
Krajský úřad Středočeského kraje - odbor ávotního prostřeď a zernědělswí
Zborovská 8l/ll _ l50 00 Prúa 5

OZNAMEhtl

ďe přílohy ě. 3 zákona č.100/2001 Sb. ve mění
záů<onaě.9312004 Sb. o posuzovfurí vlirni na ávotní
prostředí pro záměr stavty

Mobilní betonárna M 1 Prumyslová zóna Dobříš č.k762n

Úvod

Výše uvedený záměr podléha dle přílohy č. 1, kategorie II, bodu 6.2. zéů<on
ě,93/2004 Sb. podríní ozrrárnení a následnému zjišťovacímu řízení (imitní hodnota
dle zákona je výroba 25000 ťrok stavebních hmot).

Zim#eninvestora je zajistit výrobu betonové směsi (transportbetonu) pro
stavby v okolí a vlastní pořebu .

Prostor na./rženy pro umístění betonárny je v pronajmuté části č.k. 76217 areá{u
Zemědělské spolďnosti Dobříš k.ú. Dobffš.

Betonrírna je jako doěasná ( ve smyslu čl' 6 a 9 nájemní smloury uzavřene
s vlastnikem pozemku dne 2l'8.2007) na období deseti roků.

* Úaeje o oznamovate|i

l. obchodní firma : STAVA s.r.o. _ výroba betonových směsí stavebních a hydroizolaěních
hmot.

2.IČ: 6|678 48|

3' Síďo (byďiště) : Hlavní t25,252 07 Štěchovice

4. Jméno, pfijmení, bydliště a telefon oprávněného zásfupce oznamovatele::
Martin Cienciala - jednatel
Fkadištko pod Medníkerq Fkadištko čp. 15ó
PSC 252 09
tel.607 556 462

n. Úoaje o záměru
I. ZákLadruúdaje

1' Nazev ztá'něru a jeho zaÍazeni poďe přflotry č. 1
Mobilní betoni.írna M l
Pnrmyslová zóna Dobffš ě.k,762t7

Výádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska uzemně plánrovací
dokumetrtace viz pffloha ze dne 7.5.2008 ěj. MDOB 9908i2008/Bro

l .



Datum zpracovárrí oznámení 26.6.zao8
Jméno' příjmenl' byďiště a telsfon zpracovatele oznámení a osob tteré se poďlely
na zpracovátlt ozrrárnení :

Projehová kancelař technologidch staveb
zpracovatel : Václav Beran, autorizovaný technik pro technologicka zaÍizení staveb

Dobrovského 17,320 00 P|zeň te|. 602 494 955
fax377 912239
e-mail: Vaclav.Beran a volnv.cz

podpis zpracovatelíoznámení
PRoJEKTovÁ e NŽrr.rÝnsrQ( KANCEúŘ

razítko
Václav Beran

. . .avtukwevý techttík,

2. Kapacita (rozsah) áměru

Dobrovského 17,32c 28 Plzeň
mobil: 602 494 955, rel.377 370"114
IČo. rz$sze, DIČ czA172|40B9

emeil: Vaclev'EcrantOvolnY.cz

Dočasruí mobilní betonárna Stetter ,,M l.Tz,, bude umístěna na pozem.
|eI762|7 a78318 v katastrálním rrzemí Dobříš včetně objízdné komunikace
a skládky kameniva. Výměra pozemku 76217 je3 625 m2, jako zastavěrrá
plocha a nádvoří.

Pozemek pro betonárnu se nachází v pnimyslové zóně města Dobfiš
a je součástí areáiu Zemědělské společnosti Dobř{š pronajmuý ďe nájemní
smlowry meaZS Dobříš a společností STAVA s.r.o'

3. UÍnístění aíměru (kraj, obec, katastrální území)
laaj : Středočeslcý
obec:Dobffš
kat.území: Dobříš
parc. ě. 76217 _ 3625 rn2 zastavěná plocha a nádvoří

78318 - 3l0 m2 . souhlas s odnětím ze ZPF ze dne |7.4.2008
viz přiloha

4. Charakter záměru a moátost kumulace s jinými áměry

Jedna se o dočasnou novostavbu na pozenrlru Zemědělské společnosti
Dobfiš, pozemek pro betonarku je v současné době volný bez vnrátí.

