deš�� p�ed jejich následným 
vypoušt�ním do p�ilehlé vodote�e na základ� smluvního vztahu se ZVHS Kurná Hora. 

SO 07 vrátnice 

Jednoduchý objekt sloužící jako pracovní místo vrátného v denní dob�. 

SO 08 oplocení 

Celkové oplocení areálu výrobního závodu v�etn� branek a vrat. 

Navrhovaná stavba respektuje pravidla pro uspo�ádání území stanovené 
v regulativech. V území budou z�ízeny zatravn�né nezpevn�né plochy s ke�ovou i stromovou 
výsadbou. Tato výsadba bude �ešena jednak v rámci jednotlivých areál� a jednak v podél 
páte�ní komunikace zóny. Plánovanou výsadbou bude odd�lena obytná �ást m�sta Kolína – 
Š�áralka od výstavby ve výrobní zón�. 

P�ístup na pozemek bude zajišt�n z páte�ní komunikace jejíž nezbytná �ást (napojení 
na stávající komunikaci, p�emost�ní Nebovidského potoka, výstavba cca 50m nové 
komunikace) musí být vybudována p�ed zahájením výstavby výrobního závodu spole�nosti. 

Celá výstavba výrobního závodu bude probíhat v jedné etap�. Výstavb� tohoto závodu 
musí p�edcházet nebo alespo� být v soub�hu vybudování �ásti páte�ní obslužné komunikace 
pot�ebné pro p�ipojení na ve�ejné infrastruktury a komunikaci. Za�ízení staveništ� bude po 
celou dobu výstavby umíst�no na jednom míst� na pozemcích investora stavby, nebude tedy 
klást žádné nároky na jeho p�esun. Mobilní stavební technika bude do místa stavby 
dopravována po místních komunikacích. 

Dispozi�ní �ešení 

Stavba je navržena tak, aby co možná nejvíce spl�ovala nároky technologických tok� 
probíhajících ve výrob�. Rovn�ž tak administrativní budova v�etn� sociálního zázemí je 
navržena tak, aby se p�íslušné toky zbyte�n� nek�ížili a provoz probíhal co možná 
nejplynuleji. 

Stavební �ešení 

� Základy 
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Objekt bude založen na pilotových základech. Piloty budou umíst�ny pod 
jednotlivými sloupy skeletu objektu. 

� Svislá nosná konstrukce 

Objekt výrobní haly bude tvo�en t�emi �adami ocelových sloup� z válcovaných 
profil�. Vnit�ní �ada sloup� bude �ešena s osovou vzdáleností 24 m. Hlavní nosné sloupy 
v obvodových st�nách budou dopln�ny o mezilehlé sloupy pro uchycení paždíky a na n� 
kotveného obvodového plášt�. Administrativní �ást bude tvo�ena železobetonovým skeletem. 

� Vodorovné nosné konstrukce 

Zast�ešení objektu haly bude vytvo�eno z ocelových vazník�, osazených na sloupy a 
pr�vlaky. P�es vazníky budou v kolmém sm�ru pokládány vaznice a na n� st�ešní pláš�. 
Zastropení vestavk� hale bude rovn�ž provedeno ocelovou konstrukcí s využitím pr�vlak� a 
stropnic. V administrativ� bude sloupový skelet dopln�n o pr�vlaky a na n� pokládané 
p�edpjaté panely. 

� Zast�ešení 

Zast�ešení haly bude realizováno skládaným st�ešním plášt�m – trapézový plech, 
minerální izolace, hydroizolace mPVC. Administrativní budova bude zast�ešena rovn�ž 
hydroizolací z mPVC pokládanou p�es separaci na spádové polystyrenové klíny a p�itížená 
ka�írkem. 

� Izolace 

Stavba bude od pronikání zemní vlhkosti odizolována hydroizolací mPVC pokládanou 
do skladby podlahy. St�ešní konstrukce budou rovn�ž odizolovány povlakovou fólií mPVC 
proti deš�ovým vodám. Oplášt�ní haly budou tvo�it tepeln� izola�ní panely Kingspan, 
zast�ešení bude realizováno s minerální izolací. 

� Osv�tlení haly 

Um�lé osv�tlení výrobní haly bude provedeno pomocí zá�ivkových svítidel 
s elektronickými p�ed�adníky. Svítidla budou rozmíst�na podle požadavk� na úrove� a kvalitu 
osv�tlení. Ovládání osv�tlení bude v automatickém režimu pomocí �idel na základ� sledování 
stavu denního osv�tlení, které zabezpe�í hospodárné využití elektrické energie. Hlavní 
kabelové trasy budou spole�né s kabely technologie. Nouzové osv�tlení bude �ešeno svítidly 
s vestav�ným akumulátorem. 

Venkovní prostory budou osv�tleny svítidly s výbojkovými zdroji upevn�nými na 
stožárcích nebo na obvodovém plášti haly. 

� Kotelna 

Zdrojem tepla je teplovodní plynová kotelna. Kotelna je umíst�na ve druhém 
nadzemním podlaží ve vestavku výrobní haly, kde se rovn�ž po�ítá s umíst�ním strojovny 
vzduchotechniky. Kotelna bude vybavena dv�ma kondenza�ními kotli Viessman, kotle budou 
vybaveny ho�áky Weishaupt. Kotle budou provozovány na maximální teplotu 75°C. 
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P�íprava teplé užitkové vody pro sociální za�ízení a kuchy� bude �ešena dv�ma 
rychlooh�ívacími zásobníky TUV typ ACV HR 601. 

Trvalý výkon jednoho zásobníku je 2152 l/hod. teplé vody 45°C. Celkový hodinový 
výkon je 4300 l/hod. 

Kotelna bude sou�asn� zajiš�ovat oh�ev technologické vody pro lakovnu. 
Technologická voda bude oh�ívána v protiproudovém oh�íva�i , který bude na primární stran� 
napojen na rozd�lova� topné vody v koteln�. Na sekundární stran� bude napojen okruh 
technologické vody vedený do zásobní nádrže lakovny. 

Pojišt�ní otopného systému je �ešeno automatickou tlakovou expanzní nádobou 
Olymp. Expansní nádoba bude napojena na automatické dopl�ování p�es úpravnu napájecí 
vody Aquina, která bude složit sou�asn� pro dopl�ování systému chlazení. 

V�trání kotelny bude zajišt�no nuceným p�ívodem vzduchu do kotelny, �ímž bude 
zajišt�na p�lnásobná vým�na vzduchu za hodinu. Sou�asn� je tímto za�ízením zajišt�n p�ívod 
spalovacího vzduchu. Kotelna bude dále vybavena indikátory výskytu plynu v prostoru 
kotelny. P�ed vstupem plynového potrubí do prostoru kotelny bude na potrubí osazen 
elektromagnetický havarijní ventil. 

Každý z kotl� bude opat�en vlastním komínem vyvedeným nad st�echu haly. Odvod 
zplodin ho�ení bude proveden z nerezového plechu a bude opat�en izolací s oplášt�ním. 
Výška nad st�echou bude cca 2,5 m. Celková výška hlavy komínu nad terénem bude 9 m. 

Sytém bude rozd�len na v�tve tak, aby umožnil hospodárný provoz zdroje tepla. 

Jednotlivé v�tve budu opat�eny cirkula�ními �erpadly a sm�šovacími armaturami. 

Sm�šovací stanice na regulovaných v�tvích a rovn�ž jednotlivé topné okruhy, které 
napojují vzduchotechnické jednotky na teplo, budou opat�eny sm�šovacími armaturami s 
elektropohonem. 

Kotelna bude vybavena regula�ní technikou, která zajistí provoz bez zásah� obsluhy. 

Teplota na kotlích bude regulována ekvitermn�. Automatika kotl� bude zajiš�ovat 
automatické zapínání a vypínání kotl� v kaskád�, dle momentální pot�eby tepla v jednotlivých 
odb�rných místech. 

Konven�ní otopnou plochou bude �ešeno pouze temperování výrobní haly na teplotu 
+12oC. Dotáp�ní na požadované teploty v jednotlivých provozech bude zajišt�no 
vzduchotechnikou. 

Z kotelny bude veden centrální rozvod topného média o konstantní teplot� 75/55°C. 

Na tento rozvod budou napojeny vzduchotechnické jednotky, které jsou umíst�ny ve 
strojovn� vzduchotechniky. Každá vzduchotechnická jednotka bude opat�ena vlastní regulací 
a protimrazovou ochranou. Na p�ívodním potrubí ke každé jednotce je osazen trojcestný 
regula�ní ventil a cirkula�ní �erpadlo. 

Tato �ást objektu bude vytáp�na konven�ní topnou plochou. Rozvody topné vody 
budou provedeny v podhledu 1. NP. 
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� V�trání a topení výrobní haly 

V�trání a vytáp�ní výrobní haly lze rozd�lit na dva základní režimy provozu - letní a 
zimní, jejichž chod je závislý na externích podmínkách (teplota,slune�ní radiace) a na 
interních podmínkách (tepelné zisky od technologie a osv�tlení). 

Jednotlivé provozy výrobní haly jsou v�trány a topeny VZT jednotkami, umíst�nými 
ve strojovn� VZT. Jednotky jsou ve vnit�ním provedení, opat�eny filtrem, vodním oh�íva�em, 
sm�šovací komorou (p�ípadn� rekupera�ním vým�níkem) a dv�ma ventilátorovými 
komorami. 

Za�ízení pracuje s nuceným p�ívodem a odvodem vzduchu. �erstvý vzduch je nasáván 
VZT jednotkou z fasády haly. Od jednotky je vzduch VZT potrubím rozveden po prostoru 
p�íslušné �ásti haly, kde je anemostaty s dalekým dosahem p�ivád�n do pracovní zóny. 

Odvod vzduchu je p�es m�ížky od stropu haly. Znehodnocený vzduch je VZT 
jednotkou vyfukován nad st�echu haly. Pro rychlý zátop, v p�ípad� odstávky a ve svátcích má 
jednotka možnost pracovat se 100 % cirkulací. V zimním režimu pracuje jednotka s min. 
15 % �erstvého a 85 % cirkula�ního vzduchu. V letním období pracuje se 100 % �erstvého 
vzduchu. Dle charakteru provozu budou jednotky v zimním období pracovat s cirkula�ním 
nebo rekupera�ním vzduchem. 

Celkový p�ívod vzduchu je 180 000 m3/hod, po�et vým�n v pracovní zón� je 6 x/hod 

� V�trání kancelá�í 

Za�ízení pracuje s nuceným p�ívodem a odvodem vzduchu. �erstvý vzduch je nasáván 
p�es protideš�ovou žaluzii na fasád� haly. Odvod vzduchu je anemostaty, osazenými 
v podhledu. Znehodnocený vzduch je vyfukován nad st�echu budovy. 

Kancelá�e, zasedací místnosti a místnost serveru jsou chlazeny kazetovými SPLIT 
jednotkami osazenými nad podhledy. Vnit�ní a vn�jší klimajednotky jsou vzájemn� 
propojeny. Množství p�ívodního vzduchu (min.50 m3/hod na osobu) je 4 000 m3/hod, odvod 
je stanoven na 3 350 m3/hod 

� V�trání šaten 

Za�ízení pracuje s nuceným p�ívodem a odvodem vzduchu. �erstvý vzduch je nasáván 
na fasád� haly p�es protideš�ovou žaluzii. Odvod vzduchu je �áste�n� p�es umývárny šaten a 
�áste�n� p�es šatny. Znehodnocený vzduch je z prostor umýváren odvád�n od stropu 
talí�ovými ventily a ze šaten anemostaty, osazenými v podhledech. Znehodnocený vzduch je 
vyfukován nad st�echu budovy. Množství p�ívodního vzduchu (20 m3/hod na jedno šatní 
místo) je 6 400 m3/hod, odvod je stanoven na 6 400 m3/hod. 

� V�trání jídelny 

Za�ízení pracuje s nuceným p�ívodem a odvodem vzduchu. �erstvý vzduch je nasáván 
na fasád� budovy p�es protideš�ovou žaluzii. Odvod vzduchu je p�es anemostaty osazenými 
v podhledu. Množství vzduchu - jídelna - p�ívod (50 m3/hod na osobu) 4 000 m3/hod, odvod 4 
000 m3/hod, po�et osob v jídeln� 80 osob. 

� V�trání kuchyn� 
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Za�ízení pracuje s nuceným p�ívodem a odvodem vzduchu. �erstvý vzduch je nasáván 
na fasád� budovy p�es protideš�ovou žaluzii. Odvod vzduchu je p�es anemostaty osazenými 
v podhledu. Množství vzduchu celkem - p�ívod 5 000 m3 /hod, odvod 5 000 m3/hod, po�et 
vým�n 20 x/hod 

� Odv�trání sociálních za�ízení 

Za�ízení pracuje s nuceným odvodem vzduchu. Znehodnocený vzduch je 
z jednotlivých místností odsáván talí�ovými ventily, osazenými v podhledu. Odpadní vzduch 
je sveden do centrálního VZT potrubí, kterým je vzduch dopravován ke st�ešnímu ventilátoru 
a následn� je vyfukován nad st�echu budovy. Množství vzduchu: odvod - WC mísa 50 
m3/hod, WC pisoár 25 m3/hod, úklidová komora 50 m3/hod, sprcha 150 m3/hod. 

� V�trání kotelny 

Za�ízení pracuje s nuceným p�ívodem vzduchu. �erstvý vzduch je nasáván na fasád� 
budovy p�es protideš�ovou žaluzii. Odvod vzduchu je jednak p�es ho�áky kotl� (jako 
spalovací vzduch) a p�ípadný p�ebyte�ný vzduch je odvád�n p�etlakem v�tracím otvorem pod 
stropem kotelny. V�trací vzduch zabezpe�uje p�ívod spalovacího vzduchu a vým�nu vzduchu 
v prostoru kotelny (min. 0,5 násobná vým�na). 

Popis navrhovaného provozu, výrobního programu 

� Pohyb materiálu a výrobk� 

Celá sou�asná produkce výrobního závodu firmy J. M. KAPA se odvíjí od zpracování 
plechu (plechových tabulí). I po p�esunutí výroby bude výrobní program totožný se 
sou�asným provozem. 

Na za�átku výrobního programu jsou do firmy p�ivezeny plechové tabule. Ty budou 
pomocí vysokozdvižného vozíku uskladn�ny do vnit�ního skladu, kde budou urovnány dle 
typ� plech�. Následn� budou plechy distribuovány pomocí vysokozdvižných vozík� do 
výroby, tedy p�esn�ji do strojní dílny. Zde bude probíhat jejich na�ezání pomocí laser� na 
požadovanou velikost, d�rování pot�ebných otvor� na d�rovacích strojích a ohýbání do 
požadovaného tvaru na ohra�ovacích lisech. Takto vytvo�ené polotovary budou dále putovat 
do záme�nické dílny, kde budou jednotlivé polotovary k sob� sva�ovány a poté broušeny. 
Malé procento výrobk� nebude putovat do záme�nické dílny, ale rovnou do dílen dalších �i 
rovnou do expedice. Odtud budou výrobky distribuovány pomocí paletových vozík� do dílny 
montáže nebo do lakovny. V prostoru lakovny budou jednotlivé díly nalakovány 
požadovanou práškovou barvou a poté postoupeny na montáže nebo rovnou do expedice. 
Výrobky z montáží jsou vyhotoveny do kone�ného provedení a pokra�ují do expedice. 
V prostoru expedice jsou výrobky baleny a nakládány pomocí vysokozdvižných vozík� �i 
paletových vozík� na nákladní automobily, které zajiš�ují jejich distribuci ke kone�ným 
zákazník�m. 

� Pohyb pracovních sil 

Zam�stnanci se dopravují do firmy vlakovou, autobusovou, automobilovou dopravu, 
p�ípadn� p�ijedou na kole �i p�šky. V p�ípad� automobilové dopravy je v areálu firmy 
navrženo parkovišt� pro osobní automobily. Pro cyklisty bude vybudován kolostav. 
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Na pozemku pro výstavbu se v sou�asnosti nenacházejí žádné inženýrské sít�, není 
tedy nutné �init n�jaké p�eložky. Napojení areálu firmy J.M.KAPA na rozvody technické 
infrastruktury bude realizováno na novém páte�ním rozvodu, t�sn� za vjezdem do areálu 
firmy. Páte�ní rozvod není sou�ástí tohoto projektu a je sou�ástí samostatného projektu �ešení 
dopravní a technické infrastruktury druhé etapy pr�myslové zóny Kolín – východ. Areál 
firmy J.M.KAPA bude napojen na nov� vybudovanou páte�ní komunikaci v PZ Kolín východ 
a to v míst� jihozápadního cípu pozemku. 

Napojení na veškeré stávající rozvody technické infrastruktury bude realizováno 
v první etap� pr�myslové zóny v míst� stávající zatá�ky páte�ní komunikace. V t�chto 
místech bylo již p�i budování této �ásti zóny po�ítáno s napojením druhé etapy. 

Stru�ný technologický postup 

� Obráb�ní kov� a sva�ování 

Ve strojní díln� bude docházet k na�ezání plechových tabulí pomocí laser� na 
požadovanou velikost, d�rování pot�ebných otvor� na d�rovacích strojích a ohýbání do 
požadovaného tvaru na ohra�ovacích lisech. Takto vytvo�ené polotovary budou dále putovat 
do záme�nické dílny, kde budou jednotlivé polotovary k sob� sva�ovány a poté broušeny. 
Použité strojní za�ízení: laserové �ezací stroje, d�rovací a ohra�ovací lisy, CNC-bruska na 
plechové dílce, excentrické lisy, skružova�ky, strojní n�žky a dokon�ovací brousící za�ízení. 
Výroba bude rovn�ž vybavena sva�ovacími stroji, bodovkami, sva�ovacími stroji používající 
p�i sva�ování ochrannou atmosféru (MIG/MAG a TIG). Jednotlivá pracovišt� broušení a 
sva�ování budou opat�ena centrální odsávací jednotkou KEMPER Systém 9000 
s automatickým o�iš�ováním filtr�, neutraliza�ním prost�edkem a zásobníky na odpadní 
prach. Jednotka bude osazena frekven�ním m�ni�em, aby bylo dosaženo optimálního výkonu 
p�i r�zné pot�eb� odsávání z jednotlivých pracovních míst. Odsávané škodliviny jsou 
p�ivád�ny do centrálního filtra�ního agregátu prost�ednictvím potrubního vedení, které je 
koncipováno a základ� místních dispozic na pracovišti. Filtra�ní za�ízení Systém 9000 pracuje 
na principu povrchové filtrace. Odlu�ování škodlivin se p�itom uskute��uje pomocí 
filtra�ních oleofobních patron,jejichž �išt�ní probíhá jednotliv� za sebou. Stupe� odlu�ivosti 
�iní 99,9%. Optimáln� slad�ný systém filtrace p�ivád�ného vzduchu, použití rota�ních dýz, 
stejn� jako filtra�ních patron poskytuje optimální odsávací výkon b�hem celého pracovního 
chodu. Jako filtra�ní materiál bude použita PTFE membrána. 

�ástice, které se získají z filtru p�i procesu jeho �išt�ní, jsou zachycovány do sb�rného 
zásobníku, z n�hož je možno tyto �ástice zcela bez kontaminace okolního prost�edí odebrat. 
Za�ízení m�že pracovat v provozu dle volby bu� se zp�tným p�ívodem vy�išt�ného vzduchu 
na pracovišt� nebo do venkovní atmosféry. 

� Prášková lakovna 

Celá linka IDEAL LINE je považována za jedno za�ízení, které obsahuje sekce 
p�edúpravy povrchu, sušící pece, st�íkacího boxu a vypalovací pece. Zne�išt�né vody jsou 
p�e�išt�ny v neutraliza�ní stanici. 

Výrobky budou zav�šeny na konzole dopravního systému, který je bude dopravovat 
r�znými technologickými stroji. 

Chemická p�edúprava 
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P�edúprava se bude celkem skládat ze 4 stup��. První stupe� bude láze� o obsahu 3 
500 l, která bude obsahovat vodu s odmaš�ovacím roztokem. Odmaš�ovací roztok se bude 
skládat z 35 kg ferrophosu 7768 a 15 kg ferrosidu 7001. Další dva stupn� budou sloužit 
k oplachu užitkovou vodou. �tvrtý stupe� bude sloužit k oplachu DEMI vodou. Celkový 
objem lázní bude 7,5 m3. Odmaš�ovací stupe� bude vyh�íván pomocí vým�níku tepla. 
Chemická p�edprava bude umíst�na do odmaš�ovacího tunelu bez odsávání vzdušniny. 

Sušící pec 

Po odmašt�ní budou výrobky vedeny do sušící pece, která bude vyh�ívána p�ímo 
ho�ákem na zemní plyn. Výkon ho�áku bude 200 kW. Sušící pec bude umíst�na mezi 
odmaš�ovacím tunelem a vypalovací pecí. Sušící pec je odsávána jedním odtahem. 

Prášková kabina 

Ze sušící pece budou výrobky vedeny do práškové kabiny. Prášková kabina bude 
sestavena z n�kolika podsestav, které budou konstruovány a vyrobeny tak, aby umožnili 
nanášení práškových nát�rových hmot a rychlou vým�nu jejich barevného odstínu. Pomocí 
automatické pistole se nanesou práškové nát�rové hmoty na výrobek. Prášková nát�rová 
hmota, která nebude nanesená na výrobky, bude samo�istitelným odsávacím kanálem 
odtahována do vertikálního potrubí a dále do separa�ního cyklonu, poté do odsávací jednotky 
(After Filter). Recyklace práškové nát�rové hmoty ze sb�rného zásobníku cyklonu bude 
zajiš�ována pneumatickým �erpadlem typu DIP 12. Odsávací jednotka se bude skládat ze 
sedmi základních �ástí. Spodní �ást se bude skládat ze základového rámu, výsypek s fluidními 
loži, která umož�ují pneumaticky od�erpávat nashromážd�né odpadní práškové nát�rové 
hmoty do odpadní nádoby. Sk�í� filtra�ních patron, budou obsahovat filtry, které 
z odsávaného vzduchu budou odd�lovat práškové nát�rové hmoty. Sk�í� �išt�ní filtr� bude 
obsahovat zásobníky tlakového vzduchu a ventily, které jsou nezbytné pro �išt�ní filtra�ních 
patron systémem „reverse jet“. Vrstva práškových nát�rových hmot zachycená na povrchu 
filtra�ních patron bude v pravidelných intervalech odstra�ována pulsem tlakového vzduchu a 
poté bude padat do výsypky ve spodní �ásti za�ízení. P�efiltrovaný vzduch po do�išt�ní 
v absolutních filtrech bude vracen zp�t do haly lakovny. 

Vypalovací pec 

Po aplikaci prášku budou výrobky vedeny vypalovací pecí p�i teplot� cca 160 – 200 
°C. Pec bude p�ímo vyh�ívána dv�ma ho�áky na zemní plyn o výkonu 350 kW. Vypalovací 
pec bude opat�ena dv�ma odtahy. Jeden odtah bude odsávat vzdušninu a bude vyveden nad 
st�echu budovy, druhý odtah bude odsávat vzdušninu z vypalovací pece a odvád�t do sušící 
pece. 

Neutraliza�ní stanice 

Pro �išt�ní odpadní vody bude použita �istírna DISKONT B firmy LIVING �.B., 
která bude ur�ena k diskontinuálnímu �išt�ní odpadních vod z p�edúpravy výrobk� p�ed 
lakováním. �istírna bude odstra�ovat z odpadních vod t�žké kovy, ropné látky, barvy a 
disperze. Srážecími postupy �áste�n� snižuje solnost vody a upravuje pH. Celá technologie 
�išt�ní odpadních vod bude obsahovat nádrž oplachové vody, nádrž koncentrát�, 
homogeniza�ní nádrž, nerezový reaktor R1, kalovou jímku, jímku filtrátu, koncovou filtraci, 
kalolis, chemické hospodá�ství. 
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Neutraliza�ní stanice bude sloužit pouze k p�ed�išt�ní p�ed vypušt�ním odpadních vod 
do kanalizace. 

� Montáž a expedice 

Výrobky z montáží jsou vyhotoveny do kone�ného provedení a pokra�ují do expedice. 
V prostoru montáže bude umíst�no robotizované za�ízení na nanášení PUR p�ny. Na 
vyp��ování se budou používat dv� složky, složka A bude Fermapor K3-A-9312-4, složka B 
bude Fermapor K 31-B5. Vzhledem k charakteru používaných látek k vyp��ování nebude 
technologie opat�ena odtahem vzdušniny do ovzduší. V prostoru expedice jsou výrobky 
baleny a nakládány pomocí vysokozdvižných vozík� �i paletových vozík� na nákladní 
automobily. 

7. P�edpokládaný termín zahájení realizace zám�ru a jeho dokon�ení 

P�edpokládaný termín zahájení výstavby zám�ru: kv�ten 2008 

P�edpokládaný termín dokon�ení zám�ru: srpen 2009 

8. Vý�et dot�ených územn� samosprávných celk� 

S ohledem na charakter zám�ru budou p�ímé vlivy jeho výstavby a provozu p�sobit 
p�edevším v okolí zám�ru. 

Dot�ené samosprávné celky: 

Kraj:   Královéhradecký 

Obec:   Kolín 

Katastrální území: Kolín 

P�íslušným ú�adem k provedení zjiš�ovacího �ízení je Krajský ú�ad St�edo�eského 
kraje. 

9. Vý�et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních ú�ad�, 
které budou tato rozhodnutí vydávat 

V rámci realizace zám�ru bude investor žádat dle stavebního zákona �. 183/2006 Sb., 
v platném zn�ní o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení p�íslušný stavební ú�ad 
v Kolín�. 

Navazující rozhodnutí dle složkových legislativních p�edpis�: 

� žádost o vydání souhlasu s trvalým odn�tím dot�ených pozemk� pro realizaci zám�ru 
ze ZPF v souladu s ustanovením § 9, odst. 6 zákona �. 334/1992 Sb., o ochran� zem�d�lského 
p�dního fondu, v platném zn�ní – Krajský ú�ad St�edo�eského kraje, 

� soulad k nakládání s nebezpe�nými odpady (dle § 16 odst. 3 zákona �. 185/2001 Sb., 
v platném zn�ní), který ud�luje obecní ú�ad obce s rozší�enou p�sobností – M�stský ú�ad 
Kolín, 
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� povolení orgánu ochrany p�írody ke kácení d�evin rostoucích mimo les dle § 8 zákona 
�. 114/1992 Sb. o ochran� p�írody a krajiny v platném zn�ní. Toto povolení se vydává na 
základ� žádosti vlastníka pozemku, na kterém d�evina roste a kácení se provádí zpravidla 
v období vegeta�ního klidu – M�stský ú�ad Kolín, 

� rozhodnutí vodoprávního ú�adu pro povolení vodního díla (kanaliza�ní �ad) – M�stský 
ú�ad Kolín, 

� povolení vodoprávního ú�adu k vypoušt�ní deš�ových odpadních vod do vod 
povrchových dle §8 a § 9 zákona �. 254/2001 Sb., v platném zn�ní – M�stský ú�ad Kolín, 

� p�ed realizací zám�ru je t�eba požádat o povolení k umíst�ní, stavb� a provozu 
st�edních zdroj� zne�iš�ování ovzduší p�íslušný orgán ochrany ovzduší dle §17 zákona 
�. 86/2002 Sb., v platném zn�ní - Krajský ú�ad St�edo�eského kraje. 

II. Údaje o vstupech 

1. P�da 

Realizací zám�ru dojde k novému záboru p�dy kategorie ZPF. V následující tabulce je 
uveden seznam zájmových parcel a další informace o zp�sobu využití, celkové vým��e parcel 
aj. V sou�asné dob� jsou pozemky ve vlastnictví m�sta, po odkoupení zájmových pozemk� 
pro realizaci zám�ru bude z t�chto pozemk� využita pouze jejich �ást. V souvislosti s realizací 
posuzovaného zám�ru dojde k celkovému záboru 30 960 m2 pozemk�. 

Tabulka �. 1: Seznam zájmových parcel – sou�asný stav 

Parcelní 
�íslo dle KN 

Druh 
pozemku 

Zp�sob 
ochrany Kód BPEJ 

Celková 
vým�ra 

parcely [m2] 
Vlastník 

Vým�ra 
použita pro 

realizaci 
zám�ru 

1750/1 orná p�da ZPF 2 56 00 30 284 M�sto Kolín 6 637 

1751/1 orná p�da ZPF 2 56 00 17 022 M�sto Kolín 8 050 

1751/11 orná p�da ZPF 2 56 00 21 737 M�sto Kolín 10 855 

1751/30 orná p�da ZPF 2 56 00 20 721 M�sto Kolín 5 418 

Poznámka: 

stav k 5.9.2007 
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Tabulka �. 2: Budoucí stav vlastnictví po odkoupení odd�leného pozemku spole�ností 
J.M.KAPA 

Parcelní �íslo 
dle KN Druh pozemku Zp�sob 

ochrany Kód BPEJ 
Celková 

vým�ra parcely 
[m2] 

Vlastník 

1751/43 orná p�da ZPF 2 56 00 30 960 J. M. KAPA 

V sou�asné dob� ješt� nejsou p�esn� vy�ísleny zábory pro jednotlivé �ásti a související 
stavby (obslužné komunikace, manipula�ní, zpevn�né a parkovací plochy, sadové úpravy aj.). 
Podrobn�ji budou jednotlivé zábory specifikovány v další etap� p�ípravných - projektových 
prací. Dále bude nutné v souladu s ustanovením § 9, odst. 6 zákona �. 334/1992 Sb., 
o ochran� zem�d�lského p�dního fondu, v platném zn�ní, požádat o vydání souhlasu 
s trvalým odn�tím dot�ených pozemk� pro realizaci zám�ru ze ZPF. P�ed podáním žádosti 
o odn�tí p�dy ze zem�d�lského p�dního fondu je nutno s p�íslušným orgánem ochrany 
zem�d�lského p�dního fondu vy�ešit vyjasn�ní podmínek záboru zem�d�lské p�dy. 

Veškeré zájmové pozemky mají kód BPEJ 2 56 00 a jsou za�azeny do I. t�ídy ochrany 
ZPF. Do I. t�ídy ochrany zem�d�lské p�dy jsou za�azeny bonitn� nejcenn�jší p�dy 
v jednotlivých klimatických regionech, p�evážn� v plochách rovinatých nebo jen mírn� 
sklonitých, které je možno odejmout ze zem�d�lského p�dního fondu pouze výjime�n�, a to 
p�evážn� pro liniové stavby zásadního významu. 

Výpis z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy se zákresem umíst�ní zám�ru je 
sou�ástí p�ílohy �. 10 tohoto oznámení. 

Využití parcel k realizaci zám�ru je v souladu s platným územním plánem m�sta 
Kolín. Vyjád�ení p�íslušného stavebního ú�adu je sou�ástí p�ílohy �. 8 tohoto oznámení. 

2. Voda 

Pro etapu výstavby i provozu bude veškerá voda odebírána z m�stského vodovodu 
Kolín. 

Odb�r vody v etap� výstavby 

Po dobu výstavby závodu se p�edpokládá jednak spot�eba vody pro sociální ú�ely 
pracovník� stavby (osobní hygiena a pití) a dále pro údržbu staveništ� (mytí komunikací 
a stavebních celk�). Množství odebírané vody je obtížné v této fázi objektivn� ur�it, bude 
záviset na po�tu a nárocích pracovník�. Dle zkušeností je možno uvažovat s množstvím okolo 
stodvaceti litr� na osobu a den. Výstavba areálu nebude mít zvláštní nároky na spot�ebu pitné 
�i užitkové vody. 

Odb�r vody v etap� provozu 

Spot�eba pitné vody v etap� provozu zám�ru je odvislá na po�tu zam�stnanc�, 
využívajících sociální zázemí k pitným a hygienickým ú�el�m. Dále budou nároky na pitnou 
vodu vznikat v provozu p�ípravny jídel. V novém výrobním závodu bude pracovat 
v t�ísm�nném provozu celkem 300 zam�stnanc�. V etap� provozu zám�ru se p�edpokládá 
s odb�rem pitné vody v celkovém rozsahu 4 200 m3 za rok. 
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Množství odb�ru užitkové vody pro provoz technologie je stanoven na 1 000 m3 
za rok. Technologická voda bude použita pro chemickou p�edúpravu, pro p�ípravu 
odmaš�ovacího roztoku (lázn�) a k oplachu mezi jednotlivými fázemi chemické p�edúpravy. 

V souvislosti se zám�rem nebude realizován nový zdroj pitné vody. 

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Etapa výstavby zám�ru 

Surovinové a energetické zdroje, které budou použity v etap� výstavby posuzovaného 
zám�ru nelze v sou�asné dob� ur�it, tyto vstupy budou up�esn�ny v dalších stupních 
projektové dokumentace. 

Etapa provozu zám�ru 

Seznam používaných chemických látek a p�ípravk� a jejich celkové p�edpokládané 
množství je uvedeno v následující tabulce. 

