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POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY:
Ca

vápník

Fe

železo

CHKO

chrán ná krajinná oblast

CHOPAV

chrán né území p irozené akumulace vod

LAeq

hladina akustického tlaku A

Mn

mangan

Mg

ho ík

MŽP

Ministerstvo životního prost edí

NO

oxid dusnatý

NO2

oxid dusi itý

NOx

oxidy dusíku

NEL

nepolární extrahovatelné látky

NV

nákladní vozidla

OV

osobní vozidla

PM10
PUPFL

suspendované ástice (tuhé zne iš ující látky) – frakce s aerodynamickým
pr m rem ástic do 10µg/m3
p da ur ená k pln ní funkce lesa

STL

st edotlaké

ÚSES

územní systém ekologické stability

VOC

t kavé organické látky

TZL

tuhé zne iš ující látky

ZPF

zem d lský p dní fond
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ÚVOD
Zájmové území pro výstavbu betonárny se nachází v pr myslové zón Topolová,
severozápadn od obce Milovice na katastrálním území Benátecká Vrutice.
Zám rem investora je vybudování nové, modern
ešené betonárny na výrobu
transportbetonu, která bude spl ovat požadavky sou asných norem a p edpis
z hlediska kvality výroby a s ohledem na ochranu životního prost edí.
Bude se jednat o typovou betonárnu MOBILMIX, ke které je p i azeno recykla ní
za ízení VZB se šnekovým separátorem, kde jsou likvidovány bezodpadovou
technologií zbytky betonové sm si po výplachu mícha ky a z bubn automix .
Investorem zám ru je spole nost CEMEX Czech Rebublic k.s. (T ebonice,
170/4, Praha 5).

evnická

Podle zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prost edí, v platném
zn ní, dle p ílohy . 1 pat í zám r do kategorie II, mezi zám ry vyžadující zjiš ovací
ízení, bodu 6.2. „Výroba stavebních hmot a výrobk neuvedených v kategorii I. ani
v p edchozím bod s kapacitou nad 25 000 t/rok“.
P edložené oznámení je zpracováno podle p ílohy . 3 výše uvedeného zákona.

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
Cemex Czech Republik, k.s.

2. I O
258 21 903

3. Sídlo (bydlišt )
Oregon House
evnická 170/4
155 21 Praha 5 - T ebonice

4.
Jméno, p íjmení, bydlišt
oznamovatele

a telefon oprávn ného zástupce

Vladislav Kocura
Oregon House
evnická 170/4
tel. 724 561 820
e mail: vladislav.kocura@cemex.com
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B. ÚDAJE O ZÁM RU
I.

Základní údaje

1. Název zám ru a jeho za azení podle p ílohy .1
Název zám ru:
Výstavba betonárny v Milovicích – pr myslová zóna Topolová.
Za azení zám ru do p íslušné dle p ílohy . 1:
Plánovaný zám r je za azen do kategorie II, bod 6.2. „Výroba stavebních hmot
a výrobk neuvedených v kategorii I ani v p edchozím bod s kapacitou nad
25 000 t/rok“.

2. Kapacita (rozsah) zám ru
Plochy provozní

cca 360 m2

Konstrukce – sklady kameniva

cca 292,8 m2

Komunikace a zpevn né plochy

cca 2 432 m2

Upravovaná zele

cca 286 m2

Vým ra území celkem

cca 3 371 m2

P eprava betonu
P edpokládaný ro ní výkon betonárny

40 000 m3 betonu (tj. 88 000 tun/rok)

Maximální denní výkon/kapacita stroje

240 - 300 m3 betonu

Pr m rný denní výkon/pr m. požadavek zákazníka 150 – 160 m3
5 – 9 m3 betonu

Velikost autodomícháva
Výjezd autodomícháva

na komunikace (pr m r) bude 20x za den.

Zásobování
P epravní prost edky na kamenivo – soupravy

30 tun/1 jízda

P epravní cisterny na cement

30 tun/1 jízda

Pr m rná p eprava kameniva denn

180 – 200 tun/6 – 7 jízd

Pr m rná p eprava cementu denn

60 tun/2 jízdy

Denní zatížení komunikací pr m rn p edstavuje cca 28 jízd/10 hodin vozidel nad
6 tun.
Provoz betonárny bude realizován v jedné sm n , dle požadavk
prodloužené s eventuální prací o sobotách a ned lích.

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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Po et pracovních dní

251/rok

Délka sm ny

8 hodin

Obsluha betonárny

3 osoby (vedoucí, mícha a idi naklada e)

idi automixu

smluvní

3. Umíst ní zám ru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj: St edo eský
Obec: m sto Milovice
Katastrální území: Benátecká Vrutice
Zájmové území pro výstavbu betonárny se nachází v pr myslové zón Topolová,
severozápadn od obce Milovice na katastrálním území Benátecká Vrutice.
Obr. . 1: Situace širších vztah

Zám r

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové

-9-

Výstavba betonárny v Milovicích – pr myslová zóna Topolová

4. Charakter zám ru a možnost kumulace jeho vliv s jinými zám ry
(realizovanými, p ipravovanými, uvažovanými)
V zájmovém areálu pro výstavbu zám ru bude vybudována typová betonárna
MOBILMIX, ke které bude p i azeno recykla ní za ízení VZB se šnekovým
separátorem.
Technologické za ízení bude len no na 2 provozní soubory – betonárnu a recykling,
p i emž provozní soubor betonárny bude len n na 5 provozních jednotek.
Betonárna bude sloužit jako výrobní za ízení betonových sm sí, které budou
rozváženy na stavby autodomícháva i, tedy pro výrobu transportbetonu. Uvažuje se
s klasickými betony, nebudou se vyráb t speciální betony (leh ené, rychlovazné
apod.).
Do mícha ky bude pln no kamenivo, cement, pitná voda z adu, kalová z recyklingu
a plastifika ní p ísady, po namíchání bude mícha ka vyprázdn na p es vysypaný
kužel do automixu. Sou ástí innosti betonárny bude recykla ní za ízení šnekového
typu, které bude likvidovat zbytky betonové sm si z autodomíchava a mícha ky po
skon ení výrobního cyklu formou separace cementové vody a št rku. Tyto
komponenty budou zp tn použity v další výrob .
Nová betonárna bude napojena na stávající místní komunikaci v majetku eské
Republiky – PRIVUM. Vnit ní komunika ní plochy ur ené pro obsluhu jednotlivých
provoz budoucí výstavby budou navrženy tak, aby vyhovovaly dopravní obsluze
a umož ovaly pohyb vozidel p i protipožárním zásahu. Na volných, nezpevn ných
plochách budou po ozelen ní osázeny ke i, respektující p dní podmínky lokality
a druhové skladby stávajících porost blízkého okolí.
V posuzovaném území nejsou dle oznamovatele uvažovány jiné zám ry, které by
mohly spolu s posuzovaným zám rem zp sobit nežádoucí kumulaci nep íznivých
vliv na obyvatelstvo nebo životní prost edí.
Realizace zám ru je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru m sta
Milovice, vyjád ení je p ílohou oznámení . 2.

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
Realizace zám ru je vyvolána pot ebou investora pružn
v regionu.

reagovat na poptávky

Z hlediska situování i technického ešení zám ru je zvažována pouze jedna aktivní
varianta daná využitím pozemk v pr myslové zón Topolová.
Nulová varianta – ešení bez innosti – znamená zachování stávajícího stavu bez
výstavby betonárny.

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové

- 10 -

Výstavba betonárny v Milovicích – pr myslová zóna Topolová

6. Stru ný popis technického a technologického ešení zám ru
Pozemek betonárny je situován mimo zastav né a obydlené území. P íjezdová
komunikace k areálu v pr myslové zón Topolová je místního významu neprašného
živi ného povrchu, vnit ní komunikace v areálu jsou prefabrikované nebo z litého
betonu, tedy neprašné.
P íprava území
Hrubé terénní úpravy
Celá plocha budoucího areálu betonárny je svažitá k jihu, cca 4,38%. P ed
zahájením stavby vlastních stavebních objekt bude provedeno v rámci demolic
odstran ní stávajícího betonového podzemního krytu a v tšiny stávajících
asfaltových ploch. P ed zahájením stavby vlastních stavebních objekt bude
provedeno v rámci hrubých terénních úprav vyrovnání terénu pro výrobní linku
a výkopy pro základy betonárny.
Rozsah objektu:

podzemní objekt cca 10 x 4 m, v = 2,5 m

cca 100 m3

plocha vyrovnání a výkop cca 700 m2

cca 270 m3

Pozemní stavební objekty
Základy betonárny
Jednotlivé technologické ásti linky budou založeny na základech ze železového
betonu B25. Konstrukce základu bude provedena na polštá ích ze šterkopísku tl. cca
150 mm.
Rozsah objektu:

celková plocha cca 180,57 m2

Skládka kameniva
Volné skládky kameniva budou umíst ny podél jihozápadní jihovýchodní hranice
areálu, budou ohrani eny a od sebe odd leny železobetonovými prefabrikáty typu
„A“ tzv. vlaš ovkami o rozm rech 1,5 x 2,5 x 4,2 m. Prefabrikáty budou vyrobeny ve
více modifikacích, dle pot eby. Osazeny budou na základové pasy z betonu B 15
o ší ce 2,5 m a hloubce min. 0,4 m. Konstrukce základu bude provedena na št rkové
lože tl. cca 0,15 m. Na následujícím obrázku je situována skládka kameniva
v obdobném provozu betonárny.

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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Obr. . 2: Skládka kameniva

Provozní objekt
Soustava ty kontejner o rozm rech 6 x 2,3 x 3 m, vzájemn propojených
a spole n vytáp ných elektrickými p ímotopy. Sestava bude obsahovat 1 x šatnu +
umývárna a WC, 1 x jídelnu s kuchy kou a 1 x kancelá a 1 x sklad. Dva kontejnery
budou obytné, jeden sanitární a jeden skladový. P edpokládaný instalovaný p íkon
el. spot ebi cca 35 kW.
Laborato
Jeden kontejner o rozm rech 6 x 2,3 x 3 m. Bude obsahovat laborato s vybavením
pro zkušební ú ely, elektricky vytáp nou. P edpokládaný instalovaný p íkon el.
spot ebi bude cca 4 kW
Recykla ní za ízení (stavební ást)
Recykla ní za ízení VZB bude zajiš ovat likvidaci zbytk betonové sm si z oplachu
bubn automix , auto erpadel a míchacích za ízení. Jedná se o soustavu jímek ze
železového betonu B25 s osazenou technologií. Konstrukce jímek bude provedena
na podkladní beton B15 tl. 100 mm a st rkového lože tl. 150 mm. Zastav ná plocha
bude cca 76,10 m2.
Zpevn né plochy a parkovišt
Vnit ní komunikace budou sloužit pro p íjezd a odjezd automix , pro zavážení
materiálu na volné skládky, od skládek k zásobník m, plochy okolo mísícího jádra
a cementových sil budou s betonovým povrchem. Vnit ní komunikace a zpevn né
plochy budou vyspádovány k západní a jižní ásti areálu betonárny a odvodn ny do
krytých žlab a gul.
Parkovišt nákladních automobil bude umíst no na vlastním pozemku. Po et
parkovacích míst bude 3 (pro 2 automixy a jedno vozidlo p epravce materiálu a jeden
naklada ). Plocha parkovišt bude odvodn na do lapolu. Parkovišt osobních

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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automobil bude rovn ž umíst no na vlastním pozemku na zatrav ovacích
tvarovkách a koncipováno pro 5 vozidel.
Rozsah objektu:

komunikace a zpev. plochy

cca 2 432 m2

parkovišt pro NV

3 míst

parkovišt pro OV

5 míst

Sedimenta ní jímky
Bude se jednat se o soustavu jímek ze železového betonu B25, ve kterých bude
zachycována oplachová a áste n také deš ová voda ze zpevn ných ploch areálu.
Ze záchytné jímky bude voda p epadem odvád na do e ící jímky a odtud do výroby.
Konstrukce jímek bude provedena na podkladní beton B15 tl. 100 mm, st rkové lože
tl. 150 mm. Zastav ná plocha sedimenta ní jímky bude p ibližn 60,1 m2.
Vegeta ní úpravy
Na volné nezpevn né plochy v areálu bude navezena dostate ná vrstva ornice,
budou zatravn ny a osázeny vhodnou zelení. Výb r d evin bude respektovat p dní
podmínky lokality a druhové skladby stávajících porost blízkého okolí. Rozsah
vegeta ních úprav bude cca 286,6 m2.
Oplocení
Nové oplocení areálu na východní a západní stran bude áste n tvo eno
konstrukcí pro volné skladování kameniva – betonovými prefabrikáty typu „A“. Na
jižní a áste n východní a západní hranici areálu bude provedeno oplocení bez
podezdívky, ocelové pletivo na sloupky, vše potaženo plastem. Na západní hranici
areálu budou osazena vjezdová vrata, dvouk ídlá, ší ka cca 8 m. Výška oplocení
bude min. 1,8 m.
Betonárna bude zásobena vodou z vodovodní místní sít , který bude napojen na
stávající vodovodní ad. Množství spot ebované vody bude odvislé od množství
vyrobeného betonu za den.
Navržená výstavba betonárny bude zásobena plynem ze stávající STL plynovodní
sít . Maximální odebírané množství plynu bude 21,6 m3/h.
P ípojka elektro v délce cca 90 m bude p ivedena od stávající trafostanice firmy EZ
Distribuce a.s., na pozemku 1376/5 do rozvodné sk ín v areálu betonárky. Kabel
bude dimenzován na 175,34 kW s jišt ním na po átku 300A.
Venkovní osv tlení bude ešeno na konstrukci betonárny. Navržena budou
výbojková svítidla na konzolách.
Technický a technologický popis
Technologické za ízení bude len no na 2 provozní soubory – betonárnu a recykling,
p i emž provozní soubor betonárny bude len n na 5 provozních jednotek.
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Posuzovaná betonárna není za ízení, které bude vyráb t na sklad. Výrobním
produktem bude betonová sm s, která se okamžit bude distribuovat na stavby.
Budou se skladovat pouze komponenty pro výrobu betonové sm si – kamenivo,
cement, plastifika ní p ísady, akumulovaná zám sová voda.
Betonárna bude sloužit jako výrobní za ízení betonových sm sí, které budou
rozváženy na stavbu autodomícháva i, tedy pro výrobu transportbetonu. V moderní
horizontální betonárn s mícha kou (objem mícha ky - 2 m3 hotové betonové sm si
na jednu zám s) budou vyráb ny standardní betonové sm si z hutného kameniva
(neuvažuje se s leh enými betony). Rozvoz betonové sm si na stavby budou
zajiš ovat autodomícháva e.
Do mícha ky bude pln no kamenivo, cement, voda istá z vodovodního adu, kalová
z recyklingu a plastifika ní p ísady, po namíchání bude mícha ka vyprázdn na p es
výsypný kužel do automixu.
Sou ástí innosti betonárny je recykla ní za ízení šnekového typu, které likviduje
zbytky betonové sm si z autodomícháva a mícha ky po skon ení výrobního cyklu
formou separace cementové vody a št rku. Tyto komponenty jsou zp tn použity
v další výrob .
Betonárna
Mísící jádro
Pro mísící jádro MOBILMIX bude použita rotorová mícha ka L 1600 o užite ném
objemu 1600 dm3 a maximálním výkonem 40 m3/hod betonové sm si. Bude osazena
na ocelové konstrukci míchací plošiny, výpus bude 4 100 mm nad zpevn nou
plochou.
Doprava kameniva bude do mícha ky zajiš ována nevážním skipovým dopravníkem.
Jednotlivé frakce z 5-ti frak ního zásobníku kameniva budou dopraveny do nádoby
skipu vážícím pásem.
Cement bude dávkován uzav enými šnekovými dopravníky ze t í sil cementovou
váhou do mícha ky. Jako zám sová voda bude používána jednak istá voda z adu
a jednak kalová (cementová) voda z recyklingu. Dávkování vody bude p es
kombinovanou váhu vody.
Pro výrobu betonové sm si budou používány plastifikátory v typových plastových
nádobách uskladn ných v samostatném kontejneru osazeném p ed mísícím jádrem.
Plastifikátory budou dopravovány erpadly a potrubím do vah plastifikátor a z nich
dávkovány do mícha ky. Váhy vody, cementu a plastifikátor budou osazeny na
rámu nad mícha kou, hodnoty budou snímány tenzometricky.
V úrovni míchací plošiny budou obslužné lávky p ístupné venkovním schodišt m, na
úrovni vah bude vážní plošina p ístupna žeb íkem. Na vážní plošin bude za ízení
sloužící k odvzdušn ní mícha ky a zachycení prachových ástic p i dávkování
cementu a kameniva. Míchací proces bude probíhat automaticky, bude ízen dálkov
z velína, bude se jednat o místo bez obsluhy.
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Plastifika ní p ísady se budou dodávat v typových dvoupláš ových plastových
nádobách o objemu 1 m3. Uskladn ní bude v samostatném kontejneru o rozm ru
6 x 2,3 m p ed mísícím jádrem. V kontejneru bude uloženo 5 kontejner pro p ísady
(Readyplast P1, Readyplast Sp- Na, Glenium 110, Mischol LP 78 a Mortan 84).
Množství skladovaných p ísad bude dle aktuální pot eby.Tyto kontejnery budou
postaveny pod bezpe nostní nádrží o obsahu 1 500 litr . V p íloze oznámení
. 8 jsou p iloženy bezpe ností lity p ísad a v kapitole B.II.3 Surovinové a energetické
zdroje jsou vy ísleny spot eby p ísad.
Celé mísící jádro bude oplášt no a zatepleno sendvi ovými panely Kingspan, které
omezí p ípadnou prašnost a hlu nost a výrazn
zlepší celkový vzhled
technologického celku.
Cementové hospodá ství
K mísícímu jádru budou p i azena 3 ocelová sila o kapacit 3 x 80 m3 (cca 3 x 100 t).
Sila budou vybavena cementovými filtry, p etlakovou a podtlakovou klapkou,
kontinuální sondou, sondou maxima se sv telnou a zvukovou signalizací p epln ní
sila, provzduš ovacím za ízením, uzavírací klapkou pod silem a plnícím potrubím.
Sila budou osazena na ocelové konstrukci kotvené do základ , výstup na sila bude
žeb íkem, na st echách bude ochranné zábradlí a p echodové lávky.
Cement bude do mícha ky dávkován t emi uzav enými šnekovými dopravníky,
pln ní sil je z autocisteren p es rychlospojku do plnícího potrubí.
K zamezení prašnosti jsou sila vybavena filtry dimenzovanými na výkon autocisterny
p i stá ení cementu pneudopravou. Na následujícím obrázku jsou znázorn na
cementová sila z obdobného provozu.
Obr. . 3: Cementová ocelová sila