V dotčeném pozemlar 76217 má firma ještě áměr provést hydrogeolog'cky
vrt pro zásobování betonarky záměsovou vodou viz příloha o zatuájení vodoprávního
ťlzenze dne 22.5.2w8ěj. MD oB 11068/2008 H.

5. Zdůvodnění potřeby ziíměru a jeho umístění věetně přehledu zvažovaných
variarrt a hlavních důvodů ( i z hlediska ávofirího prostředí) pro jejich
výběr resp. odmítnutí.



Betonárka jenawžetlav pnimyslové zóně města Dobříš a může zásobovat
betonovou směsí stavby do okolí 30 km.

Pnimyslová zóna města zajišťuje bezpečrrou vzdáilenost od obydlené ěásti
města pro ziísobování kanrenivem a odvoz betonové směsi.

Yfiezd apřijezd těchto voádle je moárý přímo přes ulici Anenskou na ulici
Příbramskou, která je hlavní spojovací komunikací na rychlostní komunikaci Praha.
. Příbram _ voádla nemusí jezdit přes městskou část.

Investor tj' firma STAVA s.r.o. je qýrobcem betonov'ých směsí a uvažovaný
prostor umístění betonrírky vybral z důvodu, že v blízkém okolí není žádiábetonarka
s kvalitní dodávkou těchto směsí, pro potřeby občanslcýoh i pnimysloých staveb.

Varianty jiného umístění v daném prostoru v souěasné době investor nemá.

6. stručný popis technického a technologického řešení betonarky.

Tento je součástí přiložené projektové dokumerrtace pro staveb|iÍizeni,
vypizuje pouze základní údaje.
a) technické řešení

Jďná se o kompletní celek mobilní dodávky firmy Stďter umístěný uprostřed
pronajaté plochy s objezdqým zásobováním kamenivem.

Skládky kameniva jsou po obvodu objektr,r, vlastní pfisun do b*onarky z nich
je nakladačem.

b) technologickéřešení

Tento kompaktní mobi|ní celek obsahuje všechny hlavní funkčÍú části betoruírny
(kapsoý zásobník kameniva vátilci a dávkovaci zašizeru kameniva" skipoý \ďtah
s nádobou, tlakovzdušnou jednotlnr, viĚici a dávkovací zaťu:enivody, cementu
a pfisad, míchačku s výsypkou betonové směsi, odvzdušňovací zaÍízent míchačky
a váhy cemenfu, elektriclcý rozriaděč), mimo ovládrírrí betonárny, které je umístěno
v samostatném kontejneru, doprarmíky a zásobníky cementu.

K tomuto kompaktnímu cďku je dodán zateplený ISo kontejner jako v€l'Í',
zásobníky cemenfu věetně centrálního ovládaní plnění, šnekové dopravníky
cementu, zateplený ISo kontejner pro skladovfurí techniclcých přísad
v plastových nádržích.

7. PředpoHádaný tennín zúájení reďizace aírněna jeho dokončení.
zahátjent: 09/2008

l0/2008

8. Výčet dotčených územně samosprávných celku'
Dotčeným celkem z ýše uvedeného tifulu bude město Dobfiš'
dale Středočeslry kraj, jakožto vyšší celek.
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II. Udaje o vstupech

1. Půda (ábory půdy)

Reďizace záměru bude provedena na pozemku ě.76217 vedeném v katastru
jako ostatní plocha - pozemky pro příjezd čj' 783/8 a783l6 mají souhlas s trvalým
odnětím zemědělské půdy u oZP Dobříš ěj. MDOB 8292/2008KoK ze dne
t7.4.2008.

Plocha ÍealizÁpe zarrěru je patmá z projehové dokumerrtace.
Zemědělská půda ani půda k pěstovfurí lesa nebudou realizact záměru dotčeny.