Tabulka �. 3: Seznam používaných chemických látek a p�ípravk� a jejich p�edpokládané 
množství 

Chemická látka Spot�ebované množství [kg/rok] 

Aceton 50 

Acetylén 100 

ADS Heat Solve Activator 10 

ADS Heat Solve Base 12 

Alficoat 770 150 

Alficoat 771 360 

Alfistrip 851 20 

Alfistrip 860 30 

Anti spat aerosol 2 

Antischaum 48 20 

Antox 71 E 5 

Antox NP 5 

Beckrymix gris tourterelle sanite 2 

Corro-coat PE, series 50 2 

Drylac 029/ 2 

Drylac 059/ 2 

Drylac 089/ 2 

Email synthetický S 2013 industrol 10 

Energol HLP-D46 600 
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Chemická látka Spot�ebované množství [kg/rok] 

Energol HLP-HM22 400 

Energol HLP-HM32 200 

Energol HLP-HM46 624 

EPOXIPOLYESTER 7035 HGTR BUCC 20 

ETHANOL 100 

ETRNAL MAT AKRYLÁTOVÝ 6 

Fenolftalein 2% 0,1 

FERMAPOR K31-B5 1 066 

FERMAPOR K3-A-9312-4 237 

Ferrophos 7768 2200 

Ferrosid 7001 740 

Fosfátový pufr pH7 0,1 

Ftalátový pufr pH 4,01 0,1 

Glacidet -80 10 

Hydrát vápenný 200 

Hydroxid sodný 50% 600 

Hydroxid sodný N/10 2 

Chemopren universal 2 

Chlorid sodný 100 

IGP nanášecí prášek 50 

INVERPUL EPOXYPOLYESTERE 2004 90 G TR 3 000 

INVERPUL EPOXYPOLYESTERE BT MED INVER 
9006 3 000 

INVERPUL EPOXYPOLYESTERE RAL 1028 TRBE 
FAST 3 000 

INVERPUL EPOXYPOLYESTERE RAL 9001 90 G 
TR D.F. 3 000 

INVERPUL EPOXYPOLYESTERE TGIC FREE 
TRIBO RAL 7035 BUCC  3 000 

INVERPUL EPOXYPOLYESTERE TRIBO RAL 
9001 BT  3 000 

INVERPUL TR EPOXYPOLYESTERE BT RAL 
7040  3 000 

INVERPUL TR EPOXYPOLYESTERE RAL 1016  3 000 

INVERPUL TR EPOXYPOLYESTERE RAL 302 
BTGF  2 000 

INVERPUL TR EPOXYPOLYESTERE RAL 6018  3 000 

INVERPUL TR POLYESTERE TGIC FREE SL RAL 3 000 



V ý r o b n í  z á v o d  J .  M .  K A P A  s .  r .  o . ,  K o l í n  
_________________________________________________________________________________________ 

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 23

Chemická látka Spot�ebované množství [kg/rok] 

7035 BCC  

INVERPUL TRBT EPOXYPOLYESTERE RAL 7016 
TXT  3 000 

INVERPUL TRBT FAST EPOXYPOLYESTERE 
RAL 2004 85G  3 000 

KALK-X 15 

Kyselina fosfore�ná 50 

Kyselina chlorovodíková 31% 1 044 

Kyselina sírová 2 

Mogul diesel DTT 500 

Mogul EKO - V 500 

Mogul silence 15 500 

Mogul TERM 32 500 

Mo�ící pasta pro nerez 4 

MR 70 vývojka bílá 10 

nafta 1 200 

ND 165 5 

Pentrix 100 indikátor �ervený 5 

PRAESTOL 2530 4 

Prášková polyesterová barva CPC 20 2 000 

Prášková polyesterová barva CPC 41 2 000 

Propan butan 1 100 

Prost�edek na udržování nerezu 5 

PU-HEISSREINIGER 5 

	edidlo S6006 40 

Síran železitý 279 

Soflex koncentrát 3 

SOLVIX 25 

Škrob 0,1 

Technický benzín 180 

Thiosíran sodný N/10 1 

Toulen 10 

Tumerit standard 5 

Chemická látka Spot�ebované množství [m3/rok] 

dusík 56 000 

Kyslík plynný 105 000 
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Tabulka �. 4: Seznam okamžitého množství používaných chemických látek a p�ípravk� 
umíst�ných ve skladu 

Chemická látka Okamžité skladované množství [kg] 

Aceton 20 

Acetylén 20 

ADS Heat Solve Activator 2 

ADS Heat Solve Base 2 

Alficoat 770 50 

Alficoat 771 200 

Alfistrip 851 10 

Alfistrip 860 10 

Anti spat aerosol 2 

Antischaum 48 20 

Antox 71 E 5 

Antox NP 5 

Beckrymix gris tourterelle sanite 2 

Corro-coat PE, series 50 2 

Drylac 029/ 2 

Drylac 059/ 2 

Drylac 089/ 2 

Email synthetický S 2013 industrol  2 

Energol HLP-D46 200 

Energol HLP-HM22 200 

Energol HLP-HM32 200 

Energol HLP-HM46 200 

EPOXIPOLYESTER 7035 HGTR BUCC 20 

ETHANOL 40 

ETRNAL MAT AKRYLÁTOVÝ 6 

Fenolftalein 2% 0,1 

FERMAPOR K31-B5 200 

FERMAPOR K3-A-9312-4 400 

Ferrophos 7768 400 

Ferrosid 7001 200 

Fosfátový pufr pH7 0,1 

Ftalátový pufr pH 4,01 0,1 

Glacidet -80 5 

Hydrát vápenný 200 
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Chemická látka Okamžité skladované množství [kg] 

Hydroxid sodný 50% 200 

Hydroxid sodný N/10 2 

Chemopren universal 2 

Chlorid sodný 100 

IGP nanášecí prášek 50 

INVERPUL EPOXYPOLYESTERE 2004 90 G TR 1000 

INVERPUL EPOXYPOLYESTERE BT MED INVER 
9006 1000 

INVERPUL EPOXYPOLYESTERE RAL 1028 TRBE 
FAST 1000 

INVERPUL EPOXYPOLYESTERE RAL 9001 90 G 
TR D.F. 1000 

INVERPUL EPOXYPOLYESTERE TGIC FREE 
TRIBO RAL 7035 BUCC  1000 

INVERPUL EPOXYPOLYESTERE TRIBO RAL 
9001 BT  1000 

INVERPUL TR EPOXYPOLYESTERE BT RAL 
7040  1000 

INVERPUL TR EPOXYPOLYESTERE RAL 1016  1000 

INVERPUL TR EPOXYPOLYESTERE RAL 302 
BTGF  1000 

INVERPUL TR EPOXYPOLYESTERE RAL 6018  1000 

INVERPUL TR POLYESTERE TGIC FREE SL RAL 
7035 BCC  1000 

INVERPUL TRBT EPOXYPOLYESTERE RAL 7016 
TXT  1000 

INVERPUL TRBT FAST EPOXYPOLYESTERE 
RAL 2004 85G  1000 

KALK-X 5 

Kyselina fosfore�ná 300 

Kyselina chlorovodíková 31% 100 

Kyselina sírová 10 

Mogul diesel DTT 200 

Mogul EKO - V 200 

Mogul silence 15 200 

Mogul TERM 32 200 

Mo�ící pasta pro nerez 2 

MR 70 vývojka bílá 5 

nafta 200 
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Chemická látka Okamžité skladované množství [kg] 

ND 165 2 

Pentrix 100 indikátor �ervený 2 

PRAESTOL 2530 2 

Prášková polyesterová barva CPC 20 1000 

Prášková polyesterová barva CPC 41 1000 

Propan butan 100 

Prost�edek na udržování nerezu 5 

PU-HEISSREINIGER 2 

	edidlo S6006 10 

Síran železitý 200 

Soflex koncentrát 1 

SOLVIX 5 

Škrob 0,1 

Technický benzín 40 

Thiosíran sodný N/10 1 

Toulen 5 

Tumerit standard 5 

Chemická látka Okamžité skladované množství [kg] 

dusík 7 570 

Kyslík plynný 12520 

Bezpe�nostní listy vybraných používaných chemických látek a p�ípravk� jsou sou�ástí 
p�ílohy �. 10 tohoto oznámení. 

S chemickými látkami a p�ípravky musí být nakládáno v intencích požadavk� zákona 
�. 356/2003 Sb., o chemických látkách, platném zn�ní.. 

Nádoby s chemickými látkami a p�ípravky budou shromaž�ovány ve schválených, 
zabezpe�ených prostorách - ve skladu. U tohoto skladu budou provedeny pot�ebné stavební 
úpravy (sklad bude uzamykatelný, podlaha skladu bude betonová, nepropustná, u dve�í bude 
zvýšený práh z d�vodu zabrán�ní p�ípadného úniku látek mimo prostor skladu). 

Ze skladu budou uzav�ené sudy s lakem dopravovány do prostoru jejich kone�né 
spot�eby. Stejným zp�sobem budou p�eváženy sudy s rozpoušt�dlem používaným k �išt�ní 
strojního za�ízení. 

Zne�ist�né textilie rozpoušt�dly �i lakem budou ukládány do speciálních 
uzavíratelných kontejner� nebo sud� (z d�vodu minimalizace vyt�kávání složek) a po té 
odváženy do ur�eného prostoru v míst� soust�ed�ní odpad�. 
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P�i nakládání s chemickými látkami a p�ípravky budou dodržovány následující obecné 
zásady: 

� Veškeré nebezpe�né chemické látky a p�ípravky musí být vybaveny na obalech 
etiketou dle zákona o chemických látkách v�etn� bezpe�nostního listu. Chemická látka nebo 
p�ípravek mající ne�itelnou nebo chyb�jící etiketu musí být ze skladu odebrána a 
zneškodn�na dle zákona o odpadech, p�ípadn� bude celý postup konzultován odborníky 
v oblasti nakládání s nebezpe�nými chemickými látkami a p�ípravky nebo odpady, 

� bezpe�nostní listy skladovaných chemikálií musí být k dispozici odpov�dným 
pracovník�m (ve skladu v n�mž jsou nebezpe�né látky shromaž�ovány budou také uloženy 
ve zkrácené form�), 

� stá�ení látek a p�ípravk� do nádob �i zásobník� je nutné provád�t tak, aby byly 
eliminovány i drobné úkapy a fugitivní emise, 

� p�ed manipulací s chemickými látkami a p�ípravky je nutné zkontrolovat stav držadel, 
uzav�ení nádob a pevnost obalu. Chemické látky a p�ípravky nesmí být taženy nebo tla�eny 
po podlaze, 

� p�epravní obaly se musí ukládat otvorem nahoru a musí být zajišt�né proti p�evržení 
a uzáv�ry musí zaru�ovat t�snost p�i b�žných provozních podmínkách v�etn� p�epravy, 

� komunikace nesmí být v žádném p�ípad� zastav�ná skladovanými chemickými 
látkami/p�ípravky nebo manipula�ní technikou, 

� ve skladu a provozech výroby je zakázáno jíst, pít, kou�it a uchovávat potraviny 
a poživatiny, 

� p�i manipulaci musí být zabrán�no kontaktu s o�ima a pokožkou. Je proto 
bezpodmíne�n� nutné používat ochranné pracovní prost�edky a pom�cky (ochranné štíty, 
brýle rukavice, zást�ry, obuv), 

� pro jednotlivé pracovišt� bude z�ízen bod havarijního zásahu a zam�stnanci budou 
proškoleni v rámci školení bezpe�nosti práce nebo bezpe�ného nakládání s chemickými 
látkami a p�ípravky o havarijních situacích dle havarijního plánu pro p�ípad úniku látek 
závadným vodám. 

Používané materiály a jejich p�edpokládané spot�ebované množství: 

� železo:      280 t/m�síc, 

� pozinkovaný plech:    40 t/m�síc, 

� hliník:      40 t/m�síc 

� nerezová ocel:     40 t/m�síc 

Elektrická energie 

Nová výrobní hala spole�nosti J.M.KAPA bude napájena z transforma�ní stanice 
dispozi�n� umíst�né v areálu nového závodu - mimo objekt výrobní haly. Tato stanice bude 
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smy�kou zapojena do kabelové distribu�ní sít� 22 kV �EZ Distribuce, a.s. v pr�myslové zón� 
Kolín - východ. 

Bloková transforma�ní stanice s vn�jší obsluhou bude obsahovat �ást VN (odpína�e), 
dva transformátory do výkonu 1000 kVA a NN rozvád��e s pot�ebným po�tem vývod�. 
Z nízkonap��ových rozvád��� v TS budou napájeny podružné rozvád��e ve výrobní hale. 
Kabely VN i NN budou uloženy v zemi. 

Napájení stroj� v dílnách bude z podružných rozvád��� umíst�ných v jednotlivých 
provozech haly. Sou�ástí podružných rozvád��� bude i kompenzace ú�iníku (u svá�ecích 
stroj� kompenzace chrán�ná). Kabelové rozvody budou uloženy v trasách vytvo�ených 
z kabelových žlab� nebo kabelových žeb�ík� upevn�ných na pomocných ocelových 
konstrukcích v koordinaci se vzduchotechnikou a osv�tlením. 

Motorické a tepelné spot�ebi�e vytáp�ní, vzduchotechniky a kuchyn� budou napájeny 
z p�íslušných NN rozvád���. Ovládání t�chto spot�ebi�� bude soust�ed�no do prostor� 
jednotlivých vestaveb. 

Systém ochrany p�ed bleskem bude zajišt�n jímacím vedením v m�ížové soustav� 
propojené pomocí svod� s uzem�ovací soustavou objektu. 

P�edpokládaná ro�ní spot�eba elektrické energie pro vytáp�ní, v�trání a p�ípravu TUV 
bude 2 258 MWh/rok. 

Zemní plyn 

Pro vytáp�ní a v�trání výrobní haly bude vybudována plynová teplovodní kotelna ve 
druhém nadzemním podlaží haly ve vestavku výrobní haly. 

Vytáp�ní administrativní a sociální �ásti bude �ešeno teplovodním systémem 
s použitím deskových ocelových radiátor�. 

Vlastní výrobní hala bude vytáp�na a v�trána vzduchotechnikou. �áste�né 
temperování haly v dob�, kdy bude výrobní hala mimo provoz, bude zajišt�no konve�ní 
otopnou plochou. 

P�íprava teplé užitkové vody pro sociální za�ízení a kuchy� bude �ešena dv�ma 
rychlooh�ívacími zásobníky TUV typ ACV HR 601. 

Kotelna bude sou�asn� zajiš�ovat oh�ev technologické vody pro lakovnu. 
Technologická voda bude oh�ívána v protiproudovém oh�íva�i , který bude na primární stran� 
napojen na rozd�lova� topné vody v koteln�. Na sekundární stran� bude napojen okruh 
technologické vody vedený do zásobní nádrže lakovny. 

P�edpokládaná spot�eba zemního plynu za rok bude 250 100 m3. 

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Obslužná doprava zám�ru bude využívat silnici I/38 a centrální komunikaci 
procházející pr�myslovou zónou, tj. stávající komunikaci spole�nosti MIKING. 
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Napojení stavby na ve�ejnou dopravní a technickou infrastrukturu je �ešeno 
v jihozápadní �ásti areálu. Výrobní závod spole�nosti bude napojen na nov� vybudovanou 
páte�ní komunikaci v�etn� chodník�, v jejímž t�lese budou vedeny páte�ní rozvody 
inženýrských sítí. Páte�ní komunikace bude obousm�rná, upravená pro pojezd nákladními 
automobily. Rovn�ž tak odbo�ení a hlavní komunikace v areálu spole�nosti je navržena pro 
pojezd nákladními automobily. 

P�ístup na pozemek, napojení na stávající komunikaci, p�emost�ní Nebovidského 
potoka a výstavba nové komunikace musí být vybudována p�ed zahájením výstavby 
výrobního závodu spole�nosti. 

Vozidla zásobování, vozidla návšt�vník� a zam�stnanc� firmy budou parkována na 
vlastním pozemku investora, kde jsou pro tento ú�el odd�leny samostatné plochy (parkovišt�, 
zásobovací rampy). 

Pozemky pro výstavbu výrobního závodu spole�nosti J.M.KAPA, spol. s r.o. se 
nacházejí v jihovýchodní �ásti m�sta Kolína, navazují na nov� budovanou druhou �ást páte�ní 
komunikace pr�myslové zóny, z níž budou dopravn� p�ístupné. Západní hranici pozemk� 
tvo�í Nebovidský potok. Ze severní strany jsou pozemky ohrani�eny rozší�ením spole�nosti 
MiKing a dále pak železni�ním koridorem. Na východní stranu pozemku bude v budoucnu 
navazovat další zástavba výrobních závod�. Z jižní strany je pozemek ohrani�en nov� 
budovanou páte�ní obslužnou komunikací pr�myslové zóny. Jižním sm�rem se rozprostírají 
pozemky ur�ené pro pr�myslovou zástavbu a stávající zástavba rodinných dom�. Tyto 
objekty jsou vzdáleny p�ibližn� 150 m od plánovaného výrobního závodu. 

Tabulka �. 5: Intenzita dopravy na p�íjezdových komunikacích - silnice I/381) 

Sm�r centrum Sm�r Kutná Hora 
Varianta 

OS NA Celkem OS NA Celkem 

Nulová varianta 5) 13 555 6 848 20 403 13 555 6 848 20 403 

den 15 2 4) 17 15 2 4) 17 
Zám�r 3) 

noc 5 0 10 5 0 10 

Aktivní varianta 2) 13 575 6 850 20 430 13 575 6 850 20 430 

Vysv�tlivky: 

OS osobní a dodávková vozidla do 3,5 t, motocykly 

NA nákladní vozidla nad 3,5 t, autobusy, traktory 

Obslužná doprava je na silnici I/38 rozd�lena v pom�ru 50%:50% na sm�r Kolín-centrum a sm�r Kutná Hora 

1) s�ítací úsek 1-1748 

2) sou�et dopravy nulové varianty (�ádek 2) a zám�ru (�ádek 3) 

3) nákladní vozidla budou do firmy zajížd�t pouze v denní dob�, v no�ní dob� budu na centrální parkovišt� zám�ru p�ijížd�t pouze 
osobní vozidla zam�stnanc� 

4) vozidla jsou rozd�lena v pom�ru 50%:50% na oba sm�ry � celková doprava zám�ru je dvojnásobná, tedy 34 vozidel v denní 
dob� a 10 vozidel v no�ní dob� (od silnice I/38 po areál zám�ru) 

5) výsledek statistického šet�ení zam��eného na zatížení komunikací v jednotlivých regionech �eské republiky, které bylo 
provedeno v roce 2005 a výsledky jsou uve�ejn�ny na www.rsd.cz. 
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III. Údaje o výstupech 

1. Ovzduší 

Etapa výstavby zám�ru 

Zdrojem emisí bude provoz stavebních mechanism� na staveništi a obslužná 
automobilová doprava na p�íjezdových komunikacích. Sledovanými škodlivinami 
z automobilové dopravy jsou zejména oxidy dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky a pevné 
�ástice. Jako nejzávažn�jší škodlivinou se z hlediska množství emisí a velikosti imisních 
limit� jeví oxidy dusíku a benzen. 

B�hem výstavby se mohou uvol�ovat emise poletavého prachu (p�i provád�ní zemních 
prací, ze skládek sypkých materiál� aj.). Emise budou závislé na aktuálních podmínkách 
(nap�. na vlhkosti vzduchu a p�dy, síle a sm�ru v�tru) a také na realizaci opat�ení 
k omezování prašnosti. 

Bude nutné (zejména v dob� suchého a v�trného po�así) provád�t pravidelné �išt�ní 
vozovky na dopravní trase, aby se zamezilo ší�ení prachu do okolí a omezovat prašnost 
i v míst� stavby (zkráp�ní, instalace protiprašných zábran (vertikálních celoplošných 
záchytných textilií, využívání chrán�ných shoz� aj.). 

Plošným zdrojem emisí bude plocha staveništ� a prostor stání nákladních vozidel. 
Liniovými zdroji emisí budou komunikace sloužící jako p�íjezdové, resp. odjezdové trasy. 

P�sobení t�chto zdroj� je �asov� omezené – zejména b�hem provád�ní výkopových 
prací. Stavební �innost bude probíhat pouze v denní dob� od 700 hod do 2100 hod. 

Emise produkované b�hem výstavby zám�ru nelze v sou�asné dob� p�esn� vy�íslit, 
není známo p�esné nasazení mechanism�, ani �asový harmonogram stavby. 

Vzhledem k neznalosti po�tu a nasazení stavebních mechanism� a obslužné dopravy 
není možné p�esn� vy�íslit množství emitovaných zne�iš�ujících látek vyvolaná provozem 
mechanism� obslužné dopravy, ale vzhledem k rozsahu a charakteru stavby lze p�edpokládat, 
že budou nízké. Proto nebyla etapa výstavby uvažována. 

Etapa provozu zám�ru 

Podrobný popis jednotlivých provoz� a instalovaných za�ízení je uveden v kapitole 
oznámení B. I. 6 Popis technického a technologického �ešení zám�ru a v rozptylové studii. 

Zdrojem emisí do ovzduší z posuzovaného zám�ru bude nová prášková lakovna. 
Na základ� odborných znalostí zpracovatele rozptylové studie z obdobných technologií lze 
p�edpokládat, že množství emisí odvád�ných zne�iš�ujících látek z technologie bude 
minimální. 

Práškové lakovny mají povinnost plnit emisní limit pro celkový organický uhlík 
(TOC) a TZL. Vzhledem k tomu, že nanášecí kabiny nebudou dle zadavatele rozptylové 
studie opat�eny výduchy s výstupem do ovzduší, byla v rozptylové studii uvažována pouze 
vypalovací pec a sušící pec. 
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Neutraliza�ní stanice bude sloužit pouze k p�ed�išt�ní p�ed vypušt�ním odpadních vod 
do kanalizace. Bude se jednat p�edevším o úpravu pH, proto nebyl provoz neutraliza�ní 
stanice v rozptylové studii uvažován. 

Dalšími zdroji emisí budou spalovací zdroje (ho�áky v provoze lakovny a kotelna). 
Ho�áky a kotle budou vytáp�ny zemním plynem. Zne�iš�ující látky vznikající spalováním 
zemního plynu jsou p�evážn� NOx a CO. 

Jednotlivá pracovišt� broušení a sva�ování budou opat�ena centrální odsávací 
jednotkou KEMPER Systém 9000 s automatickým o�iš�ováním filtr�, neutraliza�ním 
prost�edkem a zásobníky na odpadní prach. Odlu�ování škodlivin se p�itom uskute��uje 
pomocí filtra�ních oleofobních patron, jejichž �išt�ní probíhá jednotliv� za sebou. Stupe� 
odlu�ivosti �iní 99,9%. �ástice, které se získají z filtru p�i procesu jeho �išt�ní, jsou 
zachycovány do sb�rného zásobníku, z n�hož je možno tyto �ástice zcela bez kontaminace 
okolního prost�edí odebrat. Za�ízení m�že pracovat v provozu dle volby bu� se zp�tným 
p�ívodem vy�išt�ného vzduchu na pracovišt� nebo do venkovní atmosféry. Dle zadavatele 
nejsou k dispozici žádné protokoly z autorizovaného m��ení emisí. Obráb�ní a sva�ování 
nebylo vzhledem k charakteru v rozptylové studii uvažováno. 

V prostoru montáže bude umíst�no robotizované za�ízení na nanášení PUR p�ny. 
Na vyp��ování se budou používat dv� složky, složka A bude Fermapor K3-A-9312-4, složka 
B bude Fermapor K 31-B5. Vzhledem k charakteru používaných látek k vyp��ování nebude 
technologie opat�ena odtahem vzdušniny do ovzduší, proto nebylo vyp��ování uvažováno 
v rámci modelových výpo�t� rozptylové studie. 

Zdrojem emisí bude také p�eprava surovin a produkt� realizována automobilovou 
dopravou. Zdrojem zne�iš�ování ovzduší p�i provozu motorových vozidel je nedokonalé 
spalování paliva (benzinu a motorové nafty). Sledovanými škodlivinami produkovanými 
spalovacími motory vozidel a mechanism� jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky 
a pevné �ástice. 

Dále byly jako modelové látky z provozu spalovacích a technologických zdroj� 
a provozu obslužné dopravy a mechanism� vybrány následující zne�iš�ující látky: benzen, 
CO, PM10, oxidy dusíku a celkový organický uhlík (TOC). 

� Bodové zdroje emisí 

Po vybudování nové práškové lakovny spole�nosti J. M. KAPA, spol. s r.o. budou 
bodovými zdroji výduchy z technologie práškové lakovny (sušící a vypalovací pec) a 2 
výduchy z teplovodní kotelny. 

Emisní parametry ze dvou výduch� práškové lakovny byly p�evzaty z protokolu 
o autorizovaném m��ení emisí (Autorizované m��ení emisí dne 22. 5. 2003 provedla 
spole�nost INPEK spol. s r.o., Praha.). 

V následující tabulce jsou uvedeny emisní parametry bodových zdroj�: 
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Tabulka �. 6: Emisní parametry bodových zdroj� 

Zdroj MNOx 
[g/s] 

MPM10 
[g/s] 

MTOC 
[g/s] 

MCO 
[g/s] 

VS 
[m3/s] 

H       
[m] 

d 
[m] 	 Pd 

[h/den] 

Sušící pec  Z1 0,00194 - 0,00111 0,00444 0,732 9 0,3 0,7 24 

Vypalovací 
pec  Z2 0,000555 - 0,000833 0,0022 0,171 9 0,3 0,7 24 

Kotel  Z3, 
Z4 0,0427 0,000444 - 0,00711 0,235 9 0,5 0,5 24 

Vysv�tlivky: 

Mx  hmotnostní tok škodliviny x 

VS  objem vzdušniny na výstupu z výduchu 

H  výška koruny výduchu nad terénem 

D  pr�m�r výduchu 

α  relativní ro�ní využití maximálního výkonu 

Pd  po�et hodin za den, kdy je zdroj v �innosti 

- daná škodlivina nebyla u zdoje uvažována 

P�edpokládané ro�ní emise z technologických a spalovacích zdroj� jsou uvedeny 
v následující tabulce. 

Tabulka �.7: Ro�ní emise zne�is�ujících látek 

Zne�iš
ující látka 
 

NOx [kg/rok] PM10 [kg/rok] TOC [kg/rok] CO [kg/rok] 

Sušící pec 44,02 - 25,15 100,61 

Vypalovací pec 12,58 - 18,86 50,30 

Kotelna 1 346,6 14,0 - 224,22 

Celkové emise 1403,2 14,0 44,01 375,13 

� Plošné zdroje emisí 

Jako plošný zdroj emisí byly uvažovány emise z dopravy osobních vozidel 
na parkovišti p�ed plánovanou budovou spole�nosti J. M. KAPA, spol. s r.o., nákladních 
vozidel a vysokozdvižného vozíku v areálu (nakládací plocha) spole�nosti. 

Parkovišt� 

Bude se jednat p�edevším o pohyb osobních vozidel zam�stnanc� a návšt�v 
spole�nosti. Plánovaná kapacita parkovišt� je 75 parkovacích míst. Dle zadavatele se bude 
jednat o pohyb 40 osobních vozidel za den. 
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Nakládací plocha 

Bude se jednat p�edevším o pohyb nákladních vozidel dovážející suroviny a odvážející 
hotové výrobky a pohyb vysokozdvižného vozíku. Dle zadavatele se bude jednat o pohyb 4 
nákladních vozidel za den. 

Vysokozdvižný vozík 

V budoucím areálu J. M. KAPA, spol. s r.o. budou provozovány jeden naftový vozík 
a t�i vysokozdvižné vozíky na propan. 

Emisní hodnoty z provozu vysokozdvižných vozík� jsou uvedeny v následující 
tabulce. 

Tabulka �. 8: Emisní hodnoty z provozu vysokozdvižných vozík� 

Zne�iš
ující látka Hmotnostní tok [g/s] 

Benzen  4,56*10-4 

NOx  0,0228 

PM10  2,73*10-4 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty hmotnostních tok� na plošných zdrojích b�hem 
provozu zám�ru. 

Tabulka �. 9: Emisní hodnoty plošného zdroje 

Plošný zdroj Pohyb vozidel Škodlivina Hmotnostní tok [g/s] 

Benzen 1,35*10-6 

NOx 5,05*10-5 Parkovišt� Osobní vozidla 

PM10 1,5*10-7 

Benzen 4,59*10-4 

NOx 0,023 Nakládací plocha Nákladní vozidla + 
vysokozdvižný vozík 

PM10 3,07*10-4 

� Liniové zdroje emisí 

Automobilová doprava 

Hlavním liniovým zdrojem zne�išt�ní bude doprava po stávajících p�íjezdové 
komunikaci (ulice Havlí�ková a K Dílnám). V rozptylové studii bylo uvažováno (dle 
zadavatele rozptylové studie), že vozidla, které budou p�ijížd�t i odjížd�t ze spole�nosti J. M. 
KAPA, spol. s r.o., budou využívat stávající komunikaci podél spole�nosti MIKING. 
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Dle zadavatele se bude jednat o pohyb 40 osobních vozidel za den a 4 nákladních 
vozidel za den. Rozptylová studie byla po�ítána pro nejhorší možnou situaci, tedy 80 pr�jezd� 
osobních automobil� za den a 8 pr�jezd� nákladních vozidel za den. Po výjezdu z areálu se 
vozidla napojí na komunikaci podél spole�nosti MIKING (úsek 3) a po výjezdu na ulici K 
Dílnám se vozidla napojí v pom�ru 100 % ve sm�ru na ulici Havlí�kova, kde se vozidla 
napojí v pom�ru 50 % v obou sm�rech (viz obr. 2 Znázorn�ní liniových zdroj�). Provoz 
vozidel v areálu spole�nosti J. M. KAPA, spol. s r.o. byl uvažován jako plošný zdroj. 

Pro ú�ely rozptylové studie byly uvažované komunikace rozd�leny do 4 úsek� 
(viz následující obrázek). 

Obrázek �.2: Znázorn�ní liniových zdroj� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Množství benzenu, NOx a PM10 bylo vypo�teno z tabelovaných emisních faktor�. 
V následující tabulce je uveden p�edpokládané hmotnostní toky uvažovaných škodlivin 
v jednotlivých úsecích. 

Tabulka �. 10: Emise z navazující automobilové dopravy na p�íjezdové komunikaci 

Po�et pr�jezd� vozidel 
Zdroj emisí 

OV/h NV/h 
Škodlivina Hmotnostní tok [g/m/s] 

Benzen 9*10-9 Úsek 1, 2          
(50 km/h) 

6 1 

NOx 7,67*10-7 

1 

2 

3 

4 

J. M. KAPA, spol. s r.o. 
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Po�et pr�jezd� vozidel 
Zdroj emisí 

OV/h NV/h 
Škodlivina Hmotnostní tok [g/m/s] 

PM10 6,2*10-8 

Benzen 1,5*10-8 

NOx 1,22*10-6 
Úsek 1, 2          
(20 km/h) 6 1 

PM10 1,22*10-7 

Benzen 1,8*10-8 

NOx 1,53*10-6 
Úsek 3             

(50 km/h) 12 2 

PM10 1,25*10-7 

Benzen 3*10-8 

NOx 2,44*10-6 
Úsek 3              

(20 km/h) 12 2 

PM10 2,45*10-7 

Benzen 3,5*10-8 

NOx 2,72*10-6 
Úsek 4              

(20 km/h) - 2 

PM10 4,53*10-7 

Poznámka: 

- v daném úseku se osobní vozidla nebudou pohybovat 

Návrh za�azení zdroje: 

Aplikace nát�rových hmot (podle vyhlášky �. 355/2002 Sb., v platném zn�ní) 

Podle zákona �. 86/2002 Sb., v platném zn�ní a vyhlášky �. 355/2002 Sb., v platném 
zn�ní (p�íloha �. 1, bod 4.2) se p�edpokládá, že se jedná o nanášení práškových plast�. 
Za�ízení s celkovou ro�ní projektovanou spot�ebou práškových plast� v rozsahu od 1 tuny 
výše je st�ední zdroj zne�iš�ování ovzduší. 

Tabulka �. 11: Prahové spot�eby rozpoušt�del a emisní limity 

�innost 

prahová 
spot�eba 

rozpoušt�dla 
[t/rok] 

limitní 
m�rná 

výrobní 
emise TOCA)    

[g/m2] 

emisní 
limit 

TOCB) 
[mg/m3] 

emisní limit 
fugitivních 

emisíC)         
[%] 

emisní 
limit 

TZLD) 
[mg/m3] 

zvláštní 
ustanovení 

nanášení 
práškových 

plast�  
nestanovena nestanoven 50 nestanoven 3 poznámky 4 

Poznámka: 

A. M�rná výrobní emise t�kavých organických slou�enin vypo�tená jako podíl množství celkového organického uhlíku a velikosti 
plochy opat�ené nát�rem. 

B. Hmotnostní koncentrace t�kavých organických látek vyjád�ených jako celkový organický uhlík ve vlhkém odpadním plynu p�i 
normálních stavových podmínkách. 
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C. Podíl hmotnosti fufitivních emisí a hmotnosti vstupních rozpoušt�del. 

D. Hmotnostní koncentrace tuhých zne�iš�ujících látek ve vlhkém odpadním plynu vyjád�ená pro normální stavové podmínky. 

4. Platí pro zdroj s ro�ní projektovanou spot�ebou práškových plast� v�tší než 1 tuna, platí pro odpadní plyn odv�traný z prostoru 
nanášení, vyt�kání, sušení a vypalování. 

Oh�ev technologie a vytáp�ní (podle na�ízení vlády �. 352/2002 Sb.) 

Sušící pec – ho�ák na zemní plyn o výkonu 200 kW - st�ední zdroj zne�iš�ování 
ovzduší. 

Oh�ev vypalovací pece –  2 x ho�ák na zemní plyn o výkonu 350 kW (celkový 
instalovaný výkon 700 kW) – st�ední zdroj zne�iš�ování ovzduší. 

Vytáp�ní – 2 x kotel Viessman na zemní plyn o výkonu 720 kW (celkový instalovaný 
výkon 1 440 kW) – st�ední zdroj zne�iš�ování ovzduší. 

Spalovací za�ízení spalující plynná paliva. 

Kategorie: st�ední zdroj zne�iš�ování ovzduší 

Tabulka �. 12: Emisní limity 

Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální stavové podmínky 
a suchý plyn) pro 

Jmenovitý tepelný 
výkon (MW) Tuhé 

zne�. 
látky 

Oxid 
si�i�itý 

Oxidy 
dusíku 

jako NO2 

Oxid 
uhelnatý 

Organické látky 
jako suma 

uhlíku 

Referen�ní 
obsah kyslíku 

% O2 

0,2 a v�tší, ale jmen. 
tepelný p�íkon menší 

než 50 MW 
501) 352) 

9003) 
200  

3004) 100 nest. 3 

Poznámka: 

1) pro plynná paliva z neve�ejných distribu�ních sítí (vy�išt�ný koksárenský nebo vysokopecní plyn, bioplyn, propan �i butan nebo 
jejich sm�si, plyn z rafinerií) 

2) pro plynná paliva z ve�ejných distribu�ních sítí 

3) pro plynná paliva mimo paliva z ve�ejných distribu�ních sítí a koksárenský plyn  

4) p�i spalování propanu �i butanu nebo jejich sm�sí 

Obráb�ní kov� (podle na�ízení vlády �. 615/2006 Sb.) 

Brusírny a obrobny. Platí pro za�ízení, jejichž celkový elektrický p�íkon je vyšší než 
100 kW. 

Kategorie: st�ední zdroj zne�iš�ování 

Platí emisní limit pro TZL = 50 mg/m3, p�i vztažných podmínkách C. 
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Sva�ování kovových materiál� (podle na�ízení vlády �. 615/2006 Sb.) 

Platí pro za�ízení, jejichž celkový elektrický p�íkon je roven nebo vyšší 1 000 kVA. 

Kategorie: st�ední zdroj zne�iš�ování 

Emisní limit pro TZL pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení 
nebo jiné obdobné rozhodnutí po 1. lednu 2007, je 50 mg/m3 p�i vztažných podmínkách C. 

Povrchová úprava kov�, plast� a jiných nekovových p�edm�t� – procesní vany (podle 
na�ízení vlády �. 615/2006 Sb.) 

Platí pro pokovování i nekovových p�edm�t�, ale nevztahuje se na nanášení 
nát�rových hmot. Platí pro procesy mo�ení, galvanické pokovování, fosfatizace a lešt�ní 
s použitím elektrolytických nebo chemických postup� a dále smaltování, tryskání a 
související operace. 

Kategorie: velký zdroj – je-li obsah lázní (vyjma oplachu) v�tší než 30 m3 v�etn�, 

        st�ední zdroj - je-li obsah lázní (vyjma oplachu) do 30 m3 v�etn� 

Tabulka �. 13: Emisní limity 

Emisní limit [mg/m3] 

TZL NO2 
Vztažné podmínky 

1001)  
502) 1 5003) B4)  

C4) 

Poznámka: 

1) Platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí p�ed 14. srpnem 2002, 

2) platí pro zdroje, na které bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14. srpnem 2002, 

3) platí pro použití kyseliny dusi�né p�i kontinuáln� pracujícím za�ízení, 

4) vztažné podmínky B platí pro velké zdroje, vztažné podmínky C platí pro st�ední zdroje. 

Rozptylová studie je sou�ástí p�ílohy �. 3 tohoto oznámení. 

2. Odpadní vody 

Etapa výstavby zám�ru 

P�edpokládané množství odpadních vod a nakládání s nimi v etap� výstavby bude 
up�esn�no v projektové dokumentaci, respektive v rámci plánu výstavby. Jelikož spole�nost, 
realizující stavbu není v sou�asné dob� známa, bude proveden výb�r dodavatele stavby. 

Etapa provozu zám�ru 

P�i provozu budou vznikat splaškové a technologické odpadní vody. 
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Zdrojem odpadní splaškové vody budou p�edevším sociální za�ízení závodu 
a p�ípravna jídel. Produkce splaškových odpadních vod �ádov� odpovídá specifické pot�eb� 
pitné vody. 

V souvislosti s vybudováním p�ípravny jídel v novém výrobním závodu, bude 
splašková kanalizace osazena lapa�em tuk�. 

Dále budou v technologii vznikat odpadní technologické vody v provozu chemické 
p�edúpravy. Tyto odpadní vody budou p�ed�išt�ny p�ed vypušt�ním do kanaliza�ního �adu 
m�sta ve vybudované neutraliza�ní stanici. 

Pro �išt�ní odpadní technologické vody je navržena �istírna DISKONT B firmy 
LIVING �.B., která je ur�ena k diskontinuálnímu �išt�ní odpadních vod z p�edúpravy 
výrobk� p�ed lakováním. �istírna odstra�uje z odpadních vod t�žké kovy, ropné látky, barvy 
a disperze. Srážecími postupy �áste�n� snižuje solnost vody a upravuje pH. (Podrobn�jší 
popis je uveden v rámci popisu technického �ešení zám�ru – viz kapitola �. B.1.6). 

Technické �ešení neutraliza�ní stanice, popis �išt�ní odpadních vod a parametry 
zne�išt�ní vod na výstupu budou up�esn�ny v dalších stupních projektové dokumentace. 