Doprava kameniva
T íd né kamenivo a písek bude do prostoru betonárny naváženy nákladními vozidly
do jednotlivých box venkovní skládky, kde bude uskladn no podle frakcí. Z této
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skládky bude kamenivo dopravováno kolovým naklada em po ramp
frak ního liniového zásobníku kameniva.

do 5-ti

Zásobník bude ocelové konstrukce, jednotlivé komory budou mít trychtý e se
segmentovými uzáv ry. Komory budou osazeny na ocelovém rámu kotveném do
základ . Kapacita liniového zásobníku bude 150 m3 kameniva.
Pod segmentovými uzáv ry bude osazen vážící pás s pohonem a tenzometrickými
sníma i, kde bude dávkováno váhov podle jednotlivých frakcí a dopraveno do
skipové nádoby.
Po skipové dráze bude nádoba vymezena nad mícha ku a kamenivo bude do ní
p esypáno p es vstupní násypku.
Vodní hospodá ství a technologie oh ev
Pro výrobu betonové sm si bude zdrojem vody p ípojka vody napojená z vodovodní
šachtice. Spot eba vody pro výrobu betonu bude 18 m3/hod. Maximální pr tok vody
bude dosahovat 50 m3/hod, požadovaný tlak v míst p ipojení bude 0,6 MPa.
Pro recyklaci zbytk betonové sm si bude zdrojem vody rozvod vody napojený na
AT stanici. Maximální pr tok vody bude 7,2 m3/hod (2 l/s), požadovaný tlak v míst
p ipojení bude 0,4 – 0,6 MPa.
Voda pro technologické ú ely betonárny bude shromaž ována v tepeln izolované
beztlakové akumula ní nádrži o objemu 22 m3, ze které bude pomocí AT stanice
erpána a dopravována do mísícího centra a k recyklingu. V zimním období bude
nádrž využívána pro oh ev zám sové vody. Pro zimní období bude z vodovodního
adu vysazena odbo ka pro samostatnou v tev studené vody pro recykling
a odbo ka DN 50 potrubí studené vody k váze vody, aby mohlo být zajišt no
sm šování teplé a studené vody p ed mícha kou.
P i temperování kameniva a betonárny bude palivová základna zemní plyn.
Generátory horkého vzduchu budou CIKKI 70 (2 x 65 kW). Teplota vzduchu na
výstupu z generátoru bude 100°C. P edpokládaná spot eba zemního plynu
maximáln 12,8 m3/hod, požadovaný minimální tlak v míst napojení bude 2,1 kPa.
Pro oh ev kameniva v zásobníku bude navrženo horkovzdušné vytáp ní –
temperování. Za ízení bude sestaveno ze dvou generátor horkého vzduchu
o celkovém p íkonu 130 kW. Jednotky pracují na principu p ímého oh evu vzduchu
v ú inné spalovací komo e, pr tok vzduchu jednotkami je 2 x 2 000 m3/hod. Za ízení
pro oh ev vzduchu bude umíst no v kontejneru pro oh ev zám sové vody.
Jednotky budou vybaveny:
-

plynovým ventilem se zabudovaným filtrem a regulátorem tlaku
ho ákem se vst ikováním paliva
odst edivým ventilátorem
bezpe nostním pr tokom rem
dvojitým bezpe nostním termostatem
elektrickým zapalováním
elektronickým ovládáním
bezpe nostním za ízením
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Pot ebný tlak horkého vzduchu, který bude rozvád n do jednotlivých frakcí
zásobníku, zajistí vysokotlaký ventilátor.
Rozvod horkého vzduchu bude proveden pomocí vzduchotechnického vysokotlakého
potrubí k jednotlivým distribu ním prvk m (ocelové vzduchové trysky), které budou
umíst ny v t sné blízkosti odb rných míst se segmentovými uzáv ry uvnit
zásobníku. Na každém p ívodním vzduchovém potrubí pro jednotlivé frakce bude
umíst na ru ní regula ní klapka pro možnost zregulování objemového pr toku
vzduchu pro r zné druhy kameniva.
Dle požadavk provozovatele budou vysazeny další odbo ky s nasm rováním
proudu teplého vzduchu na segmentové uzáv ry pod zásobníkem a v prostoru
mícha ky, pop . váhy vody. Ovládání a regulace za ízení bude zajišt no ídícím
mikropo íta em.
Nastavení jednotlivých mezních teplot, ur ení hodiny zapnutí a doby trvání
temperování bude nastaveno po zjišt ní situace a provozních vliv na míst samém.
Palivová základna p i oh evu zám sové vody bude zemní plyn, požadovaný
minimální tlak v míst napojení bude 2,1 kPa. Za ízení bude umíst no v tepeln
izolovaném kontejneru. Na st nách budou umíst ny ty i plynové, nást nné
turbokotle o výkonu 4 x 48 kW, s odtahem spalin p es st nu mimo objekt. V kotlích
bude oh ívána topná voda – primární okruh – na teplotu 85°C, která bude napojena
na deskový vým ník ALFA Laval. Ke kotl m bude p ivedeno potrubí zemního plynu
DN 50, s kapacitou pr toku max. 21,6 m3/hod.
Na sekundární stranu vým níku bude napojeno potrubí, které bude spojovat deskový
vým ník s tepeln izolovanou akumula ní nádobu o objemu 22 m3, ve kterých se
bude b hem provozní odstávky voda nah ívat na nastavenou teplotu (až 80°C)
a akumulovat. Po dosažení této teploty se vypne cirkula ní erpadlo, které bude
zajiš ovat cirkulaci mezi vým níkem a akumula ní nádobou. P i poklesu teploty vody
v akumula ní nádob o 5°C dojde ke spušt ní erpadla a voda bude op t oh ívána.
Oh átá voda bude p ed vstupem do váhy vody sm šována se studenou vodou na
požadovanou nastavenou teplotou (nap . 50°C). Tímto opat ením a vhodnou volbou
velikosti akumula ní nádoby se zajistí dostate né množství teplé vody po celou
provozní dobu.
Pro pot ebu oh evu zám sové vody je nutné provést chemický rozbor vody.
Požadované parametry jsou: množství Fe, množství Ca, množství Mg, Mn, pH vody
a alkalita.
Mezi mísícím jádrem a cementovými sily bude osazen kontejner – velín, ze kterého
bude zajišt no ovládání a ízení betonárny. Jde o prefabrikovanou ocelovou bu ku
p dorysných rozm r 2,4 x 6 m s p edsí kou, kde bude umíst n technologický
rozvad . V hlavní místnosti bude umíst n ídící pult s po íta em a tiskárnou.
Stavebn bude kontejner ešen jako ocelová nosná konstrukce s venkovním
povrchem z lakovaných profilových plech , vnit ní st ny budou ze sádrokartonu,
podlaha bude z desek Cetris s antistatickým PVC, tepelná izolace bude z minerální
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vlny. Bu ka bude osv tlena plastovými okny, um le zá ivkovými svítidly. Vytáp ní
a v trání bude zajišt no klimatiza ní jednotkou.
Recykla ní za ízení bude zajiš ovat likvidaci zbytk betonové sm si z oplachu bubn
automix , auto erpadel a míchacího za ízení. Bude se jednat o soustavu
železobetonových jímek s osazenou technologií. Zbytek betonové sm si z bubnu
automix bude po z ed ní vylit do násypky separátoru, kde se šnekovým za ízením
separuje kalová voda od št rku. Kalová (cementová) voda bude potrubím svedena
do kalové jímky, kde bude e ena e ícím za ízením proti usazování cementu.
Vymytý št rk bude padat ze separátoru do betonové ohrádky, odkud bude kolovým
naklada em p evezen na boxovou skládku kameniva a bude op t použit p i výrob .
Kalová voda bude z kalové jímky p e erpávána nadzemním potrubím do betonárny,
kde bude dávkována p es váhu vody do mícha ky. V separa ním za ízení bude
rovn ž likvidován oplach mícha ky po ukon ení denního výrobního cyklu – vymytý
obsah mícha ky bude vylit do bubnu automixu, p ípadn lopaty naklada e a odvezen
do násypky separátoru.
Vedle soustavy separace zbytkové betonové sm si bude navržena soustava
žalezobetonových jímek pro venkovní oplach automix p ed výjezdem na ve ejnou
komunikaci a oplach plochy pod výustí z mícha ky. Oplachová voda bude stékat do
jímky ze zešikmeným dnem, kde se bude usazovat ne istoty p ed p ekážkou
s p ed azenou normou st nou. Voda z této jímky bude protékat do sedimenta ní
jímky a tato voda bude sloužit k na ed ní vody v kalové jímce.
U separátoru bude umíst na vodovodní šachtice s p ívodem isté vody, ze které
bude zavod ován separátor a z odbo ky bude napojena hadice na venkovní
oplachy. Vedle šachtice bude na základ p ikotven technologický rozvad pro ízení
innosti recyklingu. Na následujícím obrázku je znázorn na obdobná kalová jímka.
Obr. . 4: Kalová jímka recyklace

Technologické za ízení – mísící jádro, cementová sila, zásobník kameniva, recykling
– budou ocelové konstrukce osazené na monolitické železobetonové základn .
Budou kotveny pomocí zabetonovaných kotevních šroub a ploten, n které ásti
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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budou kotveny systémem HILTI. Ocelové konstrukce budou uzemn ny. Oplášt ní
technologie sendvi ovými panely Kingspan budou sou ástí technologického celku.
P eprava betonu i použitých materiál se bude realizovat v denní dob ad 6.30 do
18.00 hodin, vždy po bezprašných komunikacích.
Vytáp ní a v trání prostoru velínu bude zajišt no klimatiza ní jednotkou.
Obr. . 5: Výsypka betonu do mixu

7. P edpokládaný
dokon ení

termín

zahájení

realizace

P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru:
P edpokládaný termín dokon ení zám ru:

zám ru

a

jeho

íjen 2008
leden 2009

8. Vý et dot ených územn samosprávných celk
Navrhovaný zám r leží na pozemcích v katastrálním území Benátecká Vrutice.
Dot ené územn samosprávné celky:

St edo eský kraj
M stský ú ad Lysá nad Labem

9. Vý et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních
ú ad , které budou tato rozhodnutí vydávat
Investor bude žádat dle stavebního zákona . 183/2006 Sb., o vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení p íslušný stavební ú ad – M stský ú ad Milovice
a o rozhodnutí vodoprávního ú adu – M stský ú ad Lysá nad Labem, odboru
životního prost edí - pro povolení vodního díla (odlu ova ropných látek).
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Navazující rozhodnutí dle složkových legislativních p edpis :
- je t eba požádat k umíst ní, stavb a provozu st edního zdroje zne iš ování
ovzduší o povolení p íslušný orgán ochrany ovzduší - Krajský ú ad
St edo eského kraje (dle §17 zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní),
- povolení ke kácení d evin rostoucích mimo les, p íslušným ú adem je p íslušný
orgán ochrany p írody – M stský ú ad Lysá nad Labem,
- souhlas k nakládání s nebezpe nými odpady (dle §16 odst. 3 zákona . 185/2001
Sb., v platném zn ní), který ud luje p i nakládání v množství do 100 t
nebezpe ných odpad /rok obecní ú ad obce s rozší enou p sobností – Magistrát
m sta Pardubice,
- povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvlášt chrán ných druh ,
resp. k zásahu do jejich biotopu podle ustanovení § 50 a § 56 zákona
. 114/1992 Sb., v platném zn ní. P íslušným orgánem ochrany p írody je
Krajský ú ad St edo eského kraje a správa CHKO Koko ínsko.

II.

Údaje o vstupech

1. Zábor p dy
Zájmové území pro výstavbu betonárny se nachází v pr myslové zón Topolová,
severozápadn od obce Milovice na katastrálním území Benátecká Vrutice.
Trvalý zábor (areál betonárny):
pozemek . 1376/4 v majetku soukromého vlastníka – firmy VÁŠ BYT, s.r.o.,
Chle ického 360/5, Praha 3 – Žižkov. Využití pozemku – jiná plocha, druh pozemku
– ostatní plocha.
pozemek . 1375/8 v majetku soukromého vlastníka – firmy VÁŠ BYT, s.r.o.,
Chle ického 360/5, Praha 3 – Žižkov. Využití pozemku – jiná plocha, druh pozemku
– ostatní plocha.
pozemek . 1375/12 v majetku m sta Milovice. Využití pozemku – jiná plocha, druh
pozemku – ostatní plocha.
Do asný zábor (trasy p ípojek inženýrských sítí):
pozemek . 1376/4 v majetku firmy VÁŠ BYT, s.r.o., Chle ického 360/5, Praha
3 – Žižkov. Využití pozemku - jiná plocha, druh pozemku – ostatní plocha.
pozemek . 1376/1 v majetku eské Republiky PRIVUM, Starom stské nám. 932/6,
Praha 1. Využití pozemku - jiná plocha, druh pozemku – ostatní plocha.
pozemek . 1378 v majetku m sta Milovice. Využití pozemku - ostatní komunikace,
druh pozemku – ostatní plocha.
Sousední pozemky:
pozemek . 273/1, 1375/7, 1375/9, 1375/11, 1376/1, 1378
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Uvažované pozemky pro trvalý zábor v pr myslové zón
vícemén volné, na p. . 1375/8 je nepoužívaný podzemní kryt.

jsou v sou asnosti

Celá plocha budoucího areálu betonárny je svažitá k jihu, cca 4,38%. P ed
zahájením stavby vlastních stavebních objekt bude provedeno v rámci demolic
odstran ní stávajícího betonového podzemního krytu a v tšiny stávajících
asfaltových ploch. P ed zahájením stavby vlastních stavebních objekt bude
provedeno v rámci hrubých terénních úprav vyrovnání terénu pro výrobní linku
a výkopy pro základy betonárny.
Výstavbou ani realizací zám ru nedojde k žádnému trvalému nebo do asného
záboru zem d lského p dního fondu ve smyslu zákona . 334/1992 Sb., o ochran
zem d lského p dního fondu (ZPF), ve zn ní pozd jších p edpis . V souvislosti
s realizací zám ru se nep edpokládá ani odn tí pozemk ur ených pro pln ní funkcí
lesa ve smyslu zákona . 289/1995 Sb. v platném zn ní.
Realizace zám ru je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru m sta
Milovice, vyjád ení je p ílohou oznámení . 2.