2. Voda (odběr a spotřeba)

Maximální vteřinová spotřeba vody l,7 asec
Mildmální denní spotřeba vody 40 m3/den
PředpoHádaná ma,x. roční spotřeba vody 8000 m3/rok

3. ostatní zurovinové a energetick'e zÁroje

Pfi provozu bude dováženo kamerrivo v potřebných frakcícl1 cement a přísady'
odvážen bude qýrobek ve formě betonu příslušnými automobily,v mcbž budou
převažovat autodomíchávače. Se vznikem odpadů se při provozu nepočítá, protože
betonárka bude osazena recyklingovou jímkou. Nepatrné množství komunálního
odpadu vzrriklé provozem zalšizent (buňlcy) bude likvidováno v rá,mci stávajícího
areálu.

Pro stavbu bude použit dovezený kompletní technologický celelq na místě
budou pro usazení do teráru pouáty běŽné stavební materiály, materirí|y pro sítě
přípojek budou všechny s příslušnou certifikací.

Přípojka na irržen1ýrské sítě bude ze stávajících rozvodů v aÍeálu, tj. elektro,
která pro uveden;ý záměÍ vyhovuje.

Voda bude z vrtu provederrého v areáilu dle vodohospodařského povolení.

4, Nároky na doprarmí a jinou infrastrukturu.

Při reďizaci záměru se budou vyuávat pro montáž stávající pracovní stroje
v areálu mechanizace, takže nebude jejich provoz zatěžovat okolí. Jedná se
pouze o 4 měsíce.

Při provozu budou přijíždět a odjíždět ná{cladní arrtomobily s kamenivem,
cementem, přísadami a autďomíchávaěe s betonovou směsí.

Pracovní doba betonarky se předpoHádá 6,5 hod.
Hodinová qýtoba betonu mar. 35 m3lhod.
Denní výroba betonu nax.2ZE m3:570 fuďden
Provoz bude mimo zrrrlÍli období 9 měsíď . . . c@ l98 dní
570 tuďden: 24 návěsů po 24 tunách nebo 48 nárkl. atrtomobilů
po 11 tuních
cement 0,3 funy lm3: ma:r. 68,4 tuny/den:3,5 cisterny po 20 tunách
Jedná se tedy o velmi nízkou dopramí frekvenoi denně, protože výše uvedené
hodnoty představují ilrax. provozrrí ýkon
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m' Udaje o ýstrrpech
l. orzduší (mnďství a druh emisí do owzduší)

Výsnlpem budou v období ýstavby emise ze stavebních strojů a nákladních
automobilů zajišťujících montáž aýstavbu. Jedná se o nepravidelné navýšení emisi
pouze po dobu qýstavby tj. cca 1 měsíc.

V dobí provozu budou emise pouze z mobilních dopravních prostředků
tj. nákladních automobilů zásobovaní materialem a odvoz hotového betonu.

odhad počtu automobilů je uveden Úfu v bodu II.4.
Pro případné vytápění a ohřw TU se poěítá s elektroohřeverq min. el.

spoťeba je v rezervě areálu.
TZL (sekundiírní prašnost) - technologické jádro (mísící centrum včetně

tenzometrického váňcího zařízení) je zakryté a kompletně opláštěné.
Vyrovnávaní přetlaku vzduchu při vstupu kameniva do míchaěky je

provedeno odrrzušňovacím balonenr umístěným v horní ěrísti betonarky.
Transportní skipoý \r.ýtah kameniva do míchačky šikmý je kompletně

opláštěn po celé délce včetně vsfupu do míchačky.
Zásobnk kameniva je rovněž z obou stran opláštěn pro minima|izování

úniku TZJ'pÍiÚsypu z uzávěru na skip. V nrásypné horní črásti je v prostoru
násypek drceného kameniva trubka s rozstřikovacími otvory s ručním i
automatic\im ovládáním strápění vodou'

Pro betonárku je zpracována rozptylová sfudie a odborný posudek firmou
TEso Praha a.s' s kladqýmýďedkem e'misních limitů.

2. odpadní vody (množstvt a druh znečištění)

Z důvodu pouátí recyklingového zařlr;erlt nebude docházet k produkci
odpadních materiďů při provozu b*onarky. Dešťová voda z prostoru betonarky
bude svedena do tříkomorové jímky a zpětně vyuávárra pro zríměsoý beton nebo
k mytí autodomíchávačů.