Celkové množství odpadních vod bude dle informací oznamovatele �ádov� odpovídat 
spot�eb� vody, tj. bude �init cca 4 200 m3/rok splaškových vod a 1 000 m3/rok odpadních vod 
z provozu technologie. Tato voda bude vypoušt�na do m�stské kanalizace. 

Z hlediska látkového zatížení odpadních vod musí být spln�ny limity dané 
kanaliza�ním �adem. Nakládání s odpadními vodami musí být v souladu se smlouvou 
o odvád�ní odpadních vod, uzav�enou s provozovatelem kanalizace a �OV. 

Dle rozhodnutí p�íslušného vodoprávního ú�adu a dle platné legislativy bude provád�n 
rozbor kvality vypoušt�ných odpadních vod. 

Zdrojem deš�ových odpadních vod jsou srážky spadlé na zpevn�né plochy a st�echy 
budov. Kvalita odpadních vod spadlých na zast�ešené plochy bude odpovídat kvalit� 
deš�ových vod. Deš�ové vody ze st�ech a zpevn�ných ploch v areálu výrobního závodu budou 
svedeny do reten�ní nádrže a odtud budou p�e�erpávány do p�ilehlé vodote�e na základ� 
smluvního vztahu se ZVHS Kurná Hora. 

Plocha parkoviš� bude �ešena jako nepropustná, bude odvodn�na. Odpadní potrubí 
bude osazeno odlu�ova�em ropných látek, vy�išt�ná odpadní voda bude svedena 
do p�ilehlé vodote�e. P�esný typ a výrobce odlu�ovacího za�ízení v sou�asné dob� není 
znám. 

Odlu�ova� bude pravideln� kontrolován a provozován tak, aby nedošlo ke 
zne�išt�ní povrchových vod a byl udržen maximální �istící efekt. Správnost provozu 
za�ízení bude kontrolována provozovatelem, který bude provád�t pravidelné rozbory 
(ukazatel NEL) a jejich výsledky uchovávat pro p�ípad kontroly. 

P�ibližný odtok deš�ových odpadních vod ze st�ech objektu a zpevn�ných 
a parkovacích ploch je stanoven výpo�tem. 

Ro�ní množství deš�ových vod odvedených z celého posuzovaného areálu bylo 
vypo�teno dle následujícího vztahu: 



V ý r o b n í  z á v o d  J .  M .  K A P A  s .  r .  o . ,  K o l í n  
_________________________________________________________________________________________ 

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 39

Q = Ψ . F . S 

 

 

 

 

Zpevn�né plochy: 

Ψ - sou�initel odtoku     0,9 

Zastav�ná plocha celé hlavní stavby:   F = 11 010 m2 

S – ro�ní úhrn srážek     0,580 m3/m2 

Qrok = 0,9 . 11 010 . 0,580 

Qrok = 5 747 m3/rok 

Zatravn�né plochy: 

Ψ - sou�initel odtoku     0,05 

Plocha nezpevn�ných zatravn�ných ploch:  14 350 m2 

S – ro�ní úhrn srážek     0,580 m3/m2 

Qrok = 0,05 . 14 350 . 0,580 

Qrok = 416 m3/rok 

Bilance odtokových pom�r� pro období p�ívalových deš�� uvažuje hodnotu 
p�ívalového dešt� 120 l/s/ha po dobu 15 minut. 

Zpevn�né plochy: 

Qmax = 0,9 . 1,101 . 120 

Qmax = 119 m3/15 min 

Zatravn�né plochy: 

Qmax = 0,05 . 1,435 . 120 

Qmax = 8,61 m3/15 min 

kde je    Q – množství deš�ových vod za rok, 
Ψ - sou�initel odtoku, 
F – plocha zachycených deš�ových vod (m2), 
S – ro�ní úhrn srážek (m3 na 1 m2). 
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3. Odpady 

Nakládání s odpady b�hem výstavby i provozu zám�ru musí být �ešeno v souladu se 
zákonem �. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn�ní. 

Zám�r svým provozem vyvolá jednorázový vznik odpad� b�hem výstavby zám�ru 
a dlouhodobý vznik odpad� b�hem jeho provozu. 

Etapa výstavby zám�ru 

Po dobu výstavby budou vznikat odpady typické pro stavební �innosti tohoto druhu 
a rozsahu (tj. zemní stavební a montážní práce, úklidové práce, apod.), dále odpady 
charakteru nevyužitých �ástí konstruk�ních prvk�. Dále budou vznikat také odpady typické 
pro stavební práce a k nim se pojící jednotlivé druhy odpadních obal� jako jsou nap�íklad 
papírové a lepenkové obaly, plastové obaly od stavebních a montážních hmot, úlomky cihel, 
betonu, nevyužité �ásti kovových konstrukcí (železo, ocel, sm�sné kovy, atd.). 

Vznikající odpady budou v maximální možné mí�e recyklovány. Pokud budou n�které 
odpady �i jejich �ásti zne�išt�ny nebezpe�nými látkami, bude s t�mito odpady nakládáno jako 
s nebezpe�ným odpadem. 

Odpady vznikající b�hem výstavby i provozu zám�ru budou odd�len� shromaž�ovány 
ve sb�rných nádobách a kontejnerech, po jejich napln�ní budou tyto odpady p�edávány 
k využití �i k odstran�ní. P�ípadn� vznikající nebezpe�né odpady budou také t�íd�ny dle 
jednotlivých druh�, shromaž�ovány odd�len� ve speciálních uzav�ených nepropustných 
nádobách ur�ených k tomuto ú�elu a zabezpe�ených tak, aby nemohlo dojít k neoprávn�né 
manipulaci s nebezpe�nými odpady nebo k úniku škodlivin ze shromážd�ných odpad�. 

Shromaž�ovací nádoby musí být ozna�eny v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb., 
o odpadech, v platném zn�ní. V p�ípad� shromaž�ovacích nádob s nebezpe�nými odpady 
musí být tyto nádoby opat�eny katalogovým �íslem, názvem odpadu, symboly nebezpe�nosti 
a osobou zodpov�dnou za obsluhu a údržbu shromaž�ovacího prost�edku. V blízkosti 
shromaž�ovacího místa �i prost�edku nebezpe�ných odpad� nebo na nich musí být umíst�n 
identifika�ní list nebezpe�ných odpad�. 

U odpadu, u kterého nelze vylou�it kontaminaci nebezpe�nými látkami, je nutné 
provést hodnocení nebezpe�ných vlastností odpad� dle zákona �. 185/2001Sb., o odpadech, 
v platném zn�ní. U odpad� potenciáln� kontaminovaných se provede test na vylou�ení 
nebezpe�ných vlastností a to akreditovanou laborato�í. Odb�r odpadu provede pov��ená osoba 
(dle platných právních p�edpis�), podle výsledku hodnocení bude navržen zp�sob nakládání 
s t�mito druhy odpad�. 

P�esná specifikace odpad� vznikajících v pr�b�hu výstavby není v sou�asné dob� 
možná, bude up�esn�na v provád�cích projektech, kde budou uvedeny jednotlivé druhy 
odpad� vznikající b�hem výstavby zám�ru, jejich p�edpokládané množství a zp�sob 
shromaž�ování, t�íd�ní, využití �i odstran�ní. 

O�ekávané druhy odpad� vznikajících b�hem p�ípravy a výstavby zám�ru jsou 
uvedeny v následující tabulce: 
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Tabulka �. 14: P�edpokládané druhy odpadu vznikající p�i výstavb� zám�ru 

Katalogové 
�íslo Kategorie Název druhu odpadu Vznik 

02 01 03 O Odpad rostlinných pletiv Odstra�ování bylinné a 
d�evinné vegetace 

08 01 11 N Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpoušt�dla nebo jiné nebezpe�né látky 

Odpad vznikající b�hem 
stavby 

08 01 12 O Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod �íslem 
08 01 11 

Odpad vznikající b�hem 
stavby 

08 01 17 N Odpady z odstra�ování barev nebo lak� obsahujících 
organická rozpoušt�dla nebo jiné nebezpe�né látky 

Odpad vznikající b�hem 
stavby 

08 04 09 N Odpadní lepidla a t�snící materiály obsahující 
organické rozpoušt�dla nebo jiné nebezpe�né látky 

Odpad vznikající b�hem 
stavby 

08 04 10 O Jiná odpadní lepidla a t�snící materiály neuvedené 
pod �íslem 08 04 09 

Odpad vznikající b�hem 
stavby 

12 01 20 N Upot�ebené brusné nástroje a brusné materiály 
obsahující nebezpe�né látky 

Odpad vznikající b�hem 
stavby 

12 01 21 O Upot�ebené brusné nástroje a brusné materiály 
neuvedené pod �íslem 12 01 20 

Odpad vznikající b�hem 
stavby 

13 02 05 N Nechlorované minerální motorové, p�evodové a 
mazací oleje Údržba za�ízení 

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly Obaly stavebních 
materiál� a hmot apod. 

15 01 02 O Plastové obaly Obaly stavebních 
materiálu a hmot apod. 

15 01 03 O D�ev�né obaly Obaly stavebních 
materiál� a hmot apod. 

15 01 04 O Kovové obaly Odpad vznikající b�hem 
stavby 

15 01 05 O Kompozitní obaly Obaly stavebních 
materiál� a hmot apod. 

15 01 06 O Sm�sné obaly Obaly stavebních hmot 
apod. 

15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných látek nebo 
obaly t�mito látkami zne�išt�né  

Obaly z nát�rových 
a t�snících hmot 

15 02 02 N 

Absorp�ní �inidla, filtra�ní materiály (v�etn� 
olejových filtr� jinak blíže neur�ených), �isticí 

tkaniny a ochranné od�vy zne�išt�né nebezpe�nými 
látkami 

Odpad vznikající b�hem 
stavby 

15 02 03 O Absorp�ní �inidla, filtra�ní materiály, �istící tkaniny 
a ochranné od�vy neuvedené pod �íslem 15 02 02 

Odpad vznikající b�hem 
stavby 

17 01 01 O Beton 
Zbytky stavebních hmot – 
odpad vznikající b�hem 

stavby 
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Katalogové 
�íslo Kategorie Název druhu odpadu Vznik 

17 01 02 O Cihly Odpad vznikající b�hem 
stavby 

17 01 03 O Tašky a keramické výrobky Odpad z odstra�ování 
stavby 

17 01 06 N Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobk� obsahující nebezpe�né látky 

Odpad vznikající b�hem 
stavby 

17 01 07 O Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobk� neuvedené pod �íslem 17 01 06 

Poškozené nebo jinak 
nepoužitelné stavební 

hmoty, odpad vznikající 
b�hem stavby 

17 02 01 O D�evo 
Odpadní stavební d�evo, 
odpad vznikající b�hem 

stavby 

17 02 02 O Sklo Zbytky, poškozené 
stavební materiály 

17 02 03 O Plasty Odpad plast� 

17 02 04 N Sklo, plasty a d�evo obsahující nebezpe�né látky nebo 
nebezpe�nými látkami zne�išt�né 

Odpad vznikající b�hem 
stavby 

17 03 01 N Asfaltové sm�si obsahující dehet Odpad vznikající b�hem 
stavby 

17 03 02 O Asfaltové sm�si neuvedené pod �íslem 17 03 01 Odpad vznikající b�hem 
stavby 

17 04 02 O Hliník Odpad z odstra�ování 
stavby 

17 04 05 O Železo a ocel Odpad vznikající b�hem 
stavby 

17 04 07 O Sm�sné kovy 

Zbytky, poškozené 
stavební materiály - 

odpad vznikající b�hem 
stavby 

17 04 09 N Kovový odpad zne�išt�ný nebezpe�nými látkami Odpad ze stavebních 
úprav 

17 04 10 N Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné 
nebezpe�né látky 

Odpad z odstra�ování 
stavby 

17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 

Odpad izola�ních 
stavebních materiálu, 

odpad vznikající b�hem 
stavby 

17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpe�né látky Odpad ze stavebních 
úprav 

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod �íslem 17 05 03 Odpad ze stavebních 
úprav 
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Katalogové 
�íslo Kategorie Název druhu odpadu Vznik 

17 05 05 N Vyt�žená hlušina obsahující nebezpe�né látky Odpad ze stavebních 
úprav 

17 05 06 O Vyt�žená hlušina neuvedená pod kódem 17 05 05 Odpad ze stavebních 
úprav 

17 06 01 N Izola�ní materiál s obsahem azbestu Odpad z odstra�ování 
stavby 

17 06 03 N Jiné izola�ní materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpe�né látky 

Odpad z odstra�ování 
stavby 

17 06 04 O Izola�ní materiály jiné jako uvedené v 17 06 01 
a 17 06 03 

Odpad izola�ních 
stavebních materiál�, 

odpad vznikající b�hem 
stavby 

17 06 05 N Stavební materiály obsahující azbest Odpad vznikající b�hem 
stavby 

17 09 03 N 
Jiné stavební a demoli�ní odpady (v�etn� sm�sných 

stavebních a demoli�ních odpad�) obsahujících 
nebezpe�né látky 

Odpad vznikající b�hem 
stavby 

17 09 04 O Sm�sné stavební a demoli�ní odpady neuvedené pod 
�ísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

Odpad vznikající b�hem 
stavby 

20 01 01 O Papír a lepenka Odpad vznikající b�hem 
stavby 

20 01 02 O Sklo Odpad vznikající b�hem 
stavby 

20 01 39 O Plasty Odpad vznikající b�hem 
stavby 

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad Odpad vznikající b�hem 
stavby 

20 03 01 O Smíšený komunální odpad Odpad vznikající b�hem 
stavby 

20 03 03 O Uli�ní smetky Odpad vznikající b�hem 
stavby 

Vysv�tlivky: 

O ostatní odpad 

N nebezpe�ný odpad 

S odpady je nutno nakládat v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb., o odpadech 
v platném zn�ní. Odpady budou pr�b�žn� p�edávány využití �i odstran�ní specializovaným 
spole�nostem – oprávn�ným osobám. 

Dodavatel stavby je povinen vést evidenci odpad�, kterou po ukon�ení instalace 
nových za�ízení, resp. p�i kolaudaci zám�ru p�edloží p�íslušnému ú�adu. 
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Etapa provozu zám�ru 

B�hem provozu zám�ru budou vznikat pevné a kapalné odpady charakteristické pro 
�innosti probíhající v objektech spole�nosti - odpady mající p�vod v jednotlivých výrobních 
operacích, v technickém zázemí, p�i zajiš�ování chodu technologické �ásti a v administrativ�. 

V následující tabulce jsou uvedeny vybrané druhy odpad�, které by mohly vznikat p�i 
provozu zám�ru. 

Tabulka �. 15: Vybrané druhy odpadu vznikající p�i provozu zám�ru 

Katalogové 
�íslo Kategorie Název druhu odpadu Vznik 

08 01 11 N Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpoušt�dla nebo jiné nebezpe�né látky Odpad z údržby 

08 01 12 O Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod �íslem 
08 01 11 

Odpad z provozu 
technologie 

08 01 13 N Kaly z barev nebo z lak� obsahující organická 
rozpoušt�dla nebo jiné nebezpe�né látky 

Odpad z provozu 
technologie 

08 02 01 O Odpadní práškové nát�rové barvy Odpad z provozu 
technologie 

08 03 17 N Odpadní tiska�ský toner obsahující nebezpe�né 
látky 

Odpad z kancelá�ských 
prostor 

08 04 09 N Odpadní lepidla a t�snící materiály obsahující 
organická rozpoušt�dla nebo jiné nebezpe�né látky Odpad z údržby 

10 02 07 N Pevné odpady z �išt�ní plyn� obsahující 
nebezpe�né látky 

Odpad z provozu 
technologie 

12 01 20 N Upot�ebené brusné nástroje a brusné materiály 
obsahující nebezpe�né látky 

Odpad z provozu 
technologie 

12 01 21 O Upot�ebené brusné nástroje a brusné materiály 
neuvedené pod �íslem12 01 20 

Odpad z provozu 
technologie 

13 01 10 N Nechlorované hydraulické minerální oleje 
Údržba 

vysokozdvižných 
vozík� 

13 02 05 N Nechlorované minerální motorové, p�evodové 
a mazací oleje Odpad z údržby 

13 05 03 N Kaly z lapáku ne�istot Odpad z provozu 
technologie 

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly P�íjem a expedice zboží 

15 01 02 O Plastové obaly P�íjem a expedice zboží 

15 01 03 O D�ev�né obaly P�íjem a expedice zboží 

15 01 04 O Kovové obaly P�íjem a expedice zboží 

15 01 06 O Sm�sné obaly P�íjem a expedice zboží 

15 01 07 O Sklen�né obaly P�íjem a expedice zboží 
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Katalogové 
�íslo Kategorie Název druhu odpadu Vznik 

15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných látek nebo 
obaly t�mito látkami zne�išt�né Odpad z údržby 

15 02 02 N 

Absorp�ní �inidla, filtra�ní materiály (v�etn� 
olejových filtr� jinak blíže neur�ených), �istící 

tkaniny a ochranné od�vy zne�išt�né nebezpe�nými 
látkami 

Odpad z provozu 
technologie, údržby 

15 02 03 O 
Absorp�ní �inidla, filtra�ní materiály, �istící 

tkaniny a ochranné od�vy neuvedené pod �íslem 
15 02 02 

Odpad z údržby 

16 01 03 O Pneumatiky Odpad z údržby 

16 01 18 O Neželezné kovy Odpad z provozu 
technologie a údržby 

16 06 01 N Olov�né akumulátory Odpad z údržby 

16 06 04 O Alkalické baterie (krom� baterií uvedených pod 
�íslem 16 06 03) Odpad z údržby 

17 01 07 O 
Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobk� neuvedené pod �íslem 

17 01 06 
Odpad z údržby 

17 02 03 O Plasty Odpad plast� 

17 04 01 O M��, bronz, mosaz Odpad barevných kov� 

17 04 02 O Hliník Odpad hliníkových 
plech� 

17 04 05 O Železo a ocel Odpad z údržby 

17 06 04 O Izola�ní materiály neuvedené pod �ísly 17 06 01 
a 17 06 03 Odpad z údržby 

19 02 05 N Kaly z fyzikáln�-chemického zpracování 
obsahující nebezpe�né látky 

Odpad z provozu 
technologie 

19 08 09 O Sm�s tuk� a olej� z odlu�ova�e tuk� obsahující 
pouze jedlé oleje a jedlé tuky Odpad z p�ípravny jídel 

20 01 01 O Papír a lepenka Odpad z p�ípravny 
jídel, údržby 

20 01 02 O Sklo Odpad z p�ípravny 
jídel, údržby 

20 01 08 O Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a 
stravoven 

Odpad z p�ípravny 
jídel, údržby 

20 01 11 O Textilní materiály Odpad z p�ípravny 
jídel, údržby 

20 01 21 N Zá�ivky a jiný odpad obsahující rtu� Odpad z údržby 

20 01 25  O Jedlý olej a tuk Odpad z p�ípravny 
jídel, údržby 



V ý r o b n í  z á v o d  J .  M .  K A P A  s .  r .  o . ,  K o l í n  
_________________________________________________________________________________________ 

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 46

 

Katalogové 
�íslo Kategorie Název druhu odpadu Vznik 

20 01 35 N 
Vy�azené elektrické a elektronické za�ízení 

obsahující nebezpe�né látky neuvedené pod �ísly 
20 01 21 a 20 01 23 

Odpad z údržby 

20 01 39 O Plasty Odpad z odd�leného 
sb�ru 

20 01 40 O Kovy Odpad z odd�leného 
sb�ru 

20 03 01 O Sm�sný komunální odpad Odpad z údržby, 
provozu za�ízení 

Vysv�tlivky: 

O ostatní odpad 

N nebezpe�ný odpad 

Jednotlivé druhy odpad� vznikající b�hem provozu zám�ru, jejich p�edpokládané 
množství a zp�sob shromaž�ování, t�íd�ní, využití �i odstran�ní bude up�esn�n v provád�cích 
projektech. 

Odpady budou t�íd�ny a shromaž�ovány v ur�ených prostorech, které budou 
zabezpe�eny proti zne�išt�ní okolní p�dy a vod, v intencích dot�ených p�edpis�. Odpady 
budou ukládány v odpovídajících sb�rných nádobách a obalech s ozna�ením odpadu. 
S odpady bude nakládáno v souladu s p�íslušnými právními normami. O produkci odpadu 
bude vedena požadovaná evidence. Místa pro nádoby na kapalné odpady budou vybavena 
záchytnými vanami nebo jímkami. B�žný komunální odpad bude shromaž�ován v kontejneru 
a odstra�ován v rámci centrálního svozu komunálního odpadu, rovn�ž tak odd�len� 
shromaž�ované sklo, kovy, plasty a papír. V p�ípad�, že nefunk�ní zá�ivky nejsou povrchov� 
poškozeny, je možno je vrátit prodejní nebo servisní organizaci v p�vodních obalech. 

S upot�ebenými zá�ivkami, akumulátory, oleji a pneumatikami je snahou nakládat 
v režimu zp�tného odb�ru použitých výrobk� (dle ustanovení § 38 zákona �.185/2001 Sb.). 

Odpady jsou na základ� smlouvy p�edávány k dalšímu nakládání pouze osobám 
s oprávn�ním k této �innosti. 

Využití �i odstra�ování odpad� bude zajišt�no servisním zp�sobem 
u specializovaných spole�ností s p�íslušným oprávn�ním (osoba oprávn�ná k nakládání 
s t�mito druhy odpad� ve smyslu § 4 a § 12 zákona �.185/2001 Sb., o odpadech v platném 
zn�ní). Pro spole�nost J.M.Kapa s.r.o. je smluvním partnerem pro odvoz odpad� spole�nost 
AVE CZ, s.r.o. 

Komunální odpad bude umís�ován do popelnicových a kontejnerových nádob 
s pravidelným odvozem. 

Nakládání s odpady b�hem výstavby i provozu zám�ru musí být �ešeno v souladu se 
zákonem �. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn�ní. 
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Dle § 11 zákona 185/2001 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, má každý v rozsahu své 
p�sobnosti povinnost zajistit p�ednostn� využití odpad� p�ed jejich odstran�ním. Materiálové 
využití odpad� má p�ednost p�ed jiným využitím odpad�. P�i posuzování vhodnosti zp�sob� 
odstran�ní odpad� má vždy p�ednost zp�sob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je 
šetrn�jší k životnímu prost�edí. 

Odpady vznikající p�i ukon�ení provozu zám�ru 

Ukon�ení provozu výrobního závodu J. M. KAPA není plánováno. Pokud by 
v budoucnu došlo k ukon�ení provozu, bude spektrum vznikajících odpad� obdobné jako 
v etap� výstavby. Odstran�ní objekt�, budov a zpevn�ných ploch musí být realizováno dle 
požadavk� platných legislativních p�edpis�. 

4. Ostatní 

Hluk 

V sou�asné dob� je na posuzované lokalit� dominantním zdrojem hluku pozemní doprava, 
další zdroje hluku jsou uvedeny níže: 

� stacionární zdroje hluku spole�ností sídlících ve stávající pr�myslové zón�; nejblíže 
posuzovanému zám�ru jsou spole�nosti MiKing a Emerson (v�etn� dopravy a provozu 
vysokozdvižných vozík� v areálu jednotlivých spole�ností) 

� stacionární zdroje hluku na vlakovém nádraží  

� pozemní doprava – silnice I/38 – Kolín – Kutná Hora 

� pozemní doprava na místních komunikacích 

� železni�ní tra� 010 – Kolín – Pardubice 

� letecká doprava – ve�ejná a vojenská 

Realizací posuzovaného zám�ru p�ibudou v posuzované lokalit� tyto zdroje hluku: 

� doprava na ve�ejné komunikaci – silnici I/38 a centrální komunikaci v pr�myslové 
zón� 

� nakládka a vykládka materiálu v areálu zám�ru 

� provoz vysokozdvižných vozík� a vozidel v areálu zám�ru 

� výrobní technologie umíst�né v jednotlivých �ástech výrobní haly 

� centrální VZT v�etn� filtra�ního za�ízení 

� kotelna (vyúst�ní komín�) 

� klimatiza�ní jednotky pro administrativní �ást 

Základní parametry t�chto zdroj� hluku jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka �. 16:Stacionární zdroje hluku vyvolané provozem zám�ru 

Zdroj Umíst�ní LAeq         
[dB] 

Provoz 
v noci 

1-6 dílna montáže 42 Ne 

7-10 
jižní st�na 

záme�nická dílna 52 Ne 

11-12 východní st�na – záme�nická dílna 52 Ne 

13-32 dílna montáže 40,3 Ne 

33-47 
strop 

záme�nická dílna 50,1 Ne 

48-49 expedice 42 Ne 

50-53 lakovna 47 Ano 

54-59 

severní st�na 

strojní dílna 52 Ano 

60 stroj. dílna – u d�rovacích lis� 52 Ano 

61 
východní st�na 

stroj. dílna – u ohra�ovacích lis� 47 Ano 

62-70 expedice 40,3 Ne 

71-85 lakovna 44,2 Ano 

86-93 nad d�rovacími lisy 50,1 Ano 

94-101 

strop 
strojní 
dílna nad ohra�ovacími lisy 45,1 Ano 

102-5 otev�ená vrata expedice 75 Ne 

106 otev�ená vrata strojní dílny 80 (49) 3) Ano 

107 severní st�na – sací vyústka VZT 60 Ano 

108-9 severní st�na – komín kotelny 70 Ano 

110 jednotky SPLIT na st�eše administrativní budovy 70 Ano 

111 2) vysokozdvižný vozík 103 Ne 

112-3 st�echa haly – odtah lakovací linky 70 Ano 

114 st�echa haly – vyúst�ní VZT 70 Ano 

Vysv�tlivky: 

1) plocha každého jednoho zadaného stacionárního zdroje hluku 

2) vysokozdvižný vozík zajiš�ující nakládku a vykládku materiálu ve venkovním prostoru p�ed expedicí 

3) v no�ní dob� musí být zav�ená, hodnota v závorce platí pro noc 

4) pr�m�r 0,3 m 

Vlivem výstavby nového výrobního závodu dojde k navýšení dopravy v areálu 
pr�myslové zóny – viz. vy�íslení intenzit dopravy vyvolané provozem zám�ru v následující 
tabulce. 
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Tabulka �. 17: Intenzita dopravy na p�íjezdových komunikacích - silnice I/381) 

Sm�r centrum Sm�r Kutná Hora 
Varianta 

OS NA Celkem OS NA Celkem 

den 15 2 3) 17 15 2 3) 17 
Zám�r 2) 

noc 5 0 10 5 0 10 

Vysv�tlivky: 

OS osobní a dodávková vozidla do 3,5 t, motocykly 

NA nákladní vozidla nad 3,5 t, autobusy, traktory 

Obslužná doprava je na silnici I/38 rozd�lena v pom�ru 50%:50% na sm�r Kolín-centrum a sm�r Kutná Hora 

1) s�ítací úsek 1-1748 

2) nákladní vozidla budou do firmy zajížd�t pouze v denní dob�, v no�ní dob� budu na centrální parkovišt� zám�ru p�ijížd�t pouze 
osobní vozidla zam�stnanc� 

3) vozidla jsou rozd�lena v pom�ru 50%:50% na oba sm�ry � celková doprava zám�ru je dvojnásobná, tedy 34 vozidel v denní 
dob� a 10 vozidel v no�ní dob� (od silnice I/38 po areál zám�ru) 

Vy�íslení hlukové zát�že v posuzované lokalit� je �ešeno v kapitole �. D.I. 3 Vlivy 
na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky a v hlukové studii 
(v p�íloze tohoto oznámení �. 4). 

Vibrace 

Hlavními faktory, které ur�ují intenzitu vibrací, je intenzita dopravy na p�íjezdových 
komunikacích a v areálu zám�ru a stav geologického podloží. Vzhledem ke vzdálenosti 
nejbližších obytných objekt� od místa zám�ru se p�enos vibrací z provozu zám�ru do t�chto 
objekt� nep�edpokládá. 

P�i jízd� nákladních aut (pop�. mechanism�) po komunikaci vznikají tzv. dopravní 
ot�esy. Jejich velikost je dána typem vozidla (mechanismu), úrovní jeho technického 
provedení a technického stavu, zrychlením i kvalitou povrchu vozovky. 

Tyto ot�esy se ší�í v podloží, obvykle se však projevují pouze n�kolika metr� 
od liniového zdroje. Vzhledem k o�ekávané intenzit� dopravy se nep�edpokládá, že by ot�esy 
vyvolané pr�jezdem obslužné dopravy zám�ru byly p�í�inou statických poruch staveb 
situovaných v blízkosti využívané p�íjezdové komunikace. 

Zá�ení radioaktivní, elektromagnetické 

Posuzovaný zám�r není zdrojem radioaktivního, elektromagnetického a jiného zá�ení. 

5. Dopl�ující údaje 

Významné terénní úpravy a zásahy do krajiny 

Krajina v okolí zájmové lokality je siln� zkulturn�ná, v širším okolí p�evažují pole, 
pozemek je rovinného charakteru. 
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Na za�átku prací dojde k úprav� tvaru pozemku a p�edpokládaného pr�b�hu místní 
komunikace v závislosti na p�edpokládaném r�stu a rozmíst�ní subjekt� ve vznikající 
pr�myslové zón�. V rámci p�ípravy výstavby bude ve stávajícím areálu vybudováno vlastní 
za�ízení staveništ�. Pro pot�eby provozního i sociálního zázemí budou osazeny stavební 
mobilní bu�ky s chemickým WC. 

V rámci hrubých terénních úprav bude provedeno vyrovnání stávajícího terénu po 
provedení skrývky ornice do základních rovin, ze kterých budou provád�ny další výkopové 
práce pro základy objekt�, op�rné zdi a inženýrské sít�. 

Nejprve bude provedena skrývka ornice, která bude odvezena na mezideponii. �ást 
ornice bude zp�tn� použita v rámci kone�ných terénních úprav, zbylá �ást bude odvezena na 
místo ur�ené p�íslušným orgánem státní správy. Hutn�ní bude provád�no po vrstvách 
a doloženo zkouškami. Zp�sob hutn�ní, po�et pojezd�, tlouš�ky hutn�ných vrstev a další bude 
stanoveno v dalších stupních dokumentace ve spolupráci se spole�ností, která bude výstavbu 
provád�t a ve spolupráci s geologem. 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ 
V DOT�ENÉM ÚZEMÍ 
1. Vý�et nejzávažn�jších environmentálních charakteristik dot�eného 
území 

Pozemky pro výstavbu výrobního závodu spole�nosti J.M.KAPA, spol. s r.o. se 
nacházejí v jihovýchodní �ásti m�sta Kolína, navazují na nov� budovanou druhou �ást páte�ní 
komunikace pr�myslové zóny, z níž budou dopravn� p�ístupné. Západní hranici pozemk� 
tvo�í Nebovidský potok. Ze severní strany jsou pozemky ohrani�eny rozší�ením spole�nosti 
MiKing a dále pak železni�ním koridorem. Na východní stranu pozemku bude v budoucnu 
navazovat další zástavba výrobních závod�. Z jižní strany je pozemek ohrani�en nov� 
budovanou páte�ní obslužnou komunikací pr�myslové zóny. Jižním sm�rem se rozprostírají 
pozemky ur�ené pro pr�myslovou zástavbu a stávající zástavba rodinných dom�. Tyto 
objekty jsou vzdáleny p�ibližn� 150 m od plánovaného výrobního závodu. 

	ešený zám�r bude situována v katastrálním území Kolín, na parcelách �. 1750/1, 
1751/1, 1751/11 a 1751/30. Celková plocha dot�ených pozemk� v souvislosti s realizací 
zám�ru bude 30 960 m2. Dot�ené pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ZPF 
a jsou za�azeny do I. t�ídy ochrany ZPF. Realizací zám�ru nedojde k záboru pozemk� 
kategorie PUPFL. Výpis z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy se zákresem 
umíst�ní zám�ru je p�ílohou �.11 tohoto oznámení. 

Dle regionálního geologického �len�ní spadá území Kolína do regionální geologické 
jednotky �eská k�ídová pánev – 23. kolínská oblast. 

Nadmo�ská výška pozemku spole�nosti J. M. KAPA, spol. s r.o. Kolín je p�ibližn� 
200 metr� n. m. 

Nejbližší obytný d�m je vzdálen cca 150 m od posuzovaného zám�ru. Souvislá obytná 
zástavba obce Kolín - Š�árala je od zájmového území vzdálena cca 200 m a tvo�í ji p�evážn� 
rodinné domy a bytové domy. 
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P�edpokladem trvale udržitelného využívání tohoto území p�i provozu je respektování 
všech požadavk� daných legislativou v oblasti životního prost�edí a ochrany zdraví 
obyvatelstva. 

Dle Územního plánu m�sta Kolín je výrobní závod umíst�n na ploše, která je ur�ena 
pro pr�myslovou výrobu, výrobní služby, sklady se zákazem výstavby chemické výroby. 
Využití parcel k realizaci zám�ru je v souladu s platným územním plánem m�sta Kolín. 
Vyjád�ení p�íslušného stavebního ú�adu je sou�ástí p�ílohy �. 8 tohoto oznámení. 

2. Charakteristika sou�asného stavu životního prost�edí v dot�eném 
území 

2. 1 Geomorfologie 

Podle regionálního geomorfologického �len�ní �eské republiky (Demek, 1987) je 
území sou�ástí: 

provincie:  �eská vyso�ina, 

soustavy:  �eská tabule, 

podsoustavy  St�edo�eská tabule, 

celku:   St�edolabská tabule, 

podcelku:  �eskobrodská tabule, 

okrsku:  Kolínská tabule. 

St�edolabská tabule 

Nalézá se v jižní �ásti Polabských tabulí a má ráz ploché pahorkatiny o ploše 
cca 2 266 km2. Je tvo�ená horninami svrchní k�ídy a místy jejich odkrytého krystalinického, 
proterozoického a permského podloží. 

�eskobrodská tabule 

�eskobrodská tabule je situována v jižní a jihozápadní �ásti St�edolabské tabule. Tvo�í 
plochou pahorkatinu o ploše cca 546 km2, je složená z k�ídových pískovc� a slínovc�, 
permských sediment�, hornin proterozoika a pod�adn� kutnohorského krystalinika. 
P�edstavuje strukturn� denunda�ní a akumula�ní reliéf v okrajové oblasti �eské tabule. 
Charakterizovaný rozsáhlými strukturn� denunda�ními plošinami, strukturními h�bety a suky, 
svahovými údolími menších levých p�ítok� Labe, �í�ními terasami a tvary na sprašových 
pokryvech. 

Kolínská tabule 

Tato tabule se nachází v jihovýchodní �ásti �eskobrodské tabule. Je charakterizována 
jako plochá pahorkatina na levém b�ehu Labe tvo�ená cenomanskými pískovci, svory, 
svorovými rulami, ortorulami a amfibolity kutnohorského krystalinika. Zaujímá erozn� 
denunda�ní reliéf plošin a mírných svah� se sprašovými pokryvy a záv�jemi a 
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s nesoum�rnými údolími svahových potok� odkrývajícími místy na p�ík�ejších východních 
svazích krystalinické podloží k�ídových hornin. 

Dot�ená lokalita se nachází v Polabském bioregionu (1.7). Bioregion leží ve st�ední 
�ásti st�edních �ech, zabírá Terezínskou, M�lnickou a Nymburskou kotlinu a rozkládá se 
v nejnižší �ásti �eské tabule. Má výrazn� protáhlý tvar ve sm�ru ZSZ – VJV a celkovou 
plochu cca 1 183 km2. 

Povrch bioregionu tvo�í z velké �ásti sedimenty kvartéru, jednak v r�zné mí�e pís�ité 
až jílovité hlíny labské nivy, jednak št�rkopísky až písky nižších teras, které pokrývají 
rozsáhlé plochy. Nivu zpest�ují výpln� zazemn�ných ramen (hnilokaly, humózní a jemné 
písky, místy zakon�ené tvorbou slatiny). Na nízkých terasách lemujících nivu jsou místy celé 
okrsky píse�ných p�esyp� nebo váté písky, které tvo�í tenký pokryvný pláš�. Na hranách teras 
a sv�deckých vyvýšeninách nacházíme výchozy staršího podloží, které naprostou v�tšinou 
poz�stává z turonských slín� a slínovc�. Hlubší podloží, nap�. ruly kutnohorského 
krystalinika, vychází jen na nepatrných plochách v Kolín�. 