2. Odb r a spot eba vody
Etapa výstavby zám ru
Technologická voda
Provozní technologická voda bude spot ebovávána p i výstavb , k išt ní vozidel,
stroj (pop . k ochran proti nadm rné prašnosti). Dále bude v p ípad zne išt ní
komunikací používána voda pro išt ní komunikací b hem stavby. Množství vody
spot ebované b hem výstavby nelze v sou asné dob objektivn stanovit.
Pitná voda
Množství pitné vody bude záviset na po tu pracovník a dob trvání výstavby.
Pr m rný p edpokládaný po et pracovník na stavb bude do 20 pracovník . Ve fázi
výstavby bude pro pracovníky stavebních firem z ízeno mobilní sociální za ízení. Pro
pitné ú ely bude používána balená pitná voda (pop . pitná voda ze
stávajícího vodovodu).
P edpokládá se, že v dob výstavby bude spot eba vody pro sociální ú ely (voda
k pití, WC, sprchy) init do 2 400 litr /sm nu v závislosti na po tu pracovník .
Etapa provozu zám ru
Betonárna bude zásobena vodou z vodovodní místní sít . Napojení bude provedeno
na stávající vodovodní ad PVC 225 na odbo ku. V míst odbo ky bude osazen plný
po et šoupat. Vodovodní ad bude navržen z PE 160 v délce 123,9 m s podkádkou
v t lese komunikace a bude ukon en u vjezdu do objektu hydrantem. 1 m p ed
ukon ením bude provedena odbo ka pro vodovodní p ípojku do areálu. Vodovodní
p ípojka bude navržena PE 90 z d vod zajišt ní požární vody a bude ukon ena ve
vodom rné šacht za oplocením.
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Voda pro technologické ú ely
Trubní materiál a montážní práce budou provedeny dle platných norem, technických
zvyklostí.
Pot eba vody pro výrobu betonové sm si:
Spot eba vody pro výrobu betonu
Maximální pr tok vody

18 m3/hod
50 m3/hod (14 l/s)

Pot eba vody pro recyklaci zbytk betonové sm si:
Maximální pr tok vody

7,2 m3/hod (2 l/s)

Dle investora bude p edpokládaná ro ní spot eba technologické vody cca 40 000 m3.
Množství spot ebované vody bude odvislé od množství vyrobeného betonu za den.
Jako zám sová voda v technologii výroby betonových sm sí bude používána jednak
istá voda z vodovodního adu a jednak kalová (cementová) voda z recyklingu.
Voda pro technologické ú ely betonárny bude shromaž ována v tepeln izolované
beztlakové akumula ní nádrži o objemu 22 m3, ze které bude pomocí AT stanice
erpána a dopravována do mísícího centra a k recyklingu. V zimním období bude
nádrž využívána pro oh ev zám sové vody. Pro zimní období bude z vodovodního
adu vysazena odbo ka pro samostatnou v tev studené vody pro recykling
a odbo ka DN 50 potrubí studené vody k váze vody, aby mohlo být zajišt no
sm šování teplé a studené vody p ed mícha kou.
Oh átá voda bude p ed vstupem do váhy vody sm šována se studenou vodou na
požadovanou nastavenou teplotu (nap . 50°C). Tímto opat ením a vhodnou volbou
velikosti akumula ní nádoby se zajistí dostate né množství teplé vody po celou
provozní dobu.
Pro pot ebu oh evu zám sové vody je nutné provést chemický rozvod vody.
Požadované parametry jsou: množství Fe, Ca, Mg, Mn, vhodné pH a vhodná alkalita.
U separátoru bude umíst na vodovodní šachtice s p ívodem isté vody, ze které
bude zavod ován separátor a z odbo ky bude napojena hadice na venkovní
oplachy. (Podrobn ji viz kapitola . B.I.6 technické a technologické ešení zám ru.)
Pitná voda pro sociální ú ely
Voda z vodovodního
bude p izp sobena
stanovena pomocí
(viz. následující výpo

adu bude využita pro sociální ú ely. Vlastní p ípravna jídel
pouze k oh evu. P edpokládaná bilance spot eby vody je
odhadované spot eby vody na jednoho zam stnance
et).

P edpokládaná bilance spot eby pitné vody – stanoveno výpo tem:
Pot eba vody pro provoz:
Po et pracovních dní/rok: 251
Celkem zam stnanc : 3 (tj. obsluha betonárny)
Max. pot eba vody za den cca: cca 120 l/osobu/sm nu
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Denní spot eba:
Q = 0,120 x 3 = 0,36 m3/den-1/sm nu
Ro ní spot eba:
Q = Q x 251 = 0,36 x 251 = 90,36 m3/rok-1
Požární vodovod
Vn jší požární voda bude zajišt na z hydrantu osazeného p ed vjezdem do areálu
na potrubí PE 160.

3. Surovinové a energetické zdroje
Etapa výstavby zám ru
V rámci výstavby zám ru budou plochy ešeny jako zpevn né a áste n oseté
travní sm sí. Vnit ní komunikace (tj. manipula ní plocha) a ostatní plochy budou
betonové (tj. plochy box kameniva a písku, provozní soubory – betonárna apod.).
Celkovou spot ebu elektrické energie p i výstavb nelze v sou asné dob objektivn
ur it. P esné množství a ur ení zdroj surovin bude up esn no v dalších stupních
projektové dokumentace. Bude se jednat o b žné stavební hmoty a materiály (beton,
železobetonové panely, ocelové konstrukce, izolace, rozvody, atd.).
Etapa provozu zám ru
P edpokládaná ro ní kapacita výroby bude 40 000 m3 (tj. 88 000 tun) betonové sm si
za rok, pr m rná denní kapacita bude 150 – 160 m3 (tj. 330 – 352 tun). Z této
kapacity se odvozuje pr m rná spot eba vstupních surovin – kameniva, cementu,
vody a plastifika ních p ísad. (Zde jsou odlišnosti vyplývající z požadavk na
sortiment betonové sm si dle t íd betonu a konzistencí.)
Pro výrobu 1 m3 betonové sm si je pr m rná pot eba surovin:
kamenivo
cement
voda
plastifikátory

2 t/m3
0,3 t/ m3
150l/ m3
2,5 l/ m3

Topným médiem pro oh ev zám sové vody a horkovzdušný oh ev kameniva
a betonárny bude zemní plyn. Pro napojení areálu bude navržen ad PE 63, který
bud napojen na stávající STL plynovod PE 225, PN 30 kPa na odbo ku. Plynovod
bude pokládán v t lese komunikace v soub hu s navrhovaným vodovodním adem.
Celková délka plynovodního adu bude 128,62 m. Plynovodní potrubí bude ukon eno
zaslepením, vývodem signálního vodi e a odfukem. P i k ížení s kanalizací, která
hloubku 1 m bude potrubí uloženo v ochranné trubce a bude sníženo krytí. Cca 1 m
p ed ukon ením plynovodního adu bude provedena STL plynovodní p ípojka PE 63
pro areál betonárny, která bude ukon ena na hranici pozemku hlavním uzáv rem
plynu. V uzamykatelné sk ínce bude umíst n ješt regulátor plynu a plynom ru.
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Pro temperování kameniva a betonárny bude max. p edpokládaná spot eba zemního
plynu 12,8 m3/hod. Pro oh ev zám sové vody bude maximální p edpokládaná
spot eba plynu 21,6 m3/hod. Celková pot eba zemního plynu bude cca 34,4 m3/hod.
P ípojka elektro v délce p ibližn 90 m bude p ivedena od stávající trafostanice firmy
EZ Distribuce, a.s. na pozemku 1376/5 do rozvodné sk ín v areálu betonárny.
Kabel bude dimenzován na 175,34 kW s jišt ním na po átku 300A.
Požadavky na energii
1) Mísící jádro, cementové hospodá ství, doprava kameniva
mícha ka ARCEN MDE 3000
2 x 37=
skip
vážící pás
kompresor
cementové šneky
4 x 11=
oklep filtr
4 x 0,38=
vibrátory
6 x 0,38=
erpadla plast
4 x 0,37=
erpadlo vody – vyprazd ovací
sklad plastifikátor – p ímotopy (kontejner)
osv tlení betonárny
celkem

74 kW
30 kW
15 kW
7,5 kW
44 kW
1,52 kW
2,28 kW
1,48 kW
11 kW
3 kW
2 kW
191,78 kW

2) Recykling
šnekové za ízení
e idla
kalové erpadlo do mísírny
kalové erpadlo do stojanu
p e erpávací erpadlo
celkem

2 x 5,5=

5,5 kW
11 kW
3 kW
3 kW
1,5 kW
24 kW

3) Velín (kontejner)
p ímotopy + osv tlení

6 kW

4) Vodní hospodá ství a technologie oh evu (kontejner)
plynové kotle
horkovzdušné agregáty
cirkula ní erpadla
vysokotlaký ventilátor
p ímotopy
osv tlení
AT stanice – vertikální erpadla
celkem

4 x 0,2=
2 x 0,3=
2 x 1=
2 x 1,5=
2 x 5,5=

0,8 kW
0,6 kW
2 kW
11 kW
3 kW
0,3 kW
11 kW
28,7 kW

Celkový instalovaný výkon bude 250,48 kW a výpo tový výkon bude 175,34 kW.
Venkovní osv tlení bude ešeno na konstrukci betonárny. Navržena budou
výbojková svítidla na konzolách, v obvyklé výšce.
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Spot eba plastifika ních p ísad
Pro výrobu betonové sm si budou používány plastifikátory v typových plastových
nádobách uskladn ných v samostatném kontejneru osazeném p ed mísícím jádrem.
Plastifikátory budou dopravovány erpadly a potrubím do vah plastifikátor a z nich
dávkovány do mícha ky. Plastifika ní p ísady se budou dodávat v typových
dvoupláš ových plastových nádobách o objemu 1 m3. Množství skladovaných p ísad
v jednotlivých nádobách bude dle aktuální spot eby. P ípravky budou uskladn ny
bude v samostatném kontejneru o rozm ru 6 x 2,4 m p ed mísícím jádrem.
V kontejneru bude uloženo 5 kontejner pro p ísady Readyplast P1, Readyplast SpNa, Glenium 110, Mischol LP 78 a Mortan 84. Tyto kontejnery budou postaveny pod
bezpe nostní nádrží o obsahu 1 500 litr . V p íloze oznámení . 8 jsou p iloženy
bezpe ností listy p ísad.
P edpokládaná ro ní spot eba
Readyplast P1
Readyplast Sp- Na
Glenium 110
Mischöl LP 78
Mortan 84

40 000 kg
15 000 kg
15 000 kg
2 000 kg
1 000 kg

Informace o p ípravcích
Mischöl LP 78
Provzduš ovací p ísada pro prefa výrobu a transportbetony, pro výrobu trvanlivého
betonu ( SN EN 206-1). Tato provzduš ovací je tekutá na syntetické bázi ur ená
pro výrobu beton s vysokou odolností v i ú ink m vody, mrazu a chemických
rozmrazovacích látek. Mischöl LP 78 vytvá í v betonu strukturu mikropór a snižuje
povrchové nap tí zám sové vody b hem míšení. Tím je umožn no dobré
zplastifikování a zlepšená soudržnost sm si.
Chemická charakteristika p ípravku: vodný roztok tenzid
P ípravek obsahuje tyto nebezpe né látky:
anionaktivní tenzidy
<2%
Xi (dráždivý)
R 36/28 (dráždí o i a k ži)
Skladování
Chránit p ed mrazem a zne išt ním. P i obvyklém skladování (uzav ená nádoba,
20°C) zaru uje výrobce trvanlivost min. 1 rok.
Bezpe nostní p edpisy
P i skladování a manipulaci je t eba dbát legislativních ustanovení. P i práci
s produktem se doporu uje používat pracovní od v a p i p e erpávání ochranné
brýle.
Mortan 84
Mortan 84 je tekutá p ísada pro pr myslovou výrobu erstvé malty. Skládá se
z provzduš ova e, zpomalova e a stabilizátoru. Je zvláš vhodný p i použití písk ,
které zt žují vytvá ení vzduchových pór (nap . drcené písky) a portlandského
cementu s p ím sí vápence. Umož uje cílenou výrobu zpomalené, erstvé malty
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v betonárn . Provzduš ovací prvek vytvá í hebkou, nelepivou a celistvou maltu.
Zpomalovací systém umož uje zpracovatelnost malty až 36 hodin. Mortan 84 snižuje
uvol ování písku a zaru uje dobrou stabilitu, co se tý e prasklin a dobrou p ilnavost
k podkladu.
Chemická charakteristika p ípravku: vodný roztok sacharózy s následn uvedenými
látkami
P ípravek obsahuje tyto nebezpe né látky:
anionaktivní tenzidy
Xi (dráždivý), R 36/28 (dráždí o i a k ži)
10 – 25%
neionogenní tenzidy
Xi (dráždivý), R 36/28 (dráždí o i a k ži)
<=2,5%
Skladování
Chránit p ed mrazem a zne išt ním. P i obvyklém skladování (uzav ená nádoba,
20°C) zaru uje výrobce trvanlivost min. 1 rok. Nesmí zmrznout.
Bezpe nostní p edpisy
P i skladování a manipulaci je t eba dbát legislativních ustanovení. P i práci
s produktem se doporu uje používat pracovní od v a p i p e erpávání ochranné
brýle.
Readyplast P1
Readyplast P1 je plastifika ní p ísada do betonových sm sí cílen regulující tuhnutí
erstvého betonu na lignosulfonanové bázi. P sobí na rozptýlení jemných sou ástí
betonové sm si a na její hutnost, ímž umož uje výrobu plastických a homogenních
beton . Zlepšuje nejen pevnost betonu, ale též i vodot snost a odolnost betonu v i
klimatickým i chemickým vliv m.
Výrobek není toxický, avšak je nutno jej považovat za látku zdraví škodlivou.
Skladování
V uzav ených plastových obalech skladovat max 1 rok. Chránit p ed silným zah átím.
V p ípad
zamrznutí je t eba p ísadu p ed upot ebením ádn
rozmrazit
a homogenizovat. Výrobek je neho lavý.
Readyplast SP-NA
Readyplast SP-NA je ztekucovací p ísada do betonových sm sí cílen regulující
tuhnutí erstvého betonu na naftalensulfonované bázi s vysokým p sobícím
ú inkem. Zlepšuje erpatelnost betonové sm si, zvyšuje vodot snost a odolnost v i
klimatickým i chemickým vliv m. Umož uje výrobu všech pevnostních t íd.
Výrobek není toxický, avšak je nutno jej považovat za látku zdraví škodlivou.
Skladování
V uzav ených plastových obalech skladovat max. 1 rok. Chránit p ed silným
zah átím. V p ípad zamrznutí je t eba p ísadu p ed upot ebením ádn rozmrazit
a homogenizovat. Výrobek je neho lavý.
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Glenium 110
Je tekutá hyperplastifika ní p ísada výrazn snižující množství zám sové vody,
ur ená pro oblast vysoce jakostního transportbetonu. Použití p ísady umož uje snížit
vodní sou initel, aniž dojde ke ztrát zpracovatelnosti.
Chemická charakteristika p ípravku: vodní roztok polykatboxyláteru.
P ípravek neobsahuje nebezpe né látky, proto není t eba p i manipulaci dodržovat
zvláštní bezpe nostní opat ení.
Skladování
Vt sn uzav ených, p vodních kontejnerech. Materiál musí být p ed použitím
promíchán. Teplota ve skladovacím prostoru nesmí klesnout pod +5°C. Pokud dojde
ke zmrznutí materiálu, provádí se rozmrazování p i teplot +30°C a p ed dalším
použití se musí celý objem d kladn promíchat.