V ostatní ploše bude vsakováura do stávajícího terénu.
Protože sejedruí o bezodpadovou technologii vyroby betonové směsi není

nutno vytátžď odpadní vody na cov' t5fio budou jímany stávající recyklingovou
jímkou.

Při odstávce betonarky a moárém dešťovém období bude přebytečná
dešťová voda z jínnlry rypouštěna přepadem do vodotďe areálu.

Recyklačrrí jímka má první komoru 8 m3, další 2 komory 24 fia
a akumulační nádržz Í|3.

Spotřeba vody na výrobu betonové směsi je max. 9 m3lhod.
Splašková voda pro mytí mixů .. 4 m3lden
Voda (splašková) pro mýí míchačky l ,3m3lden
Voda pro sociárlní zaÍizenjeve stávajícím areálu
Srážková voda je zr zpevněné plochy okolí technologického jádra

a reryklaění jímky tj, cca 4oo Ín2 svedena do tffkomorové jÍmky
Sražková vada z ostatních prostoni tj. objízdné korrnrnikace

bude vsakována do trarmaté plochy okolí.
Prostory sHádky karnerriva mají odvod do kanalizace stávajícího

areáLlu finny. 
s



Zitvadné látly v prostoru ziíměru nejsou, kompresor a přísady do betonové
směsi (ekologické) jsou v samostatnem objektu qůaveném ocelovou
vanou pro možné úkapy.

3. Odpady

Pfi reďizaci nebou vznikat demoliční odpady, plocha betonárky bude
upfavena v rámci stavebního řešení celého areá{u.

Při stavební činnosti lze předpoHádat pouze vzrrik odpadů souvisejí-
cích s vlastní montáá a vlastní stavbou betonárky.

Při provozu lze předpokládat pouze vznik nepatrného množswí
odpadů souvisejících s obúrhou stavby.

Provozovatel tj. firma STAVA s.r.o. v roli původce odpadů bude
větz:án stívající legislatirmí noÍTnou zik.. l85l2o01 sb. a bude vyrrávat
systému pouávaného v rárnci stávajícího areáůu (hospodaření s odpady
pochazející ze zemních prací).

Při stavební ěinnosti lze tedy předpoHádat pouze vzrrik odpadů souvi.
sejících s vlastní montáá a vlastní stavbou.

katal. číslo druh odpadu kategorie množství (t)

170101 Beton o l0
170102 Cihly o 2
|70|03 Tašlry a keramické výrobky o 1
|7020l Dřevo o 0,2
170203 Plasty o 0,1
|70302 Asfaltové směsi neuvedené

pod č. 170503 o 0,1
nA405 Zelezo a ocel o 0,3
170504 ZeÍnina a kamení neuvedené

pod č. 170503 o 10

Při provozu lze přďpokládatpovze vznik nepatrného množství odpadů
souvisejících s obsluhou stavby :

katal. číslo druh odpadu kategorie množství (t/r)

20o|2l zátÍivky a jiný odpad obsahu.
jící rruť N 0,02

200301 Směsný komunální odpad 0 4,0
200303 tIliění smetkv 0 l.0

4, Hluk a úbrace
Zdroj hlukové zirtěže v okolí záměru budou stavební práce v období

rea|izace a provozování záměru po jejich ukoněení.
Hlavními zdroji hluku běhern výstavby záměru budou zemní a montáfrtí

práce ze stavebních mechanizrrrů a doprary.
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C.

Práce budou prováděny pouze v denní době od 7 do 16 hodin
po dobu max.2 měsíď.

Hluboká zátěžběhemprovozu betonarky se omezuje pouze na
dovoz kameniva a odvoz betonové srněsi.

Vlastní betonarka je celá opláštěná" hluk tvoří pouze nakladač
při zasobovríní náErpek kamenivem.

Min. vzdálenost od obydlených objektů je 250 rnďni. Rychlost
arrtomobilťi po obsluáré komunikaci bude do 15 km/hod nebude se tedy
projevovat linioÚ zdroj htuku.

5. Elektromagnďcké ajiné áÍenÁ.

PÍireahizactzáměru ani při jeho provozoválrí nebudou vznikat
Žádné druhy ziĚem, které by mělo vliv na okolí.