Bioregion zaujímá široké dno ploše rozev�eného údolí Labe, tj. vlastní nivu a nízké 
terasy. V roniv� nivy a nízkých teras se uplat�ují drobné tvary – ramena, hrany a píse�né 
p�esypy. 

Dle místního Generelu SES (1993) nejvíce sledovaných lokalit v území je budováno 
kvartérními uloženinami, a to nejmladšími fluviálními sedimenty (písky, št�rkopísky, st�rky), 
v mén� p�ípadech staršími terasovými svahovými (solifluk�ními), eolicko – fluviálními 
(pís�itohlinitými) eolickými uloženinami (spraše a písky). 

Do oblasti dále zasahuje jižní výb�žek �eské k�ídové tabule, kterou representují 
svrchnok�ídová souvrství cenomanského a spodno – až svrchnoturonského stá�í. Jde o tyto 
sedimenty: r�zné variety pískovc� (kaolinické jílovité a glaukonitické vápnité pískovce až 
pís�ité organodetritické vápence a slepence (mo�ský cenoman) a pískovce, pís�ité slepence, 
místy jílovce a lupky (sladkovodní cenoman), pískovce (ojedin�le glaukonitické), vápnité 
pískovce a prachovce, vápnité a pís�ité songility, vápence, slínovce, vzácn� též slepence a 
jílovité vápence (spodní a st�ední turon), pískovce s místy jílovitou a vápenitou p�ím�sí, 
vápnitok�emenné jílovce, slínovce (svrchní turon). 

Dle regionálního geologického �len�ní spadá území Kolína do regionální geologické 
jednotky �eská k�ídová pánev – 23. kolínská oblast. Území v okolí posuzovaného zám�ru je 
rovinného charakteru. 

2. 2 Pedologie 

St�ední �echy, ve kterých se Kolín nachází, se vyzna�ují velmi pestrým vývojem p�d, 
což je podmín�no tém�� rovnocenným uplatn�ním obou základních p�dotvorných �initel� – 
podnebí a horninového substrátu. 

Dot�ená lokalita se nachází v Polabském bioregionu (1.7). V labské niv� p�evládá 
typická fluvizem (typu vega). Na terasových št�rkopíscích vystupují chudé (oligibazické) 
arenické kambizem�, na vátých píscích málo vyvinuté p�dy typu kyselých ranker�. 
V plochých, špatn� drenovaných okrscích podél bo�ních p�ítok� Labe se vyskytují �ernice, 
obvykle vícemén� oglejené na výchozech k�ídy se vyvinuly pararendziny. �ernozem� a 
hn�dozemní šedozem� se váží na pokryvy spraše a sprašovitých hlín. Místy tvo�í významné 
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plochy organozem� (slatinné p�dy, náslat�) a glejové fluvizem�, lokáln� zna�n� karbonátov� 
vápnité. 

	ešený zám�r bude situována v katastrálním území Kolín, na parcelách �. 1750/1, 
1751/1, 1751/11 a 1751/30. Dot�ené pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ZPF 
a jsou za�azeny do I. t�ídy ochrany. Realizací zám�ru nedojde k záboru pozemk� kategorie 
PUPFL. Výpis z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy se zákresem umíst�ní zám�ru 
je p�ílohou �. 10 tohoto oznámení. 

2. 3 Hydrologie 

Širší území náleží k povodí Labe. Labe protéká okresem mezi Týncem nad Labem 
a Velkým Osekem, Cidlina v krátkém úseku u Žiželic a Sázava tvo�í jeho jižní hranici 
v krátkém úseku mezi Pysko�ely a R�ženínem. Rozvodí mezi Labem a Sázavou se táhne 
v pásu od Vyžlovky p�es Kostelec nad �ernými lesy a Olešku, odkud sm��uje k jižní hranici 
okresu u Chrastné a Škvr�ova, takže v�tšina plochy okresu pat�í povodí Labe. 

Zájmové území se nenachází v CHOPAV. Areál se nachází v území s možnými 
výskyty povodní. V míst� budoucího osazení objektu spole�nosti J.M.KAPA probíhá hranice 
stoleté vody Nebovidského potoka Q100 a nachází se výškov� p�ibližn� na kót� 199,00mnm. 

2. 4 Biologické pom�ry zájmového území 

Zájmové území ur�ené pro výstavbu výrobního závodu se nachází v Polabském 
bioregionu, který se rozkládá v jižní �ásti �eské tabule. Bioregion zaujímá široké dno ploše 
rozev�eného údolí Labe, tj. vlastní nivu a nízké terasy (stupn� VII a VI). V rovin� nivy 
a nízkých teras se uplat�ují drobné tvary – ramena, hrany teras a píse�né p�esypy. Na Malém 
Labi je výrazn� vyvinut nivní fenomén, jehož dynamika je dnes ovšem umrtvena regulací, 
resp. kanalizací �eky. Skalní tvary zcela chyb�jí. 

Bioregion leží v termofytiku ve fytogeografickém okrese 11. St�ední Polabí. 
Potenciální p�irozenou vegetací �í�ních niv jsou lužní porosty podsvazu Ulmenion (Ficario- 
Ulmetum campestris), které se na nejvlh�ích místech st�ídaly s ostr�vky vrbin svazu Salicin 
albae. Na slatinách, nep�eplavovaných každoro�ními záplavami, jsou potenciální vegetací 
olšiny svazu Alnion glutinosae. Na vyšších terasách jsou potenciální vegetací acidofilní 
doubravy (Genisto germanicae - Quercion), z�ejm� i s autochtonní borovicí, které 
na extrémn�jších stanovištích p�echázely do bor� svazu Dicrano – Pinion a na t�žších, 
podmá�ených p�dách i ve vegetaci asociace Tilio – Betuletum. Vzácn� byly p�ítomny 
dubohabrové háje (Melampyro nemorosi – Carpinetum), teplomilné doubravy (Potentillo 
albae - Quercetum) jen výjime�n� na opukových vyvýšeninách. Primární bezlesí bylo 
ostr�vkovité a m�lo podobu jednak slatinné vegetace extrémních asociací svaz� Caricion 
davallinae (nap�. Schoenetum nigricantis) a Magnocaricion elatae (Cladietum marisci), 
a dále katény vodní a mok�adní vegetace, kterou tvo�ily r�zné asociace svaz� Phragmition 
communis, Phalaridion arundinaceae, Caricion gracilis, Oenanthion aquaticae, 
Hydrocharition, nymphaeion albae a Potamion lucentis. 

Flóra je dosti pestrá, p�evažuje soubor nivních druh� st�edoevropského typu. Zejména 
na slatinách které mají reliktní charakter, jsou zastoupeny i exklávní prvky a výjime�n� 
i endemity. K typickým druh�m pat�í sn�ženka p�edjarní (Galanthus nivalis), �esnek medv�dí 
(Allium ursinum), hrachor bahenní (Lathyrus palustris) a st�edoevropský endemit kruštík 
polabský (Epipactis albensis). Druhy demontánní jsou ne�etné, nap�. knotovka lesní 
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(Melandryum sylvestre). Mezi kontinentální druhy (v n�kterých p�ípadech sarmatské 
tendence) jsou kozinec píse�ný (Astragalus arenarius), sinokv�t chrpovitý (Jurinea 
cynoides), violka nízká (Viola pumila), jarva žilnatá (Cnidium dubium), ost�ice benátská 
(Carex buekii), me�ík bahenní (Gladiolus palustris), d�íve matiza bahenní (Oristecum 
palustre) i len vytrvalý (Linum perenne). Druh�, evidentn� p�esahujících z Panonie, je málo, 
p�íkladem je ln�nka v�tvená (Thesium arvense). Na reliktní stanovištích slatin a písk� jsou 
zastoupeny jednak borokontinentální, nap�. t�tina tuhá (Calamagrostis stricta), tomkovice 
vonná (Hierochloë odorata), ln�nka bezlistenná (Thesium ebracteatum), ost�ice Buxbaumova 
(Carex buxbaumii), hlízovec Loesel�v (Liparis loeselii), d�íve i rosnatka anglická (Drosera 
anglica), jednak druhy alpidské, alpidsko – baltické, respektive baltické, k nimž náleží t�tina 
pestrá (Calamagrostis varia), šášina na�ernalá (Schoenus nigricans), š. rezavá 
(S. ferrugineus), kohátka kalíškatá (Tofieldia calyculata), p�chava slatinná (Sesleria 
uliginosa) a tu�nice obecná (Pinguicula vulgaris). Od ní je odvozen neoendemit tu�nice �eské 
(Pinguicula bohemica). 

Krajina bioregionu je vodohospodá�skými úpravami a hospodá�skou �inností siln� 
pozm�n�ná, s náhradními spole�enstvy kulturní stepi a mozaikou druhotných lesních 
stanoviš� menšího rozsahu. Odpovídající fauna hercynského p�vodu je siln� ochuzená, se 
západními vlivy (ježek západní, ropucha krátkonohá), s ojedin�lými zástupci xerotermní 
fauny (ješt�rka zelená). Významným fenoménem je niva Labe, s torzy svérázné fauny na 
polabských píscích (v�etenuška pozdní, ke�natka vrás�itá), se zbytky lužních les� 
(moudivlá�ek lužní, cvr�ilka �í�ní), mok�ad� a luk s periodickými t�n�mi (korýši, m�kkýši 
jantarka obecná, ke�ovka plavá aj., ptáci vodouš rudonohý, cvr�ilka slavíková aj.). Labe 
a jeho v�tší p�ítoky náleží do cejnového pásma. 

Mezi významné druhy pat�í nap�. ježek západní (Erinaceus europaeus), ch�ástal malý 
(Porzana parva), vodouš rudonohý (Tringa totanus), mandelík hajní (Coracias garrulus), 
b�ehule �í�ní (Riparia riparia), cvr�ilka �í�ní (Locustalla fluviatilis), c. slavíková 
(L. luscinioides), sýko�ice vousatá (Panurus biarmicus), moudivlá�ek lužní (Remiz 
pendulinus), havran polní (Corvus frugilegus), ropucha krátkonohá (Bufo calamita), skokan 
štíhlý (Rana dalmatina), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), ješt�rka zelená (Lacerta 
viridis), ke�natka vrás�itá (Euomphalia strigella), hlemýž� zahradní (Helix pomatia), jantarka 
obecná (Succinea pustris), ke�ovka plavá (Bradybaena fruticum), závornatka kyjová 
(Clausilia pumila), plášt�nka sliznatá (Myxas glutinosa), v�etenuška pozdní (Zygaena laeta), 
žábronožky Siphonophanes grubii, Branchipus schaefferi, listonozi Lepidurus, Apus, 
škeblovky Ostracoda. 

Zájmové pozemky pro realizaci zám�ru se nacházejí v jihovýchodní �ásti m�sta 
Kolína, v katastrálním území Kolín. Krajina v okolí zájmové lokality je siln� zkulturn�ná, 
v širším okolí p�evažují pole. Celý plánovaný areál bude taktéž situován na poli, proto zde byl 
v srpnu letošního roku proveden biologický pr�zkum zam��ení na zjišt�ní p�ítomných druh� 
rostlin a živo�ich�. 

Celý plánovaný areál bude situován na poli, kde byla v dob� pr�zkumu vyseta 
pšenice. Krom� této plodiny zde byly zaznamenány i další druhy b�žných plevel� jako pchá� 
oset, p�esli�ka rolní, mlé� zelinný, drchni�ka rolní, amarant ohnutý, kokoška pastuší tobolka 
a podobn�. Na okrajích pole se kolem cest vyskytují porosty s dominací trav, které jsou 
ruderalizované a eutrofizované v d�sledku zatížení organickým odpadem, který sem lidé 
vynášejí ze sousedních zahrádek. V porostech najdeme ovsík vyvýšený, srhu lalo�natou, 
pchá� oset, svla�ec rolní, turanku kanadskou, merlík bílý, pelyn�k �ernobýl, š�ovík tupolistý, 
bolševník obecný. Místy jsou okraje se�ené s výskytem n�kterých lu�ních druh� jako š�ovík 
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kyselý, svízel bílý, kakost lu�ní, máchelka podzimní, štírovník r�žkatý, kozí brada lu�ní nebo 
hrachor lu�ní. Druhov� nejbohatší porosty se nacházejí na severozápadním okraji dot�eného 
pole, kde protéká Nebovidský potok. Ten je zde zcela nap�ímený a koryto je upraveno do 
podoby úzkého kanálu s prudkými b�ehy. Morfologie koryta tedy nedovoluje výrazn�jší rozvoj 
mok�adní vegetace. P�esto zde byl zaznamenán výskyt n�kterých druh� vázaných na 
mok�adní biotopy a p�vodní lužní lesy (krti�ník k�ídlatý, št�ti�ka chlupatá, dev�tsil léka�ský, 
rozrazil poto�ní a orobinec širolistý). Na b�ezích koryta pak dominuje pýr plazivý, ovsík 
vyvýšený, srha lalo�natá a další konkuren�n� silné druhy trav. Jsou zde i výsadby mladých 
strom� (t�eše�, lípa, javor), které dopl�ují n�kolik mohutných vrb bílých, které tvo�í menší 
skupiny na okrajích koryta. Z bylin zde hojn�ji nalezneme kuklík m�stský, opletník plotní, 
kop�ivu dvoudomou, kostival léka�ský a t�ezalku te�kovanou. Celkem bylo ve sledovaném 
prostoru zjišt�no 102 druh� vyšších rostlin. 

Výskyt živo�ich� na lokalit� je omezený nedostatkem vhodných úkryt�. Pouze 
v okrajových �ástech se vyskytuje hraboš polní, hryzec vodní a krtek obecný. Na dot�eném 
poli byl zaznamenán pouze výskyt n�kolika b�žných druh� bezobratlých. Nejbližším 
významn�jším biotopem je koryto Nebovidského potoka. Zde nacházejí úkryt b�žní obyvatelé 
kulturní stepi jako zajíc polní, ježek západní, myška drobná, rejsek obecný, myšice k�ovinná 
nebo lasice kol�ava. Na vzrostlých vrbách m�že hnízdit kos �erný, drozd zp�vný, drozd 
kví�ala nebo p�nkava obecná. Vzhledem k dob� provád�ní pr�zkumu však nebylo možné tuto 
domn�nku potvrdit. Koryto potoka, i p�esto, že je siln� odp�írodn�né, m�že sloužit jako 
migra�ní koridor pro n�které savce vázané na blízkost vody (ondatra pižmová, potkan, tcho� 
obecný, hryzec vodní). 

Biologické hodnocení zám�ru je sou�ástí p�ílohy �. 6 tohoto oznámení. 

2. 5 Zvlášt� chrán�ná území, území p�írodních park�, území historického, kulturního 
nebo archeologického významu 

Zvlášt� chrán�ná území se v míst� zám�ru ani v jeho bezprost�edním okolí 
nevyskytují. Nejbližším maloplošným chrán�ným územím je p�írodní památka Kolínské t�n�, 
která se nachází cca 2 400 m severn� od zám�ru. 

Obrázek �. 3: Mapa umíst�ní p�írodní památky Kolínské t�n� 
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Obrázek �. 4: P�írodní památka Kolínské t�n� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Území p�írodních park� se v míst� zám�ru ani v okolí nevyskytují. 

Dle zákona �. 114/1992 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� byla v souladu s právem 
Evropských spole�enství v �eské republice vytvo�ena soustava Natura 2000, která na území 
�R vymezila Evropsky významné lokality a Pta�í oblasti, které používají smluvní ochranu 
nebo jsou chrán�ny jako zvlášt� chrán�né území. 

V míst� zám�ru ani v jeho širším okolí se Evropsky významné lokality a Pta�í oblasti 
nenacházejí. Nejbližší lokalitou soustavy NATURA 2000 je Evropsky významná lokalita 
Kolín – letišt� (kód lokality CZ0213796), která se nachází cca 4 000 m jihozápadn� od 
zám�ru. 

Obrázek �. 5: Mapa Evropsky významných lokalit a Pta�ích oblastí v zájmovém 
území 
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Stanovisko orgánu ochrany p�írody ve smyslu § 45i zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� 
p�írody a krajiny ve zn�ní zákona �. 218/2004 Sb. je sou�ástí p�ílohy �. 7 tohoto oznámení. 

Území m�sta bylo odedávna vhodné pro život �lov�ka,a to díky své výhodné poloze 
v údolí Labe. Byly zde nalezeny d�kazy života již ze starší doby kamenné. Kolín byl 
plánovit� založen jako královské m�sto asi roku 1257 na míst� starší obce, z níž se 
nedochovaly žádné �ásti, nové m�sto zcela p�ekrylo p�vodní výstavbu. Umíst�ní bylo 
podmín�no návazností na �eku a terénním reliéfem. St�edov�ké m�sto bylo vystav�no na 
tém�� �tvercovém p�dorysu, gotická zástavba obklopovala obdélné nám�stí. Jeho položení 
blíže k Labi bylo dáno �lenitostí terénu. V nejvyšším míst� uvnit� hradeb v jihovýchodní �ásti 
m�sta byl postaven kostel sv. Bartolom�je. Uvnit� hradeb stál p�vodn� dominikánský klášter 
s kostelem pany Marie, pozd�ji královský hrad, dnes pivovar. Za m�stskými hradbami 
nalezneme klášter kapucín�, který byl v n�kolika fázích p�estav�n. V Zálabí (p�vodní ves 
Mnichovice) je možno ješt� dnes spat�it zbytky opevn�ní a kamennou t�ípatrovou hranolovou 
v�ž Práchovnu z 15. století. 

V historickém jádru m�sta je vyhlášena hranice M�stské památkové rezervace, která 
však není v kontaktu se zájmovými pozemky pro realizaci posuzovaného zám�ru. Veškeré 
zemní zásahy v zájmovém území je nutné posuzovat jako zásahy v území s archeologickými 
nálezy. 

2. 6 Územní systém ekologické stability, evidované lokality ochrany p�írody 

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky 
stabiln�jších �ástí krajiny, ú�eln� rozmíst�ných podle funk�ních a prostorových kritérií – tj. 
podle rozmanitosti potenciálních p�írodních ekosystém� v �ešeném území, na základ� jejich 
prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametr� (minimální plochy biocenter, 
maximální délky biokoridor� a minimální nutné ší�ky), dle aktuálního stavu krajiny 
a spole�enských limit� a zám�r� ur�ujících sou�asné a perspektivní možnosti kompletování 
uceleného systému (Míchal I., 1994). 

Dle zákona �. 114/1992 Sb. o ochran� p�írody a krajiny v platném zn�ní je územní 
systém ekologické stability krajiny vzájemn� propojený soubor p�irozených i pozm�n�ných, 
avšak p�írod� blízkých ekosystém�, které udržují p�írodní rovnováhu. 

Biocentrum je �ást krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek 
umož�uje existenci druh� nebo spole�enstev rostlin a živo�ich�. 

Biokoridor je �ást krajiny, která spojuje biocentra a umož�uje organism�m p�echody 
mezi biocentry. 

Interak�ní prvky jsou základní stavební �ástí ÚSES na lokální úrovni. Jsou to 
ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová spole�enstva, 
vytvá�ející existen�ní podmínky rostlinám a živo�ich�m, významn� ovliv�ující funkce 
ekosystém� krajiny. 

Dle Generelu SES se v nejbližším okolí �ešeného zám�ru nachází funk�ní biocentrum 
lokálního významu „V lese“, který se nachází cca 850 m západn� od lokality. Jedná se o lesní 
porost s p�evahou borovice. 

Regionální biocentrum 952 Hánina se nachází 2300 m severozápadn� od plánovaného 
zám�ru. 
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Zájmovým územím vede i osa nadregionálního biokoridoru Polabský luh-Bohdanec 
a celé zájmové území leží v ochranné zón� nadregionálního biokoridoru �eky Labe. Ú�elem 
ochranných zón je podpora koridového efektu. To znamená, že všechny prvky regionálních a 
místních ÚSES, významné krajinné prvky a spole�enstva s vyšším stupn�m ekologické 
stability nacházející se v zón� jsou chrán�ny jako sou�ást nadregionálního biokoridoru. 

Významnými krajinnými prvky vyplývající ze zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� 
p�írody a krajiny, podle ustanovení § 3b jsou lesy, rašelinit�, vodní toky, rybníky, jezera, 
údolní nivy. Dále jsou jimi jiné �ásti krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany 
p�írody jako významný krajinný prvek, zejména mok�ady, stepní trávníky, remízy, meze, 
trvalé travní plochy, nalezišt� nerost� a zkamen�lin, um�lé i p�irozené skalní útvary, výchozy 
a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porost� sídelních útvar� v�etn� historických zahrad 
a park�. 

Registrované významné krajinné prvky, tj. ekologicky, geomorfologicky nebo 
esteticky hodnotné �ásti krajiny, které utvá�ejí její typický vzhled nebo p�ispívají k udržení 
její stability. 

Významným krajinným prvkem v �ešeném území je Lesík u Š�áraly jako lokalita 
výskytu mod�ence chocholatého a Hánina – Legerovo rameno, což je zatopený lom, labské 
rameno a p�ilehlé louky. Za významný krajinný prvek „ze zákona“ lze považovat prvky 
ÚSES, p�ilehlý lesík a Nebovidský potok. 

Památné a významné stromy nejsou území dot�eném zám�rem ani v jeho blízkosti 
registrovány. Nejbližšími památnými stromy jsou dub letní a topol �erný v katastrálním území 
Komárovice. 

Obrázek �. 6: Mapa prvk� ÚSES v zájmovém území 
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Obrázek �. 7: Mapa maloplošných chrán�ných území a památných strom� okresu 
Kolín 

 

2. 7 Ovzduší 

Klimatické faktory 

Podle klimatické klasifikace náleží dot�ená lokalita do teplé oblasti T2. Pro tuto oblast 
je charakteristické dlouhé teplé a suché léto, velmi krátké p�echodné období s teplým až mírn� 
teplým jarem i podzimem, krátkou, mírn� teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi 
krátkým trváním sn�hové pokrývky. Podrobn�jší charakteristiky této klimatické oblasti jsou 
uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka �. 18: Klimatické charakteristiky oblasti T2 

Charakteristiky Klimatická oblast T2 

Po�et letních dn� 50 - 60 

Po�et dn� s pr�m�rnou teplotou >10°C 160 - 170 

Po�et mrazových dn� 100 - 110 

Po�et ledových dn� 30 - 40 

Pr�m�rná teplota v lednu v °C -2 až -3 
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Charakteristiky Klimatická oblast T2 

Pr�m�rná teplota v �ervenci v °C 18 - 19 

Pr�m�rná teplota v dubnu v °C 8 - 9 

Pr�m�rná teplota v �íjnu v °C 7 - 9 

Pr�m�rný po�et dn� se srážkami > 1 mm 90 - 100 

Srážkový úhrn ve vegeta�ním období v mm 350 - 400 

Srážkový úhrn v zimním období v mm 200 - 300 

Po�et dn� se sn�hovou p�ikrývkou 40 - 50 

Po�et dn� zamra�ených 120 - 140 

Po�et dn� jasných 40 - 50 

Pro zájmové území byla použita v�trná r�žice pro lokalitu Kolín. Odborný odhad této 
r�žice zpracoval �HMÚ Praha. V�trná r�žice udává �etnost sm�r� v�tr� ve výšce 10 m nad 
terénem pro p�t t�íd stability p�ízemní vrstvy atmosféry (charakterizované vertikálním 
teplotním gradientem) a t�i t�ídy rychlosti v�tru (1,7 m/s5 m/s a 11 m/s). 

Odborný odhad v�trné r�žice zpracoval �HMÚ Praha. 

Obrázek �. 8: Grafické zobrazení v�trné r�žice 

 

 

 

 

 

 

 

Z této v�trné r�žice vyplývá, že nejv�tší �etnost výskytu má severozápadní vítr s 20,30 
%. �etnost výskytu bezv�t�í je 28,30 %. Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 75,58 % 
p�ípad�, vítr o rychlosti od 2,5 do 7,5 m/s lze o�ekávat v 23,50 % a rychlost v�tru nad 7,5 m/s 
se vyskytuje v 0,92 % p�ípad�. I. a II. t�ída stability po�así v p�ízemní vrstv� atmosféry, tzn. 
špatné rozptylové podmínky se vyskytují v 30,95 % p�ípad�. 

Charakteristika t�íd stability a výskyt t�íd rychlosti v�tru vyplývají z následující 
tabulky. 
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Tabulka �. 19: T�ídy stability atmosféry 

T�ída 

stability 
Rozptylové podmínky Výskyt t�íd rychlosti v�tru 

[m/s] 

I silná inverze, velmi špatný rozptyl          1,7 

II inverze, špatný rozptyl          1,7            5 

III slabá inverze nebo malý vertikální gradient teploty, mírn� 
zhoršené rozptylové podmínky          1,7            5             11 

IV normální stav atmosféry, dobrý rozptyl          1,7            5             11 

V labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl          1,7            5 

Termická stabilita ovzduší souvisí se zm�nami teploty vzduchu s m�nící se výškou 
nad zemí. Vzr�stá-li teplota s výškou, t�žší studený vzduch z�stává v nižších vrstvách 
atmosféry a tento fakt vede k útlumu vertikálních pohyb� v ovzduší a tím k nedostate�nému 
rozptylu zne�iš�ujících látek, nastává inverze (I. a II. t�ída stability). Inverze se vyskytují 
p�evážn� v zimní polovin� roku, kdy se zemský povrch intenzivn� ochlazuje. V d�sledku 
nedostate�ného slune�ního zá�ení mohou inverze trvat i n�kolik dní. V letní polovin� roku se 
inverze vyskytují pouze v ranních hodinách. Výskyt inverzí je dále omezen na dobu s menší 
rychlostí v�tru. Silný vítr vede k velké mechanické turbulenci v ovzduší, která má za následek 
normální pokles teploty s výškou a rozrušení inverzí. 

B�žn� se vyskytující rozptylové podmínky p�edstavují t�ídy stability III a IV, kdy 
dochází bu� k nulovému (III. t�ída) nebo mírnému (IV. t�ída) poklesu teploty s výškou. 
Mohou se vyskytovat za jakékoli rychlosti v�tru, p�i silném v�tru obvykle nastávají podmínky 
IV. t�íd� stability. 

V. t�ída stability popisuje rozptylové podmínky p�i silném poklesu teploty s výškou. 
Za t�chto situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosfé�e, protože leh�í 
vzduch sm��uje od zem� vzh�ru a t�žší studený klesá k zemi, což vede k rychlému rozptylu 
zne�iš�ujících látek. Výskyt t�chto podmínek je omezen na letní p�lrok a slune�ná odpoledne, 
kdy v d�sledku p�eh�átého zemského povrchu se siln� zah�ívá i p�ízemní vrstva ovzduší. 

Kvalita ovzduší 

Základním obecným podkladem pro hodnocení sou�asného imisního zatížení 
uvažovanými škodlivinami jsou výsledky poza�ového imisního m��ení. Imisní situace p�ímo 
v posuzované lokalit� není trvale sledována. 

Posuzovaná lokalita pat�í mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší - sd�lení MŽP 
�R uve�ejn�né ve v�stníku MŽP – vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

Tabulka �. 20: Vymezení oblastí ze zhoršenou kvalitou ovzduší (v % území) 

Stavební ú�ad PM10 (24-hodinový imisní limit) Souhrn p�ekro�ení imisního limitu 

M�stský ú�ad Kolín 27,4 27,4 

Nejbližší m��ící stanice benzenu, CO, NO2 a PM10 se nachází ve St�edo�eském kraji. 
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M��ící stanice: 

Oxid dusi�itý (NO2) 

Ve St�edo�eském kraji se monitoring oxidu dusi�itého provádí na 18 m��ících 
stanicích, nejbližší m��ící stanicí je stanice �. 1191 Kolín SAZ, která je umíst�na u budovy 
Sdruženého ambulantního za�ízení. 

� Kolín SAZ, stanice �. 1191 (ZÚ), reprezentativnost: oblastní m��ítko - m�stské nebo 
venkov (4 - 50 km), klasifikace stanice: poza�ová, m�stská, obytná, nadmo�ská výška: 210 m 
n.m., datum vzniku: 01.01.1994 - ur�ení nejvyšší konc. zne�is�ující látky v oblasti. 

Tabulka �. 21: Hodinové, denní, �tvrtletní a ro�ní charakteristiky NO2 nam��ené v roce 
2006 na stanici �. 1191 

Hodinové hodnoty Denní hodnoty �tvrtletní hodnoty Ro�ní hodnoty 

Max. 19 MV VoL 50% 
Kv Max. 95% 

Kv 
50% 
Kv X1q X2q X3q X4q X S N Stanice 

�. Jednotka 

Datum Datum VoM 98% 
Kv Datum  98% 

Kv C1q C2q C3q C4q XG SG dv 

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 
1191 µg/m3 

29.1. 31.1. 0 78,4 2.2.  75,9 78 90 90 92 25,4 1,53 8 

Limity pro rok 2006: 

hodinový limit   200,0 µg/m3  ro�ní limit  40,0 µg/m3 

hodinová mez tolerance  40,0 µg/m3  ro�ní mez tolerance 8,0 µg/m3 

PM10 

Ve St�edo�eském kraji se monitoring PM10 provádí na 20 m��ících stanicích, nejbližší 
m��ící stanicí je stanice �. 1191 Kolín SAZ, která je umíst�na u budovy Sdruženého 
ambulantního za�ízení. Charakteristika m��ící stanice je uvedena výše v textu. 

Tabulka �. 22: Hodinové, denní, �tvrtletní a ro�ní charakteristiky PM10 nam��ené v roce 
2006 na stanici �. 1191 

Hodinové hodnoty Denní hodnoty �tvrtletní hodnoty Ro�ní hodnoty 

Max. 95% 
Kv 

50% 
Kv Max. 36 MV VoL 50% 

Kv X1q X2q X3q X4q X S N Stanice 
�. Jednotka 

Datum 99,9% 
Kv 

98% 
Kv Datum Datum VoM 98% 

Kv C1q C2q C3q C4q XG SG dv 

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 
1191 µg/m3 

30.1. 193,5 93,0 29.1. 27.9. 20 89,6 77 90 90 92 23,8 1,70 7 

Limity pro rok 2006: 

denní limit  50,0 µg/m3  ro�ní limit   40,0 µg/m3 
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Oxid uhelnatý (CO) 

Ve St�edo�eském kraji se monitoring oxidu uhelnatého provádí pouze na m��ící 
stanici �. 1140 v Beroun�. Vzhledem k reprezentativnosti, nelze údaje z této stanice 
pro posuzovanou lokalitu použít. Stanice s reprezentativností stovky až desítky km je 
umíst�na v Košeticích Pelh�imov. 

� Košetice Pelh�imov, stanice �. 1138 (�HMÚ), reprezentativnost: oblastní m��ítko 
(desítky až stovky km), klasifikace stanice: poza�ová, venkovská, zem�d�lská, p�írodní, 
regionální, datum vzniku: 01.01.1985. 

Tabulka �. 23: Pr�m�rné m�sí�ní a ro�ní imisní koncentrace CO nam��ené v roce 2006 na 
stanici �. 1138 – Košetice Pelh�imov 

8Hodinové hodnoty Denní hodnoty �tvrtletní hodnoty Ro�ní hodnoty 

Max.  Max. 95% Kv 50% Kv X1q X2q X3q X4q X S N Stanice �. Jednotka 

Datum VoM Datum  98% Kv C1q C2q C3q C4q XG SG dv 

839,3  635,9 481,1 273,5 403,4 275,1 202,6 279,5 289,3 100,31 355 
1138 µg/m3 

3.2. 0,0 28.1.  535,9 88 83 92 92 273,0 1,40 6 

Limity pro rok 2006: 

8-hodinový limit  10 000 µg/m3 

Benzen 

Ve St�edo�eském kraji se monitoring benzenu provádí pouze na m��ící stanici �. 1454 
v Kladn� a na m��ící stanici �. 792 Veltrusy. Vzhledem k reprezentativnosti, nelze údaje 
z této stanice pro posuzovanou lokalitu použít. Stanice s reprezentativností stovky až desítky 
km jsou umíst�ny v Mikulov�, Rudolticích v Horách a v Košeticích Pelh�imov. 

� Košetice Pelh�imov, stanice �. 1562 (�HMÚ), reprezentativnost: oblastní m��ítko 
(desítky až stovky km), klasifikace stanice: poza�ová, venkovská, zem�d�lská, p�írodní, 
regionální, datum vzniku: 01.01.1985. 

Tabulka �. 24: Hodinové, denní, �tvrtletní a ro�ní charakteristiky benzenu nam��ené v roce 
2006 na stanici �. 1562 

M�sí�ní koncentrace 
Látka Jednotka 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ro�ní 
pr�m�r 

BZN µg/m3 1,28 1,23 0,68 0,50 0,27 0,16 0,15 0,16 0,25 0,39 0,40 0,64 0,51 

Limity pro rok 2006: 

ro�ní limit   5,0 µg/m3  ro�ní mez tolerance 4 µg/m3 
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Vysv�tlivky k tabulkám �. 21 - 24: 

50 % Kv   50 % kvantil 

95 % Kv   95 % kvantil 

98 % Kv   98 % kvantil 

99,9 % Kv   99,9 % kvantil 

X1q, X2q, X3q, X4q  �tvrtletní aritmetický pr�m�r 

C1q, C2q, C3q, C4q po�et hodnot, ze kterých je spo�ítán aritmetický pr�m�r za dané 
�tvrtletí 

X    ro�ní aritmetický pr�m�r 

XG    ro�ní geometrický pr�m�r 

S    sm�rodatná odchylka 

SG    standardní geometrická odchylka 

N    po�et m��ení v roce 

dv    doba trvání nejdelšího souvislého výpadku 

36 MV 36. nejvyšší hodnota v kalendá�ním roce pro daný �asový interval 

VoL    po�et p�ekro�ení limitní hodnoty LV 

VoM    po�et p�ekro�ení meze tolerance LV + MT 

Xm    m�sí�ní aritmetický pr�m�r 

mc    m�sí�ní �etnost m��ení 

Rozptylová studie je sou�ástí p�ílohy �. 3 tohoto oznámení. 

2. 8 Obyvatelstvo 

V obci je evidováno 10 �ástí obcí, 293 ulic, 4 437 adres. V obci je k trvalému pobytu 
p�ihlášeno 31 222 obyvatel, z toho je 13 193 muž� nad 15 let, 2 160 chlapc� do 15 let, 
13 940 žen nad 15 let, 1 929 dívek do 15 let. V �ásti obce Š�árala jsou evidovány 3 ulice, 
44 adres. 

Zdroj: Ministerstvo vnitra �R, stav k 17.9.2007 

2. 9 Hmotný majetek 

Na zájmovém území ani v širším okolí se nenachází žádné další objekty, které by byly 
narušeny plánovaným zám�rem. 
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2. 10 Ložiska nerostných surovin 

Severovýchodn� od posuzované lokality se nachází rozsáhlé zatopené ložisko 
št�rkopísku. 

Obrázek �. 9: Mapa ložisek nerostných surovin v zájmovém území 

 

 

 

 

 

 

2. 11 Území zat�žovaná nad míru únosného zatížení (v�etn� starých zát�ží) 

Posuzovaná lokalita pat�í mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší - sd�lení MŽP 
�R uve�ejn�né ve v�stníku MŽP – vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

V areálech n�kterých pr�myslových podnik� na území Kolína došlo v minulosti ke 
kontaminacím p�d a podzemních vod závadnými látkami. V posuzované lokalit� není 
zaznamenána žádná stará ekologická zát�ž (viz následující obrázek). 