III.

Údaje o výstupech

1. Množství a druh emisí do ovzduší
Etapa výstavby zám ru
Zdrojem emisí bude provoz stavebních mechanism na staveništi a obslužná
automobilová doprava na p íjezdových komunikacích. Zdrojem zne iš ování ovzduší
p i provozu motorových vozidel je nedokonalé spalování paliva (benzinu a motorové
nafty). 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. P i
výstavb budou dále emitovány tuhé zne iš ující látky – p i výkopových pracích, ze
skladování sypkých materiál , atd.
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, proto 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 (skráp ní, 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.
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.
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Etapa provozu zám ru
Zdrojem emisí do ovzduší z posuzovaného zám ru bude nový výrobní komplex pro
výrobu transportbetonu.
Zdrojem emisí bude uskladn ní cementu ve t ech venkovních silech. Cement bude
p e erpáván z cisterny p es rychlospojku do jednotlivých sil, která budou opat ena
výduchem. Výduch bude opat en prachovým filtrem a bude v provozu pouze v dob
p e erpávání cementu, tj. 1 h/den. B hem p e erpávání m že docházet k úniku
tuhých zne iš ujících látek do ovzduší.
Zdrojem emisí budou spalovací zdroje (plynové generátory, plynové kotle). Plynové
generátory CIKKI 70 a plynové nást nné kotle THERMO DUO 5 T budou vytáp ny
zemním plynem. Zne iš ující látky vznikající spalováním zemního plynu jsou
zejména NOx a CO.
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.
Dalším zdrojem emisí z posuzované technologie bude také p eprava a manipulace
s kamenivem. Jedná se p edevším o manipulaci materiálu od zavážení kameniva na
boxové skládky a navážení kolovým naklada em do p ejímacího zásobníku. Bude se
jednat o emise p írodních sypkých materiál . Emise budou závislé na aktuálních
podmínkách (nap . na vlhkosti vzduchu a surovin, síle a sm ru v tru). Vzhledem
k v tším rozm r m by m ly tyto ástice pom rn rychle sedimentovat a nem lo by
docházet k jejich rozptylu do okolí. Z tohoto d vodu manipulace s kamenivem nebyla
v rozptylové studii uvažována.
Dále mohou být ví eny prachové ástice p i pojezdech obslužné dopravy
a mechanism po komunikacích a manipula ních plochách, tzv. sekundární
prašnost. Jemné ástice – prašný aerosol m že být (zejména v dob suchého
a v trného po así) transportován do velkých vzdáleností. Sekundární prašnost
nebyla v rozptylové studii uvažována.
Popis zdroj
. 5.

vychází z rozptylové studie, která je samostatnou p ílohou oznámení

Zne iš ující látky uvažované v rozptylové studii jsou benzen, PM10 a oxidy dusíku.
Bodovými zdroji budou výduchy od t í venkovních sil (Z1 – Z3) a dva výduchy
od oh evu zám sové vody (Z4 – Z5). Jako plošný zdroj emisí byly v rozptylové studii
uvažovány emise z dopravy nákladních vozidel a naklada e v areálu spole nosti
CEMEX Czech Republic, k.s. Parkovišt osobních a nákladních vozidel byla
zahrnuta do liniového zdroje. Jako plošný zdroj emisí byly uvažované emise
z temperování kameniva pomocí plynových generátor . Hlavním liniovým zdrojem
zne išt ní bude doprava po stávající komunikaci – ulice Topolová, která spojuje obce
Benátecká Vrutice a Milovice.

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové

- 28 -

Výstavba betonárny v Milovicích – pr myslová zóna Topolová

Bodového zdroje
Bodovými zdroji budou výduchy od t í venkovních sil (Z1 – Z3) a dva výduchy od
oh evu zám sové vody (Z4 – Z5).
Výduchy od sil budou opat eny prachovými filtry pro záchyt tuhých zne iš ujících
látek. Dle zadavatele rozptylové studie a výrobce za ízení bude koncentrace tuhých
zne iš ujících látek za filtrem 3,3 mg/m3. Hmotnostní tok tuhých zne iš ujících látek
byl vypo ten z této koncentrace a z pr toku vzduchu ve výduchu.
Pro oh ev zám sové vody budou nainstalovány ty i plynové nást nné kotle
o celkovém výkonu 192 kW (každý o výkonu 48 kW) – hodinová spot eba zemního
plynu jednoho kotle bude 5,4 m3/h. Odkou ení kotl bude provedeno p es
obvodovou st nu do venkovního prost edí. Celkem budou umíst ny dva výduchy.
Emise zne iš ujících látek byly vypo teny z p edpokládané hodinové spot eby
zemního plynu a tabelovaných emisních faktor .
Z d vodu neuvedení emisních faktor v na ízení vlády . 146/2007 Sb. byly
k výpo tu emisí použity emisní faktory z p ílohy . 5 k na ízení vlády . 352/2002 Sb..
Pro malé zdroje spalující zemní plyn platí emisní faktory uvedené v následující
tabulce.
Tab. . 1: Hodnoty emisních faktor
spalování paliv

pro stanovení množství emisí výpo tem p i

Druh
paliva

Tepelný výkon
kotle

Tuhé
látky

SO2

NOx

Zemní
plyn

≤ 0,2 MW

20

0,4

1600 320

CO

Org.
Látky*

Jednotka

64

kg/106m3
spáleného paliva

* Organické látky vyjád ené jako suma org. C

V následující tabulce jsou uvedeny emisní parametry bodových zdroj , které byly
použity pro výpo et rozptylové studie:
Tab. . 2: Emisní parametry bodových zdroj
Zdroj

M NOx
[g/s]

M PM10
[g/s]

VS
[m3/s]

H
[m]

d
[m]

Sila
Z1-Z3

-

0,000967

0,293

14

0,1

0,03

1

Oh ev vody
Z4-Z5

0,0048

0,00006

0,0317

6,6

0,2

0,23

8

Vysv tlivky:

Pd
[h/den]

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
- ………..zdroj danou škodlivinu neemituje
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P edpokládané ro ní emise z technologických a spalovacích zdroj
v následující tabulce.

jsou uvedeny

Tab. . 3: Ro ní emise zne is ujících látek
Zne iš ující látka
Ro ní emise

NOx [kg/rok]

PM10 [kg/rok]

34,7

7,424

Plošné zdroje
Jako plošný zdroj emisí byly v rozptylové studii uvažovány emise z dopravy
nákladních vozidel a pohybu naklada e v areálu spole nosti CEMEX Czech
Republic, k. s.. Parkovišt osobních a nákladních vozidel byli zahrnuty do liniového
zdroje. Jako plošný zdroj emisí byly uvažované emise z temperování kameniva.
Temperování kameniva
Pro temperování kameniva budou používány dva generátory horkého vzduchu CIKKI
70 o výkonu 65 kW (celkový instalovaný výkon 130 kW) – hodinová spot eba
zemního plynu jednoho agregátu bude 6,4 m3/h. Agregáty nebudou opat eny
samostatným odkou ením, spaliny budou sou ástí oh átého výfukového vzduchu,
který bude procházet vrstvami kameniva a písku.
Nakládací plocha
Bude se jednat p edevším o pohyb nákladních vozidel dovážející suroviny a pohyb
naklada e. Dle zadavatele se bude jednat o pohyb 2 nákladních vozidel za den,
1 nákladního vozidla za hodinu. Uvažovaná rychlost vozidel v areálu 10 km/h,
uvažovaná ujetá vzdálenost na nakládací ploše 60 m.
Naklada
V areálu spole nosti CEMEX Czech Republic, k. s. bude provozován jeden naklada .
Emisní faktory pro použití kapalných paliv v pístových spalovacích motorech (kg/t)
podle p ílohy . 4 k vyhlášce MŽP . 356/2002 Sb., v platném zn ní:
NOx
50 kg/t
TZL
1,0 kg/t
VOC
6 kg/t, v rozptylové studii byl použít p edpoklad pro benzen 1/10 z VOC
= 1/10 z 6 = 0,6 kg/t
Tab. . 4: Emisní hodnoty z provozu naklada e
Zne iš ující látka

Hmotnostní tok [g/s]

Benzen

9,57*10-4

NOx

0,0797

PM10

1,59*10-3
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V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty hmotnostních tok na plošných zdrojích
b hem provozu zám ru.
Tab. . 5: Emisní hodnoty plošných zdroj
Plošný zdroj
Temperance
kameniva

Nakládací plocha

2 agregáty

Nákladní vozidla
+ naklada

Škodlivina

Hmotnostní tok
[g/s]

NOx

0,00569

PM10

7,11*10-5

Benzen

9,59*10-4

NOx

0,0799

PM10

1,61*10-3

Liniové zdroje
Automobilová doprava
Hlavním liniovým zdrojem zne išt ní bude doprava po stávající komunikaci – ulice
Topolová, která spojuje obce Benátecká Vrutice a Milovice.
Dle zadavatele rozptylové studie se bude jednat o pohyb 2 osobních vozidel za den
a 18 nákladních vozidel za den. Rozptylová studie byla po ítána pro nejhorší
možnou situaci, tedy 4 pr jezdy osobních automobil za den a 36 pr jezd
nákladních vozidel za den. Po výjezdu z areálu se vozidla napojí na p íjezdovou
komunikaci (úsek 1) a po výjezdu na ulici Topolová se vozidla napojí v pom ru 40 %
ve sm ru na obec Benátecká Vrutice (úsek 3) a na ulici Topolová (úsek 2), 20 %
vozidel se napojí na úsek 4 ve sm ru na Milovice.
Pro ú ely rozptylové studie byly uvažované komunikace rozd leny do 4 úsek
a v areálu spole nosti CEMEX Czech Republic k. s. byly komunikace rozd leny do
8 úsek (viz následující obrázky).
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Obr. . 6: Znázorn ní liniových zdroj – okolní komunikace

CEMEX Czech
Republic k. s.

1
2

3

4

Obr. . 7: Znázorn ní liniových zdroj – areál spole nosti

C
D

H

G

B

F
E

A

Množství benzenu, NOx a PM10 uvedené v tabulkách . 6 a . 7 bylo vypo teno
z tabelovaných emisních faktor .
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Tab. . 6: Emise z navazující automobilové dopravy na p íjezdové komunikaci
Zdroj emisí

Úsek 1
(50 km/h)

Úsek 1
(20 km/h)

Úsek 2,3
(50 km/h)

Úsek 2, 3
(20 km/h)

Úsek 4
(20 km/h)

Úsek 4
(50 km/h)

Po et pr jezd vozidel
OV/h

4

4

2

2

0

0

NV/h

8

8

3

3

2

2

Škodlivina

Hmotnostní tok [g/m/s]

Benzen

4,1*10-8

NOx

4,27*10-6

PM10

4,95*10-7

Benzen

7,7*10-8

NOx

7,64*10-6

PM10

9,75*10-7

Benzen

1,5*10-8

NOx

1,62*10-6

PM10

1,86*10-7

Benzen

2,9*10-8

NOx

2,89*10-6

PM10

3,65*10-7

Benzen

9*10-9

NOx

1,02*10-6

PM10

1,23*10-7

Benzen

1,8*10-8

NOx

1,86*10-6

PM10

2,43*10-7

Tab. . 7: Emise z navazující automobilové dopravy v areálu spole nosti
Zdroj emisí

Úsek A
(20 km/h)

Úsek B, F
(20 km/h)

Úsek C, E
(20 km/h)

Po et pr jezd vozidel
OV/h

4

-

-

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové

NV/h

8

4

3

Škodlivina

Hmotnostní tok [g/m/s]

Benzen

7,7*10-8

NOx

7,64*10-6

PM10

9,75*10-7

Benzen

3,6*10-8

NOx

3,72*10-6

PM10

4,87*10-7

Benzen

2,7*10-8

NOx

2,79*10-6

PM10

3,65*10-7
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Zdroj emisí

Po et pr jezd vozidel
OV/h

NV/h

Škodlivina

Benzen
Úsek D
(20 km/h)

Úsek G
(20 km/h)

-

-

Úsek H
(20 km/h)

1

2

1

Hmotnostní tok [g/m/s]

9*10-9

NOx

9,3*10-7

PM10

1,21*10-7

Benzen

1,8*10-8

NOx

1,86*10-6

PM10

2,43*10-7

Benzen

9*10-9

NOx

9,3*10-7

PM10

1,21*10-7

- v daném úseku se osobní vozidla nebudou pohybovat

Za azení zdroj
Výroba betonu (podle na ízení vlády . 615/2006 Sb.)
Podle zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní a na ízení vlády . 615/2006 Sb.
(p íloha .1, bod 3.6.) se p edpokládá, že se bude jednat o Kamenolomy
a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, t žba, úprava a zpracování
kameniva – p írodního i um lého, p íprava stavebních hmot a betonu, recykla ní
linky stavebních hmot.
Technologické linky pro zpracování kamene, zpracování kameniva a p ípravu
stavebních hmot a betonu a recykla ní linky o projektovaném výkonu vyšším než
25 m3/den.
Kategorie: st ední zdroj zne iš ování ovzduší
Technická podmínka provozu: Vnášení TZL do ovzduší je t eba snižovat a vylou it
v maximální mí e, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a p i operacích
kde dochází k emisím TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat
dle povahy procesu vodní clony, skráp ní, odprašovací nebo mlžící za ízení.
Technologie oh evu (podle na ízení vlády . 146/2007 Sb.)
Pro temperování kameniva budou používány dva generátory horkého vzduchu CIKKI
70 o výkonu 65 kW (celkový instalovaný výkon 130 kW) – malý zdroj zne iš ování
ovzduší.
Pro oh ev zám sové vody budou nainstalovány ty i plynové nást nné kotle
THERMO DUO 5 T o výkonu 48 kW (celkový instalovaný výkon 192 kW) – malý zdroj
zne iš ování ovzduší.
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2. Množství odpadních vod a jejich zne išt ní
Etapa výstavby zám ru
B hem výstavby zám ru budou vznikat splaškové odpadní vody. Pracovníci
stavebních firem budou využívat instalované chemické WC, které bude umíst né
p ímo v míst stavby. Produkce splaškových odpadních vod bude ádov shodná se
spot ebou pitné vody (do 2 400 litr za sm nu - v závislosti na po tu pracovník ).
Produkci odpadních vod v souvislosti se samotnou výstavbou nelze v sou asné dob
objektivn ur it, bude up esn na v rámci projektové p ípravy zám ru, resp. v plánu
výstavby.
Etapa provozu zám ru
Odpadní vody z technologie
Pro technologické ú ely výroby betonových sm sí je spot ebována voda jak
z vodovodního adu, tak voda z oplach a áste n i voda deš ová. Dle investora
bude p edpokládaná ro ní spot eba technologické vody cca 40 000 m3. Množství
spot ebované vody bude odvislé od množství vyrobeného betonu za den.
P i výrobním procesu erstvých betonových sm sí nevznikají žádné odpadní vody.
Voda, která vstupuje do výrobního procesu z stává vázána ve výrobcích. Voda
z výplachu erpadel, autodomícháva (i oplachu autodomícháva ) a technologie je
zp tn zpracovávána v recykla ním za ízení. V separátoru se šnekovým za ízením
se separuje cementová (kalová) voda od št rku. Cementová voda bude potrubím
svedena do kalové jímky, kde bude e ena e ícím za ízením proti usazování
cementu. Z kalové jímky bude cementová voda p e erpávána potrubím do
betonárny, kde je dávkována pres váhu kalové vody do mícha ky.
(Podrobn jší popis viz kapitola . B.I.6 technické a technologické ešení zám ru.)
Splaškové odpadní vody
Odvod splaškových vod ze sociálního za ízení provozní budovy bude proveden
kanaliza ní p ípojkou, která bude napojena na stávající kanaliza ní jednotku, která
bude ukon ena p ed objektem . kat. 271. Napojení p ípojky bude provedeno do
koncové šachty. Do kanaliza ní p ípojky budou napojeny pouze splaškové vody.
Produkce splaškových odpadních vod koresponduje s množstvím spot ebované pitné
vody (viz. bilance – kapitola . B. II. 2. Odb r a spot eba vody). Celková produkce
splaškových vod pro všechny objekty v areálu bude 0,36 m3/den (90,36 m3 rok-1).
Deš ové vody
Vnit ní komunikace a zpevn né plochy budou vyspádovány k západní a jižní ásti
areálu betonárny do krytých žlab a dvorních gul. Od dvorních gul budou vody
vedeny do sedimenta ní jímky, která je sou ástí recykla ního za ízení technologické
vody. Jedná se o soustavu jímek ze železového betonu B25, ve kterých je
zachycována oplachová a áste n také deš ová voda ze zpevn ných ploch areálu.
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Deš ová voda bude následn
výroby betonových sm sí.
cca 60,10 m2.