6, Zéryach.
Při rea|izaci i provozovaní aíměru lze vyloučit YzÍ'ik ápachu

vlivem provozované činnosti.

7. Jiné ýsrupy.
Jinénežuvedené Ústupy zreahzace a provozování zárněru

fýkající se vliw aíměru na okolní prostřeď se nepředpokládají.

8. Riáka havárií vzhledem k nawžerrému pouátí látek a technologií.
Mo*rosti havárie avzrriku nestandartní situace včetně následných

enúromentalních riák jsou rzlrledem k charali*eru záměru na běžné urovni.
Pokud lze s takovou ďtuací kďkulovat, může tomu tak bý prakticky

pouze v pffpadě vzniku požáru, při automobilové havarii či jiném selhání
lidského činitele, obvyHe při hrubém porušerrí provozních předpisů.

Stav parkovacích ploch z hlediska úkapů ropných látek bude sledo.
ván provozovatelem a eventuelní ropné zrrečištění bude neproďeně odstra.
ňoválro (zapracování do provomího řádu).

Válďem k nízlŠým rychlostem pfi pohybu vozidel v okolí
betonarky se nepředpoHádá vzrrik automobilové havárie většího rozsahu.

Stávající třikomorová jimka umístěna u betonárky zajišťuje
likvidaci všech možných havárií, aby nedochazelo k úniku do spodních
vod.

Úoaje o stavu životního prostředí v dotčeném rfizemí

1. Výčet nejzavaznějších enviromentár|ních cbrakteristik dotčeného
,íIzeÍn

Řešené uzemí se nacháá v oblasti mírně teplé cca 385 m/nm'
Roční průměrnýubrn snážek činí cca 750 mm
Roční pniměrná teplota 8oC
Počet letních dnů 4G50
Počet dnů se sněhovou pokn.fukou 50-70
Konkretní údaje o kvalitě orzduší v lokalitě nejsou znrírny
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Co se"t'ýká powchoých vod, lokďita |eilv oblasti povodí Mtavy
v ochranném pásmu tr. sfupně vn{ší části ochrafiného pásma
vodní nádrže Chotouš.
Z hlediska výslqrtu radonu náležá lokďita ďe mapy odvozeného

radonového náka a do oblasti s ozrračením 2, q. jeďní se o oblast se
středním nebezpďím radonu pniniku radonu z poďoá.

2. stručná charakteristika staw složek ávotního prostřeď, kÍeré budou
pravděpďobně významně ovlivněny.
Ekosystán lokďity je charakterizovárr zpevněnými a zastavěnýrni

plocharri v celé ploše areáIu z období minulého století.
Lokalita areálu nezasahuje do žádného zvláště chrárrěného úzeÍni

pfirody ani do jeho ochranného pásma a není součástí v'ýznaJnneho krajinného
prvku.Neleá ani v oblasti'chraněných druhů nerostqých surovin.

Z hlediska platné UPD je podstatné vyjádření stavebně správního
úřadu města Dobříš viz příloha.

3. Celkové zhodnocení kvality ávotního prostředí v tlzelrni z hlediska
jeho únosnéh o zat|ženl'.
Záměr situovaný v prostoru arealu firmy LOGEA s.r.o. bude vzhledern

k minimáÍnímu navýšení dopravy představovat pro taerru únosné zatížeru.

o. Úoaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí

l. Charakteristika možrrýeh vlivů a odhad jejich velikosti a qýznamnosti
Miv na veřejné zdravt nebude ohrožen, nejbližší obytná zástavba je

východním směrem ve vzdáÍenosti2s} m od záměru.
Vliv na ovzduší bude rovněž minimální, prďože se jedna o velmi

mďé naqýšení automobílové dopral,y mal( cca 50 automobilů za den a vlastní
záměr bďonárka je technologicky proveden'ý v uzavřeném bloku a nelykazuje
žádný vliv na ovzduší.

Miv na powchové a podzemní vody _ realizaci záměru nďojde ke
změně charaktenr odvodnění prostoru, reatizace a provozování záměru nebude
mít vliv na jakost, množství ani uroveň podzonních vod.