Obrázek �. 10: Mapa starých zát�ží v zájmovém území 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 12 Sesuvy p�dy, poddolování 

Areál výrobního závodu se nenachází v oblasti s hrozícími sesuvy p�dy, ani 
v poddolovaném území. 
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2. 13 Ochranná pásma 

Ochranné pásmo dráhy 

Severní �ást areálu se nachází v blízkosti železni�ního koridoru Praha – Kolín – 
Pardubice. Ochranné pásmo dráhy je stanoveno od osy nejbližší koleje a zasahuje od této osy 
do vzdálenosti 60m. Ochranné pásmo je vyzna�eno v koordina�ní situaci. Pozemku pro 
výstavbu výrobního závodu spole�nosti J.M.KAPA se dotýká pouze okrajov�. V souvislosti 
s výstavbou nebude realizována v ochranném pásmu žádná stavební �innost. Výjimkou je 
oplocení areálu, jež bude zasahovat do ochranného pásma. Bude se však nalézat ve 
vzdálenosti minimáln� 52m, tedy do ochranného pásma bude oplocení zasahovat pouze do 
vzdálenosti 8m. 

Ochranné pásmo paprsku radioreléové trasy �eských radiokomunikací 

P�es pozemek ur�ený pro výstavbu vede trasa paprsku �eských radiokomunikací. 
Ochranné pásmo s trasou paprsku se nachází ve výšce 100m nad terénem. Stavba svojí 
výškou nebude do tohoto ochranného pásma v�bec zasahovat. 

Hladina Q100 Nebovidského potoka 

P�es pozemek vede hranice rozlivu hladiny stoleté vody Nebovidského potoka. 
Hladina se nachází p�ibližn� na kót� 199,00 m n m. 

Další ochranná pásma se v areálu pro výstavbu nenacházejí. 

3. Celkové zhodnocení kvality životního prost�edí v dot�eném území 
z hlediska jeho únosného zatížení 

Pozemky pro výstavbu výrobního závodu spole�nosti J.M.KAPA, spol. s r.o. se 
nacházejí v jihovýchodní �ásti m�sta Kolína, v katastrálním území Kolín. 

Krajina v okolí zájmové lokality je siln� zkulturn�ná, v širším okolí p�evažují pole, na 
severozápad� leží pr�myslové areály na periferii Kolína, na severovýchod� rozsáhlá 
zatopená t�žebna št�rkopísku. 

Nadmo�ská výška pozemku spole�nosti J. M. KAPA, spol. s r.o. Kolín je p�ibližn� 
200 metr� n. m. 

Nejbližší obytný d�m je vzdálen cca 150 m od posuzovaného zám�ru. Souvislá obytná 
zástavba obce Kolín - Š�árala je od zájmového území vzdálena cca 200 m a tvo�í ji p�evážn� 
rodinné domy a bytové domy. 

Dot�ená lokalita se nachází v Polabském bioregionu (1.7). Bioregion leží ve st�ední 
�ásti st�edních �ech, zabírá Terezínskou, M�lnickou a Nymburskou kotlinu a rozkládá se 
v nejnižší �ásti �eské tabule. Má výrazn� protáhlý tvar ve sm�ru ZSZ – VJV a celkovou 
plochu cca 1 183 km2. 

Povrch bioregionu tvo�í z velké �ásti sedimenty kvartéru, jednak v r�zné mí�e pís�ité 
až jílovité hlíny labské nivy, jednak št�rkopísky až písky nižších teras, které pokrývají 
rozsáhlé plochy. Nivu zpest�ují výpln� zazemn�ných ramen (hnilokaly, humózní a jemné 
písky, místy zakon�ené tvorbou slatiny). Na nízkých terasách lemujících nivu jsou místy celé 
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okrsky píse�ných p�esyp� nebo váté písky, které tvo�í tenký pokryvný pláš�. Na hranách teras 
a sv�deckých vyvýšeninách nacházíme výchozy staršího podloží, které naprostou v�tšinou 
poz�stává z turonských slín� a slínovc�. Hlubší podloží, nap�. ruly kutnohorského 
krystalinika, vychází jen na nepatrných plochách v Kolín�. Dle regionálního geologického 
�len�ní spadá území Kolína do regionální geologické jednotky �eská k�ídová pánev – 23. 
kolínská oblast. Území v okolí posuzovaného zám�ru je rovinného charakteru. 

V labské niv� p�evládá typická fluvizem (typu vega). Na terasových št�rkopíscích 
vystupují chudé (oligibazické) arenické kambizem�, na vátých píscích málo vyvinuté p�dy 
typu kyselých ranker�. V plochých, špatn� drenovaných okrscích podél bo�ních p�ítok� Labe 
se vyskytují �ernice, obvykle vícemén� oglejené na výchozech k�ídy se vyvinuly 
pararendziny. �ernozem� a hn�dozemní šedozem� se váží na pokryvy spraše a sprašovitých 
hlín. Místy tvo�í významné plochy organozem� (slatinné p�dy, náslat�) a glejové fluvizem�, 
lokáln� zna�n� karbonátov� vápnité. 

Širší území náleží k povodí Labe. Zájmové území se nenachází v CHOPAV. Areál se 
nachází v území s možnými výskyty povodní. V míst� budoucího osazení objektu spole�nosti 
J.M.KAPA probíhá hranice stoleté vody Nebovidského potoka Q100. 

Krajina bioregionu je vodohospodá�skými úpravami a hospodá�skou �inností siln� 
pozm�n�ná, s náhradními spole�enstvy kulturní stepi a mozaikou druhotných lesních 
stanoviš� menšího rozsahu. Odpovídající fauna hercynského p�vodu je siln� ochuzená, se 
západními vlivy. Významným fenoménem je niva Labe, s torzy svérázné fauny na polabských 
píscích, se zbytky lužních les�. 

Celý plánovaný areál bude situován na poli, kde byla v dob� pr�zkumu vyseta 
pšenice. Krom� této plodiny zde byly zaznamenány i další druhy b�žných plevel�. Na okrajích 
pole se kolem cest vyskytují porosty s dominací trav, které jsou ruderalizované 
a eutrofizované v d�sledku zatížení organickým odpadem, který sem lidé vynášejí ze 
sousedních zahrádek. Místy jsou okraje se�ené s výskytem n�kterých lu�ních druh�. Druhov� 
nejbohatší porosty se nacházejí na severozápadním okraji dot�eného pole, kde protéká 
Nebovidský potok. Ten je zde zcela nap�ímený a koryto je upraveno do podoby úzkého 
kanálu s prudkými b�ehy. Morfologie koryta tedy nedovoluje výrazn�jší rozvoj mok�adní 
vegetace. P�esto zde byl zaznamenán výskyt n�kterých druh� vázaných na mok�adní 
biotopy a p�vodní lužní lesy. Na b�ezích koryta pak dominují konkuren�n� silné druhy trav. 
Celkem bylo ve sledovaném prostoru zjišt�no 102 druh� vyšších rostlin. 

Výskyt živo�ich� na lokalit� je omezený nedostatkem vhodných úkryt�. Pouze 
v okrajových �ástech se vyskytuje hraboš polní, hryzec vodní a krtek obecný. Na dot�eném 
poli byl zaznamenán pouze výskyt n�kolika b�žných druh� bezobratlých. Nejbližším 
významn�jším biotopem je koryto Nebovidského potoka. Koryto potoka, i p�esto, že je siln� 
odp�írodn�né, m�že sloužit jako migra�ní koridor pro n�které savce vázané na blízkost vody. 

V rámci posuzovaného zám�ru nebude realizováno kácení lesních porost�. 

Zvlášt� chrán�ná území se v míst� zám�ru ani v jeho bezprost�edním okolí 
nevyskytují. Nejbližším maloplošným chrán�ným územím je p�írodní památka Kolínské t�n�, 
která se nachází cca 2 400 m severn� od zám�ru. 

Území p�írodních park� se v míst� zám�ru ani v okolí nevyskytují. 
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V míst� zám�ru ani v jeho širším okolí se Evropsky významné lokality a Pta�í oblasti 
nenacházejí. Nejbližší lokalitou soustavy NATURA 2000 je Evropsky významná lokalita 
Kolín – letišt� (kód lokality CZ0213796), která se nachází cca 4 000 m jihozápadn� 
od zám�ru. 

Dle Generelu SES se v nejbližším okolí �ešeného zám�ru nachází funk�ní biocentrum 
lokálního významu „V lese“, který se nachází cca 850 m západn� od lokality. Jedná se o lesní 
porost s p�evahou borovice. Regionální biocentrum 952 Hánina se nachází 2300 m 
severozápadn� od plánovaného zám�ru. Zájmovým územím vede i osa nadregionálního 
biokoridoru Polabský luh-Bohdanec a celé zájmové území leží v ochranné zón� 
nadregionálního biokoridoru �eky Labe. Ú�elem ochranných zón je podpora koridového 
efektu. To znamená, že všechny prvky regionálních a místních ÚSES, významné krajinné 
prvky a spole�enstva s vyšším stupn�m ekologické stability nacházející se v zón� jsou 
chrán�ny jako sou�ást nadregionálního biokoridoru. 

Významným krajinným prvkem v �ešeném území je Lesík u Š�áraly jako lokalita 
výskytu mod�ence chocholatého a Hánina – Legerovo rameno, což je zatopený lom, labské 
rameno a p�ilehlé louky. Za významný krajinný prvek „ze zákona“ lze považovat prvky 
ÚSES, p�ilehlý lesík a Nebovidský potok. 

Památné a významné stromy nejsou území dot�eném zám�rem ani v jeho blízkosti 
registrovány. Nejbližšími památnými stromy jsou dub letní a topol �erný v katastrálním území 
Komárovice. 

Posuzovaná lokalita pat�í mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

Zdrojem emisí v etap� výstavby zám�ru bude provoz stavebních mechanism� na 
staveništi a obslužná automobilová doprava na p�íjezdových komunikacích. Vzhledem 
k neznalosti po�tu a nasazení stavebních mechanism� a obslužné dopravy není možné p�esn� 
vy�íslit množství emitovaných zne�iš�ujících látek vyvolaná provozem mechanism� obslužné 
dopravy, ale vzhledem k rozsahu a charakteru stavby lze p�edpokládat, že budou nízké. Proto 
nebyla etapa výstavby v rozptylové studii uvažována. 

Po vybudování nové práškové lakovny spole�nosti J. M. KAPA, spol. s r.o. budou 
bodovými zdroji výduchy z technologie práškové lakovny a teplovodní kotelny. Dalšími 
bodovými zdroji budou komíny od dvou plynových kotl�. 

Jako plošný zdroj emisí byly v rozptylové studii uvažovány emise z dopravy osobních 
vozidel na parkovišti p�ed plánovanou budovou spole�nosti J. M. KAPA, spol. s r.o., 
nákladních vozidel a vysokozdvižného vozíku v areálu (nakládací plocha) spole�nosti J. M. 
KAPA, spol. s r.o. 

Hlavním liniovým zdrojem zne�išt�ní bude doprava po stávajících p�íjezdové 
komunikaci (ulice Havlí�ková a K Dílnám). 

V areálech n�kterých pr�myslových podnik� na území Kolína došlo v minulosti ke 
kontaminacím p�d a podzemních vod závadnými látkami. V posuzované lokalit� není 
zaznamenána žádná stará ekologická zát�ž. 

V sou�asné dob� je na posuzované lokalit� dominantním zdrojem hluku pozemní 
doprava, další zdroje hluku jsou uvedeny níže: 
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� stacionární zdroje hluku spole�ností sídlících ve stávající pr�myslové zón�; nejblíže 
posuzovanému zám�ru jsou spole�nosti MiKing a Emerson (v�etn� dopravy a provozu 
vysokozdvižných vozík� v areálu jednotlivých spole�ností) 

� stacionární zdroje hluku na vlakovém nádraží  

� pozemní doprava – silnice I/38 – Kolín – Kutná Hora 

� pozemní doprava na místních komunikacích 

� železni�ní tra� 010 – Kolín – Pardubice 

� letecká doprava – ve�ejná a vojenská 

Severovýchodn� od posuzované lokality se nachází rozsáhlé zatopené ložisko 
št�rkopísku. 

Areál výrobního závodu se nenachází v oblasti s hrozícími sesuvy p�dy, ani 
v poddolovaném území. 

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA 
A HODNOCENÍ VLIV� ZÁM�RU NA VE�EJNÉ 
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ 

I. Charakteristika p�edpokládaných vliv� zám�ru 
na obyvatelstvo a životní prost�edí a hodnocení jejich velikosti 
a významnosti 

1. Vlivy na obyvatelstvo, v�etn� sociáln� ekonomických vliv� 

Tato kapitola  shrnuje záv�ry hodnocení vlivu zám�ru z hlediska zdravotních rizik, 
které bylo zpracováno držitelem osv�d�ení odborné zp�sobilosti pro oblast posuzování vliv� 
na ve�ejné zdraví. Hodnocení vlivu na ve�ejné zdraví je samostatnou p�ílohou tohoto 
oznámení (viz p�íloha �. 5). 

Hodnocení zdravotních rizik bylo provedeno dle autoriza�ního návodu AN/14/03 
a AN/15/04 verze 2 Státního zdravotního ústavu Praha pro hodnocení zdravotních rizik dle 
zákona �. 258/2000 Sb. o ochran� ve�ejného zdraví, v platném zn�ní. 

Chemické škodliviny, prach 

Bylo zhodnoceno zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí areálu vyplývající 
z inhala�ní expozice škodlivinám emitovaných v souvislosti s b�žným provozem zám�ru 
(resp. z vyvolané obslužné a osobní dopravy, z provozu mechanism� a z vlastního provozu 
technologických a spalovacích zdroj�). Podkladem pro hodnocení zdravotních rizik i kvality 
ovzduší v dané lokalit� byly výsledky modelových výstup� rozptylové studie. 

Pro hodnocení zdravotních rizik byly vybrány následující látky a to na základ� 
p�edpokládaného emitovaného množství a ú�ink� t�chto látek: oxid dusi�itý, prašný aerosol 
(frakce PM10), oxid uhelnatý a benzen. 
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Na základ� provedeného hodnocení lze konstatovat, že samotný p�ísp�vek míry rizika 
nekarcinogenního ú�inku posuzovaných škodlivin (oxidu dusi�itého (NO2), suspendovaných 
�ástic frakce PM10 a oxidu uhelnatého) vyvolaný zprovozn�ním zám�ru není významný. 

S benzenem je spojeno riziko karcinogenního p�sobení, proto byla provedena 
charakterizace rizika této látky z hlediska jejich karcinogenních ú�ink�. Imisní p�ísp�vek 
benzenu vyvolaný pouze provozem zám�ru (resp. dopravou a obslužnými mechanismy) je 
nízký. Z výpo�tu míry pravd�podobnosti zvýšení výskytu karcinom� nad b�žný výskyt 
v populaci (tzv. ILCR) pro inhala�ní expozici benzenu vyplývá, že zjišt�né ILCR pouze pro 
samotný nejvyšší p�ísp�vek benzenu bude p�i provozu zám�ru o 3 �ády nižší než je p�ijatelná 
úrove� rizika (1.10-6). 

Pro hodnocení expozice byly použity nejvyšší hodnoty imisního p�ísp�vku provozu 
zám�ru a byla uvažována nep�etržitá expozice obyvatelstva t�mto imisním koncentracím, 
�ímž dochází k nadhodnocení reálného rizika. K hodnocení rizika karcinogenního ú�inku 
benzenu byla využita jednotka karcinogenního rizika dle Sv�tové zdravotnické organizace 
(WHO) odvozená z epidemiologické studie u profesionáln� exponovaných osob. Skute�né 
riziko bude pravd�podobn� nižší. 

Ve výpo�tech rozptylové studie, ze kterých vychází hodnocení zdravotních rizik, 
nebyl uvažován vliv sekundární prašnosti, což by mohlo zejména b�hem výstavby navyšovat 
p�edpokládanou  imisní zát�ž v lokalit�. P�sobení t�chto zdroj� bude �asov� omezené. Emise 
tuhých zne�iš�ujících látek do ovzduší p�i výstavb� zám�ru je t�eba snižovat vhodnými 
technickými a organiza�ními opat�eními (pravidelné �išt�ní p�íjezdových komunikací, o�ista 
vozidel p�ed výjezdem z areálu a zajišt�ní nákladu proti úsyp�m, v dob� nep�íznivých 
pov�trnostních podmínek omezovat prašnost pravidelným, dostate�ným skráp�ním �i 
mlžením, minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiál� a ostatních potencionálních 
zdroj� prašnosti a vhodná manipulace s nimi, aj.). 

Hluk 

Pro zám�r bylo zhodnoceno zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí 
uvažovaného zám�ru vyplývající z expozice hluku z provozu výrobního areálu. 

Sou�asné poznatky o nep�íznivých ú�incích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí 
shrnuje autoriza�ní návod AN 15/04 verze 2 Státního zdravotního ústavu. 

Nadm�rný hluk provokuje v lidském organismu �adu reakcí. Hluk má vliv na psychiku; m�že 
vyvolávat únavu, deprese, stres, pocity rozmrzelosti a nervozity, agresivitu, neochotu. Rušení 
a obt�žování hlukem je �astou subjektivní stížností na kvalitu životního prost�edí a m�že 
p�edstavovat prvotní podn�t rozvoje neurotických, psychosomatických i psychických stres� u 
�etných nemocných. Je pravd�podobné, že snižuje obecnou odolnost v��i zát�ži, zasahuje do 
normálních regula�ních pochod�. Nadm�rná hluková expozice pracujících snižuje pozornost a 
produktivitu a kvalitu práce. Významn� je také ohrožena bezpe�nost práce. D�sledkem 
zvýšené hladiny hluku m�že docházet také ke zhoršení komunikace �e�i a tím ke zm�nám 
v oblasti chování a vztah� a k rušení spánku (zmenšením jeho hloubky a zkrácením doby 
spánku, k �astému probouzení b�hem spánku). Za dostate�n� prokázané nep�íznivé zdravotní 
ú�inky hluku je považováno poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, 
rušení spánku a nep�íznivé osvojování �e�i a �tení u d�tí. 
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Ze záv�r� WHO vyplývá, že v obydlích je kritickým ú�inkem hluku rušení spánku, 
obt�žování a zhoršená komunikace �e�í. No�ní ekvivalentní hladina akustického tlaku A by 
z hlediska rušení spánku nem�la p�esáhnout  LAeq 45 dB (p�edpokládá se pokles hladiny hluku 
o 15 dB p�i p�enosu venkovního hluku do místnosti z�ásti otev�eným oknem) a denní 
ekvivalentní hladina hluku pak hodnotu LAeq 55 dB, m��eno 1 m p�ed fasádou. 

Zám�r je plánován na jihovýchodní okraj m�sta Kolín, do pr�myslové zóny. Nejbližší 
chrán�ný venkovní prostor a chrán�ný venkovní prostor staveb se nachází jižn� od zám�ru a 
je to okraj místní �ásti Kolín - Š�áralka. 

Podkladem k hodnocení expozice jsou modelové výpo�ty hlukové studie. Výpo�tové 
body byly umíst�ny u nejbližší zástavby. Seznam a lokalizace referen�ních bod� je uvedena 
dále (v tabulce �. 23). 

Výpo�et p�edpokládané hlukové situace p�i provozu zám�ru je proveden pro hluk ze 
stacionárních zdroj� hluku, pro dopravní hluk a v p�íloze i pro hluk ze stacionárních zdroj� 
hluku i dopravy spole�n�. Nulovou variantou je stav bez realizace zám�ru, v aktivní variant� 
byl vy�íslen imisní p�ísp�vek nových zdroj� hluku vyvolaných provozem zám�ru. (Výsledky 
modelových výpo�t� pro provoz zám�ru  jsou shrnuty v tabulce �. 8, v hlukové studii.) 

Za p�edpokladu dodržení vstupních akustických parametr� jednotlivých uvažovaných 
zdroj� hluku a spln�ní dalších p�edpoklad� hlukové studie lze situaci charakterizovat takto: 

U hodnocených obytných objekt� (body �. 1 – 5) se v nulové variant� celkové 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq  pohybují v rozsahu hodnot 47,9 až 74,1 dB 
v denní dob� 41,8 až 65,9 dB v no�ní dob�. Dle výsledk� modelových výpo�t� lze o�ekávat, 
že v dob� provozu  zám�ru budou celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq 

dosahovat hodnot v rozsahu 48,0 až 74,1 dB v denní dob� a 41,8 až 65,9 dB v no�ní dob�. 

Ze srovnání výskytu nep�íznivých ú�ink� na zdraví p�i r�zné intenzit� hlukové zát�že 
z provozu automobilové dopravy a o�ekávaných hladin akustického tlaku A vyplývá, že 
hluková zát�ž dosahuje za stávající situace v n�kterých modelových bodech (zejména bod 
�. 3) takových hladin, pro které existují prokázané nep�íznivé ú�inky na zdraví a pohodu 
exponované populace. Nep�íznivé p�sobení však není vyvoláno realizací zám�ru, jedná se o 
stávající stav zp�sobený p�edevším celkovou dopravou na komunikacích. 

Realizace zám�ru neovlivní hlukovou zát�ž zájmového území. Po realizaci zám�ru u 
nejzatížen�jšího bodu (�. 3) nedojde k navýšení stávajících hladin akustického tlaku A. 
Minimální, subjektivn� nezaznamenatelný nár�st celkových ekvivalentních hladin 
akustického tlaku oproti nulového stavu + 0,1 dB lze o�ekávat - v denní dob� v bodech �. 1, 4 
a 5, resp. v no�ní dob� v bodech �. 1 a 2. 

Na základ� ekvivalentní hladiny akustického tlaku zjišt�ných v modelových 
referen�ních bodech je možné individuální riziko možnosti poškození zdraví hlukem 
odhadnout pro nulovou variantu i p�edpokládaný stav v rozsahu 0 – 9,1 %, tj. zprovozn�ním 
zám�ru nedojde k navýšení rizika. 

Skute�nou situaci z hlediska hlukové zát�že v dot�ené lokalit� je t�eba ov��it p�ímým 
m��ením po zprovozn�ní posuzovaného zám�ru. 
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Jiné vlivy a socioekonomické faktory 

Výstavba zám�ru bude organiza�n� zabezpe�ena zp�sobem, který bude omezovat 
narušení faktor� pohody - v no�ních hodinách nebude výstavba realizována, veškerá p�eprava 
stavebních materiál� a stavebních odpad� bude uskute��ována pouze v denní dob�. 

Vlastní zájmové pozemky a jejich bezprost�ední okolí není rekrea�n� využíváno. 

2. Vlivy na ovzduší a klima 

Hodnocení vliv� na ovzduší vychází z modelových výpo�t� rozptylové studie – tj. 
z maximálních imisních koncentrací a pr�m�rných ro�ních imisních koncentrací 
zne�iš�ujících látek ze zdroj�, které vzniknou v d�sledku realizace zám�ru. 

Zdrojem emisí v etap� výstavby zám�ru bude provoz stavebních mechanism� na 
staveništi a obslužná automobilová doprava na p�íjezdových komunikacích. Vzhledem 
k neznalosti po�tu a nasazení stavebních mechanism� a obslužné dopravy není možné p�esn� 
vy�íslit množství emitovaných zne�iš�ujících látek vyvolaná provozem mechanism� obslužné 
dopravy, ale vzhledem k rozsahu a charakteru stavby lze p�edpokládat, že budou nízké. Proto 
nebyla etapa výstavby v rozptylové studii uvažována. 

P�i výstavb� zám�ru se mohou také uvol�ovat emise poletavého prachu - tuhé 
zne�iš�ující látky, produkované emise budou závislé na aktuálních pov�trnostních 
podmínkách, vlhkosti vzduchu, p�dy a dále také na realizaci opat�ení k omezování prašnosti, 
proto musí být dodržována vhodná opat�ení – nap�.: 

� provád�t pravidelné �išt�ní vozovky a manipula�ních ploch a v p�ípad� sucha kropení, 

� minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiál� a ostatních potencionálních 
zdroj� prašnosti, 

� za nep�íznivých pov�trnostních podmínek zamezit ší�ení prašnosti do okolí (vhodnou 
manipulací se sypkými materiály, kropením, aj.), 

� zabezpe�it náklad na automobilech proti úsyp�m a p�ed výjezdem z areálu stavby 
�ádn� o�istit vozidla aj. 

Nejprašn�jší stavební práce (zemní práce) budou realizovány v relativn� krátkém 
�asovém úseku v pr�b�hu roku. Doba p�sobení t�chto zdroj� je omezená – po dobu výstavby. 

Po vybudování nové práškové lakovny spole�nosti J. M. KAPA, spol. s r.o. budou 
bodovými zdroji výduchy z technologie práškové lakovny a teplovodní kotelny. 

Jako plošný zdroj emisí byly v rozptylové studii uvažovány emise z dopravy osobních 
vozidel na parkovišti p�ed plánovanou budovou spole�nosti J. M. KAPA, spol. s r.o., 
nákladních vozidel a vysokozdvižného vozíku v areálu (nakládací plocha) spole�nosti J. M. 
KAPA, spol. s r.o. 

Hlavním liniovým zdrojem zne�išt�ní bude doprava po stávajících p�íjezdové 
komunikaci (ulice Havlí�ková a K Dílnám). 

Popis a základní charakteristika zdroj� emisí je uveden v kapitole �. B. III.1. 
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Pro hodnocení kvality ovzduší byly vybrány následující látky a to na základ� 
p�edpokládaného emitovaného množství a ú�ink� t�chto látek: oxid dusi�itý, prašný aerosol 
(frakce PM10), oxid uhelnatý, benzen a celkový organický uhlík (TOC - t�kavé organické 
látky). 

Imisní limity vybraných zne�iš�ujících látek 

Imisní limity jsou stanoveny na�ízením vlády �. 597/2006 Sb. Hodnoty imisních limit� 
jsou vyjád�eny v µg.m-3 a vztahují se na standardní podmínky – objem p�epo�tený na teplotu 
293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa. 

Tabulka �. 25: Imisní limity 

Zne�iš
ující látka Doba pr�m�rování 
Hodnota imisního limitu/maximální 
povolený po�et jejího p�ekro�ení za 

rok 

Datum, do n�hož 
musí být limit 

dosažen 

Oxid dusi�itý 1 hodina 200 µg.m-3/18 1.1. 2010 

Oxid dusi�itý 1 rok 40 µg.m-3 1.1. 2010 

Oxid uhelnatý maximální denní 
osmihodinový pr�m�r1) 10 mg.m-3 - 

Suspendované 
�ástice PM10 

24 hodin 50 µg.m-3/35 - 

Suspendované 
�ástice PM10 

1 rok 40 µg.m-3 - 

Benzen 1 rok 5 µg.m-3 - 

Poznámka: 
1) Maximální denní osmihodinová pr�m�rná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých pr�m�r� po�ítaných 
z hodinových údaj� a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový pr�m�r se p�i�adí ke dni ve kterém kon�í, tj. první výpo�et je 
proveden z hodinových koncentrací b�hem periody 17:00 p�edešlého dne a 01:00 daného dne. poslední výpo�et pro daný den se provede pro 
periodu od 16:00 do 24:00 hodin. 

Meze tolerance vybraných zne�iš�ujících látek 

Tabulka �. 26: Meze tolerance 

Zne�iš
ující látka Doba pr�m�rování 2007 2008 2009 

Oxid dusi�itý 1 hodinu 30 µg.m-3 20 µg.m-3 10 µg.m-3 

Oxid dusi�itý 1 rok  6 µg.m-3 4 µg.m-3 2 µg.m-3 

Benzen 1 rok 3 µg.m-3 2 µg.m-3 1 µg.m-3 

Imisní limity a meze tolerance pro t�kavé organické látky 

Imisní limity pro t�kavé organické látky s výjimkou benzenu na�ízením vlády 
�. 597/2006 Sb. nejsou stanoveny. P�ísp�vky k ro�ním imisním koncentracím TOC 
v rozptylové studii byly vypo�teny pro ú�ely vyhodnocení zasaženého území. 
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T�kavé organické látky 

Maximální p�ípustné imisní koncentrace uhlovodík� byly publikovány v p�íloze 
�asopisu Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica, �. 6/86 a �. 2/91 (viz následující 
tabulka). 

Tabulka �. 27: P�ípustné imisní koncentrace uhlovodík� 

Škodlivina kmax µg/m3
 

Uhlovodíky nad C5 (suma) 2 000 

Vysv�tlivky: 

kmax  p�ípustná pr�m�rná p�lhodinová koncentrace zne�iš�ující látky 

Vypo�tené hodnoty imisních p�ísp�vk� vyvolaných provozem zám�ru u jednotlivých 
vybraných modelových bod� 

Podle metodiky SYMOS´97 byly provedeny výpo�ty p�ísp�vk� imisních koncentrací 
(maximálních hodinových, maximálních 24-hodinových a pr�m�rných ro�ních) vybraných 
zne�iš�ujících látek v husté geometrické síti referen�ních bod� a ve zvolených 7 výpo�tových 
bodech mimo sí�. Výpo�tové body byly zvoleny tak, aby reprezentovaly nejbližší obytnou 
zástavbu. Výpo�et v síti byl proveden ve výšce 1,5 metru (p�ibližná výška dýchací zóny 
�lov�ka). 

Hodnoty imisních koncentrací byly vypo�teny pro všech p�t t�íd stability p�ízemní 
vrstvy atmosféry a t�i t�ídy rychlosti v�tru, s p�ísp�vky po úhlových krocích 1°. 

Vypo�tené hodnoty maximálních imisních koncentrací škodlivin mohou být 
dosahovány p�i špatných rozptylových podmínkách za silných inverzí a slabého v�tru. 
S rostoucí rychlostí v�tru vypo�tené koncentrace zna�n� klesají. Za b�žných rozptylových 
podmínek jsou koncentrace n�kolikanásobn� nižší než p�i inverzích. Ve skute�nosti se tyto 
maximální hodnoty koncentrací mohou vyskytovat pouze n�kolik hodin nebo dní v roce, 
v závislosti na �etnosti výskytu inverzí a specifických meteorologických podmínkách v 
posuzované lokalit�. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny vypo�tené hodnoty p�ísp�vk� k imisním 
koncentracím posuzovaných zne�iš�ujících látek v 7 výpo�tových bodech mimo sí�. 

Tabulka �. 28: P�ísp�vek k imisním koncentracím zne�iš�ujících látek ve výpo�tových 
bodech mimo sí� 

Benzen NO2 PM10 

Výpo�tový bod 
cmax-h [µµµµg/m3] cr [µµµµg/m3] cmax-h [µµµµg/m3] cr [µµµµg/m3] cmax-24-hod [µµµµg/m3] cr 

[µµµµg/m3] 

1 0,193 0,000521 10,449 0,0641 0,830 0,00603 

2 0,195 0,000516 10,280 0,0613 0,819 0,00577 

3 0,181 0,000429 8,838 0,0539 0,693 0,00494 
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Benzen NO2 PM10 

Výpo�tový bod 
cmax-h [µµµµg/m3] cr [µµµµg/m3] cmax-h [µµµµg/m3] cr [µµµµg/m3] cmax-24-hod [µµµµg/m3] cr 

[µµµµg/m3] 

4 0,121 0,000238 5,483 0,0258 0,406 0,00245 

5 0,141 0,000306 6,686 0,0347 0,511 0,00328 

6 0,125 0,000254 5,984 0,0285 0,451 0,00271 

7 0,136 0,000335 5,798 0,0370 0,441 0,00348 

limit nest. 5 200 40 50 40 

Vysv�tlivky: 

cr p�ísp�vek k pr�m�rné ro�ní imisní koncentraci zne�iš�ující látky ve výpo�tovém bod� mimo sí� 

cmax-h maximální hodnota p�ísp�vk� k hodinovým imisním koncentracím benzenu a NO2 ve výpo�tovém bod� mimo sí� 

cmax-24-hod maximální hodnota p�ísp�vk� k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10 ve výpo�tovém bod� mimo sí� 

V kapitole C. 2. 7 Ovzduší jsou uvedeny hodnoty imisních koncentrací benzenu 
nam��ené v roce 2006 na stanici �. 1562 Košetice - Pelh�imov (pr�m�rná ro�ní hodnota 
0,51 µg/m3). 

Hodnoty imisních koncentrací NO2 nam��ené v roce 2006 na stanici �. 1191 Kolín 
SAZ jsou uvedeny výše v textu. Nejvyšší hodinová imisní koncentrace NO2 nam��ena v roce 
2006 byla stanovena na 157,8 µg/m3, 98% Kv = 78,4 µg/m3. Pr�m�rná ro�ní hodnota 
koncentrace NO2 byla stanovena na 27,9 µg/m3. 

Hodnoty imisních koncentrací PM10 nam��ené v roce 2006 na stanici �. 1191 Kolín 
SAZ jsou uvedeny výše v textu. V roce 2006 byla nam��ena nejvyšší 24-hodinová imisní 
koncentrace PM10 169,4 µg/m3 (29.1.), 98% Kv = 89,6 µg/m3. Hodnota 36. nejvyšší nam��ené 
24-hodinové koncentrace (imisní limit p�ipouští p�ekro�ení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok) 
v roce 2006 byla 44,1 µg/m3 (27.9.). V roce 2006 byl p�ekro�en stanovený 24-hodinový 
imisní limit 20x, hodnota 24-hodinového imisního limitu zvýšená o mez tolerance byla 
p�ekro�ena 20x. Pr�m�rná ro�ní hodnota koncentrace PM10 byla stanovena 27,6 µg/m3. 

Tabulka �. 29: P�ísp�vek k imisním koncentracím CO a TOC ve výpo�tových bodech mimo 
sí� 

CO TOC 
Výpo�tový bod cmax – ½-hod 

[µg/m3] 
cmax – 8-hod 
[µg/m3] cr [µg/m3] cmax – h 

[µg/m3] 
cmax – 1/2-hod 

[µg/m3] cr [µg/m3] 

1 17,933 8,266 0,111 0,628 0,623 0,00711 

2 18,051 8,216 0,108 0,702 0,723 0,00733 

3 15,313 7,170 0,091 0,581 0,579 0,00595 

4 9,776 4,181 0,044 0,510 0,606 0,00378 

5 11,921 5,259 0,061 0,630 0,752 0,00521 

6 10,262 4,523 0,049 0,505 0,570 0,00415 
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CO TOC 
Výpo�tový bod cmax – ½-hod 

[µg/m3] 
cmax – 8-hod 
[µg/m3] cr [µg/m3] cmax – h 

[µg/m3] 
cmax – 1/2-hod 

[µg/m3] cr [µg/m3] 

7 10,523 4,450 0,063 0,528 0,665 0,00507 

limit nest. 10 000 nest. nest. 2 000 nest. 

Vysv�tlivky: 

cr p�ísp�vek k pr�m�rné ro�ní imisní koncentraci CO a TOC ve výpo�tovém bod� mimo sí�  

cmax-h maximální hodnota p�ísp�vk� k hodinovým imisním koncentracím TOC ve výpo�tovém bod� mimo sí� 

cmax-1/2-hod maximální hodnota p�ísp�vk� k ½-hodinovým imisním koncentracím CO a TOC ve výpo�tovém bod� mimo sí�  

cmax-8-hod maximální hodnota p�ísp�vk� k 8-hodinovým imisním koncentracím CO ve výpo�tovém bod� mimo sí�  

Hodnoty imisních koncentrací CO nam��ené v roce 2006 na stanici �. 1138 Košetice 
jsou uvedeny výše v textu. V roce 2006 byla nam��ena nejvyšší 8-hodinová imisní 
koncentrace CO 839,3 µg/m3 (3.2.). Hodnota 24-hodinová imisní koncentrace CO byla 635,9 
µg/m3 (28.1.), 98% Kv = 535,9 µg/m3. Pr�m�rná ro�ní hodnota koncentrace CO byla 
stanovena 289,3 µg/m3. 

Hodnocení výsledk� v síti referen�ních bod� 

Výpo�et rozptylové studie pro emise oxid� dusíku, tuhých zne�iš�ujících látek, 
benzenu, TOC a CO byl proveden p�ísp�vkovým zp�sobem. 

Stávající hodnoty imisních koncentrací benzenu, NO2 a PM10 p�ímo v posuzované 
lokalit� nejsou známy. Stávající stav je prezentován hodnotami imisních koncentrací 
uvedenými v kapitole C. 2. 7 Ovzduší. M��ení imisních koncentrací TOC se v �R neprovádí. 