áste n využívána jako zám sová voda v procesu
Zastav ná plocha sedimenta ních jímek bude

P ebyte né deš ové vody z plochy budou odvád ny do p íkop podél komunikací
s tím, že budou zasakovány a retenovány. Návrh objemu vsakovací jímky byl
vypo ten tak, aby odtékalo množství deš ových vod jako doposud. P i návrhu jímky
není zohledn n vsak, který bude ov en vsakovací zkouškou do dalšího stupn
projektové dokumentace a jímka bude objemov zmenšena.
Stávající odtok deš ových vod je:
Intenzita srážky
Odvod ovaná plocha
Koeficient odtoku pro zelenou plochu
Celkový odtok

155 l/s/ha
3 371 m2
0,05
2,6 l/s

Výstavbou betonárny dochází ke zrychlenému odtoku vlivem navrhovaných
zpevn ných ploch. Celkový odtok z pozemku bude:
Zpevn né betonové plochy bez deponie
Parkovišt – p ed išt né vody p es odlu ova

1 551 m2 (koeficient odtoku 0,7)
120 m2 (koeficient odtoku 0,7)

Tab. . 8: Výpo et deš ových vod
Typy ploch
Zpevn né plochy
celkem
St echy
Deponie (št rky)
Zelené plochy

Plocha
1 671 m2

Koeficient odtoku
0,7

Qdéš
18,13 l/s

116 m2
761 m2
286 m2

0,9
0,1
0,05

1,62 l/s
1,18 l/s
0,22 l/s

Z tabulky vyplývá, že celkový odvod deš ových vod bude 21,15 l/s. Objem reten ní
nádrže pro deš ové vody je proto navrhován na cca 60 m3 (p i regulovaném odtoku
2,6 l/s).
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
áste n vsakem do terénu a áste n vrácena do výroby. 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.

3. Kategorizace a množství odpad
Nakládání s odpady b hem výstavby i provozu zám ru musí být ešeno v souladu se
zákonem . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon ,
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v platném zn ní (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s p íslušnými
provád cími p edpisy.
Pouze po dobu výstavby budou vznikat odpady typické pro stavební innosti
(zemní a stavební práce, montážní práce, vybavování stavby, úklidové práce, apod.).
Budou produkovány odpady charakteru nevyužitých ástí konstruk ních prvk (nap .
neupot ebené t snící fólie, zbytky potrubí, kabel , nevyužité ásti kovových
konstrukcí /železo, beton, železobeton a ocel, sm sné kovy/ aj.), odpady ze
stavebních prací a k nim se pojící jednotlivé druhy odpadních obal (papírové
a lepenkové obaly, plastové a kovové obaly od stavebních a montážních hmot,
betonu, aj.).
P i p íprav plochy pro realizaci zám ru, lze o ekávat vznik odpad p i odstra ování
bylinné a d evinné vegetace.
U odpadu, u kterého nelze vylou it kontaminaci nebezpe nými látkami, je nutné
provést hodnocení nebezpe ných vlastností odpad dle zákona o odpadech.
U odpad potenciáln kontaminovaných se provede test na vylou ení nebezpe ných
vlastností a to akreditovanou laborato í, podle výsledku hodnocení bude navržen
zp sob nakládání a odstran ní tohoto druhu odpadu.
Vznikající odpady budou t íd ny, odd len shromaž ovány a 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 v režimu odpad kategorie
nebezpe ný.
P esnou specifikaci konkrétních druh a množství jednotlivých druh odpad
z vlastního procesu výstavby lze up esnit až v provád cích projektech, kdy budou
známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Investor
vytvo í na staveništi pot ebné podmínky pro t íd ní a shromaž ování jednotlivých
druh odpad .
O ekávané druhy odpad vznikajících b hem p ípravy a výstavby zám ru jsou
uvedeny v následující tabulce.
Tab. . 9: P edpokládané druhy odpad vznikající p i výstavb zám ru
Kat. .

Kat.

Název

Vznik odpadu

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
obsahující organická rozpoušt dla nebo
jiné nebezpe né látky

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
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Kat. .

Kat.

Název

12 01 21

O

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

odpad vznikající b hem stavby

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

obaly stavebních hmot

15 01 02

O

Plastové obaly

obaly stavebních hmot apod.

15 01 03

O

D ev né obaly

obaly stavebních materiál a hmot
apod.

15 01 04

O

Kovové odpady

obaly stavebních materiál a hmot
apod.

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), istící tkaniny a ochranné
od vy zne išt né nebezpe nými látkami

odpad vznikající b hem stavby

16 01 18

O

Neželezné kovy

zbytky stavebních hmot - odpad
vznikající b hem stavby

17 01 01

O

Beton

zbytky stavebních hmot - odpad
vznikající b hem stavby

17 01 06

O

Sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel,
tašek a keramických výrobk obsahující
odpad vznikající b hem stavby
nebezpe né látky

17 01 07

O

Sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel, poškozené nebo jinak
tašek a keramických výrobk neuvedené
nepoužitelné stavební hmoty,
pod íslem 17 01 06
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

odpad vznikající b hem stavby,
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
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Kat. .

Kat.

Název

Vznik odpadu

17 04 05

O

Železo a ocel

zbytky, poškozené stavební
materiály - 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 11

O

Kabely neuvedené pod 17 04 10

odpad z instalací a rozvod

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 z celého areálu

20 03 01

O

Sm sný komunální odpad

odpad vznikající b hem stavby

Vysv tlivky:
O
odpady kategorie ostatní
N
odpady kategorie nebezpe ný
Poznámka: Pokud budou n které odpady kategorie ostatní i jejich ásti zne išt ny nebezpe nými
látkami, bude s t mito odpady nakládáno v režimu odpad kategorie nebezpe ný.

B hem provozu zám ru budou vznikat odpady charakteristické pro
probíhající p i výrob betonu.

innosti

Dále mohou v relativn malém množství vznikat odpady pocházející z úklidu,
užívání, údržby a oprav za ízení v prostorách areálu (nap . zbytky nát rových hmot,
zá ivky, odpady z údržby odlu ova e ropných látek, vzduchotechniky a klimatizace
apod.). Opravy strojního za ízení budou zajiš ovány odborným servisem na základ
smluvních vztah v etn zajišt ní nakládání s odpady vzniklými v rámci provedené
servisní innosti.
Odpady vznikající b hem výstavby i provozu zám ru budou odd len
shromaž ovány ve vhodných shromaž ovacích prost edcích (nádobách,
kontejnerech) a po jejich napln ní budou tyto odpady p edávány oprávn ným
osobám. P ípadn vznikající nebezpe né odpady budou 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 z t chto
odpad do okolního prost edí.
Shromaž ovací nádoby budou ozna eny v souladu se zákonem o odpadech.
V p ípad shromaž ovacích nádob s nebezpe nými odpady musí být tyto nádoby
opat eny katalogovým íslem a názvem druhu odpadu, výstražnými symboly
nebezpe nosti a jménem osoby zodpov dné 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 ného odpadu.
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Bude vedena pr b žná evidence o odpadech a zp sobech nakládání s nimi a pln ny
další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech a p íslušných provád cích
p edpis . Je t eba dbát na p edcházení vzniku odpad , omezovat jejich množství
a nebezpe né vlastnosti.
Jednotlivé druhy odpad musí být p edávány pouze osobám oprávn ným
k nakládání s t mito druhy odpad .
S upot ebenými zá ivkami, bateriemi apod. bude nakládáno v režimu zp tného
odb ru použitých výrobk (dle ustanovení §38 zákona .185/2001 Sb.).
V provád cích projektech budou uvedeny jednotlivé druhy odpad vznikající b hem
provozu zám ru, jejich p edpokládané množství a zp sob shromaž ování, t íd ní,
odstran ní i využití.
V následující tabulce jsou uvedeny odpady jejichž vznik lze o ekávat p i provozu
zám ru.
Tab. . 10: P edpokládané druhy odpad vznikající p i provozu zám ru
Katalog.
íslo

Kategorie

08 01 11

N

Odpadní barvy a laky obsahující
organická rozpoušt dla nebo jiné
nebezpe né látky

odpad z údržby

13 05 02

N

Kaly z odlu ova

odpad z údržby lapolu

13 05 03

N

Kaly z lapák ne istot

údržba za ízení

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

skladové prostory, p íjem,
expedice zboží

15 01 02

O

Plastové obaly

skladové prostory

15 01 04

O

Kovové obaly

skladové prostory

15 01 06

O

Sm sné obaly

skladové prostory

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 údržby

16 06 04

O

Alkalické baterie (krom baterií
uvedených pod íslem 16 06 03)

odpad z údržby

20 01 01

O

Papír a lepenka

skladové prostory

20 01 02

O

Sklo

údržba

20 01 21

N

Zá ivky a jiný odpad obsahující rtu

údržba skladových a
administrativních objekt

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 celého areálu

20 01 39

O

Plasty

odpad z celého areálu

Název
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Katalog.
íslo

Kategorie

20 01 40

O

Kovy

odpad z celého areálu

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

odpad z celého areálu

20 02 03

O

Jiný biologicky nerozložitelný odpad odpad z údržby areálu

20 03 01

O

Sm sný komunální odpad

Název

Vznik odpadu

odpad z celého areálu

Vysv tlivky:
O
odpady kategorie ostatní
N
odpady kategorie nebezpe ný
Poznámka: Pokud budou n které odpady kategorie ostatní i jejich ásti zne išt ny nebezpe nými
látkami, bude s t mito odpady nakládáno v režimu odpad kategorie nebezpe ný.

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

4. Hluk, vibrace a zá ení
Hluk
Na hlukovém pozadí u nejbližšího chrán ného venkovního prostoru staveb
a chrán ného venkovního prostoru má nejvýznamn jší podíl dopravní hluk vyvolaný
vzdálenou automobilovou, železni ní a leteckou dopravou, hluk vyvolaný
stacionárními zdroji umíst nými v posuzované lokalit a hluk vyvolaný domácím
zví ectvem.
Stávající hluková zát ž posuzované lokality (nulová varianta) ze všech stacionárních
zdroj hluku umíst ných v posuzované lokalit byla zmapována formou m ení.
M ení bylo provedeno v denní dob . Z m ení hluku v mimopracovním prost edí byl
zpracován protokol F-140/2008, který je sou ástí hlukové studie (p íloha oznámení
. 6). Umíst ní m ících bod je specifikováno v následující tabulce.
Tab. . 11: Umíst ní m ících míst
íslo m .
místa

Umíst ní m ících míst

1

Obytný d m .p. 909 – 2 m od severovýchodního rohu fasády ty podlažního
obytného domu

2

Obytný d m .p. 912 – 2 m od severozápadního rohu fasády ty podlažního
obytného domu

3

Rodinný d m .p.175 – severní roh hranice pozemku rodinného domu
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Tab. . 12: Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T (dB) ze všech
stacionárních zdroj hluku umíst ných v posuzované lokalit
íslo m ícího místa

Nam ené hodnoty LAeq,T [dB]

1

2

3

33,4

33,5

38,3

Nam ené hodnoty jsou reprezentativní pro nejhlu n jších 8 po sob jdoucích hodin v denní dob .

Na posuzovaném zám ru lze vyspecifikovat tyto zdroje hluku:
-

stacionární zdroje hluku (technologie betonárny, kolový naklada atd.)
dopravní hluk vyvolaný vozidly zajiš ujícími dopravní obslužnost zám ru

Stacionární zdroje
P i provozu zám ru lze p edpokládat vznik nových stacionárních zdroj
technologie betonárny, kolový naklada atd.
Parametry p edpokládaných stacionárních zdroj
v následující tabulce.

hluku –

hluku zám ru jsou shrnuty

Tab. . 13: Stacionární zdroje hluku umíst né pouze na zám ru
Zdroj hluku
1
2
3
4

elní kolový
naklada

Umíst ní

Po et

volnob h

venkovní prostor

pojezd

venkovní prostor

vysypávání do násypky

venkovní prostor

1

venkovní prostor

5

p esypávání dopravník - elevátor
kameniva
elevátor - zásobník

venkovní prostor

6

pneumatické erpání cementu

venkovní prostor

1
1

LAeq,T
[dB]

d

v
[m] [m]

72,0

5

75,0

5

81,0

5

81,0

5

2,0

78,0

5

2,0

74,0

5

2,5

G

H

I

1,5

OBSLUŽNÁ DOPRAVA NA Ú ELOVÝCH KOMUNIKACÍCH
úsek komunikace
po et pohyb vozidel za 8 hod
v denní dob

A

B

C

D

E

36/4 18/0 16/0 6/0 16/0

F

18/0 10/0 2/0

0/4

- ozna ení zdroj hluku a tras pojezdu v areálu zám ru viz obr. . 3 (viz hluková studie –
p íloha oznámení . 6)
- nákladní vozidla / osobní vozidla

Dopravní zdroje
Dalším zdrojem hluku bude dopravní hluk vyvolaný p edevším provozem nákladních
vozidel. Bude jednat o pohyb 2 osobních vozidel za den a 18 nákladních vozidel za
den. Hluková studie byla po ítána pro nejhorší možnou situaci, tedy 4 pr jezdy
osobních automobil a 36 pr jezd nákladních vozidel za den v denní dob .
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Tab. . 14: Po ty pr jezd vozidel
po et pohyb vozidel na daném úseku komunikace
1)

1

2

3

4

OV

0

329

448

239

NV

0

51

77

26

celkem

0

380

525

265

OV

4

2

2

0

NV

36

14

14

8

celkem

40

16

16

8

úsek komunikace
a) nulová varianta
denní doba
(T = 16 hod)
b) zám r
denní doba
(T = 16 hod)
1)

ozna ení jednotlivých úsek komunikací (viz. hluková studie obr. .4 – p íloha oznámení . 6)

Vibrace
Hlavními faktory, které ur ují intenzitu vibrací, je intenzita dopravy na p íjezdových
komunikacích a v areálu zám ru a stav geologického podloží. Ší ení nadlimitních
vibrací v pr b hu stavby a p i provozu zám ru do okolních objekt se
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.
Nep edpokládá se, že by ot esy vyvolané pr jezdem obslužné dopravy zám ru byly
p í inou statických poruch staveb situovaných v okolí využívané p íjezdové
komunikace.
Zá ení radioaktivní, elektromagnetické
Posuzovaný zám r není zdrojem radioaktivního, elektromagnetického a jiného
zá ení.

5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Z b žného provozu zám ru a p i dodržování legislativních p edpis a dále
navržených opat ení nevyplývají pro pracovníky, obyvatele a životní prost edí v okolí
areálu žádná významná rizika.
Riziko bezpe nosti provozu a lokálního zne išt ní životního prost edí by tedy
p edstavoval pouze p ípad mimo ádné události (v d sledku technické závady
i selhání lidského faktoru, p i nevhodné organizaci, nekázni apod.). Za
nejzávažn jší mimo ádné události z hlediska negativního vlivu na životní prost edí
a zdraví obyvatel lze považovat únik závadných látek a požár.

EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové

- 43 -

Výstavba betonárny v Milovicích – pr myslová zóna Topolová

Potenciální zdroje a náhodný únik závadných látek
P ípravné i stavební práce budou zabezpe eny tak, aby se riziko nestandardního
stavu a havárií minimalizovalo.
P i provozu betonárny je riziko úniku závadných látek minimální. Mimo ádným
událostem se p edchází technickými i organiza ními opat eními (pravidelnou
kontrolou skladovacích míst, zkouškami t snosti nádrží (jímek), kontrolou a údržbou
instalovaných za ízení, dodržováním provozních a pracovních postup a pracovní
kázn ) i samotným stavebním ešením objekt .
Pro výrobu betonové sm si budou používány plastifikátory, které budou v typových
plastových nádobách uskladn ných v samostatném kontejneru osazeném p ed
mísícím jádrem. Plastifikátory budou dopravovány erpadly a potrubím do vah
plastifikátor a z nich dávkovány do mícha ky. Plastifika ní p ísady se budou
dodávat v typových dvoupláš ových plastových nádobách o objemu 1 m3. Množství
skladovaných p ísad bude dle aktuální pot eby. Uskladn ní bude v samostatném
kontejneru o rozm ru 6 x 2,4 m p ed mísícím jádrem. V kontejneru bude uloženo
5 kontejner pro p ísady. Tyto kontejnery budou postaveny pod bezpe nostní nádrží
o obsahu 1 500 litr . V p íloze oznámení . 8 jsou p iloženy bezpe ností listy p ísad.
P ísady budou skladovány dle technických a bezpe nostních list . Jejich použití,
p sobení a chemická charakteristika je popsáno v kapitole B.II.3 Surovinové
a energetické zdroje.
Používané p ísady:
Readyplast P1, Readyplast Sp- Na, Glenium 110, Mischöl LP 78 a Mortan 84.
Mischöl LP 78
Skladování
Chránit p ed mrazem a zne išt ním. P i obvyklém skladování (uzav ená nádoba,
20°C) zaru uje výrobce trvanlivost min. 1 rok.
Bezpe nostní p edpisy
P i skladování a manipulaci je t eba dbát legislativních ustanovení. P i práci
s produktem se doporu uje používat pracovní od v a p i p e erpávání ochranné
brýle.
Mortan 84
Skladování
Chránit p ed mrazem a zne išt ním. P i obvyklém skladování (uzav ená nádoba,
20°C) zaru uje výrobce trvanlivost min. 1 rok. Nesmí zmrznout.
Bezpe nostní p edpisy
P i skladování a manipulaci je t eba dbát ustanovení vyhlášky . 6/1977 Sb. pro látky
uvedené v § 1 bod j) – jiné rozpustné voln skladovatelné látky.
P i práci s produktem se doporu uje používat pracovní od v a p i p e erpávání
ochranné brýle.
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Readyplast P1
Skladování
V uzav ených plastových obalech skladovat max 1 rok. Chránit p ed silným zah átím.
V p ípad
zamrznutí je t eba p ísadu p ed upot ebením ádn
rozmrazit
a homogenizovat. Výrobek je neho lavý.
Výrobek není toxický, avšak je nutno jej považovat za látku zdraví škodlivou.
Readyplast SP-NA
Skladování
V uzav ených plastových obalech skladovat max 1 rok. Chránit p ed silným zah átím.
V p ípad
zamrznutí je t eba p ísadu p ed upot ebením ádn
rozmrazit
a homogenizovat. Výrobek je neho lavý.
Výrobek není toxický, avšak je nutno jej považovat za látku zdraví škodlivou.
Glenium 110
P ípravek neobsahuje nebezpe né látky, proto není t eba p i manipulaci dodržovat
zvláštní bezpe nostní opat ení.
Skladování
V t sn uzav ených, p vodních kontejnerech. Materiál musí být p ed použitím
promíchán. Teplota ve skladovacím prostoru nesmí klesnout pod +5°C. Pokud dojde
ke zmrznutí materiálu, provádí se rozmrazování p i teplot +30°C a p ed dalším
použití se musí celý objem d kladn promíchat.
Dalším možným rizikem je úlet prachových ástic p i pln ní cementového sila. Pro
omezení možnosti úniku cementového prachu do ovzduší je silo vybaveno filtrem.
Riziko vzniku výbušného prost edí sm si prachového cementu se vzduchem v silu je
ošet eno uzemn ním sila, odsáváním vzdušiny ze sila, použitím prvk omezujících
vznik elektrostatické jiskry a apod.
Za ízení nebude zdrojem jiných rizik.
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.

-

Nakládání s látkami/p ípravky je nutné provád t tak, aby byly eliminovány
i drobné úkapy a fugitivní emise.
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-

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.

-

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 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.

-

V kontejneru, kde budou chemické p ípravky skladovány, budou uloženy
p ípravky a prost edky k p ípadnému odstran ní úkap a únik (nap . Vapex,...)

V p ípad úniku závadných látek na nezpevn nou plochu se bude postupovat
následovn :
1) ihned p erušit únik látek a odstranit možné zdroje vznícení,
2) zachytit a zneškodnit uniklou kapalinu,
3) odstranit a zneškodnit kontaminovanou zeminu.
Je nutné ihned p erušit nebo alespo omezit únik závadných látek – dle charakteru
mimo ádné události (do asn ut snit poškozená místa, otvory i praskliny (nap .
ut s ovací pastou i tmelem, fóliemi, využít náhradních nádob, apod.). Také je
d ležité z místa odstranit možné zdroje vznícení (vypnout chod stroje i mechanismu
apod.).
P i úniku závadných látek na nezpevn nou plochu je nutné dle možností zabránit
rozši ování látek do míst dosud nezamo ených a závadnou látku urychlen zachytit uniklou kapalinu p emístit do náhradní nádoby, zbytek zachytit pomocí savého
materiálu (sypký sorbent, piliny, sorp ní rohože atp.). Zne išt né sorbenty se
shromáždí do ozna ených PE pytl nebo ozna ených a uzav ených sud s víkem
a poté je t eba zajistit jejich odstran ní. Kontaminovanou zeminu je nutné urychlen
odstranit z terénu ru n (pomocí lopaty a krumpá e), nebo v p ípad v tšího rozsahu
úniku vyt žit pomocí strojní mechanizace a odvézt na zabezpe enou skládku
nebezpe ných odpad .
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.
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Požár
Riziko požáru je možné uvažovat nap . vlivem poruchy elektrického systému, vlivem
úniku zemního plynu (vlivem nap . net snosti spoje plynového potrubí, p i porušení
potrubí, únik plynu nedov ením uzáv ru potrubí, apod.), vlivem poruchy
i nestandardním provozem za ízení, používání látek a p ípravk , shromaž ováním
látek apod.).
Požár p edstavuje ohrožení vzhledem k nahromad ní ho lavých látek, p ípravk
a materiál . P i požáru by unikaly do ovzduší toxické zplodiny ho ení, u n kterých
škodlivin by mohlo dojít k p ekro ení jejich nejvyšších p ípustných krátkodobých
koncentrací v ovzduší.
P edpoklad dopadu na kvalitu vod v p ípad hasebního zásahu není velký a po
zásahu by bylo nutné provést posouzení (pr zkum) kontaminace a p ípadnou sanaci.
V p ípad vzniku havárie v technologii by bylo nutné umístit sorp ní hady tak, aby byl
zamezen únik p ny (prášku) mimo zpevn né plochy.
Vliv p sobení potenciálních mimo ádných událostí lze ozna it jako krátkodobý.
Pravd podobnost vzniku t chto nestandardních stav lze ú inn minimalizovat
vhodnými opat eními (technickými, organiza ními). Zám r bude projektován
s ohledem na požární rizika vyplývající z charakteru inností v etn nárok na
požární vodu. Objekty budou vybaveny hasícími p ístroji. V etap provozu zám ru
bude provád na pravidelná kontrola a údržba instalací a technologických za ízení
v rozsahu dle požadavk dodavatele a platné legislativy.
Pro p ípad vzniku požáru a zamezení následných škod musí být objekty vybaveny
hasícími p ístroji a odb rovým místem požární vody. B hem realizace budou
dodržovány sm rnice a provozní ád, b hem provozu se bude postupovat dle
požární sm rnice.
P ítomní pracovníci v p ípad požáru provedou likvidaci ohniska požáru (ru ními
hasícími prost edky - oxid uhli itý, hasící p na), pop ípad rozlivem vody nebo
zásypem vhodným interním materiálem. Požárn bezpe nostní sm rnice pro
provozovanou technologii budou vypracovány b hem dalšího stupn projektové
dokumentace.
Pracovníci budou d kladn proškoleni s provozním ádem a požárními p edpisy
a v oblasti bezpe nosti práce na pracovišti. B hem provozu zám ru se bude
kontrolovat dodržování pracovních postup a p edpis .
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C. ÚDAJE O STAVU
V DOT ENÉM ÚZEMÍ

ŽIVOTNÍHO

PROST EDÍ

I. Vý et nejzávažn jších environmentálních charakteristik
dot eného území
1. Dosavadní využívání a priority jeho trvale udržitelného využívání
Území Milovic a Benátecké Vrutice je situované severovýchodn od Lysé nad
Labem. P edstavuje jádrovou ást bývalého vojenského prostoru Mladá, která v pásu
od Benátecké Vrutice po Straky zahrnuje rozsáhlá zastav ná území v prostoru
Benátecká Vrutice – Milovice (Tábor I. a II.), dále obytné a provozní objekty letišt
Boží Dar. Jde o zcela výjime né území jak z hlediska polohy na okraji Pražského
metropolitního regionu, tak z hlediska rozsáhlých fond sociální a technické
infrastruktury, které jsou zde využití k dispozici.
Zájmové území pro výstavbu betonárny se nachází v pr myslové zón Topolová,
severozápadn od obce Milovice na katastrálním území Benátecká Vrutice.
Celá plocha budoucího areálu betonárny je svažitá k jihu, cca 4,38%. Nadmo ská
výška posuzované lokality je p ibližn 220 metr n. m.
Nejbližší obytný d m je vzdálen cca 225 m od st edu posuzovaného zám ru v obci
Milovice. Souvislá obytná zástavba obce Milovice je od zájmového území vzdálena
cca 1 000 m a tvo í ji p evážn bytové domy.
Betonárna bude sloužit jako výrobní za ízení betonových sm sí, které budou
rozváženy na stavby autodomícháva i, tedy pro výrobu transportbetonu. Uvažuje se
s klasickými betony, nebudou se vyráb t speciální betony (leh ené, rychlovazné
apod.).
V sou asnosti je lokalita i krajina v jejím okolí siln pozm n na inností lov ka. Širší
okolí hodnocené lokality m lo v minulosti specifický režim využití jako vojenský
újezd. V blízkém okolí p evládají ruderální porosty kolem budov bývalých vojenských
objekt . Na severu plocha pro stavbu betonárny sousedí s rozsáhlým opušt ným
vojenským cvi išt m, které má dnes charakter áste n degradované louky
zar stající náletovými d evinami.
Plochy ÚSES je t eba chránit p ed degradací nej ast ji antropogenního p vodu, p ed
zne išt ním složek životního prost edí, kultivací a ruderalizací.
P edpokladem trvale udržitelného využívání tohoto území je respektování všech
požadavk daných legislativou v oblasti životního prost edí a ochrany zdraví
obyvatelstva.
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2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace p írodních
zdroj
ešený zám r se nenachází v ochranném pásmu vodních zdroj
oblasti akumulace vod (CHOPAV).

ani v chrán né

Objekt bude konstruk n zabezpe en tak, aby nemohlo dojít p i provozu zám ru ke
zne išt ní podzemních a ni povrchových vod.
V území nejsou evidována výhradní ložiska nerostných surovin ani chrán ná
ložisková území. P írodní zdroje se v míst zám ru ani v bližším okolí nevyskytují.
V hodnoceném území se nenachází žádný dobývací prostor.

3. Schopnost p írodního prost edí snášet zát ž
Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky
Pojmy:
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.
P i návrhu lokálního systému ekologické stability se vychází z nadregionálního
a regionálního ÚSES a z vymezené kostry stability daného území. Lokální ÚSES
jednak navazuje na vyšší ÚSES, up es uje ho a zárove vytvá í. (Do regionálního
biokoridoru se vkládají menší biocentra lokálního významu.) V urbanizované krajin
pak jde i o propojení bioty m sta s volnou krajinou, o zlepšení životního prost edí
v etn podmínek pohody.
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.
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,
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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 se v blízkosti zám ru nenacházejí.
Územní systém ekologické stability
V míst zám ru se žádné prvky ÚSES nenachází. Zám r se nachází v ochranném
pásmu NRBK. Severn od zám ru je vedena osa nadregionálního biokoridoru
„Repinský d l – Žehu ská obora“. Dle vzdálenosti od uvažovaného zám ru, lze
p edpokládat, že zmín né prvky ÚSES nebudou plánovanou stavbou ani provozem
zám ru dot eny. Nadregionální a regionální prvky ÚSES jsou znázorn ny na
následujícím obrázku.
Obr. . 8: Nadregionální a regionální prvky ÚSES

Významné krajinné prvky
Na posuzované lokalit ani v bezprost edním okolí se registrované VKP nenacházejí.
V území se nacházejí následující VKP:
Mladá, 50 ha (pouze ást na území Milovic), oblast k ižovatky v míst bývalé
obce Mladá. Nachází se zde unikátní prosv tlené b ezové háje a vzácná pískomilná
spole enstva.
-

Dubice o rozloze 30 ha, jde o teplomilnou doubravu v lesním odd lení 70 a,b.

Pod Benáteckým vrchem (150 ha), nachází se zde vzácná travinobylinná
spole enstva s ohroženými druhy fauny a flóry.
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Zvlášt chrán ná území
Zvlášt chrán ná území nejsou v území dot eném zám rem registrovány.
Severovýchodn od zám ru se nachází p írodní park „Pod Benáteckým vrchem“.
Tento plochý bezlesí vrch leží na severním okraji obce Milovice, je sou ástí bývalého
vojenského výcvikového prostoru Mladá, který byl používán v letech 1904 – 1990,
mezi obcemi Lipník a Kbel. Rezervace se rozkládá na 68 ha.
Památné a významné stromy nejsou na plochách dot ených zám rem ani v jejich
blízkosti registrovány. V k.ú. Milovice nad Labem, na p. . 1774/1, v areálu
„Rakouského tábora“ se nachází stromo adí 20 památných strom platanu
javorolistého.
Zájmová lokalita se nenachází v chrán né oblasti p irozené akumulace vod (dále jen
CHOPAV).
Jiná zvlášt chrán ná území
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.
Pta í oblasti ani evropsky významné lokality se v okolí zám ru nenacházejí.
Stanovisko orgánu ochrany p írody podle § 45i zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní
zákona . 218/2004 Sb. je p ílohou oznámení . 3.
Území p írodních park
Území p írodních park se v míst zám ru ani v bližším okolí nevyskytují.
Území historického, kulturního nebo archeologického významu
M sto Milovice leží v nížin st edního Polabí nedaleko od Lysé n/L a Nymburka. Na
území dnešního m sta stávalo ve 14. století zemanské sídlo vladyky Holomka, které
se v archivních listinách nachází pod názvem “villa Milewicz”- tvrz Milevice. První
zmínka dle archiválií je ze 4.1.1396 v souvislosti s poz stalostí po manželce
Sperkov -Pavlín . Ve znaku m sta je umíst na st íbrná hlava srny s krkem a zlatým
jazykem, tento nejstarší doložený heraldický motiv se objevoval na st edov kých
pe etích rytí z Milovic. Srna je umíst na v zeleném štít s vybíhajícími t emi hroty
k hornímu okraji st íbrné hlavy štítu. Zelená barva má p ipomínat bohatství les
v regionu.
Nedílnou sou ástí historie je vznik vojenského újezdu Mladá v roce 1904, ve kterém
p sobily tyto armády- rakouskouherská, eskoslovenská, n mecká a sov tská.
V seznamu nemovitých kulturních památek je zapsána socha sv. Antonína
v Milovicích a kapli ka sv. Jana Nepomuckého v Benátecké Vrutici. P edm tem
památkového zájmu jsou dále zachovaná zástavba návsi, pseudogotický kostel sv.
Kate iny a fara v témže slohu, hospodá ský dv r vystav ný v 18. století na míst
bývalé tvrze (na východním okraji Milovic) a p vodní hmotová struktura zástavby
Benátecké Vrutice.
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ešený zám r se nenachází v území historického nebo kulturního významu.
Výskyt archeologických naleziš na posuzované lokalit nelze zcela vylou it. Jestliže
v pr b hu stavebních prací dojde k archeologickému nálezu, jsou stavebníci
jednotlivých zám r povinni ve smyslu zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
pé i, v platném zn ní, umožnit záchranný archeologický výzkum.
Území hust zalidn ná
Nejbližší obytný d m je vzdálen cca 225 m od st edu posuzovaného zám ru v obci
Milovice. Souvislá obytná zástavba obce Milovice je od zájmového území vzdálena
cca 1 000 m a tvo í ji p evážn bytové domy.
Realizace zám ru je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru m sta
Milovice, vyjád ení je p ílohou oznámení . 2.
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– vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základ dat za rok 2006.
Dle pracovník stavebního ú adu v Milovicích nejsou v posuzované lokalit známy
staré ekologické zát že. Nejbližší staré zát že jsou znázorn ny na následujícím
obrázku.
Obr. . 9: Nejbližší staré ekologické zát že (Geoportál CENIA)
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II. Stru ná charakteristika stavu složek životního prost edí
v dot eném území, které budou pravd podobn významn
ovlivn ny
1. Ovzduší
1.1. Klimatické faktory
Podle klimatické klasifikace náleží dot ená lokalita do teplé klimatické oblasti T 2.
Pro oblast T2 je charakteristické dlouhé teplé a suché léto, ; velmi krátké p echodné
období je krátké s mírným 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 tabulce . 15.
Tab. . 15: Klimatické charakteristiky oblasti T2 (Quitt, 1971)
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