Vliv na půdu _ realizace záměnl proběhne na pozemku vedeném jako
ostatní plocha a manipulačrrí plochy pro komunikaci jsou vedeny rorměž
jako ostatní plocha bezzáhort nezemědělské, zemědělské půdy ani půdy
k pěstoválrí lesa.

Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje - v oblasti zárněru se
nenalézajižadnávyrátelná loáska nerostrr;ých surovin ani poddolovaná území.
Hydrogeologieké chara*teristiky v ploše ?.iffiěÍu se nemění, oko|ní objekty
jsou zásobovány zveÍqného vodovodu' V pffpadě vwiltiwt|.I pÍo odběr
vody pro provozovarrí zám&ubude provďena hydrogeologická studie.

Vliv na faunu, floru a ekosystémy _ plocha stávajícího areárlu vyhovuje,
mďý podíl zeleně v rárnci přestavby areálu bude proveden.

Miv na krajinu _ vztrledern k umístění záměru v okrajové části areálu
opačně od občanské zastavby nepředpoklátdáme tento vliv jako podstatný.

Vliv na hmotný rnajetek a kulturní památky _ reďizací záměru
nebude žádný.

8.



2, Rozsab vlivů vztrledem k zasažerrému ílzefiú a populaci.

Dle bodu Dl, nebude mít záměr vliv na okolní občanskou ástavbu
v Dobříši, nejbližší objekt je sousední pila a zemědělshý areal.

ostatní oko|ní plochy tj. orné pole a 25o m vzdrílená ástavba
v Dobříši nebude zám&en ovlivněna.

Veškeré technologické zaÍra;eni splňuj e podmínky neohrožující
zdravt ogyvatel včetně obsluhy betonaÍb/.

Uzemní systém ekologioké stability nebude nanršen. Krajinný riu je
dan polohou pod zastavěnýnni objekty zemědělského areálu a dopravní plochy
v podobě objízdné komunikace, ostatní krajina zfistitvájakýše uvedeno původní.

Lokalita areá{u nezasďruje do žádného zvláště chraněného Ínemi ani do jeho
ochranného pásma a neď součástí ýznamného krajinného prvku.

Neleá ani v oblasti chraněných zdrojů nerostných surovin.

3. Úaaie o možných wzrrzÍÍ:rrrých nepřízniých vlivech přesahujících
státní hranice j sou vyloučeny.

4. opatření k prevenci' vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepfizniých vlivů.

. při reďizaci zajistit postup v souladu s příslušqýnri obecněplatnými právními
předpisy.

. doporučuje se zrrrěření stávajícího stavu hlukové situace apo rea[izaci
v rátnci zkušebního provozu opětné proměření.

. stavební prác;ebudou prováděny od 7 do 16 hodin.

. doporučuje se provést geologickou sondu v prostoru sil betonarky.

. musí být smluvní zabezpečeníodvozu odpadů při provadění stavby (není.li
jižzajilštěno v rárnci stávajícího arealu).

- do provozního řádu zakornponovat poúnnost praúdelné kontroly provozrrích
a parkovacích ploch a neprodlené odstranění úkapů ropných látek.

5. Charaktďstika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly
pfi zpraooválrí omiímení.
Není znrímo vnržití dosud volných nezastavěďch okolních pozemků
p atřících pronajímateli.

E .Porovnání variant řešení
záměr není předkládan ve variantách co se ýká umístění ani dispoáčních

řešení - navÉenou variantu umístění záménl (viz příloha) pokládáme jako
nejýhodnější.

F.Zá"rěr.
Nebyty zjištěny žÁdné zixanÉ skutečnosti, jež by z hlďiska ávotního

prostředí znemožňovaly realir'arct a provozovžrll't zéměru.
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G. všcobecně srczumltďné shrnutí nďechnichého charekenl

oznamovarrý úme sŇvá vrodířemístávající vfubybst. sÍněsi
u firmy STAVA s.r.o.

H. Příloha
l) Projehová dokumerrtace ke stav€bnímu povolení
2) Dozud vyřizcná legislatftmí část

Datum zpracování 26.6.2Ň8
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