V p�íloze �. 3 tohoto oznámení – v rozptylové studii jsou znázorn�ny p�ísp�vky 
k maximálním hodinovým, 1/2-hodinovým, 8-hodinovým, 24-hodinovým a pr�m�rným 
ro�ním imisním koncentracím benzenu, NO2, PM10, TOC a CO ve form� izolinií. 

V následující tabulce jsou uvedeny vypo�tené p�ísp�vky k imisní koncentraci 
zne�iš�ujících látek ve stávající obytné zástavb�. 

Tabulka �. 30: P�ísp�vek k imisním koncentracím zne�iš�ujících látek v síti referen�ních 
bod� 

Zne�iš
ující látka 

Benzen 
[µg/m3] CO [µg/m3] NO2 [µg/m3] PM10 [µg/m3] TOC [µg/m3]  

cr c8- hod  crok  ch cr c24-hod cr c1/2-hod cr 

Vypo�tený 
p�ísp�vek 0-5*10-4 0-8 0,025-

0,1 4-10 0-0,06 0,4-0,8 0-6*10-3 0,3-0,55 3*10-3-6*10-3 

% z limitu 0-0,01 0-0,08 - 2-5 0-0,15 0,8-1,6 0-1,5*10-2 - - 

Limit 5 10000 nest. 200 40 50 40 nest. nest. 
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Vysv�tlivky: 

cr p�ísp�vek k pr�m�rné ro�ní imisní koncentraci zne�iš�ujících látek ve výpo�tovém bod� mimo sí� 

ch maximální hodnota p�ísp�vk� k hodinovým imisním koncentracím benzenu a NO2 ve výpo�tovém bod� mimo sí� 

c8-hod  maximální hodnota p�ísp�vk� k 8-hodinovým imisním koncentracím CO ve výpo�tovém bod� mimo sí� 

c1/2-hod  maximální hodnota p�ísp�vk� k 1/2-hodinovým imisním koncentracím TOC ve výpo�tovém bod� mimo sí� 

c24-hod  maximální hodnota p�ísp�vk� k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10 ve výpo�tovém bod� mimo sí� 

Pro imisní koncentrace TOC v ovzduší nejsou stanoveny žádné imisní limity. 
P�ísp�vky k ro�ním imisním koncentracím TOC v rozptylové studii byly vypo�teny pro ú�ely 
vyhodnocení zasaženého území. 

V kapitole C. 2. 7 Ovzduší jsou uvedeny hodnoty imisních koncentrací benzenu 
nam��ené v roce 2006 na stanici �. 1562 Košetice - Pelh�imov (pr�m�rná ro�ní hodnota 
0,51 µg/m3). 

Hodnoty imisních koncentrací NO2 nam��ené v roce 2006 na stanici �. 1191 Kolín 
SAZ jsou uvedeny výše v textu. Nejvyšší hodinová imisní koncentrace NO2 nam��ena v roce 
2006 byla stanovena na 157,8 µg/m3, 98% Kv = 78,4 µg/m3. Pr�m�rná ro�ní hodnota 
koncentrace NO2 byla stanovena na 27,9 µg/m3.  

Hodnoty imisních koncentrací PM10 nam��ené v roce 2006 na stanici �. 1191 Kolín 
SAZ jsou uvedeny výše v textu. V roce 2006 byla nam��ena nejvyšší 24-hodinová imisní 
koncentrace PM10 169,4 µg/m3 (29.1.), 98% Kv = 89,6 µg/m3. Hodnota 36. nejvyšší nam��ené 
24-hodinové koncentrace (imisní limit p�ipouští p�ekro�ení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok) 
v roce 2006 byla 44,1 µg/m3 (27.9.). V roce 2006 byl p�ekro�en stanovený 24-hodinový 
imisní limit 20x, hodnota 24-hodinového imisního limitu zvýšená o mez tolerance byla 
p�ekro�ena 20x. Pr�m�rná ro�ní hodnota koncentrace PM10 byla stanovena 27,6 µg/m3. 

Hodnoty imisních koncentrací CO nam��ené v roce 2006 na stanici �. 1138 Košetice 
jsou uvedeny výše v textu. V roce 2006 byla nam��ena nejvyšší 8-hodinová imisní 
koncentrace CO 839,3 µg/m3 (3.2.). Hodnota 24-hodinová imisní koncentrace CO byla 635,9 
µg/m3 (28.1.), 98% Kv = 535,9 µg/m3. Pr�m�rná ro�ní hodnota koncentrace CO byla 
stanovena 289,3 µg/m3. 

V sou�asné dob� i po vybudování nové práškové lakovny a její uvedení do provozu 
nebude docházet k p�ekra�ování imisních limit� posuzovaných zne�iš�ujících látek 
s výjimkou 24-hodinového imisního limitu pro PM10. 24-hodinový imisní limit byl 
na nejbližší m��ící stanici v roce 2006 p�ekro�en 20x, imisní limit p�ipouští p�ekro�ení 
hodnoty 50 µg/m3 35x za rok. P�ísp�vek posuzovaného zám�ru bude však minimální. 

Rozptylová studie je sou�ástí p�ílohy �. 3 tohoto oznámení. 

Klima nebude zám�rem ovlivn�no. 

Vybrané povinnosti a opat�ení 

P�ed realizací zám�ru je t�eba vyhotovit dle § 17 zákona �. 86/2002 Sb. v platném 
zn�ní, žádost, která bude zpracována dle vyhlášky �. 356/2002 Sb. a bude obsahovat odborný 
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posudek a rozptylovou studii vypracované autorizovanou osobou. Žádost bude p�edložena na 
p�íslušný orgán ochrany ovzduší. 

Po uvedení zdroj� zne�iš�ování ovzduší do provozu je t�eba: 

� Po uvedení do provozu plnit povinnosti provozovatele st�edních zdroj� zne�iš�ování 
ovzduší, stanovené v § 11 zákona �. 86/2002 Sb., v platném zn�ní, 

� v pravidelných intervalech daných vyhláškou MŽP �. 356/2002 Sb., v platném zn�ní 
provád�t jednorázové autorizované m��ení emisí u st�edních zdroj� zne�iš�ování ovzduší, 

� vypracovat Provozní evidenci st�edních zdroj� zne�iš�ování ovzduší v souladu 
s vyhláškou MŽP �. 356/2002 Sb., v platném zn�ní. 

Dále je pot�eba v dob� provozu zám�ru dbát na omezování prašnosti d�slednou 
údržbou a �išt�ním zpevn�ných ploch. 

3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické 
charakteristiky 

Podkladem pro hodnocení vlivu na hlukovou situaci byly výsledky modelových 
výpo�t� hlukové studie. 

Etapa výstavby zám�ru 

Zdrojem hluku v dob� etapy výstavby zám�ru bude provoz stavebních mechanism� na 
staveništi a obslužná automobilová doprava. 

Vzhledem k neznalosti nasazení po�tu mechanism�, �asový harmonogram stavby a 
po�et obslužné dopravy nelze vy�íslit emise hluku vyvolaná stavební �inností. 

P�sobení t�chto zdroj� hluku bude �asov� omezené. Sou�asn� pro etapu výstavby platí 
v denní dob� zvýšený hygienický limit a to LAeq,14 hod = 65 dB (v dob� mezi 700 a 2100 hod). 

Etapa provozu zám�ru 

V hlukové studii byla hluková zát�ž modelována pro p�t výpo�tových bod�. Tyto 
body byly umíst�ny u nejbližšího chrán�ného venkovního prostoru v okolí plánovaného 
zám�ru. Modelové body jsou umíst�ny ve výšce 3 m nad terénem. 

Tabulka �. 31: Umíst�ní modelových bod� 

�íslo 
bodu Umíst�ní Druh 

prostoru 

1 u plotu RD �.p.90 CHVP 

2 u plotu zahrádká�ské kolonie, zahrádka �. 5 CHVP 

3 u plotu RD �.p. 55 – bod umíst�n 7,5 m od st�edu bližšího jízdního pruhu silnice I/38 CHVP 

4 2 m od fasády RD �.p.90 CHVPS 

5 2 m od fasády RD �.p. 50 CHVPS 
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Vysv�tlivky: 

CHVP chrán�ný venkovní prostor 

CHVPS chrán�ný venkovní prostor staveb 

Hygienické limity 

Nejvyšší p�ípustné hladiny hluku jsou uvedeny v na�ízení vlády �. 148/2006 Sb. „O 
ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací“. Nejvyšší p�ípustná ekvivalentní 
hladina akustického tlaku LAeq.T v chrán�ném venkovním prostoru a v chrán�ných venkovních 
prostorech staveb (s výjimkou impulsního hluku) se stanoví sou�tem základní hladiny hluku 
LAeq.T = 50 dB a korekcí p�ihlížející k místním podmínkám a denní dob� – viz následující 
tabulka. 

Tabulka �. 32: Hygienický limit daný pro uvedené lokality 

Hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích 

Chrán�ný venkovní prostor staveb LAeq,T = 60 dB 

Chrán�ný venkovní prostor 
Den 

LAeq,T = 60 dB 

Chrán�ný venkovní prostor staveb LAeq,T = 50 dB 

Chrán�ný venkovní prostor 
Noc 

LAeq,T = 60 dB 

Hluk z dopravy na drahách 

Chrán�ný venkovní prostor staveb LAeq,T = 55 dB 

Chrán�ný venkovní prostor 
Den 

LAeq,T = 55 dB 

Chrán�ný venkovní prostor staveb LAeq,T = 50 dB 

Chrán�ný venkovní prostor 
Noc 

LAeq,T = 55 dB 

Stacionární zdroje hluku 

Chrán�ný venkovní prostor staveb LAeq,T = 50 dB 

Chrán�ný venkovní prostor 
Den 

LAeq,T = 50 dB 

Chrán�ný venkovní prostor staveb LAeq,T = 40 dB 

Chrán�ný venkovní prostor 
Noc 

LAeq,T = 50 dB 

Poznámka: 

Den 0600 – 2200 hod 

Noc 2200 – 0600 hod 

Dopravní hluk se vyhodnocuje pro 16 hodin v denní dob� (T = 16 hod) a osm hodin v no�ní dob� (T = 8 hod). 

Stacionární zdroje hluku se vyhodnocují pro 8 nejhlu�n�jších, na sebe navazujících hodin v denní dob� (T = 8 hod) a pro 1 nejhlu�n�jší 
hodinu v no�ní dob� (T = 1 hod). 

Dle na�ízení vlády �. 148/2006 Sb. jsou pro zájmové lokality stanoveny hygienické 
limity pro denní a no�ní dobu a p�íslušné korekce: 
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Tabulka �. 33: Korekce pro stanovení hygienických limit� hluku v chrán�ném venkovním 
prostoru staveb a chrán�ném venkovním prostoru 

Korekce dB. 
Druh chrán�ného prostoru 

1) 2) 3) 4) 

Chrán�ný venkovní prostor staveb l�žkových zdravotnických 
za�ízení v�etn� lázní - 5 0 + 5 + 15 

Chrán�ný venkovní prostor l�žkových zdravotnických za�ízení 
v�etn� lázní 0 0 + 5 + 15 

Chrán�ný venkovní prostor ostatních staveb a chrán�ný 
venkovní prostor 0 + 5 + 10 + 20 

Poznámka: 

Korekce uvedené v tabulce se nes�ítají. 

Pro no�ní dobu se pro chrán�ný venkovní prostor staveb p�i�ítá další korekce –10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železni�ních 
drahách, kde se použije korekce –5 dB. 

Vysv�tlivky: 

1) Použije se pro hluk z ve�ejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdroj� hluku 6), s výjimkou letiš�, pozemních 
komunikací, nejde-li o ú�elovou komunikaci, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železni�ní stanice zajiš�ující vlakotvorné práce, zejména 
roz�a�ování a sestavu nákladních vlak�, prohlídku vlak� a opravy voz�. 

2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou ú�elových komunikací, a drahách. 

3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na t�chto komunikacích je 
p�evažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu 
dráhy. 

4) Použije se v p�ípad� staré hlukové zát�že z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, kdy starou hlukovou zát�ží se rozumí 
stav hlu�nosti p�sobený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chrán�ných venkovních prostorech staveb a v chrán�ném 
venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce z�stává zachována i po položení nového povrchu vozovky, vým�n� 
kolejového svršku, pop�ípad� rozší�ení vozovek p�i zachování sm�rového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, p�i které 
nesmí dojít ke zhoršení stávající hlu�nosti v chrán�ném venkovním prostoru staveb a chrán�ném venkovním prostoru a pro krátkodobé 
objízdné trasy. 

6) §30 odst.1 zákona �. 258/2000 Sb. 

Akustické posouzení se provádí porovnáním p�edpokládaných hladin akustického 
tlaku (viz p�edcházející tabulka) s hodnotami požadovanými na�ízením vlády �. 148/2006 Sb. 

Zám�r je plánován do lokality, kde je již v sou�asné dob� základní hladina 
akustického tlaku A, vysoká a p�edevším v no�ní dob� limituje každý zde plánovaný zám�r. 

V posuzované lokalit� jsou v denní i no�ní dob� p�ekro�eny hygienické limity dané 
pro pozemní dopravu. 

Dopravní hluk 

V následující tabulce jsou uvedeny výstupy modelových výpo�t� z dopravy a jejich 
porovnání s hygienickými limity. 
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Tabulka �. 34: Ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T z pozemní dopravy 
na ve�ejných komunikacích 

M��ící/výpo�tový bod 

1 2 3 4 5 Výpo�et 

Den – LAeq,T [dB]; T=16 hod 

Hygienický limit 60,0 

Nulová varianta 1) 49,0 51,1 74,1 44,6 52,7 

Hygienický limit spln�n Ano Ano Ne Ano Ano 

Pouze zám�r 40,5 36,6 44,2 36,2 35,7 

Hygienický limit spln�n Ano Ano Ano Ano Ano 

Aktivní varianta 2) 49,0 51,1 74,1 44,6 52,7 

Hygienický limit spln�n Ano Ano Ne Ano Ano 

Nár�st (rozdíl mezi �ádky �. 2 a 6) 0 0 0 0 0 

 Noc – LAeq,T [dB]; T=8 hod 

Hygienický limit 50,0 

Nulová varianta 1) 43,2 43,6 65,9 38,7 44,9 

Hygienický limit spln�n Ano Ano Ne Ano Ano 

Pouze zám�r 40,3 36,0 40,4 35,5 35,0 

Hygienický limit spln�n Ano Ano Ano Ano Ano 

Aktivní varianta 2) 43,2 43,6 65,9 38,7 44,9 

Hygienický limit spln�n Ano Ano Ne Ano Ano 

Nár�st (rozdíl mezi �ádky �. 11 a 15) 0 0 0 0 0 

Vysv�tlivky: 
1) výpo�tové hodnoty 
2) sou�et proveden programem Hluk + 

Pro hluk obslužné dopravy zám�ru, budou ve všech modelových bodech spln�ny 
hygienické limit dané pro hluk z pozemní dopravy v denní i no�ní dob�. 

Pro hluk z celkové dopravy na ve�ejných pozemních komunikacích bude 
v modelovém bodu �. 3 p�ekro�en hygienický limit v denní i no�ní dob� a to u nulové 
i aktivní varianty. Sou�asn� v tomto modelovém bodu nedojde v denní ani no�ní dob� po 
zprovozn�ní zám�ru k nár�stu hlukové zát�že (aktivní oproti nulové variant�) tzn., že nár�st 
dopravy vyvolaný realizací zám�ru nebude mít negativní vliv na zm�nu hlukového zatížení 
v posuzované lokalit�. 

Celkové zatížení posuzované lokality hlukem z pozemní dopravy je znázorn�no 
pomocí izofon v p�íloze hlukové studie. 
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Stacionární zdroje hluku 

V následující tabulce jsou uvedeny výstupy modelových výpo�t� z dopravy a jejich 
porovnání s hygienickými limity. 

Modelový výpo�et byl proveden jako p�ísp�vkový tzn., že ve výpo�tových bodech 
byla vypo�tena ekvivalentní hladina akustického tlaku A z nov� instalované technologie 
(nových stacionárních zdroj� hluku, v�etn� dopravy zám�ru). 

Tabulka �. 35: Ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T ze stacionárních zdroj� hluku 

M��ící/výpo�tový bod 

1 2 3 4 5 Varianta 

Den – LAeq,T [dB]; T=8 hod 

Hygienický limit 50,0 

Nulová varianta 1), 2) 45,1 46,4 47,8 45,1 46,4 

Hygienický limit spln�n Ano Ano Ano Ano Ano 

Pouze zám�r 34,0 33,3 28,3 33,3 32,4 

Hygienický limit spln�n Ano Ano Ano Ano Ano 

Aktivní varianta 3) 45,4 46,6 47,8 45,4 46,6 

Hygienický limit spln�n Ano Ano Ano Ano Ano 

Nár�st (rozdíl mezi �ádky �. 2 a 6) +0,3 +0,2 0 +0,3 +0,2 

 Noc – LAeq,T [dB]; T=1 hod 

Hygienický limit 40,0 

Nulová varianta 1) 38,8 39,9 36,6 38,8 39,9 

Hygienický limit spln�n Ano Ano Ano Ano Ano 

Pouze zám�r 24,2 24,8 20,6 23,3 23,4 

Hygienický limit spln�n Ano Ano Ano Ano Ano 

Aktivní varianta 3) 38,9 40,0 36,7 38,9 40,0 

Hygienický limit spln�n Ano Ano Ano Ano Ano 

Nár�st (rozdíl mezi �ádky �. 11 a 15) +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 

Vysv�tlivky: 

1) nam��ená hodnota LA90 

2) pro m��ící bod �. 4 použita nam��ená hodnota LA90 z m��ícího bodu �. 1, pro m��ící bod �. 5 použita nam��ená hodnota LA90 
z m��ícího bodu �. 2 

3) logaritmický sou�et nulové varianty a zám�ru 

Stacionární zdroje hluku zám�ru plní hygienické limity dané pro stacionární zdroje 
hluku. I p�i navržených protihlukových opat�eních, v posuzované lokalit� dochází 
v modelových výpo�tech k nár�stu stávající hladiny akustického tlaku v denní i no�ní dob�. 
Jedná se o nár�st, který nebude subjektivn� vnímatelný ani m��itelný. 
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P�i dodržení uvedených protihlukových opat�ení (v p�íloze �. 4 tohoto oznámení - 
hluková studie) nedojde v posuzované lokalit� ke zhoršení stávajícího stavu. Imisní p�ísp�vky 
LAeq od jednotlivých zadaných stacionárních zdroj� hluku se pohybují okolo 10 dB � 
logaritmickým sou�tem jednotlivých imisních p�ísp�vk� pak dostaneme celkové imisní 
p�ísp�vky v jednotlivých m��ících bodech, tedy v pr�m�ru 33 dB v denní a 24 dB v no�ní 
dob�. 

Skute�nou hlukovou situaci bude možné ov��it až p�ímým m��ením hladin 
akustického tlaku A po zprovozn�ní zám�ru. 

Hluková studie je sou�ástí p�ílohy �. 4 tohoto oznámení. 

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Širší území náleží k povodí Labe. Labe protéká okresem mezi Týncem nad Labem 
a Velkým Osekem, Cidlina v krátkém úseku u Žiželic a Sázava tvo�í jeho jižní hranici 
v krátkém úseku mezi Pysko�ely a R�ženínem. Rozvodí mezi Labem a Sázavou se táhne 
v pásu od Vyžlovky p�es Kostelec nad �ernými lesy a Olešku, odkud sm��uje k jižní hranici 
okresu u Chrastné a Škvr�ova, takže v�tšina plochy okresu pat�í povodí Labe. 

Zájmové území se nenachází v CHOPAV. Areál se nachází v území s možnými 
výskyty povodní. V míst� budoucího osazení objektu spole�nosti J.M.KAPA probíhá hranice 
stoleté vody Nebovidského potoka Q100 a nachází se výškov� p�ibližn� na kót� 199,00mnm. 

Etapa výstavby zám�ru 

Pro etapu výstavby i provozu bude veškerá voda odebírána z m�stského vodovodu 
Kolín. 

Po dobu výstavby závodu se p�edpokládá jednak spot�eba vody pro sociální ú�ely 
pracovník� stavby (osobní hygiena a pití) a dále pro údržbu staveništ� (mytí komunikací 
a stavebních celk�). Množství odebírané vody je obtížné v této fázi objektivn� ur�it. 

Výstavbou bude zasaženo koryto Nebovidského potoka. P�i dodržení navržených 
opat�ení se nep�edpokládá se negativní ovlivn�ní kvality povrchových a podzemních vod. 

Nejv�tší riziko pro kvalitu podzemní vody p�edstavují p�ípadné úkapy nebo úniky 
ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.) používaných p�i provozu stavební 
mechanizace. 

Nakládání s odpadními vodami a látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní 
nezávadnost vod bude respektovat ochranu jakosti povrchových a podzemních vod v souladu 
se zákonem �. 254/2001 Sb. o vodách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Na nezpevn�ných, 
nezabezpe�ených plochách nebude provozována jakákoliv manipulace s ropnými látkami, ani 
jejich skladování, dále zde nebudou opravovány žádné  mechanismy (stavební stroje �i 
vozidla). Pro parkování a opravy t�chto mechanism� budou využity zpevn�né manipula�ní 
plochy. Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  za�ízeních staveništ� budou v 
dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je  kontrolovat zejména z hlediska možných 
úkap� ropných  látek - kontrola bude provád�na pravideln�, vždy p�ed  zahájením prací v 
t�chto prostorech. 
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V p�ípad� úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodlen� odstran�na, odvezena a uložena na lokalit� ur�ené k t�mto ú�el�m. 

Etapa provozu zám�ru 

Spot�eba pitné vody v etap� provozu zám�ru je odvislá na po�tu zam�stnanc�, 
využívajících sociální zázemí k pitným a hygienickým ú�el�m. Další pitná voda bude 
spot�ebována v p�ípravn� jídel. V novém výrobním závodu bude pracovat v t�ísm�nném 
provozu celkem 300 zam�stnanc�. V etap� provozu zám�ru se p�edpokládá s odb�rem pitné 
vody v celkovém rozsahu 4 200 m3 za rok. 

Množství odb�ru užitkové vody pro provoz technologie je stanoven na 1 000 m3 
za rok. 

V souvislosti se zám�rem nebude realizován nový zdroj pitné vody. 

Produkce odpadních vod a nakládání s nimi v etap� výstavby bude up�esn�no 
v projektové dokumentaci, respektive v rámci plánu výstavby. 

P�i provozu budou vznikat splaškové a technologické odpadní vody. 

Zdrojem odpadní splaškové vody budou p�edevším sociální za�ízení závodu 
a p�ípravna jídel. Produkce splaškových odpadních vod �ádov� odpovídá specifické pot�eb� 
pitné vody. 

V souvislosti s vybudováním p�ípravny jídel v novém výrobním závodu, bude 
splašková kanalizace osazena lapa�em tuk�. 

Dále budou v technologii vznikat odpadní technologické vody v provozu chemické 
p�edúpravy. Tyto odpadní vody budou p�ed�išt�ny p�ed vypušt�ním do kanaliza�ního �adu 
m�sta ve vybudované neutraliza�ní stanici. 

Pro �išt�ní technologické odpadní vody p�ed jejím vypušt�ním do m�stské kanalizace 
je použita �istírna DISKONT B firmy LIVING �.B., která je ur�ena k diskontinuálnímu 
�išt�ní odpadních vod z p�edúpravy výrobk� p�ed lakováním. �istírna odstra�uje z odpadních 
vod t�žké kovy, ropné látky, barvy a disperze. Srážecími postupy �áste�n� snižuje solnost 
vody a upravuje pH. 

Technické �ešení neutraliza�ní stanice, popis �išt�ní odpadních vod a parametry 
zne�išt�ní vod na výstupu budou up�esn�ny v dalších stupních projektové dokumentace. 

Z hlediska látkového zatížení odpadních vod musí být spln�ny limity dané 
kanaliza�ním �adem. Nakládání s odpadními vodami musí být v souladu se smlouvou 
o odvád�ní odpadních vod, uzav�enou s provozovatelem kanalizace a �OV. 

Provozem zám�ru budou vznikat splaškové a technologické odpadní vody. Celkové 
množství odpadních vod bude dle informací oznamovatele �init cca 4 200 m3/rok splaškových 
vod a 1 000 m3/rok odpadních vod z provozu technologie. 

Zdrojem deš�ových odpadních vod jsou srážky spadlé na zpevn�né plochy a st�echy 
budov. Kvalita odpadních vod spadlých na zast�ešené plochy bude odpovídat kvalit� 
deš�ových vod. Deš�ové vody ze st�ech a zpevn�ných ploch v areálu výrobního závodu budou 
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svedeny do reten�ní nádrže a odtud budou p�e�erpávány do p�ilehlé vodote�e na základ� 
smluvního vztahu se ZVHS Kurná Hora. 

Plocha parkovacích ploch bude �ešena jako nepropustná, bude odvodn�na. Odpadní 
potrubí bude osazeno odlu�ova�em ropných látek, vy�išt�ná odpadní voda bude svedena do 
p�ilehlé vodote�e. 

Odlu�ova� bude pravideln� kontrolován a provozován tak, aby nedošlo ke zne�išt�ní 
povrchových vod a byl udržen maximální �istící efekt. Správnost provozu za�ízení bude 
kontrolována p�íslušným vodoprávním ú�adem a také provozovatelem, který bude provád�t 
pravidelné rozbory (ukazatel NEL) a jejich výsledky uchovávat pro p�ípad kontroly. Kaly 
z �istícího za�ízení budou odstra�ovány dle platných právních p�edpis�, v rámci nakládání 
s odpady. Jakákoliv mimo�ádná situace �i havarijní únik  bude ihned nahlášena vodoprávnímu 
ú�adu a správci toku. 

Ur�ité riziko zne�išt�ní povrchových a podzemních vod p�edstavují náhodné úkapy 
pohonných hmot a provozních náplní z vozidel a strojní mechanizace b�hem provozu zám�ru. 
Každý, kdo zachází se závadnými látkami nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným 
nebezpe�ím, je dle vodního zákona povinen u�init odpovídající opat�ení, aby nevnikly 
do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prost�edí. 

V rámci provozu technologie budou ve výrobním závodu J. M. KAPA, s.r.o. 
používány chemické látky a p�ípravky, které lze ozna�it jako závadné vodám. Seznam 
p�ípravk�, vy�íslení maximálních shromaž�ovaných množství používaných chemických látek 
a p�ípravk� a celková ro�ní spot�eba je uvedena v kapitole �. B. II. 3. 

Zám�r bude stavebn� �ešen tak, aby nemohlo jeho provozem dojít ke zne�išt�ní 
podzemních ani povrchových vod. Látky závadné vodám budou �ádn� zabezpe�eny. 

Ve výrobním závodu bude z�ízen sklad látek. Sklad bude uzamykatelný, podlaha 
skladu bude betonová, nepropustná, u dve�í bude zvýšený práh z d�vodu zabrán�ní 
p�ípadného úniku látek mimo prostor skladu. Z tohoto skladu budou látky dle pot�eby 
distribuovány do prostoru závodu. 

P�i skladování a manipulaci s chemickými látkami/p�ípravky budou dodržovány následující 
obecné zásady: 

� Veškeré nebezpe�né chemické látky a p�ípravky musí být vybaveny na obalech 
etiketou dle zákona o chemických látkách/p�ípravcích v�etn� bezpe�nostního listu. Chemická 
látka/p�ípravek mající ne�itelnou nebo chyb�jící etiketu musí být ze skladu odebrána 
a zneškodn�na dle zákona o odpadech, p�ípadn� bude celý postup konzultován odborníky 
v oblasti nakládání s nebezpe�nými chemickými látkami a p�ípravky nebo odpady, 

� bezpe�nostní listy skladovaných chemikálií musí být k dispozici odpov�dným 
pracovník�m (ve skladu v n�mž jsou nebezpe�né látky shromaž�ovány budou také uloženy 
ve zkrácené form�), 

� stá�ení látek a p�ípravk� do denních nádob je nutné provád�t tak, aby byly 
eliminovány i drobné úkapy a fugitivní emise, 

� p�ed manipulací s chemickými látkami/p�ípravky je nutné zkontrolovat stav držadel, 
uzav�ení nádob a pevnost obalu. Chemické látky/p�ípravky nesmí být taženy nebo tla�eny 
po podlaze, 
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� p�epravní obaly se musí ukládat otvorem nahoru a musí být zajišt�né proti p�evržení 
a uzáv�ry musí zaru�ovat t�snost p�i b�žných provozních podmínkách v�etn� p�epravy, 

� ve skladu olej�, ho�lavin, odpad� je zakázáno jíst, pít, kou�it a uchovávat potraviny 
a poživatiny (v�etn� proces� výroby), 

� p�i manipulaci musí být zabrán�no kontaktu s o�ima a pokožkou. Je proto 
bezpodmíne�n� nutné používat ochranné pracovní prost�edky a pom�cky (ochranné štíty, 
brýle rukavice, zást�ry, obuv). P�i zne�išt�ní je nutné pom�cky urychlen� opláchnout vodou 
za ú�elem provedení dekontaminace, 

� pro pracovišt� bude z�ízen bod havarijního zásahu a zam�stnanci budou proškoleni 
v rámci školení bezpe�nosti práce nebo bezpe�ného nakládání s chemickými látkami 
a p�ípravky o havarijních situacích dle havarijního plánu pro p�ípad úniku látek závadných 
vodám. 

Nakládání s odpady a látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod 
musí respektovat ochranu jakosti povrchových a podzemních vod v souladu se zákonem 
�. 254/2001 Sb. o vodách, v platném zn�ní. 

V areálu spole�nosti budou shromaž�ovány pouze odpady související s jejím 
provozem. Odpady musí být správn� shromaž�ovány (a zabezpe�eny) a bude s nimi 
nakládáno dle požadavk� platné legislativy (dle zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech, 
v platném zn�ní). 

Obecn� lze za hlavní rizika zhoršení jakosti podzemní i povrchové vody provozu 
zám�ru považovat p�ípadné havárie �i jiné nestandardní stavy. 

Vzhledem k nakládání s chemickými látkami a p�ípravky, které lze dle zákona 
�. 254/01 Sb., o vodách, v platném zn�ní ozna�it jako nebezpe�né závadné látky, je 
spole�nost povinna u�init odpovídající opat�ení, aby závadné látky nevnikly do povrchových 
�i podzemních vod nebo do kanalizace. 

Na za�ízení, která pracují se závadnými látkami, pro provozy, kde se s t�mito látkami 
manipuluje a pro objekty, kde se tyto látky skladují, musí být vypracovány provozn� -
manipula�ní �ády. 

Uživatel závadných látek zacházející s nimi ve v�tším rozsahu nebo se zvýšeným 
nebezpe�ím pro povrchové nebo podzemní vody je dle § 39 zákona �. 254/01 Sb., v platném 
zn�ní povinen vypracovat plán opat�ení pro p�ípad havárie (dále havarijní plán). Náležitosti 
nakládání se závadnými látkami a náležitosti havarijního plánu jakož i zp�sob a rozsah 
hlášení havárií, jejich zneškod�ování a odstra�ování jejich škodlivých následk� �eší vyhláška 
�. 450/2005 Sb. Havarijní plán schvaluje p�íslušný vodoprávní ú�ad. 

V  havarijním plánu pro p�ípad úniku látek nebezpe�ných vodám budou mimo jiné 
podrobn� popsány potenciální zdroje úniku závadných látek, úniková místa a možné havarijní 
situace. Na základ� p�edpokládaných havarijních únik� a jejich popisu bude uveden postup 
likvidace havárie. Dále budou navržena odpovídající opat�ení k prevenci havárií 
a k odstran�ní jejich p�ípadných následk�. 

Vzhledem k charakteru posuzovaného zám�ru lze konstatovat, že standardní provoz 
zám�ru, by nem�l mít negativní vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod v daném 
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území. 

P�i realizaci dle popsaného �ešení likvidace odpadních vod a respektování dále 
navržených opat�ení (kapitola �. D. IV) lze zám�r z hlediska velikosti a významnosti vlivu na 
vody ozna�it za málo významný. 

5. Vlivy na p�du 

Dot�ené pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ZPF. Pozemky ur�ené 
k pln�ní funkce lesa (PUPFL) nebudou zám�rem dot�eny. V kapitole B.II.1 P�da je uveden 
seznam zájmových parcel a další informace o zp�sobu využití, ochran�, celkové vým��e 
parcel aj. 

V souvislosti s realizací posuzovaného zám�ru dojde k celkovému záboru 30 960 m2 
pozemk�. 

Výpis z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy se zákresem umíst�ní zám�ru je 
sou�ástí p�ílohy �. 10 tohoto oznámení. 

Využití parcel k realizaci zám�ru je v souladu s platným územním plánem m�sta 
Kolín. Vyjád�ení p�íslušného stavebního ú�adu je sou�ástí p�ílohy �. 8 tohoto oznámení. 

Veškeré zájmové pozemky mají kód BPEJ 2 56 00 a jsou za�azeny do I. t�ídy ochrany 
ZPF. Do I. t�ídy ochrany zem�d�lské p�dy jsou za�azeny bonitn� nejcenn�jší p�dy. 

Samotným provozem zám�ru se nep�edpokládá vznik zne�išt�ní okolních p�d, p�esto 
lze vliv plánovaného zám�ru na p�du ozna�it za výrazn� negativní vzhledem k rozsahu 
záboru p�dy kategorie ZPF s I. t�ídou ochrany. 

V sou�asné dob� ješt� nejsou p�esn� vy�ísleny zábory pro jednotlivé �ásti a související 
stavby (obslužné komunikace, manipula�ní a parkovací plochy, sadové úpravy aj.). Podrobn� 
budou jednotlivé zábory specifikovány v další etap� p�ípravných - projektových prací a bude 
požádáno o vydání souhlasu s trvalým odn�tím dot�ených pozemk� ze ZPF podle zákona �. 
334/1992 Sb., o ochran� zem�d�lského p�dního fondu (ZPF). P�ed podáním žádosti o odn�tí 
p�dy ze zem�d�lského p�dního fondu je nutno s p�íslušným orgánem ochrany zem�d�lského 
p�dního fondu vy�ešit vyjasn�ní podmínek záboru zem�d�lské p�dy. 

Problematika zne�išt�ní p�dy souvisí p�edevším s vlastní výstavbou p�i používání 
pot�ebné stavební techniky (únik látek ze stavebních mechanism� �i p�i skladování 
pohonných hmot, technologických kapalin) a v procesu nakládání a likvidace nevyužitých 
stavebních materiál� a odpad� z procesu výstavby. 

V p�íslušné kapitole je specifikována p�edpokládaná struktura vznikajících odpad� 
v rámci výstavby. V sou�asné dob� nelze množství odpad� vznikajících v etap� výstavby 
objektivn� ur�it. V provád�cích projektech budou jednotlivé druhy odpad� vznikající b�hem 
výstavby i provozu zám�ru up�esn�ny a stanoveno jejich množství a p�edpokládaný zp�sob 
shromaž�ování, skladování, t�íd�ní a zneškodn�ní. Pro shromaž�ování jednotlivých druh� 
odpad� vytvo�í investor pot�ebné podmínky.  

P�i dodržení dále navržených opat�ení je riziko negativního vlivu výstavby i provozu 
zám�ru na zne�išt�ní p�dy minimální. 
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Negativní ovlivn�ní stability p�dy se nep�edpokládá. 

V rámci výstavby musí být provedena v maximální možné mí�e všechna dostupná 
opat�ení zabra�ující erozi p�dy. Odkryté plochy budou rekultivovány co možná nejrychleji, 
aby nedocházelo k erozivním projev�m, prašnosti a splach�m p�dy. 

6. Vlivy na horninové prost�edí a p�írodní zdroje 

Na za�átku prací dojde k úprav� tvaru pozemku a p�edpokládaného pr�b�hu místní 
komunikace v závislosti na p�edpokládaném r�stu a rozmíst�ní subjekt� ve vznikající 
pr�myslové zón�. V rámci p�ípravy výstavby bude ve stávajícím areálu vybudováno vlastní 
za�ízení staveništ�. Pro pot�eby provozního i sociálního zázemí budou osazeny stavební 
mobilní bu�ky s chemickým WC. 