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
Po et dn zamra ených
Po et dn jasných

40 - 50
120 - 140
40 - 50

Meteorologickou situaci pro pot ebu rozptylové studie popisuje v trná r žice, která
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/s, 5 m/s a 11 m/s).
Pro výpo et rozptylové studie byla použita v trná r žice pro lokalitu Milovice.
Odborný odhad v trné r žice zpracoval HMÚ Praha. Zobrazení v trné r žice je
v p íloze . 2 (viz rozptylová studie – p íloha . 5).
Z této v trné r žice vyplývá, že nejv tší etnost výskytu má západní vítr s 20,05 %.
etnost výskytu bezv t í je 18,20 %.
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Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 62,80 % p ípad , vítr o rychlosti od 2,5
do 7,5 m/s lze o ekávat v 34,00 % a rychlost v tru nad 7,5 m/s se vyskytuje v 3,20 %
p ípad .
I. a II. t ída stability po así v p ízemní vrstv
podmínky se vyskytují v 32,76 % p ípad .

atmosféry, tzn. špatné rozptylové

Charakteristika t íd stability a výskyt t íd rychlosti v tru vyplývají z následující tabulky:
Tab. . 16: T ídy stability atmosféry
T ída
stability
I

Rozptylové
podmínky
silná inverze, velmi špatný rozptyl

Výskyt t íd
rychlosti v tru (m/s)
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 ve 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.
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1.2. 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– vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základ dat za rok 2006.
Tab. . 17: Vymezení oblastí ze zhoršenou kvalitou ovzduší (v % území)
Stavební ú ad

PM10 (dIL)

M stský ú ad Milovice

100

Vysv tlivky: d IL – 24-hodinový imisní limit

Nejbližší m ící stanice benzenu, PM10 a NO2 se nacházejí ve St edo eském kraji.
M ící stanice:
Oxid dusi itý (NO2)
Ve St edo eském kraji se monitoring oxidu dusi itého provádí v 19 m ících
stanicích, nejbližší m ící stanicí je stanice . 1337 Rož álovice, kde nejsou uvedeny
hodinové koncentrace. Proto byla použita stanice . 1437 Mladá Boleslav.
Rož álovice, stanice . 1337 ( HMÚ), reprezentativnost: okrskové m ítko
(0,5
až 4 km), klasifikace stanice: poza ová, venkovská, zem d lská, p ím stská,
nadmo ská výška: 197 m, datum vzniku: 01.01.1996 – stanovení repr. konc.
pro osídlené ásti území.
Mladá Boleslav, stanice . 1437 ( HMÚ), reprezentativnost: oblastní m ítko –
m stské nebo venkov (4 až 50 km), klasifikace stanice: poza ová, m stská,
obytná, nadmo ská výška: 224 m, datum vzniku: 16.04.1998 – stanovení repr.
konc. pro osídlené ásti území, ur ení vlivu na zdrav. stav obyvatelstva.
Tab. . 18: Hodinové, denní, tvrtletní a ro ní charakteristiky NO2 nam ené v roce
2007 na stanici . 1337 a . 1437
Hodinové hodnoty
Stanice
.

Jednotka

1337

µg/m3

1437

µg/m3

Denní hodnoty

Max.

19
MV

VoL

50%
Kv

Max.

Datum

Datum

VoM

98%
Kv

Datum
72,1

95%
Kv

29,4

10.12.
134,9

99,9

0

17,4

91,2

30.11.

1.12.

0

78,4

28.11.

Limity pro rok 2007:
hodinový limit
hodinová mez tolerance

200,0 µg/m3
30,0 µg/m3
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49,9

tvrtletní hodnoty

Ro ní hodnoty

50%
Kv

X1q

X2q

X3q

X4q

X

S

N

98%
Kv

C1q

C2q

C3q

C4q

XG

SG

dv

11,0

11,9

12,9

12,4

14,8

13,0

8,98

359

39,5

84

91

92

92

10,5

1,98

1

19,9

20,3

34,9

14,7

23,2

13,36

346

58,8

87

91

92

20,1

1,72

16

ro ní limit
ro ní mez tolerance

76

40,0 µg/m3
6,0 µg/m3
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PM10
Ve St edo eském kraji se monitoring PM10 provádí na 19 m ících stanicích, nejbližší
m ící stanicí je stanice . 1337 Rož álovice a stanice . 1437 Mladá Boleslav –
charakterizace stanic je uvedena výše v textu.
Tab. . 19: Hodinové, denní, tvrtletní a ro ní charakteristiky PM10 nam ené v roce
2007 na stanici . 1337 a . 1437
Hodinové hodnoty
Stanice
.

Jednotka

1337

µg/m3

1437

µg/m3

Denní hodnoty

tvrtletní hodnoty

Ro ní hodnoty

Max.

95%
Kv

50%
Kv

Max.

36MV

VoL

50%
Kv

X1q

X2q

X3q

X4q

X

S

N

Datum

99,9%
Kv

98%
Kv

Datum

Datum

VoM

98%
Kv

C1q

C2q

C3q

C4q

XG

SG

dv

124,0

40,0

14

19,0

16,5

28,5

22,6

15,30

286

24.3.

29.11.

14

61,0

66

47

86

87

18,2

2,00

13

30,4

18,09

337

26,1

1,73

25

615,3

75,7

24,9

110,7

53,7

42

25,8

36,5

28,4

22,4

24.3.

258,6

99,1

16.3.

22.12.

42

84,2

87

91

92

Limity pro rok 2007:
denní limit

50,0 µg/m3

67

40,0 µg/m3

ro ní limit

Benzen
Ve St edo eském kraji se monitoring benzenu provádí pouze na m ících stanicích
. 1454 Kladno – st ed m sta a . 792 Veltrusy. Vzhledem k reprezentativnosti, nelze
údaje z t chto stanic 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, stanice . 1562 ( HMÚ), reprezentativnost: oblastní m ítko (desítky
až stovky km), klasifikace stanice: poza ová, venkovská, zem d lská,
p írodní, regionání, nadmo ská výška: 535 m, datum vzniku: 01.01.1985.
Tab. . 20: Hodinové, denní, tvrtletní a ro ní charakteristiky benzenu nam ené
v roce 2007 na stanici . 1562
Látka

Jednotka

BZN

µg/m3

M sí ní koncentrace
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,33

0,70

0,62

0,27

0,16

0,20

0,12

0,18

0,35

0,67

0,74

1,15

Limity pro rok 2007:
ro ní limit

5,0 µg/m3

ro ní mez tolerance

Ro ní
pr m r
0,46

3 µg/m3

Vysv tlivky k tabulkám . 18 - 20:
50 % Kv
95 % Kv
98 % Kv
99,9 % Kv

50 % kvantil
95 % kvantil
98 % kvantil
99,9 % kvantil
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X1q, X2q, X3q, X4q
C1q, C2q, C3q, C4q

tvrtletní aritmetický pr m r
po et hodnot, ze kterých je spo ítán aritmetický pr m r za
dané tvrtletí
ro ní aritmetický pr m r
ro ní geometrický pr m r
sm rodatná odchylka
standardní geometrická odchylka
po et m ení v roce
doba trvání nejdelšího souvislého výpadku
36. nejvyšší hodnota v kalendá ním roce pro daný asový
interval
po et p ekro ení limitní hodnoty LV
po et p ekro ení meze tolerance LV + MT
m sí ní aritmetický pr m r
m sí ní etnost m ení

X
XG
S
SG
N
dv
36 MV
VoL
VoM
Xm
mc

2. Geofaktory
Podle regionálního
je území sou ástí:
provincie:
soustavy:
podsoustavy:
celku:
podcelku:
okrsku:

geomorfologického len ní

eské republiky (Demek a kol., 2006)

eská vyso ina,
eská tabule,
St edo eská tabule,
Jizerská tabule,
Dolnojizerská kotlina,
Vrutická pahorkatina.

Vrutická pahorkatina
Okrsek p i jihovýchodním okraji Dolnojizerské tabule; plochá pahorkatina v povodí
Mlyna ice, Vlkavy a Jizery na ploše 47,99 km2. Je tvo ená slínovci, pís itými slínovci,
vápnitými prachovci a vápnitými jílovci jizerského souvrství st edního turonu
a kvartérními fluviálními sedimenty. Vytvá í se zde dv odlišné ásti: Ji ická plošina
na severu se spodnopleistocenními pís itými št rky p edstavuje ást opušt ného
údolního dna Jizery v inverzní poloze a Lyská pahorkatina na jihu vytvá í lenitý
erozn
denuda ní povrch sv deckých pahork
s pís itými št rky a písky
st edopleistocenních teras Labe a Vlkavy a úpatních kryopediment . Pahorkatinu
p etíná údolí Mlyna ice, mladopleistocenní opušt né údolí Vlkavy. Mezi významné
body pat í Benátský vrch 251,4 m, Na vini kách 228 m, Šibák 227,8 m.
Širší území náleží do Mladoboleslavského bioregionu (Culek a kol., 1996). Milovice
jsou situované v jeho jižním okraji. Celou oblast budují vápnité horniny svrchní k ídy
– slíny, slínovce, vápnité jílovce. Z pokryvných útvar zaujímají velké plochy
št rkopísky starých jizerských teras, budujících plošiny, št rk bývá asto zavle en do
sousedních slínových terén ; spraše tvo í jen menší ostrovy. Velký rozsah, ale malou
mocnost mají sedimenty nivní. Reliéf v málo odolných slínech je plošn
pahorkatinný, s oblými nevysokými návršími, širokými údolími s etnými úpadovitými
sníženinami.
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Pedologie
Zájmové území pro výstavbu betonárny se nachází v pr myslové zón Topolová,
severozápadn od obce Milovice na katastrálním území Benátecká Vrutice.
K trvalému záboru dojde realizací zám ru na pozemku 1376/4 (využití pozemku –
jiná plocha, druh pozemku – ostatní plocha. Na pozemku 1375/8 (využití pozemku jiná plocha, druh pozemku – ostatní plocha) a 1375/12 (využití pozemku - ostatní
plocha, druh pozemku – ostatní plocha).
Uvažované pozemky pro trvalý zábor v pr myslové zón
vícemén volné, na p. . 1375/8 je nepoužívaný podzemní kryt.

jsou v sou asnosti

Do asný zábor se vyžádá na pozemku 1376/4 (využití pozemku – jiná plocha, druh
pozemku – ostatní plocha), na pozemku 1376/1 (využití pozemku – jiná plocha, druh
pozemku – ostatní plocha) a na pozemku 1378 (využití pozemku - ostatní
komunikace, druh pozemku – ostatní plocha).
Výstavbou ani realizací zám ru nedojde k žádnému trvalému nebo do asného
záboru zem d lského p dního fondu ve smyslu zákona . 334/1992 Sb., o ochran
zem d lského p dního fondu (ZPF), ve zn ní pozd jších p edpis . V souvislosti
s realizací zám ru se nep edpokládá ani odn tí pozemk ur ených pro pln ní funkcí
lesa ve smyslu zákona . 289/1995 Sb. v platném zn ní.

3. Vodní pom ry
ešené území leží z v tší ásti v povodí Mlyna ice, z menší ásti v povodí Vlkavy
(Doubravy).
Mlyna ice ( . h. p. 1 – 04 – 07 – 042) pramení nad ešeným územím západn
Vápenska. Tok je v zastav né ásti souvisle upraven a k inundacím nedochází.
Mlyna ice odvádí odpadní vody z Milovic, Mladé a z Benátecké Vrutice. Vlkava
( . h. p. 1 – 04 – 07 – 008) prochází územím na východ . Protéká Straky a Zboží ko.
Zájmová lokalita se nenachází v zátopovém území. ešený zám r se nenachází
v ochranném pásmu vodních zdroj ani v chrán né oblasti akumulace vod
(CHOPAV).
V provozu zám ru se bude nakládat s látkami závadným vodám dle Zákona
. 254/2001 Sb. o vodách, v platném zn ní.