V rámci hrubých terénních úprav bude provedeno vyrovnání stávajícího terénu po 
provedení skrývky ornice do základních rovin, ze kterých budou provád�ny další výkopové 
práce pro základy objekt�, op�rné zdi a inženýrské sít�. 

Nejprve bude provedena skrývka ornice, která bude odvezena na mezideponii. �ást 
ornice bude zp�tn� použita v rámci kone�ných terénních úprav, zbylá �ást bude odvezena na 
místo ur�ené p�íslušným orgánem státní správy. Hutn�ní bude provád�no po vrstvách 
a doloženo zkouškami. Zp�sob hutn�ní, po�et pojezd�, tlouš�ky hutn�ných vrstev a další bude 
stanoveno v dalších stupních dokumentace ve spolupráci se spole�ností, která bude výstavbu 
provád�t a ve spolupráci s geologem. 

Horninové prost�edí nebude ovlivn�no s výjimkou založení objektu. 

Vlivy na p�írodní zdroje (odb�r a spot�eba vody, zábor p�dy, apod.) jsou popsány 
v p�íslušných kapitolách tohoto oznámení. 

Ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory se v dot�eném území nenachází. 
Vliv lze proto ozna�it za nulový. 

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

V zájmovém území byl proveden biologický pr�zkum, celé biologické hodnocení 
zám�ru je sou�ástí p�ílohy �. 6 tohoto oznámení. 

Pokud dojde k realizaci navržené stavby výrobního závodu, bude dot�eno p�edevším 
spole�enstvo agrocenózy intenzivn� využívaného pole, na n�mž je zám�r naplánován. Na 
tomto poli nebude zni�ena žádná ochraná�sky významn�jší vegetace. Stavbou závodu 
nebudou krom� b�žných druh� hlodavc� p�ímo ovlivn�ni ani žádní obratlovci, protože se na 
lokalit� prakticky nevyskytují. M�že docházet k rušení jedinc� n�kterých druh� savc� a 
pták�, kte�í žijí v okolí stavby. Tento vliv však bude pro existenci jejich populací 
zanedbatelný. Všechny výše uvedené druhy pat�í k b�žným obyvatel�m kulturní krajiny a 
jejich populace mají v širším okolí zájmového území dostatek vhodných biotop�. 

Výstavba obslužné komunikace se však dotkne b�ehových porost� kolem 
Nebovidského potoka, kde se vyskytují vzrostlé vrby a dva vzácn�jší druhy rostlin (krti�ník 
k�ídlatý a št�ti�ka chlupatá). Koryto potoka je také migra�ním koridorem a úkrytovým 
stanovišt�m pro n�které obratlovce. V míst� k�ížení potoka s komunikací si stavba vyžádá 
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vykácení n�kolika starých vrb a p�emost�ní vodote�e. Dojde k likvidaci n�kolika jedinc� výše 
uvedených vzácn�jších druh� rostlin. Tato ztráta však nebude ohrožovat jejich p�ežití 
v daném prostoru. V okolí se vyskytují po�etn�jší populace a oba druhy mají dobré 
reproduk�ní schopnosti, takže ztráta n�kolika málo jedinc� bude rychle nahrazena. 

Provoz hodnoceného zám�ru bude mít za následek zvýšení pohybu velkých 
nákladních automobil� a s tím spojené zvýšení hlukového a emisního zatížení v blízkém 
okolí lokality. Vzhledem k tomu, že nebyl zjišt�n žádný druh citlivý k tomuto ovlivn�ní, 
nebude mít zvýšení provozu významný vliv na zdejší spole�enstva živo�ich�. 

Posuzovaný zám�r leží v ochranné zón� nadregionálního biokoridoru jehož osu tvo�í 
�eka Labe. Ú�elem ochranných zón je podpora koridorového efektu. To znamená, že 
všechny prvky regionálních a místních ÚSES, významné krajinné prvky a spole�enstva s 
vyšším stupn�m ekologické stability nacházející se v zón� jsou chápány jako sou�ást 
nadregionálního biokoridoru. Vzhledem k tomu, že spole�enstva vyskytující se v míst� 
plánovaného závodu, nemají v�tší biologický význam, nedojde jeho stavbou k ovlivn�ní 
funkce ÚSES.  

Obslužná komunikace nicmén� p�ek�íží drobnou vodote�, která je lokálním 
migra�ním koridorem rostlin i živo�ich�. S ohledem na uvedené podmínky ochranného 
pásma biokoridoru, by proto bylo vhodné provést taková technická opat�ení, která by zajistila 
zachování ekologických funkcí dot�ené vodote�e. 

Na základ� terénního pr�zkumu na lokalit� a vyhodnocením dostupných materiál� 
bylo zjišt�no, že hodnocená lokalita není sou�ástí žádného zvlášt� chrán�ného území, ani se 
zde nevyskytují žádné zvlášt� chrán�né druhy podle zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� 
p�írody a krajiny, v platném zn�ní. 

Výstavba obslužné komunikace se dotkne b�ehových porost� kolem Nebovidského 
potoka, kde se vyskytují vzrostlé vrby a dva vzácn�jší druhy rostlin (krti�ník k�ídlatý 
a št�ti�ka chlupatá). V míst� k�ížení potoka s komunikací si stavba vyžádá vykácení 
n�kolika starých vrb a p�emost�ní vodote�e. Dojde k likvidaci n�kolika jedinc� výše 
uvedených vzácn�jších druh� rostlin. Tato ztráta však nebude ohrožovat jejich p�ežití 
v daném prostoru. 

Ke kácení d�evin (dle § 8 zákona �. 114/1992 Sb. o ochran� p�írody a krajiny, 
v platném zn�ní) nezbytné povolení orgánu ochrany p�írody. Orgán ochrany p�írody m�že 
takové povolení vydat na základ� žádosti vlastníka pozemku, na kterém d�evina roste. Kácení 
d�evin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegeta�ního klidu. 

P�i výstavb� je nutné chránit jak nadzemní, tak podzemní �ásti stávajících d�evin, 
které budou zachovány, a zajistit odpovídající pé�i o tyto d�eviny. (Ochranu zelen� p�i 
stavebních �innostech �eší �SN DIN 839061.) Nejlepší ochranou p�ed mechanickým 
poškozením na kmeni nebo v korun� je oplocení celé skupiny d�evin nebo jednotlivých 
strom�. Oplocení musí být p�im��en� vysoké a pevn� zakotvené v p�d�. Plochy s rostoucími 
d�evinami je nutné chránit také p�ed zne�išt�ním chemickými látkami a p�ípravky (nap�. 
pohonnými hmotami a oleji z automobil� a stroj�), p�ed nep�im��eným zat�žováním 
p�ejížd�ním nebo parkováním stavebních mechanizm�, skladováním materiálu apod. U 
ko�enové zóny d�evin je nutné se vyvarovat p�ímého i nep�ímého poškození (nap�. p�i 
hloubení výkop� p�etrhání ko�en� se vznikem otev�ených ran, zvýšení nebo snížení terénu). 
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Výstavba a provoz zám�ru nebude mít vliv na Evropsky významná území a Pta�í 
oblasti - na lokality NATURA 2000 (viz Stanovisko orgánu ochrany p�írody ve smyslu § 45i 
zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny ve zn�ní zákona �. 218/2004 Sb. v p�íloze 
oznámení �. 7). 

Nep�edpokládá se negativní vliv zám�ru na zm�ny v biologické rozmanitosti a ve 
struktu�e a funkci ekosystém�. 

P�i výstavb�, b�žném provozu komplexu a za podmínek dodržování navržených 
opat�ení se nep�edpokládá kontaminace potravních �et�zc� (a tím nep�íznivé ovlivn�ní 
živo�ich�  a rostlin v okolí) látkami, surovinami, odpady a odpadními vodami používanými, 
zpracovanými �i produkovanými v souvislosti s výstavbou a provozem závodu. 

8. Vlivy na krajinu 

Vliv na krajinný ráz a významné krajinné prvky. 

Dle zákona �. 114/1992 Sb. (§12), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, zásahy do krajinného 
rázu, zejména p�i umis�ování staveb, mohou být provád�ny pouze s ohledem na zachování 
významných krajinných prvk�, zvlášt� chrán�ných území, kulturních dominant krajiny, 
harmonického m��ítka a vztah� v krajin�. 

Krajina v okolí zájmové lokality je siln� zkulturn�ná, v širším okolí p�evažují pole, 
pozemek je rovinného charakteru. 

Výstavbou nového výrobního závodu dojde k novému záboru pozemk� kategorie ZPF 
v celkovém rozsahu 30 960 m2 pozemk�. Plánovaná p�ístavba bude architektonicky i výškov� 
�ešena shodn� jako stávající halový komplexy ostatních spole�ností této pr�myslové zóny. 
Jelikož se bude jednat o novostavbu, lze p�edpokládat, že dojde do ur�ité míry k ovlivn�ní 
stávajícího krajinného rázu oblasti. 

Uvažovaný výrobní závod m�že ovliv�ovat pohledy zejména od jihozápadu. 
Potenciáln� by zám�r mohl z hlediska estetického p�sobit na krajinu rušiv�. Tento vliv lze 
významn� minimalizovat ozelen�ním areálu a volbou vhodného barevného �ešení objekt�. 
V dokumentaci pro stavební povolení je t�eba vypracovat komplexní projekt sadových úprav 
a ihned po dokon�ení výstavby je realizovat. Ozelen�ní d�evinami by m�lo být �ešeno 
s ohledem na p�vodní – p�irozená spole�enstva a biogeografické podmínky. (Zám�r ozelen�ní 
areálu je nutné konzultovat s p�íslušným orgánem ochrany životního prost�edí.). 

Obrázek �. 10: Zákres umíst�ní zám�ru 
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9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

V historickém jádru m�sta je vyhlášena hranice M�stské památkové rezervace, která 
však není v kontaktu se zájmovými pozemky pro realizaci posuzovaného zám�ru, proto lze 
vliv na historické a kulturní památky ozna�it za nulový. Veškeré zemní zásahy v zájmovém 
území je nutné posuzovat jako zásahy v území s archeologickými nálezy. Proto je nutné 
respektovat ustanovení zákona �. 20/1987 Sb., o státní památkové pé�i, v platném zn�ní 
a dodržet opat�ení Ústavu archeologické památkové pé�e st�edních �ech, která jsou uvedena 
v kapitole D. IV. Charakteristika opat�ení k prevenci, vylou�ení, snížení, pop�ípad� 
kompenzaci nep�íznivých vliv� na životní prost�edí. 

II. Komplexní charakteristika vliv� zám�ru na životní prost�edí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti 
p�eshrani�ních vliv� 

P�edkládaný zám�r je v tomto oznámení posouzen v souladu se zákonem 
�. 100/2001 Sb., o posuzování vliv� na životní prost�edí, v platném zn�ní. 

Snahou investora je p�izp�sobit výstavbovou fázi a samotný provoz zám�ru 
požadavk�m ochrany životního prost�edí dle platných legislativních p�edpis�. 

Vliv na obyvatelstvo 

Byl zhodnocen vliv na zdraví obyvatel v dot�eném území z hlediska zát�že hlukem 
a zne�iš�ujícími škodlivinami v ovzduší. Imisní p�ísp�vky škodlivin oxidu dusi�itého NO2, 
frakce suspendovaných �ástic PM10, oxidu uhelnatého a benzenu z posuzovaného zám�ru jsou 
nízké. Na základ� provedeného hodnocení lze konstatovat, že samotný p�ísp�vek míry rizika 
nekarcinogenního ú�inku posuzovaných škodlivin (oxidu dusi�itého (NO2), suspendovaných 
�ástic frakce PM10 a oxidu uhelnatého) vyvolaný zprovozn�ním zám�ru není významný.  

S benzenem je spojeno riziko karcinogenního p�sobení, proto byla provedena 
charakterizace rizika této látky z hlediska jejich karcinogenních ú�ink�. Z výpo�tu míry 
pravd�podobnosti zvýšení výskytu karcinom� nad b�žný výskyt v populaci (tzv. ILCR) pro 
inhala�ní expozici benzenu vyplývá, že zjišt�né ILCR pouze pro samotný nejvyšší p�ísp�vek 
benzenu bude p�i provozu zám�ru o 3 �ády nižší než je p�ijatelná úrove� rizika (1.10-6). 

Realizace zám�ru neovlivní hlukovou zát�ž zájmového území. V dob� provozu 
zám�ru u nejzatížen�jšího bodu (�. 3) nedojde k navýšení stávajících hladin akustického tlaku 
A. Minimální, subjektivn� nezaznamenatelný nár�st celkových ekvivalentních hladin 
akustického tlaku oproti nulového stavu + 0,1 dB lze o�ekávat - v denní dob� v bodech �. 1, 4 
a 5, resp. v no�ní dob� v bodech �. 1 a 2. 

Na základ� ekvivalentní hladiny akustického tlaku zjišt�ných v modelových 
referen�ních bodech je možné individuální riziko možnosti poškození zdraví hlukem 
odhadnout pro nulovou variantu i p�edpokládaný stav v rozsahu 0 – 9,1 %, tj. zprovozn�ním 
zám�ru nedojde k navýšení rizika. 
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Vliv na ovzduší 

Hodnocení vlivu na ovzduší vycházelo z modelových výpo�t� rozptylové studie. 
V rozptylové studii byly uvažovány emise z technologických zdroj�, emise z navazující 
dopravy a z obslužných mechanism�. Jako modelové zne�iš�ující látky byly zvoleny benzen, 
CO, PM10, oxidy dusíku a celkový organický uhlík (TOC). 

Posuzovaná lokalita pat�í mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. V sou�asné dob� 
i po vybudování nové práškové lakovny a její uvedení do provozu nebude docházet 
k p�ekra�ování imisních limit� posuzovaných zne�iš�ujících látek s výjimkou 24-hodinového 
imisního limitu pro PM10. 24-hodinový imisní limit byl na nejbližší m��ící stanici v roce 
2006 p�ekro�en 20x, imisní limit p�ipouští p�ekro�ení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok. 
P�ísp�vek posuzovaného zám�ru bude však minimální. 

Rozsah t�chto vliv� je patrný ze znázorn�ní sítí p�edpokládaných imisních koncentrací 
vybraných škodlivin uvedených v rozptylové studii (v p�íloze oznámení �. 3). Klima nebude 
výstavbou ani provozem zám�ru ovlivn�no. 

Pro realizaci zám�ru byla doporu�ena opat�ení k minimalizaci vliv� na ovzduší. 

Vlivy na hlukovou situaci 

Pro posouzení nár�stu hlukové zát�že zp�sobené zprovozn�ním p�edm�tného zám�ru 
vzhledem k nejblíže umíst�nému chrán�nému venkovnímu prostoru a chrán�nému 
venkovnímu prostoru staveb a jeho porovnání s požadovanými hygienickými limity byla 
zpracována hluková studie. 

Zám�r je plánován do lokality, kde je již v sou�asné dob� základní hladina 
akustického tlaku A, vysoká a p�edevším v no�ní dob� limituje každý zde plánovaný zám�r. 

V posuzované lokalit� jsou v denní i no�ní dob� p�ekro�eny hygienické limity dané 
pro pozemní dopravu. 

Pro hluk obslužné dopravy zám�ru, budou ve všech modelových bodech spln�ny 
hygienické limit dané pro hluk z pozemní dopravy v denní i no�ní dob�. 

Pro hluk z celkové dopravy na ve�ejných pozemních komunikacích bude 
v modelovém bodu �. 3 p�ekro�en hygienický limit v denní i no�ní dob� a to u nulové 
i aktivní varianty. Sou�asn� v tomto modelovém bodu nedojde v denní ani no�ní dob� po 
zprovozn�ní zám�ru k nár�stu hlukové zát�že (aktivní oproti nulové variant�) tzn., že nár�st 
dopravy vyvolaný realizací zám�ru nebude mít negativní vliv na zm�nu hlukového zatížení 
v posuzované lokalit�. 

Stacionární zdroje hluku zám�ru plní hygienické limity dané pro stacionární zdroje 
hluku. I p�i navržených protihlukových opat�eních, v posuzované lokalit� dochází 
v modelových výpo�tech k nár�stu stávající hladiny akustického tlaku v denní i no�ní dob�. 
Jedná se o nár�st, který nebude subjektivn� vnímatelný ani m��itelný. 

Vliv na podzemní a povrchové vody 

Pro etapu výstavby i provozu bude veškerá voda odebírána z m�stského vodovodu 
Kolín. 
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V souvislosti se zám�rem nebude realizován nový zdroj pitné vody. 

Provozem zám�ru budou vznikat splaškové a technologické odpadní vody. Celkové 
množství odpadních vod bude dle informací oznamovatele �init cca 4 200 m3/rok splaškových 
vod a 1 000 m3/rok odpadních vod z provozu technologie. 

V souvislosti s vybudováním p�ípravny jídel v novém výrobním závodu, bude 
splašková kanalizace osazena lapa�em tuk�. 

Odpadní technologické vody z chemické p�edúpravy budou p�ed vypušt�ním 
do kanalizace m�sta p�ed�išt�ny v neutraliza�ní stanici. 

Z hlediska látkového zatížení odpadních vod musí být spln�ny limity dané 
kanaliza�ním �adem. Nakládání s odpadními vodami musí být v souladu se smlouvou 
o odvád�ní odpadních vod, uzav�enou s provozovatelem kanalizace a �OV. 

Zdrojem deš�ových odpadních vod jsou srážky spadlé na zpevn�né plochy a st�echy 
budov. Kvalita odpadních vod spadlých na zast�ešené plochy bude odpovídat kvalit� 
deš�ových vod. Deš�ové vody ze st�ech a zpevn�ných ploch v areálu výrobního závodu budou 
svedeny do reten�ní nádrže a odtud budou p�e�erpávány do p�ilehlé vodote�e na základ� 
smluvního vztahu se ZVHS Kurná Hora. 

Plocha parkoviš� bude �ešena jako nepropustná, bude odvodn�na. Odpadní potrubí 
bude osazeno odlu�ova�em ropných látek, vy�išt�ná odpadní voda bude svedena 
do p�ilehlé vodote�e. P�esný typ a výrobce odlu�ovacího za�ízení v sou�asné dob� není 
znám. 

Zám�r bude stavebn� �ešen tak, aby nemohlo jeho provozem dojít ke zne�išt�ní 
podzemních ani povrchových vod. Látky závadné vodám budou �ádn� zabezpe�eny. 

Obecn� lze za hlavní rizika zhoršení jakosti podzemní i povrchové vody provozu 
zám�ru považovat p�ípadné havárie �i jiné nestandardní stavy. 

Vzhledem k nakládání s chemickými látkami a p�ípravky, které lze dle zákona 
�. 254/01 Sb., o vodách, v platném zn�ní ozna�it jako nebezpe�né závadné látky, je 
spole�nost povinna u�init odpovídající opat�ení, aby závadné látky nevnikly do povrchových 
�i podzemních vod nebo do kanalizace. 

Vzhledem k charakteru posuzovaného zám�ru lze konstatovat, že standardní provoz 
zám�ru, by nem�l mít negativní vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod v daném 
území. 

Vliv na p�du 

Realizací zám�ru dojde k novému záboru p�dy kategorie ZPF, která je za�azena do I. 
t�ídy ochrany. V sou�asné dob� jsou pozemky ve vlastnictví m�sta, po odkoupení zájmových 
pozemk� pro realizaci zám�ru bude z t�chto pozemk� využita pouze jejich �ást. V souvislosti 
s realizací posuzovaného zám�ru dojde k celkovému záboru 30 960 m2 pozemk�. 

Využití parcel k realizaci zám�ru je v souladu s platným územním plánem m�sta 
Kolín. Vyjád�ení p�íslušného stavebního ú�adu je sou�ástí p�ílohy �. 8 tohoto oznámení. 
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Samotným provozem zám�ru se nep�edpokládá vznik zne�išt�ní okolních p�d, p�esto 
lze vliv plánovaného zám�ru na p�du ozna�it za výrazn� negativní vzhledem k rozsahu 
záboru p�dy kategorie ZPF s I. t�ídou ochrany. 

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Pokud budou provedena doporu�ená zmír�ující a kompenza�ní opat�ení, nebude mít 
posuzovaný zám�r významný negativní dopad na biologicky významné hodnoty v 
území. 

Výstavba obslužné komunikace se dotkne b�ehových porost� kolem Nebovidského 
potoka, kde se vyskytují vzrostlé vrby a dva vzácn�jší druhy rostlin (krti�ník k�ídlatý 
a št�ti�ka chlupatá). V míst� k�ížení potoka s komunikací si stavba vyžádá vykácení 
n�kolika jedinc� starých vrb a p�emost�ní vodote�e. Tato ztráta však nebude ohrožovat 
p�ežití uvedených rostlinných druh� a d�evin v daném prostoru. 

Výstavba a provoz zám�ru nebude mít vliv na Evropsky významná území a Pta�í 
oblasti - na lokality NATURA 2000. 

Vliv na krajinu 

Krajina v okolí zájmové lokality je siln� zkulturn�ná, v širším okolí p�evažují pole, 
pozemek je rovinného charakteru. 

Výstavbou nového výrobního závodu dojde k novému záboru pozemk� kategorie ZPF 
v celkovém rozsahu 30 960 m2 pozemk�. Plánovaná p�ístavba bude architektonicky i výškov� 
�ešena shodn� jako stávající halový komplexy ostatních spole�ností této pr�myslové zóny. 
Jelikož se bude jednat o novostavbu, lze p�edpokládat, že do ur�ité míry dojde k ovlivn�ní 
stávajícího krajinného rázu oblasti. 

Realizací zám�ru nebudou ovlivn�ny významné krajinné prvky. 

V historickém jádru m�sta je vyhlášena hranice M�stské památkové rezervace, která 
však není v kontaktu se zájmovými pozemky pro realizaci posuzovaného zám�ru. Veškeré 
zemní zásahy v zájmovém území je nutné posuzovat jako zásahy v území s archeologickými 
nálezy. 

Vliv na chrán�ná území 

Plánovaný zám�r neovlivní žádná zvlášt� chrán�ná území dle zákona �. 114/1992 Sb., 
o ochran� p�írody a krajiny, v platném zn�ní. 

Posuzovaný zám�r leží v ochranné zón� nadregionálního biokoridoru jehož osu tvo�í 
�eka Labe. Jestliže budou realizována zmír�ující opat�ení, jejichž úkolem je zajistit zachování 
migra�ní prostupnosti území pro drobné živo�ichy, neovlivní hodnocená stavba funkci ÚSES. 

Socioekonomické vlivy 

Výstavbou nového výrobního závodu budou vytvo�eny nové pracovní p�íležitosti pro 
cca 300 zam�stnanc�.  
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Pozitivním p�ínosem je i vytvo�ení podmínek pro akceptování vysoké poptávky 
po výrobcích a zvýšení výroby tohoto pr�myslového podniku. 

Vlivy za státními hranicemi 

Navrhovaný zám�r nebude mít žádné nep�íznivé vlivy p�esahující státní hranice �eské 
republiky. 

III. Charakteristika environmentálních rizik p�i možných 
haváriích a nestandardních stavech 

Z b�žného provozu zám�ru spole�nosti J. M. KAPA s. r. o., p�i dodržování 
legislativních p�edpis� a opat�ení navržených v oznámení a dodržování havarijního plánu 
nevyplývají pro pracovníky, obyvatele a životní prost�edí v okolí areálu žádná významná 
rizika snižující kvalitu tohoto území. 

Provoz nového výrobního závodu nep�edstavuje významné riziko vzniku havárií 
s následnými dopady na složky životního prost�edí. 

S používanými p�ípravky, surovinami, produkty výroby a odpady musí být nakládáno 
v souladu se zákonem �. 254/2001 Sb., o vodách, v platném zn�ní a dle zákona �. 185/2001 
Sb., o odpadech, v platném zn�ní. S chemickými látkami a p�ípravky musí být nakládáno 
v intencích požadavk� zákona �. 356/2003 Sb., o chemických látkách, v platném zn�ní. 

Riziko bezpe�nosti provozu by tedy p�edstavoval pouze p�ípad mimo�ádné události 
(nap�. v d�sledku technické závady �i selhání lidského faktoru). Provoz spole�nosti bude 
zabezpe�en tak, aby se riziko nestandardního stavu �i havárií minimalizovalo. 

Za nejzávažn�jší mimo�ádné události z hlediska negativního vlivu na životní prost�edí 
a zdraví obyvatel lze považovat: 

� požár 

� úniky látek škodlivých vodám a p�dám 

Požár v objektu 

Negativním projevem požáru pro širší okolí je únik toxických zplodin ho�ení 
do ovzduší. Tímto m�že dojít u n�kterých škodlivin k p�ekro�ení jejich nejvyšších 
p�ípustných krátkodobých koncentrací v ovzduší. Vliv p�sobení potenciálních mimo�ádných 
událostí lze ozna�it jako krátkodobý. 

Problematika bezpe�nosti z hlediska požáru bude �ešena v p�íslušném požárním �ádu. 

Opat�ení: 

Protipožární ochran� musí být v�nována pat�i�ná pozornost jak v rámci p�ípravy 
projektu, tak p�i b�žném provozu. Zam�stnanci obsluhující technologii a pohybující se 
v areálu spole�nosti musejí být obeznámeni s požárn� bezpe�nostními sm�rnicemi.  

Pro p�ípad vzniku požáru v jednotlivých objektech areálu spole�nosti musí být 
posuzované objekty zajišt�ny dostate�ným p�ívodem požární vody a vybaveny vhodným 
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typem p�enosných hasicích p�ístroj�. Vjezd do areálu závodu bude p�izp�soben vjezdu 
požárních vozidel. 

Únik látek závadných vodám a p�dám 

Zdrojem ohrožení a kontaminace povrchových a podzemních vod a p�dy (pop�. 
geologického podloží) by se mohly stát nebezpe�né látky používané k povrchovým úpravám, 
k �išt�ní za�ízení, k pohonu a k údržb� nákladních automobil� a nakládacích stroj� (motorová 
nafta, oleje, mazadla atd.), n�které z produkovaných nebezpe�ných odpad�. 

Mohlo by dojít k náhodnému úniku z neuzav�ených nebo nesprávn� uzav�ených a 
shromaž�ovaných obal�, nádob se závadnými látkami �i odpady, dále k únik�m z nedokonale 
t�snících nádrží. Z kanalizace na odpadní splaškové vody by k náhodnému úniku došlo pouze 
v p�ípad� porušení nepropustného materiálu potrubí. 

P�ípravné práce i provoz povrchových úprav a navazujících pracoviš� bude 
zabezpe�en tak, aby se riziko nestandardního stavu a havárií minimalizovalo. 

Používané instalace a technologická za�ízení se budou pravideln� kontrolovat 
a udržovat v rozsahu dle požadavk� dodavatele a platné legislativy. S chemickými látkami 
a p�ípravky musí být nakládáno v intencích požadavk� zákona �. 356/2003  Sb., 
o chemických látkách  a o zm�n� n�kterých zákon� v platném zn�ní. P�i manipulaci 
s chemickými látkami/p�ípravky budou dodržovány obecné zásady uvedené v kapitole B. II. 
3. 

Vzhledem k nakládání s chemickými látkami a p�ípravky, které lze dle zákona 
�. 254/2001 Sb., o vodách, v platném zn�ní ozna�it jako nebezpe�né závadné látky, je 
spole�nost J. M. KAPA povinna u�init odpovídající opat�ení, aby závadné látky nevnikly 
do povrchových �i podzemních vod nebo do kanalizace. 

Potenciálním zdrojem úniku závadných látek jsou p�edevším místa a objekty 
skladování nebezpe�ných látek a p�ípravk�, operace a procesy nakládání s t�mito p�ípravky 
(p�i doprav�, p�e�erpávání a manipulaci, p�i provozu �i údržb� technologie apod.). 

Provozní množství chemických látek bude uloženo v místech jejich použití. Veškeré 
látky budou ukládány v originálních obalech. V míst� skladování jsou nádoby uloženy 
na betonové podlaze odolné p�sobení skladovaných závadných látek. Zvýšený práh 
u vstupních dve�í vytvá�í havarijní záchytnou jímku pro p�ípad úniku nebezpe�ných látek ze 
skladovacích obal�. 

Na za�ízení, která pracují se závadnými látkami, pro provozy, kde se s t�mito látkami 
manipuluje a pro objekty, kde se tyto látky skladují, musí být vypracovány provozn� -
manipula�ní �ády. 

Uživatel závadných látek zacházející s nimi ve v�tším rozsahu nebo se zvýšeným 
nebezpe�ím pro povrchové nebo podzemní vody je dle § 39 zákona �. 254/01 Sb., v platném 
zn�ní povinen vypracovat plán opat�ení pro p�ípad havárie (dále havarijní plán). 

V havarijním plánu pro p�ípad úniku látek nebezpe�ných vodám budou podrobn� 
popsány potenciální zdroje úniku závadných látek, úniková místa a možné havarijní situace. 
Na základ� p�edpokládaných havarijních únik� a jejich popisu bude uveden postup likvidace 
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havárie. Dále budou navržena odpovídající opat�ení k prevenci havárií a k odstran�ní jejich 
p�ípadných následk�. 

Nádoby s látkami závadnými vodám budou skladovány ve schválených prostorách 
z�ízeného skladu. Sklad bude uzamykatelný, podlaha skladu bude betonová, nepropustná, 
u dve�í bude zvýšený práh z d�vodu zabrán�ní p�ípadného úniku p�ípravk� mimo prostor 
skladu. 

Mimo�ádným událostem se p�edchází technickými i organiza�ními opat�eními 
(pravidelnou kontrolou skladovacích míst, zkouškami t�snosti nádrží, kontrolou a údržbou 
instalovaných za�ízení, dodržováním provozních a pracovních postup� a pracovní kázn�) 
i samotným stavebním �ešením skladovacích objekt�. 

S postupem p�i odstran�ní náhodného úniku závadných látek a také s provozním 
�ádem a požárními p�edpisy budou pravideln� seznamováni všichni dot�ení pracovníci. 
Pracovníci budou d�kladn� proškoleni i v oblasti bezpe�nosti práce na pracovišti. V p�ípad� 
havárie se bude postupovat podle zpracovaného plánu. 

Opat�ení: 

Pro situace nestandardních stav� (náhodných únik� vodám závadných látek) musí být 
provozovatel za�ízení p�ipraven na urychlené provedení nezbytných opat�ení. V p�ípad� úniku 
závadných látek na nezpevn�nou plochu bude p�erušen jejich další únik a odstran�ny možné 
zdroje vznícení, unikající kapalina bude zachycena a zneškodn�na, kontaminovaná zemina 
ze sousedních pozemk� bude sejmuta a odvezena k likvidaci. 

V areálu za�ízení musí být k dispozici dostate�né množství sorp�ních prost�edk� 
a ochranné pom�cky, pracovní ná�iní a nepropustná sb�rná nádoba. 

Motorová vozidla a strojní mechanismy, které budou využívány v rámci provozu 
zám�ru, musí být ve vyhovujícím technickém stavu. Pohyb nákladních vozidel a strojních 
za�ízení bude provád�n pouze komunikacích, p�íp. cestách a zpevn�ných plochách k tomuto 
ú�elu ur�eným. 

U vozidel dodavatel� surovin a odb�ratel� výrobk� se p�edpokládá, že budou ve 
vyhovujícím stavu, který je dán povinností pravidelné STK a stanovenými emisními limity 
pro motorová vozidla. 

Jak v etap� výstavby zám�ru, tak b�hem provozu zám�ru musí být nakládání 
s chemickými látkami a p�ípravky provád�no dle zákona �. 356/2003 Sb., ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 

Konkrétní pracovní postupy p�i likvidaci uvedených nestandardních stav� budou 
uvedeny v provozním �ádu za�ízení, který bude obsahovat mimo jiné požárn�-bezpe�nostní 
sm�rnice a schválený Plán opat�ení pro p�ípad havárie a zhoršení jakosti vod. 

Všichni pracovníci jsou povinni osvojit si a dodržovat p�edpisy a pokyny k zajiš�ování 
bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a zásady bezpe�ného chování na pracovišti, stanovené 
pracovními postupy. Zam�stnanci jsou dále povinni používat p�i práci p�edepsané ochranné 
pom�cky, pracovní od�vy, prost�edky a za�ízení, udržovat na pracovišti po�ádek a �istotu, být 
seznámeni se základními poplachovými sm�rnicemi pracovišt�. Ovládat pravidla použití 
hasicích p�ístroj�. Dodržovat požární a bezpe�nostní p�edpisy pracovišt�. 
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Veškeré látky závadné vodám a p�dám, stejn� tak jako odpady z provozu musí být 
shromaž�ovány v nádobách k tomu ur�ených, které budou po celou tuto dobu zajišt�ny proti 
nep�íznivým klimatickým jev�m vhodným zakrytováním, nebo umíst�ním v zast�ešeném 
objektu. 

Ve výrobním závodu bude z�ízen sklad látek závadných vodám a p�dám, aby se 
zabránilo možnému úniku t�chto látek p�i jejich skladování u jednotlivých za�ízení v objektu 
výrobního závodu. Sklad bude uzamykatelný, podlaha skladu bude betonová, nepropustná, u 
dve�í bude zvýšený práh z d�vodu zabrán�ní p�ípadného úniku látek mimo prostor skladu. 
Z tohoto skladu budou látky dle pot�eby distribuovány do prostoru závodu. 

IV. Charakteristika opat�ení k prevenci, vylou�ení, snížení, 
pop�ípad� kompenzaci nep�íznivých vliv� na životní prost�edí 

Opat�ení pro minimalizaci možnosti vzniku havárií a nestandardních stav�: 

� Zám�r bude provád�n tak, aby bylo minimalizováno možné narušení životního 
prost�edí dle platné legislativy, 

� využívané mechanismy a doprava budou udržovány v dobrém technickém stavu 
(minimalizace zplodin ze spalovacích motor�, únik� provozních kapalin, hlu�nosti apod.). 

Opat�ení pro fázi projektu: 

� Zpracovat projektovou dokumentaci stavby k územnímu �ízení a ke stavebnímu 
povolení, 

� p�i projektování zám�ru je t�eba dodržet akustické parametry na výstupech výduch� 
a klimatiza�ní jednotky a další opat�ení uvedená v hlukové studii, 

� v rámci p�ípravných prací bude nutné v souladu s ustanovením § 9, odst. 6 zákona �. 
334/1992 Sb., o ochran� zem�d�lského p�dního fondu (ZPF), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 
požádat o vydání souhlasu s trvalým odn�tím dot�ených pozemk� pro realizaci zám�ru ze 
ZPF, 

� pro povolení k umíst�ní stavby velkých a st�edních stacionárních zdroj� zne�iš�ování 
ovzduší a k jejich zm�nám je provozovatel povinen vyžádat stanovisko a povolení p�íslušného 
orgánu ochrany ovzduší podle § 17 zákona �. 86/2002 Sb., 

� je t�eba zajistit povolení p�íslušného vodoprávního ú�adu (M�stský ú�ad Kolín) pro 
povolení vodního díla (kanaliza�ní �ad)  a k vypoušt�ní deš�ových odpadních vod do vod 
povrchových, 

� v provád�cích projektech budou jednotlivé druhy odpad� vznikající b�hem stavby i 
provozu zám�ru up�esn�ny a bude stanoveno jejich množství a p�edpokládaný zp�sob 
shromaž�ování, t�íd�ní, využití �i  odstran�ní, 

� v dokumentaci pro stavební povolení je t�eba vypracovat komplexní projekt sadových 
úprav a po dokon�ení výstavby komplexu je realizovat. Ozelen�ní okrasnými d�evinami by 
m�lo být �ešeno s ohledem na p�vodní – p�irozená spole�enstva a biogeografické podmínky. 
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Projekt by m�l obsahovat i plán údržby zelen�. (Zám�r ozelen�ní areálu je nutné konzultovat 
s p�íslušným orgánem ochrany životního prost�edí.), 

� ke kácení d�evin (dle § 8 zákona �. 114/1992 Sb. o ochran� p�írody a krajiny, 
v platném zn�ní) je nezbytné si vyžádat povolení orgánu ochrany p�írody. Orgán ochrany 
p�írody m�že takové povolení vydat na základ� žádosti vlastníka pozemku, na kterém d�evina 
roste. Kácení d�evin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegeta�ního 
klidu. 

Opat�ení pro fázi stavebních úprav: 

� B�hem výstavby závodu realizovat vhodná opat�ení proti prášení a úletu sypkých 
hmot (kropení prašných povrch�, pravidelná o�ista ploch staveništ� a vozovky, minimalizace 
zásob sypkých stavebních materiál� a ostatních potencionálních zdroj� prašnosti, vhodná 
manipulace se sypkými materiály zabezpe�it náklad na automobilech proti úsyp�m a p�ed 
výjezdem z areálu stavby �ádnou o�istou vozidel, aj.), 

� dodavatel stavby zajistí sjízdnost cest, používaných b�hem budování, pro ostatní 
uživatele, po ukon�ení výstavby uvede p�íjezdové cesty, staveništ� a manipula�ní plochy do 
p�vodního stavu, 

� pohyb vozidel soust�edit pouze na zpevn�né plochy pro eliminaci rizika kontaminace 
p�d a vod ropnými a jinými nebezpe�nými látkami, 

� z hlediska ochrany vod i p�d je t�eba zabezpe�it látky závadné vodám a p�d� (ropné 
produkty, nát�rové hmoty a ostatní chemikálie) dle p�íslušných norem, 

� nakládat s odpady dle zákona �. 185/2001 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

� s chemickými látkami a p�ípravky manipulovat dle zákona �. 356/2003 Sb., 
o chemických látkách a chemických p�ípravcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

� ve smyslu ustanovení zákona �. 20/1987 bude nutné provést základní pr�zkum 
provedený odbornou organizací. Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou 
staveništ� je t�eba od jejich zahájení sledovat, kresebn�, fotograficky a písemn� 
dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum 
v p�ípad�, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické 
struktury, 

� provedení archeologický výzkum je nutno smluvn� sjednat s oprávn�nou 
archeologickou organizací, 

� termín stavby je nutno archeologické organizaci sd�lit nejpozd�ji v pr�b�hu 
stavebního �ízení, 

� zemní práce, v�etn� p�ípravy staveništ� je nutno archeologické organizaci sd�lit t�i 
týdny p�ed jejich realizací, 

� v etap� stavebních úprav je nutný dohled archeologické organizace p�i skrývce ornice, 
po jejímž odstran�ní prob�hne archeologický výzkum, na který naváže stavební �innost, 

� písemné potvrzení o provedení výzkumu bude sou�ástí kolauda�ního rozhodnutí, 
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� v míst� k�ížení obslužné komunikace s Nebovidským potokem bude p�emost�ní 
realizováno tak, aby pod mostem po obou stranách koryta z�staly p�i b�žných vodních 
stavech alespo� 0,75 m široké pásy suchého b�ehu po nichž by byla zajišt�na bezpe�ná 
migrace drobných živo�ich�, 

� kácení d�evin bude provedeno mimo období hnízd�ní, nejlépe v zim� nebo 
v podzimních m�sících, 

� minimalizovat po�et kácených d�evin na nejnutn�jší možnou míru, 

� budou provedeny náhradní výsadby za poražené stromy v po�tu alespo� 2x 
p�evyšujícím množství vykácených d�evin, 

� narušené plochy v okolí stavby je t�eba rekultivovat výsadbou autochtonních druh� 
d�evin a oset vhodnou travní sm�sí. D�ležité je zabránit uchycení a ší�ení nep�vodních 
expanzivních druh� na t�chto plochách, 

� v rámci výstavby i provozu zám�ru musí být provedena v maximální možné mí�e 
všechna dostupná opat�ení zabra�ující erozi p�dy. Odkryté plochy budou zajišt�ny (nap�. 
zatravn�ny) co možná nejrychleji, aby nedocházelo k erozivním projev�m, prašnosti, 
splach�m p�dy �i zaplevelení, 

� parkovací plochy budou realizovány jako zpevn�né. Odvod odpadních deš�ových vod 
potenciáln� kontaminovaných ropnými látkami z t�chto ploch bude p�es dostate�n� kapacitní 
a ú�inné odlu�ovací za�ízení ropných látek, 

� stavba bude probíhat podle platných norem a bude se dbát na dobrý stav techniky 
a správné nakládání s odpady, aby nedošlo ke kontaminaci prost�edí zne�is�ujícími 
a škodlivými látkami. 

Opat�ení pro fázi provozu: 

� Po uvedení do provozu plnit povinnosti provozovatele st�edních zdroj� zne�iš�ování 
ovzduší, stanovené v § 11 zákona �. 86/2002 Sb., v platném zn�ní, 

� zpracovat odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou podle § 17, odst.1, 
písm.d) zákona o ovzduší (v p�ípad� žádosti o umíst�ní zdroje i rozptylová studie), 

� vypracovat Provozní evidenci st�edních zdroj� zne�iš�ování ovzduší v souladu 
s vyhláškou MŽP �. 356/2002 Sb., v platném zn�ní, 

� v pravidelných intervalech daných vyhláškou MŽP �. 356/2002 Sb., v platném zn�ní 
provád�t jednorázové autorizované m��ení emisí u st�edních zdroj� zne�iš�ování ovzduší, 

� b�hem provozu zám�ru se budou osobní i nákladní vozidla pohybovat pouze 
po zpevn�ných komunikacích, 

� dodržovat opat�ení pro provoz zám�ru uvedená v hlukové studii (zejména 
neprovozovat vysokozdvižný vozík a nákladní obslužnou dopravu v no�ní dob�, nenechávat 
vrata strojní dílny otev�ená v no�ní dob�, nepoužívat sv�tlíky nad strojní dílnou k v�trání 
(p�edevším v no�ní dob�) aj.), 
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� pro ov��ení záv�r� hlukové studie je t�eba b�hem zkušebního provozu zám�ru provést 
kontrolní akreditované m��ení vlivu hluku na hranici venkovního prostoru a na hranici 
venkovního prostoru obytných budov a porovnat výsledky s p�edpokládaným stavem. 
V p�ípad� p�ekro�ení limit� bude t�eba realizovat dodate�ná protihluková opat�ení, 

� respektovat veškerá opat�ení pro m��ení, regulaci, bezpe�nost provozu a požární 
ochranu, 

� dodržovat provozní �ád spole�nosti a plán opat�ení pro p�ípad havárie. Organiza�n� 
zabezpe�it provoz zám�ru takovým zp�sobem, který zajistí bezpe�nost provozu a maximáln� 
omezí možnost vzniku negativního ovlivn�ní životního prost�edí v dané lokalit� a možnost 
narušení faktor� pohody, 

� provozovat za�ízení v souladu se zákonem �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného 
zdraví a s ním souvisejících p�edpis�, 

� zajistit odstran�ní odpad� osobou odpov�dnou k nakládání s odpady, dle zákona 
�. 185/2001 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

� zám�r musí být �ešen tak, aby nemohlo dojít ke zne�išt�ní povrchových a podzemních 
vod a p�dy jeho provozem. Z hlediska ochrany vod i p�d je t�eba zabezpe�it látky závadné 
vodám a p�dám, tzn. ropné produkty (nap�. oleje), chemikálie a p�ípravky (barvy, laky, 
�edidla) aj. dle p�íslušných legislativních p�edpis�. V areálu spole�nosti budou 
shromaž�ovány pouze odpady související s provozem zám�ru. Chemické p�ípravky i odpady 
musí být správn� uloženy a zabezpe�eny a bude s nimi nakládáno dle požadavk� platné 
legislativy, 

� nádoby s látkami závadnými vodám budou skladovány ve schválených prostorách, 
vybavených prost�edky pro p�ípad likvidace vzniklé havárie (neutraliza�ními a sana�ními 
prost�edky) a hasícími prost�edky v požadovaném rozsahu. Prostory a objekty skladování 
nebezpe�ných látek a p�ípravk� musí být vybaveny také lékárni�kou pro první p�edléka�skou 
pomoc a ochrannými pom�ckami pro pracovníky, 

� veškeré látky závadné vodám a p�dám, stejn� tak jako odpady z provozu musí být 
shromaž�ovány v nádobách k tomu ur�ených, které budou po celou tuto dobu zajišt�ny proti 
nep�íznivým klimatickým jev�m vhodným zakrytováním, nebo umíst�ním v zast�ešeném 
objektu, 

� p�i provozu zám�ru bude provád�na pravidelná kontrola a údržba instalací 
a technologických za�ízení v rozsahu dle požadavk� dodavatele a platné legislativy a kontrola 
dodržováním provozních a pracovních postup� a pracovní kázn�. Dále se bude kontrolovat 
dodržování pracovních postup� a p�edpis�, 

� odpadní potrubí odvád�jící deš�ové vody z parkovacích ploch bude osazeno 
odlu�ova�em ropných látek. Odlu�ova� bude pravideln� kontrolován a provozován tak, aby 
nedošlo ke zne�išt�ní povrchových vod a byl udržen maximální �istící efekt, 

� bude provád�no pravidelné vzorkování odpadních vod, rozsah a �etnost stanoví 
p�íslušný vodohospodá�ský orgán. Odpadní vody vypoušt�né do kanalizace musí spl�ovat 
limity jakosti dané kanaliza�ním �adem. Nakládání s odpadními vodami musí být v souladu se 
smlouvou o odvád�ní odpadních vod, uzav�enou s provozovatelem ve�ejné kanalizace, 
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� p�i provozu areálu je nutné dbát na omezování sekundární prašnosti d�slednou 
údržbou a �išt�ním parkovacích, manipula�ních a nákladních ploch. 

E. Opat�ení pro p�ípadné ukon�ení provozu: 

� P�ípadné likvidace objekt� provád�t v souladu s platnou legislativou �R, aby nedošlo 
k negativnímu ovlivn�ní životního prost�edí. 

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
p�edpoklad� p�i hodnocení vliv� 

Všechny dopl�ující údaje a ostatní p�ílohy jsou umíst�ny v záv�ru oznámení. 

� Mapové podklady 

Culek, M. a kol.: Biogeografické regiony �eské republiky, m��ítko 1 : 500 000, �eský ú�ad 
zem�m��i�ský a katastrální, Spole�nost pro životní prost�edí, Brno 1993. 

Neuhäuselová, Z.; Moravec, J. a kol.: Mapa p�irozené potenciální vegetace �R. BÚ �SAV, 
Pr�honice, 1997. 

Quitt, E: Mapa klimatických oblastí �SSR, m��ítko 1 : 500 000, Geografický ústav �SAV, 
Brno 1970. 

� Literární podklady 

ARCHA, inženýrská agentura, a. s.: Novostavba výrobního areálu spole�nosti J. M. KAPA; 
Pr�vodní zpráva, 2006. 

ARCHA, inženýrská agentura, a. s.: Novostavba výrobního areálu spole�nosti J. M. KAPA; 
Souhrnná technická zpráva, 2007. 

ARCHA, inženýrská agentura, a. s.: Novostavba výrobního areálu spole�nosti J. M. KAPA; 
studie, 2007. 

Culek, M.: Biogeografické �len�ní �eské republiky. Enigma, Praha 1996. 

Demek J. a kol.: Zem�pisný lexikon �SR - Hory a nížiny, nakladatelství �SAV - Academia, 
Praha 1987, I. vydání. 

EMPLA (2007): Hluková studie. Výrobní závod J. M. KAPA s. r. o., Kolín. EMPLA, spol. 
s r.o., Hradec Králové. 

EMPLA (2007): Rozptylová studie. Výrobní závod J. M. KAPA s. r. o., Kolín. EMPLA, spol. 
s r.o., Hradec Králové. 

Generel místních SES okres Kolín, Atelier pro urbanismus a územní plánování, 1993. 

Chrán�ná území �R – St�ední �echy, svazek XVIII. AOPK �R a EkoCentrum, Brno 2005. 

Ing. arch. Jitka Mejsnarová: Návrh územního plánu m�sta Kolín – Zm�na �. 2, m��ítko 1 : 
10 000. 
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Ing. arch. Jitka Mejsnarová: Územní plán m�sta Kolín – Pr�zkumy a rozbory, 1998. 

Ložek, V. a kol.: Chrán�ná p�íroda – okres Kolín, pro AOPK vydal Consult, 1996. 

Míchal, I. a kol.: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplat�ování ve ve�ejné správ�, Metodické 
doporu�ení Agentury pro ochranu p�írody a krajiny �R, Praha 1999. 

Míchal, I.: Ekologická stabilita. Veronica, ekologické st�edisko �SOP, Ministerstvo životního 
prost�edí �eské republiky. Print, Brno. 

Pelikánová, D. (2006): Hodnocení vliv� zám�ru na ve�ejné zdraví. Výrobní závod J. M. 
KAPA s. r. o., Kolín. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové. 

Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti �eskoslovenska. Studia Geographica 16. Geografický 
ústav �SAV. Brno. 

� Modelové prognostické výpo�ty 

Software – výpo�tový model dle metodiky SYMOS´97 - Systém modelování stacionárních 
zdroj�, verze 2001 a 2003, 

Výpo�etní program MEFA – 06 pro výpo�et emisních faktor� osobních a nákladních 
automobil� 

Výpo�tový program pro vyhodnocování vliv� zdroj� hluku Hluk +, verze 7.16 Profi 

� Webové stránky 

www.cenia.cz 

www.env.cz 

www.heis.vuv.cz 

www.kr-stredocesky.cz 

www.mukolin.cz 

www.natura2000.cz 

www.rsd.cz 

� Další informace 

Informace a podklady od pracovník� spole�nosti J. M. KAPA spol. s.r. o., 

Informace a podklady od pracovník� spole�nosti BENPO EKO s. r. o., 

Informace a podklady od pracovník� spole�nosti ARCHA, inženýrská agentura, a. s., 

terénní obch�zka zpracovateli oznámení, 

podklady pro zpracování rozptylové studie (data od �HMÚ), 
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m��ení stávající hlukové situace ze stacionárních zdroj�. 

Vybrané dopl�ující údaje, studie, mapové podklady a ostatní p�ílohy jsou p�iloženy 
v záv�ru oznámení. 

VI. Charakteristika nedostatk� ve znalostech a neur�itostí, které 
se vyskytly p�i zpracování dokumentace 

V p�edm�tné lokalit� nebyl proveden imisní monitoring, pro zhodnocení imisního 
pozadí bylo v rozptylové studii vycházeno z dat získaných od zadavatele. Zpracovatelé 
oznámení provedli terénní obch�zku a m��ení stávající hlukové situace v zájmovém území. 
Hluková zát�ž je vypo�tena uznávanými prognostickými postupy na základ� znalosti 
dopravního zatížení a m��ení stavu hlukového pozadí. 

Pro vyhodnocení imisní a hlukové zát�že v dot�ené lokalit� p�i provozu zám�ru byly 
použity modelové výpo�ty (viz. hluková a rozptylová studie). Pokud p�icházelo v úvahu více 
�ešení, byla použita nejmén� p�íznivá varianta, tzn. ta, která bude mít nejvíce negativní vliv 
na životní prost�edí v dané lokalit�. 

Imisní pozadí v zájmové lokalit� není monitorováno. Pro stanovení poza�ových 
imisních koncentrací NO2, benzenu, PM10 a CO byly použity údaje z ISKO nam��ené 
na reprezentativních monitorovacích stanicích. Tyto imisní hodnoty nemusí p�esn� vystihovat 
reálnou situaci v posuzované lokalit�. 

Do výpo�t� rozptylové studie nebyla zahrnuta sekundární prašnost p�i zemních 
pracích a výstavb� zám�ru na obslužných komunikacích a manipula�ních plochách 
a uvol�ování jemných prachových �ástic p�i manipulaci se sypkými materiály. Tato prašnost 
by mohla vést ke zvýšení imisního p�ísp�vku PM10 v zájmové lokalit�, proto byla pro období 
výstavby doporu�ena zmír�ující opat�ení. 

Každá rozptylová studie je do ur�ité míry zatížena nejistotami, které vyplývají 
z použitých dat a postup�. Tyto nejistoty je pot�eba mít na v�domí p�i dalším používání 
výsledk� rozptylové studie. 

V rozptylové studii byl hodnocen stávající a p�edpokládaný b�žný provoz zám�ru, 
nebyly hodnoceny nestandardní situace a havarijní stavy. 

Hluková zát�ž je vypo�tena uznávanými prognostickými postupy (výpo�tový program 
Hluk+, verze 7.16 Profi) na základ� p�edpokládaného dopravního zatížení. Prognostické 
metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku nejsou a nemohou být absolutn� p�esnou 
prognózou, jelikož jsou postaveny na základ� sou�asného poznání, vycházejí 
z experimentáln� získaných dat. 

Rozptylová a hluková studie byla zpracována na základ� podklad� p�edaných 
zadavatelem. 

Nejistoty hodnocení zdravotních rizik vycházejí z výsledk� hlukové a rozptylové 
studie. Tyto podkladové studie, které vypracovala spole�nost EMPLA spol. s r. o. jsou 
sou�ástí p�ílohové �ásti oznámení a jsou zapracovány do p�íslušných kapitol textu oznámení. 
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Jako podkladové materiály pro technický popis zám�ru a pro vyhodnocení vlivu 
projektovaného zám�ru na životní prost�edí bylo �erpáno z poskytnutých podklad� 
a z informací od zástupce investora. Zárove� byla provedena obhlídka lokality a mapování 
sou�asného stavu životního prost�edí zájmového území. 

Zpracovatel oznámení p�edpokládá, že p�ípadné zm�ny technického �ešení zám�ru 
od stávajících dostupných informací budou �ešeny v rámci povolovacího �ízení 
kompetentními ú�ady takovým zp�sobem, aby v rámci provozu za�ízení nedocházelo 
k negativnímu ovliv�ování životního prost�edí. 

Tyto skute�nosti by však zásadn� nem�ly ovlivnit �ešení zám�ru ve vztahu 
k životnímu prost�edí a zdraví obyvatelstva. 

E. POROVNÁNÍ VARIANT �EŠENÍ ZÁM�RU 
Samotný zám�r výstavby výrobního závodu J. M. KAPA v Kolín� není zpracován 

variantn�. Posuzovaný zám�r je v souladu s platným územním plánem m�sta Kolín. 

Byly popsány a hodnoceny následující varianty: 

Nulová varianta – referen�ní stav - odpovídá popisu životního prost�edí v zájmové lokalit� 
(viz. kapitola C tohoto oznámení). Znamená zachování stávajícího stavu zájmové lokality bez 
plánované výstavby výrobního závodu J. M. KAPA s. r. o., Kolín, 

aktivní varianta – spo�ívá v realizaci plánovaného zám�ru, tedy ve výstavb� výrobního 
závodu J. M. KAPA s. r. o., Kolín. 

Zprovozn�ním zám�ru dojde ke vzniku nových emisí a zvýší se pot�eba nárok� 
na obslužnou dopravu (tj. dojde k nár�stu intenzity dopravy na obslužných komunikacích 
a v prostoru areálu). S tím souvisí zvýšení p�edevším mírné navýšení imisní koncentrace 
n�kterých zne�iš�ujících látek, nebudou však p�ekro�eny platné imisní limity. 

Realizací posuzovaného zám�ru p�ibudou v posuzované lokalit� nové zdroje hluku 
(doprava na ve�ejné komunikaci – silnici I/38 a centrální komunikaci v pr�myslové zón�, 
nakládka a vykládka materiálu v areálu zám�ru, provoz vysokozdvižných vozík� a vozidel 
v areálu zám�ru, výrobní technologie umíst�né v jednotlivých �ástech výrobní haly, centrální 
VZT v�etn� filtra�ního za�ízení, kotelna - vyúst�ní komín�, klimatiza�ní jednotky pro 
administrativní �ást. 

Realizace zám�ru si vyžádá nový zábor p�dy kategorie ZPF, která je za�azena do I. 
t�ídy ochrany ZPF v celkovém rozsahu 30 960 m2. 

V míst� k�ížení potoka s komunikací si stavba vyžádá vykácení n�kolika starých vrb. 

Celkov� lze konstatovat, že u všech negativních vliv� na složky životního prost�edí 
není p�ekro�eno lokální m��ítko významnosti vliv�, krom� rozsáhlého záboru nejkvalitn�jší 
zem�d�lské p�dy. 
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F. ZÁV�R 
Oznámení na zám�r „Výrobní závod J. M. KAPA s. r. o., Kolín“ bylo zpracováno 

podle p�ílohy �. 4 k zákonu �. 100/2001 Sb., o posuzování vliv� na životní prost�edí, 
v platném zn�ní a podle metodického pokynu odboru posuzování vliv� na životní prost�edí 
MŽP. 

Byly posouzeny o�ekávané vlivy zám�ru na složky životního prost�edí a ve�ejné 
zdraví, a to komplexn�. P�edkládané oznámení prokázalo, že realizace a provoz 
posuzovaného zám�ru nebude významn� nep�ízniv� ovliv�ovat životní prost�edí ani 
obyvatelstvo. 

S realizací zám�ru „Výrobní závod J. M. KAPA s. r. o., Kolín“ dle navrženého 
technického �ešení lze souhlasit a to za podmínek respektování všech navržených 
doporu�ení a opat�ení. 

G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

V textu tohoto oznámení byly komplexn� posouzeny o�ekávané vlivy související 
s realizací zám�ru „Výrobní závod J. M. KAPA s. r. o., Kolín“ na složky životního prost�edí 
a zdraví obyvatel. 

Zám�rem investora je výstavba nového výrobního areálu firmy J.M. Kapa, která se 
zabývá produkcí výrobk� z plechu, pálením na laserech, d�rováním na d�rovacích lisech, 
a ohýbání na ohra�ovacích lisech, lakování v práškové lakovn�, sva�ování a broušení. 

Z provozu zám�ru nevyplývají za podmínek dodržení platných legislativních p�edpis� 
a respektování navržených opat�ení pro obyvatele a životní prost�edí v okolí areálu žádná 
významná rizika. 

Pozemky pro výstavbu výrobního závodu spole�nosti J.M.KAPA, spol. s r.o. se 
nacházejí v jihovýchodní �ásti m�sta Kolína, navazují na nov� budovanou druhou �ást páte�ní 
komunikace pr�myslové zóny, z níž budou dopravn� p�ístupné. Západní hranici pozemk� 
tvo�í Nebovidský potok. Ze severní strany jsou pozemky ohrani�eny rozší�ením spole�nosti 
MiKing a dále pak železni�ním koridorem. Na východní stranu pozemku bude v budoucnu 
navazovat další zástavba výrobních závod�. Z jižní strany je pozemek ohrani�en nov� 
budovanou páte�ní obslužnou komunikací pr�myslové zóny. Jižním sm�rem se rozprostírají 
pozemky ur�ené pro pr�myslovou zástavbu a stávající zástavba rodinných dom�. Tyto 
objekty jsou vzdáleny p�ibližn� 150 m od plánovaného výrobního závodu. 

Ovzduší 

P�i provozu zám�ru budou emitovány škodliviny do ovzduší. 

Zdrojem emisí v etap� výstavby zám�ru bude provoz stavebních mechanism� na 
staveništi a obslužná automobilová doprava na p�íjezdových komunikacích. Vzhledem 
k neznalosti po�tu a nasazení stavebních mechanism� a obslužné dopravy není možné p�esn� 
vy�íslit množství emitovaných zne�iš�ujících látek vyvolaná provozem mechanism� obslužné 



V ý r o b n í  z á v o d  J .  M .  K A P A  s .  r .  o . ,  K o l í n  
_________________________________________________________________________________________ 

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 107

dopravy, ale vzhledem k rozsahu a charakteru stavby lze p�edpokládat, že budou nízké. Proto 
nebyla etapa výstavby v rozptylové studii uvažována. 

Po vybudování nové práškové lakovny spole�nosti J. M. KAPA, spol. s r.o. budou 
bodovými zdroji výduchy z technologie práškové lakovny a teplovodní kotelny. Dalšími 
bodovými zdroji budou komíny od dvou plynových kotl�. 

Jako plošný zdroj emisí byly v rozptylové studii uvažovány emise z dopravy osobních 
vozidel na parkovišti p�ed plánovanou budovou spole�nosti J. M. KAPA, spol. s r.o., 
nákladních vozidel a vysokozdvižného vozíku v areálu (nakládací plocha) spole�nosti J. M. 
KAPA, spol. s r.o. 

Hlavním liniovým zdrojem zne�išt�ní bude doprava po stávajících p�íjezdové 
komunikaci (ulice Havlí�ková a K Dílnám). 

Posuzovaná lokalita pat�í mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. V sou�asné dob� 
i po vybudování zám�ru a jeho uvedení do provozu nebude docházet k p�ekra�ování imisních 
limit� posuzovaných zne�iš�ujících látek s výjimkou 24-hodinového imisního limitu pro 
PM10. 24-hodinový imisní limit byl na nejbližší m��ící stanici v roce 2006 p�ekro�en 20x, 
imisní limit p�ipouští p�ekro�ení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok. P�ísp�vek posuzovaného 
zám�ru bude však minimální. 

Hluková situace 

Realizací posuzovaného zám�ru p�ibudou v posuzované lokalit� nové zdroje hluku 
(doprava na ve�ejné komunikaci – silnici I/38 a centrální komunikaci v pr�myslové zón�, 
nakládka a vykládka materiálu v areálu zám�ru, provoz vysokozdvižných vozík� a vozidel 
v areálu zám�ru, výrobní technologie umíst�né v jednotlivých �ástech výrobní haly, centrální 
VZT v�etn� filtra�ního za�ízení, kotelna - vyúst�ní komín�, klimatiza�ní jednotky pro 
administrativní �ást. 

Zám�r je plánován do lokality, kde je již v sou�asné dob� základní hladina 
akustického tlaku A, vysoká a p�edevším v no�ní dob� limituje každý zde plánovaný zám�r. 

V posuzované lokalit� jsou v denní i no�ní dob� p�ekro�eny hygienické limity dané 
pro pozemní dopravu. 

Pro hluk obslužné dopravy zám�ru, budou ve všech modelových bodech spln�ny 
hygienické limit dané pro hluk z pozemní dopravy v denní i no�ní dob�. 

Pro hluk z celkové dopravy na ve�ejných pozemních komunikacích bude 
v modelovém bodu �. 3 p�ekro�en hygienický limit v denní i no�ní dob� a to u nulové 
i aktivní varianty. Sou�asn� v tomto modelovém bodu nedojde v denní ani no�ní dob� po 
zprovozn�ní zám�ru k nár�stu hlukové zát�že (aktivní oproti nulové variant�) tzn., že nár�st 
dopravy vyvolaný realizací zám�ru nebude mít negativní vliv na zm�nu hlukového zatížení 
v posuzované lokalit�. 

Stacionární zdroje hluku zám�ru plní hygienické limity dané pro stacionární zdroje 
hluku. I p�i navržených protihlukových opat�eních, v posuzované lokalit� dochází 
v modelových výpo�tech k nár�stu stávající hladiny akustického tlaku v denní i no�ní dob�. 
Jedná se o nár�st, který nebude subjektivn� vnímatelný ani m��itelný.  
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P�i dodržení uvedených protihlukových opat�ení nedojde v posuzované lokalit� ke 
zhoršení stávajícího stavu. Imisní p�ísp�vky LAeq od jednotlivých zadaných stacionárních 
zdroj� hluku se pohybují okolo 10 dB � logaritmickým sou�tem jednotlivých imisních 
p�ísp�vk� pak dostaneme celkové imisní p�ísp�vky v jednotlivých m��ících bodech, tedy 
v pr�m�ru 33 dB v denní a 24 dB v no�ní dob�. 

Skute�nou hlukovou situaci bude možné ov��it až p�ímým m��ením hladin 
akustického tlaku A po zprovozn�ní zám�ru. 

P�da, geofaktory 

Realizací zám�ru dojde k novému záboru p�dy kategorie ZPF. V sou�asné dob� jsou 
pozemky ve vlastnictví m�sta, po odkoupení zájmových pozemk� pro realizaci zám�ru bude 
z t�chto pozemk� využita pouze jejich �ást. V souvislosti s realizací posuzovaného zám�ru 
dojde k celkovému záboru 30 960 m2 pozemk�. 

Využití parcel k realizaci zám�ru je v souladu s platným územním plánem m�sta 
Kolín. Vyjád�ení p�íslušného stavebního ú�adu je sou�ástí p�ílohy �. 8 tohoto oznámení. 

P�i dodržení všech navržených opat�ení a respektování platných legislativních 
p�edpis� je riziko negativního vlivu p�i instalace nových za�ízení i provozu zám�ru 
na zne�išt�ní p�dy a ovlivn�ní jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod minimální. K výrazn� 
negativnímu vlivu zám�ru však dojde plánovaným záborem nejkvalitn�jší zem�d�lské p�dy. 

Voda 

Pro etapu výstavby i provozu bude veškerá voda odebírána z m�stského vodovodu 
Kolín. 

V souvislosti se zám�rem nebude realizován nový zdroj pitné vody. 

Provozem zám�ru budou vznikat splaškové a technologické odpadní vody. Celkové 
množství odpadních vod bude dle informací oznamovatele �init cca 4 200 m3/rok splaškových 
vod a 1 000 m3/rok odpadních vod z provozu technologie. 

Zdrojem deš�ových odpadních vod jsou srážky spadlé na zpevn�né plochy a st�echy 
budov. Kvalita odpadních vod spadlých na zast�ešené plochy bude odpovídat kvalit� 
deš�ových vod. Deš�ové vody ze st�ech a zpevn�ných ploch v areálu výrobního závodu budou 
svedeny do reten�ní nádrže a odtud budou p�e�erpávány do p�ilehlé vodote�e na základ� 
smluvního vztahu se ZVHS Kurná Hora. 

Z hlediska látkového zatížení odpadních vod musí být spln�ny limity dané 
kanaliza�ním �adem. Nakládání s odpadními vodami musí být v souladu se smlouvou 
o odvád�ní odpadních vod, uzav�enou s provozovatelem kanalizace a �OV. 

Ve výrobním závodu bude z�ízen sklad látek závadných vodám a p�dám. Sklad bude 
uzamykatelný, podlaha skladu bude betonová, nepropustná, u dve�í bude zvýšený práh 
z d�vodu zabrán�ní p�ípadného úniku látek mimo prostor skladu. Z tohoto skladu budou látky 
dle pot�eby distribuovány do prostoru závodu. 

Zám�r bude stavebn� �ešen tak, aby nemohlo jeho provozem dojít ke zne�išt�ní 
podzemních ani povrchových vod. Látky závadné vodám budou �ádn� zabezpe�eny. 
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Obecn� lze za hlavní rizika zhoršení jakosti podzemní i povrchové vody provozu 
zám�ru považovat p�ípadné havárie �i jiné nestandardní stavy. 

Vzhledem k nakládání s chemickými látkami a p�ípravky, které lze dle zákona 
�. 254/01 Sb., o vodách, v platném zn�ní ozna�it jako nebezpe�né závadné látky, je 
spole�nost povinna u�init odpovídající opat�ení, aby závadné látky nevnikly do povrchových 
�i podzemních vod nebo do kanalizace. 

Vzhledem k charakteru posuzovaného zám�ru lze konstatovat, že standardní provoz 
zám�ru, by nem�l mít negativní vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod v daném 
území. 

Zvlášt� chrán�ná území, území p�írodních park� 

Zvlášt� chrán�ná území se v míst� zám�ru ani v jeho bezprost�edním okolí 
nevyskytují. Památné a významné stromy nejsou území dot�eném zám�rem ani v jeho 
blízkosti registrovány. Území p�írodních park� se v míst� zám�ru ani v okolí nevyskytují. 

Flóra, fauna, ekosystémy 

V p�ípad� realizace zám�ru dojde k zastav�ní asi 2,3 ha pozemk� s výskytem porost�, 
které v�tšinou nemají z hlediska ochrany p�írody žádnou hodnotu. Biologicky významn�jší 
krajinná struktura, která bude dot�ena stavbou související obslužné komunikace, je 
koryto Nebovidského potoka. Pro minimalizaci vlivu na biotopy, druhy a ekologickou funkci 
tohoto krajinného prvku byla doporu�ena zmír�ující opat�ení. 

Posuzovaný zám�r nebude mít významný negativní dopad na biologicky 
významné hodnoty v území. 

ÚSES 

Dle Generelu SES se v nejbližším okolí �ešeného zám�ru nachází funk�ní biocentrum 
lokálního významu „V lese“, který se nachází cca 850 m západn� od lokality. Jedná se o lesní 
porost s p�evahou borovice. 

Regionální biocentrum 952 Hánina se nachází 2300 m severozápadn� od plánovaného 
zám�ru. 

Zájmovým územím vede i osa nadregionálního biokoridoru Polabský luh-Bohdanec 
a celé zájmové území leží v ochranné zón� nadregionálního biokoridoru �eky Labe. Ú�elem 
ochranných zón je podpora koridového efektu. To znamená, že všechny prvky regionálních a 
místních ÚSES, významné krajinné prvky a spole�enstva s vyšším stupn�m ekologické 
stability nacházející se v zón� jsou chrán�ny jako sou�ást nadregionálního biokoridoru. 

Umíst�ní zám�ru významn� neovlivní prvky ÚSES. 

Evropsky významné lokality a Pta�í oblasti 

V míst� zám�ru ani v jeho širším okolí se Evropsky významné lokality a Pta�í oblasti 
nenacházejí. Nejbližší lokalitou soustavy NATURA 2000 je Evropsky významná lokalita 
Kolín – letišt� (kód lokality CZ0213796), která se nachází cca 4 000 m jihozápadn� 
od zám�ru. 



V ý r o b n í  z á v o d  J .  M .  K A P A  s .  r .  o . ,  K o l í n  
_________________________________________________________________________________________ 

EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 110

Stanovisko orgánu ochrany p�írody ve smyslu § 45i zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� 
p�írody a krajiny ve zn�ní zákona �. 218/2004 Sb. je sou�ástí p�ílohy �. 7 tohoto oznámení. 

Estetické kvality území a krajinný ráz 

Krajina v okolí zájmové lokality je siln� zkulturn�ná, v širším okolí p�evažují pole, 
pozemek je rovinného charakteru. 

Na lokalit� se nenalézá žádné zvlášt� chrán�né území, ve smyslu zákona �. 114/1992 
Sb., v platném zn�ní. Chrán�ná území, jiná zvlášt� chrán�ná území (Evropsky významné 
lokality, Pta�í oblasti), památné nebo významné krajinné prvky stromy se v míst� zám�ru ani 
v jeho bezprost�edním okolí nevyskytují. 

Výstavbou nového výrobního závodu dojde k novému záboru pozemk� kategorie ZPF 
v celkovém rozsahu 30 960 m2 pozemk�. Plánovaná p�ístavba bude architektonicky i výškov� 
�ešena shodn� jako stávající halový komplexy ostatních spole�ností této pr�myslové zóny. 
Jelikož se bude jednat o novostavbu, lze p�edpokládat, že dojde k ovlivn�ní stávajícího 
krajinného rázu oblasti. 

Struktura a funk�ní využití území 

Umíst�ní zám�ru je v souladu s územním plánem m�sta Kolín. 

Hmotný majetek a kulturní památky 

V historickém jádru m�sta je vyhlášena hranice M�stské památkové rezervace, která 
však není v kontaktu se zájmovými pozemky pro realizaci posuzovaného zám�ru, proto lze 
vliv na historické a kulturní památky ozna�it za nulový. Veškeré zemní zásahy v zájmovém 
území je nutné posuzovat jako zásahy v území s archeologickými nálezy. Proto je nutné 
respektovat ustanovení zákona �. 20/1987 Sb., o státní památkové pé�i, v platném zn�ní 
a dodržet opat�ení Ústavu archeologické památkové pé�e st�edních �ech, která jsou uvedena 
v kapitole D. IV. Charakteristika opat�ení k prevenci, vylou�ení, snížení, pop�ípad� 
kompenzaci nep�íznivých vliv� na životní prost�edí. 
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