4. Biologické pom ry zájmového území
Širší území náleží do Mladoboleslavského bioregionu (Culek a kol., 1996). Milovice
jsou situované v jeho jižním okraji. Dominuje zde 2. bukovo-dubový vegeta ní stupe
s dubohabrovými háji a teplomilnými doubravami, poto ními luhy a bažinnými
olšinami i slatinami. Nereprezentativní ást je tvo ena vyššími št rkovými terasami
s acidofilními doubravami, místy i s borovicí. Recentn p evažuje pole, relativn
hojn jsou však zastoupeny vlhké louky, slatiny a v tší komplexy les , p evážn
nep vodních borových, ale asto též dubohabrových a dubových. V t chto lesích se
nachází vzácn jší teplomilná fauna. Význam mají i rybníky s navazujícími mok ady
s hnízdišti vodního ptactva.
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Obr. . 10: Posuzovaná lokalita

V sou asnosti je lokalita i krajina v jejím okolí siln pozm n na inností lov ka. Širší
okolí hodnocené lokality m lo v minulosti specifický režim využití jako vojenský
újezd. V blízkém okolí p evládají ruderální porosty kolem budov bývalých vojenských
objekt . Na severu plocha pro stavbu betonárny sousedí s rozsáhlým opušt ným
vojenským cvi išt m, které má dnes charakter áste n degradované louky
zar stající náletovými d evinami.
Na plochy opušt ných cvi iš je vázán výskyt ady rostlinných a živo išných druh ,
v etn zákonem zvlášt chrán ných taxon . Dot ená lokalita není sou ástí žádného
zvlášt chrán ného území, ani tudy neprochází územní systém ekologické stability
ve smyslu zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní.
Na lokalit ur ené ke z ízení betonárny byl b hem ervence roku 2008 proveden
biologický pr zkum zam ený na zjišt ní p ítomných druh rostlin a živo ich
s d razem na výskyt taxon chrán ných podle zákona . 114/1992 Sb., v platném
zn ní. Zpracovatelem biologického hodnocení byl Mgr. Jan Losík, Ph.D.
Na pozemcích p ímo dot ených stavbou se v sou asnosti nalézají neudržované
porosty, skupiny náletových d evin, zbytky budov a navážky odpadu. Ve v tšin
bylinných porost dominuje t tina k ovištní, kterou místy st ídá vále ka lesní. Ze
zástupc lu ní flóry typických pro teplejší oblasti zde najdeme nap . svízel si iš ový,
srpek obecný, hrachor hlíznatý, chrpa ekánek. Nechybí ani další obecn rozší ené
druhy jako ovsík vyvýšený, hrachor lu ní, mochna plazivá, i orka pestrá, jitrocel
prost ední, eb í ek obecný, bojínek lu ní, jahodník obecný, t ezalka te kovaná,
vikev pta í, epík léka ský, chrastavec rolní, hlavá žlutavý, bedrník obecný, klinopád
obecný a další. V severní polovin plochy se nachází podzemní budova, nad kterou
je díky omezení p dní vlhkosti vegetace idší a hojn ji se zde vyskytuje mrkev
obecná, komonice bílá, ekanka obecná, štírovník r žkatý, hadinec obecný, tolice
d telová a chrpa porýnská. Na hromadách pa ez a zeminy, která sem byla
v minulosti vyvezena se da í ruderálním druh m jako je lilek erný, merlík, pelyn k
ernobýl, he mánek léka ský, rmen rolní, kokoška pastuší tobolka, rdesno blešník,
divizna erná, turan ro ní, máta rolní, hluchavka bílá, kakost smrdutý, úhorník
mnohodílný a rýt žlutý.
Na celé ploše jsou rozptýleny mladé náletové d eviny (topol osika, trnovník akát,
javor klen, r že šípková, hloh, b íza b lokorá, topol kanadský, svída krvavá). Starší
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stromy se nacházejí podél severní hranice pozemku (lípa srd itá, jírovec ma al,
myrobalán). Zhruba v polovin sledované plochy se nachází vzrostlá liniová výsadba
lip srd itých, které z ejm rostly podél cesty odd lující severní ást plochy od h išt
nebo tenisového kurtu, který je v sou asnosti zcela zarostlý a áste n zavezený
vykácenými d evinami. U východního okraje lokality se v úrovni lipové výsadby
nachází mohutný javor mlé . Na ploše bývalého kurtu v jižní ásti plochy se
vyskytuje spontánn vzniklý porost b ízy b lokoré dopln ný je ábem pta ím a javory.
V podrostu t chto d evin najdeme ruderální druhy a t tinu k ovištní.
Plocha bývalého h išt je od p ístupové komunikace odd lena vzrostlou výsadbou
lípy srd ité. Poslední význa n jší d evinou na lokalit je starší ervenolistý kultivar
myrobalánu, který roste na západním okraji plochy. Celkem bylo na sledované ploše
zjišt no 121 druh vyšších rostlin. V tabulka . 1 v biologickém hodnocení (p íloha
oznámení . 4) je uveden p ehled zjišt ných druh vyšších rostlin.
Z hlediska výskytu živo ich má lokalita význam jako úkrytové stanovišt pro
bezobratlé a drobné obratlovce. Známky ast jšího výskytu v tších savc zjišt ny
nebyly, krom zajíce polního se zde pravideln vyskytuje ježek západní a b žní
drobní zemní savci jako myšice k ovinná (Apodemus sylvaticus), krtek obecný (Tapla
europaea), rejsek obecný (Sorex araneus). Z pták bylo pozorováno hnízd ní
hrdli ky zahradní (Streptopelia decaocto) a vylou eno není ani hnízd ní strnada
obecného (Emberiza citrinella), který zpíval v t sném okolí plochy. Výskyt
obojživelník zjišt n nebyl, z plaz byla na ploše nalezena siln ohrožená ješt rka
obecná (Lacerta agilis). Spole enstvo bezobratlých je dosti bohaté, p ímo na dot ené
ploše však nebyl zaznamenán výskyt zvlášt chrán ných druh s výjimkou
ohroženého meláka zemního (Bombus terrestris). Zajímavý je výskyt kriticky
ohrožené žábronožky letní (Branchipus schaefferi), která žije ve v tší louži na cest
jen pár metr od severozápadního rohu posuzované plochy.

5. Krajina
Oblast je typickou polabskou zem d lsky intenzivn využívanou krajinou s p evahou
orné p dy a travními porosty omezenými na nivy potok Vlkavy a Mlyna ice.
K rozsáhlé zástavb území mezi Benáteckou Vruticí a Milovicemi se p istoupilo
zejména v 70. a 80. letech. Vybudováno zde bylo do konce 80. let cca
3 500 vojenských byt a rozsáhlá, atypická vojenská ob anská vybavenost, která se
vymyká b žným m ítk m. Území mimo bývalý vojenský prostor je intenzivn
zem d lsky využívaná krajina s p evahou orné p dy bez výrazn jšího zastoupení
travních porost i jiných krajinných segment .
V bývalém vojenském prostoru se zachoval cenný pestrý p vodní genofond a cenný
lesní komplex.
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Obr. . 11: P íjezdová cesta (pohled jižním sm rem)

Zám r je situován do antropogenn zna n p em n né krajiny. Hodnocená stavba
se nachází na severním okraji pr myslové zóny Topolová, která postupn vzniká na
míst bývalých vojenských objekt na okraji zrušeného vojenského újezdu Mladá.
V bezprost edním okolí zám ru se nachází ada zchátralých a neobydlených objekt ,
který tvo í negativní prvky v krajin . Jižním sm rem od zám ru jsou situovány bytové
domy.
Stávající rozptýlená zele je zastoupena n kolika polními remízky a jako doprovodná
zele potok a komunikací. Zbytky p vodní vegetace se dochovaly pouze
v zem d lsky obtížn využitelných plochách
Zvlášt chrán ná území, území p írodních park , významné krajinné prvky a kulturní
dominanty se v míst zám ru ani v bližším okolí nevyskytují. Estetická kvalita
zájmové oblasti již byla narušena stávajícími plochami.

6. Obyvatelstvo
ešený zám r se nachází v Milovicích na k.ú. Benátecká Vrutice. Nejbližší obytný
d m je vzdálen cca 225 m od st edu posuzovaného zám ru v obci Milovice. Souvislá
obytná zástavba obce Milovice je od zájmového území vzdálena cca 1 000 m a tvo í
ji p evážn bytové domy.
V ásti obce Benátecká Vrutice je k trvalému pobytu p ihlášeno 8 490 obyvatel,
z toho je 3 105 muž nad 15 let, 1 087 chlapc do 15 let, 3 290 žen nad 15 let,
1 008 dívek do 15 let. (Tento stav je prezentován k 20. ervnu 2008 zdrojem
informací je Ministerstvo vnitra R.)
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7. Hmotný majetek
V míst areálu ani okolí se nenachází žádné další objekty, které by byly narušeny
plánovaným zám rem.
Ostatní složky životního prost edí
Ostatní složky životního prost edí v dot eném území pravd podobn
navrhovaným zám rem ovlivn ny.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM RU NA VE EJNÉ
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ
1.
Charakteristika možných vliv
a dohad jejich velikosti,
složitosti a významnosti (z hlediska pravd podobnosti, frekvence
a vratnosti)
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 je samostatnou p ílohou
. 7 oznámení.
Hodnocení rizika je postup, který využívá syntézu všech dostupných údaj podle
sou asného v deckého poznání pro ur ení druhu a stupn nebezpe nosti
p edstavovaného rizik vyplývajících z uvedených zjišt ní. Vlastní proces hodnocení
rizika se sestává ze ty základních krok : ur ení nebezpe nosti, vztah mezi dávkou
a odpov dí, hodnocení expozice a charakterizace rizika. Každé hodnocení rizika je
zatíženo nejistotami, které jsou uvedeny v záv ru každého hodnocení.
Z hlediska možných zdravotních rizik byly hodnoceny následující faktory: tuhé
zne iš ující látky (suspendované ástice frakce PM10), oxid dusi itý (NO2), benzen
a hluk.
Z provedeného hodnocení vliv zám ru „Výstavba betonárny v Milovicích –
pr myslová zóna Topolová“ na ve ejné zdraví vyplývají tyto hlavní záv ry :
-

Stávající imisní situace ve zne išt ní ovzduší oxidem dusi itým v hodnoceném
zájmovém území m že p ispívat ke zvýšení výskytu chronických onemocn ní
dýchacích cest a jejich symptom (o 0,3 %) a astmatických obtíží (o 0,9 %) u d tí
proti výskytu v nezatížené populaci. P ísp vky nového provozu k ro ním
koncentracím NO2 vypo tené pro nejbližší obytnou zástavbu v ádu max. setin
µg/m3 jsou z praktického hlediska nehodnotitelné a nemohou znamenat zm nu
zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo. Doporu ená limitní hodnota
koncentrace pro ro ní pr m r 40 µg/m3 (WHO 2005) nebude v lokalit
p ekro ena.
Ani v p ípad maximální hodinové koncentrace NO2 není t eba p edpokládat
v sou tu s imisním pozadím dosažení úrovn zdravotn významné koncentrace
dle WHO 2005 - 200 µg/m3 (nejvyšší p ísp vek k maximálním hodinovým
imisním koncentracím NO2 v lokalit byl vypo ten 6,59 µg/m3).

-

Sou asná situace ve zne išt ní ovzduší suspendovanými ásticemi PM10
m že p ispívat ke zvýšení výskytu chronických respira ních symptom u d tí
v zájmové lokalit ze 3 % o ekávaného výskytu v nezatížené populaci na 6,7 %.
P ísp vky nového provozu k ro ním koncentracím PM10 dosahují u nejbližší
obytné zástavby max. tisícin µg/m3, což na nemocnost v oblasti nem že mít vliv.
Nejvyšší denní p ísp vkové koncentrace ástic PM10 vlivem zám ru jsou
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v oblasti nejbližší obytné zástavby na základ rozptylové studie o ekávány max.
1,06 µg/m3.
Vypo tené imisní p ísp vky k denním ani ro ním koncentracím PM10
nep ekra ují sm rné koncentrace WHO 2005 - ro ní (20 g/m3) a 24 hodinovou
(50 g/m3).
Stávající situace ve zne išt ní ovzduší prachovými ásticemi PM10 není v území
p íznivá, avšak zám r tento stav významn neovlivní.
-

V p ípad benzenu bylo zjiš ováno teoretické navýšení pravd podobnosti vzniku
nádorového onemocn ní pro jednotlivce vlivem expozice p i provozu betonárny.
V sou asné dob bez realizace zám ru je vypo tené riziko 2,76 x 10-6, tedy max.
3 p ípady nádorového onemocn ní na 1 milión lidí p i celoživotní expozici, resp.
za 70 let. Navržený zám r neznamená žádnou zm nu rizika.

-

Z hlediska hlu nosti bude akustická situace ve sledovaném území po realizaci
zám ru bez významné zm ny - nár st hlukové zát že byl v hlukové studii
vypo ítán na max. +1,9 dB (pro hluk ze stacionárních zdroj a dopravy
spole n ).
V sou asnosti je možné v lokalit zaznamenat mírné obt žování hlukem
(v modelovém bod . 3), v bod . 1 jsou hodnoty ekvivalentní hladiny hluku na
hranici znamenající mírné obt žující ú inky.
Nár st ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v bod
. 3 po zprovozn ní
zám ru, a to maximáln o + 0,5 dB lze ozna it za minimální a subjektivn
nezaznamenatelný.
Nový provoz nebude mít z pohledu akustického p sobení vliv na zdravotní stav
obyvatel.

-

Tyto záv ry jsou zatíženy výše uvedenými nejistotami.

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 . Realizace zám ru je vyvolána pot ebou investora pružn reagovat na
poptávky v regionu.
V areálu betonárny budou zam stnáni 3 pracovníci.
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Vlivy na ovzduší a klima
Etapa výstavby zám ru
Fáze výstavby nebyla v rozptylové studii uvažována, emise z výstavby budou
vzhledem k fázi provozu zanedbatelné.
Zdrojem emisí ve fázi výstavby bude provoz stavebních mechanism na staveništi
a obslužná automobilová doprava na p íjezdových komunikacích. B hem výstavby
se mohou uvol ovat emise poletavého prachu (p i provád ní zemních prací, ze
skládek sypkých materiál aj.). 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, 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.
Etapa provozu zám ru
Hodnocení vliv na ovzduší vychází z modelových výpo t rozptylové studie, resp.
z o ekávaných imisních p ísp vk modelových látek v zájmovém území z nových
zdroj , které vzniknou v d sledku realizace zám ru.
Popis a základní charakteristika zdroj emisí je uveden v kapitole . B. III.1.
Zdrojem emisí bude uskladn ní cementu ve t ech venkovních silech, spalovací
zdroje (plynové generátory, plynové kotle), doprava vyvolaná zám rem a spalování
pohonných hmot v obslužných mechanismech.
Dalším zdrojem emisí z posuzované technologie bude také p eprava a manipulace
s kamenivem. Bude se jednat p edevším o manipulaci materiálu od zavážení
kameniva na boxové skládky a navážení kolovým naklada em do p ejímacího
zásobníku. Bude se jednat o emise p írodních sypkých materiál . Emise budou
závislé na aktuálních podmínkách (nap . na vlhkosti vzduchu a surovin, síle a sm ru
v tru). Vzhledem k v tším rozm r m by m ly tyto ástice pom rn rychle
sedimentovat a nem lo by docházet k jejich rozptylu do okolí. Z tohoto d vodu
manipulace s kamenivem nebyla v rozptylové studii uvažována.
Dále mohou být ví eny prachové ástice p i pojezdech obslužné dopravy
a mechanism po komunikacích a manipula ních plochách, tzv. sekundární
prašnost. Jemné ástice – prašný aerosol m že být (zejména v dob suchého
a v trného po así) transportován do velkých vzdáleností. Sekundární prašnost
nebyla v rozptylové studii uvažována.
Jako nejzávažn jší škodlivinou se z hlediska množství emisí a velikosti imisních
limit jeví oxidy dusíku, tuhé zne iš ující látky a benzen. Pro emise t chto
zne iš ujících látek byly provedeny výpo ty rozptylové studie.
Výpo et rozptylové studie pro emise zne iš ujících látek byl proveden p ísp vkovým
zp sobem.
P ísp vky imisních koncentrací zne iš ujících látek byly vypo teny v husté
geometrické síti referen ních bod . Parametry sít a zobrazení sít jsou uvedeny
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v p íloze oznámení . 5. Výpo et v síti byl proveden pro výšku 1,5 metru nad
terénem (p ibližná výška dýchací zóny lov ka).
Výpo et p ísp vk imisních koncentrací sledovaných látek byl proveden také pro
6 výpo tových bod mimo sí referen ních bod (viz. rozptylová studie - tab.
. 19 Sou adnice referen ních bod – p íloha oznámení . 5).
Imisní limity
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.
V tabulce . 21 jsou uvedeny imisní limity pro NO2, suspendované ástice PM10
a benzen a v tabulce . 22 jsou uvedeny meze tolerance pro NO2 a benzen v letech
2008 až 2009.
Tab. . 21: 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

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

-

Tab. . 22: Meze tolerance
Zne iš ující látka

Doba pr m rování

2008

2009

Oxid dusi itý

1 hodinu

20 µg.m-3

10 µg.m-3

Oxid dusi itý

1 rok

4 µg.m-3

2 µg.m-3

Benzen

1 rok

2 µg.m-3

1 µg.m-3

Výstupy modelových výpo t ve vybraných referen ních bodech
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 ve zvolených 6 výpo tových bodech mimo sí .
Hodnoty p ísp vk 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°.
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V následující tabulce . 23 jsou uvedeny vypo tené hodnoty p ísp vk imisních
koncentrací benzenu, NO2 a PM10 v každém zvoleném výpo tovém bod mimo sí .
Podrobné výpisy výpo t jsou v p ílohách . 3 – 5 (viz p íloha oznámení . 5), kde
jsou uvedeny p ísp vky imisních koncentrací benzenu, NO2 a PM10 ve všech
výpo tových bodech p i r zných pov trnostních podmínkách (p i r zné t íd stability
po así a rychlosti v tru).
U hodnot p ísp vk maximálních imisních koncentrací jsou uvedeny rovn ž
pov trnostní podmínky (t ídy stability po así a rychlosti v tru) p i kterých jsou tato
maxima dosahována. Uvedená krátkodobá maxima znamenají nejvyšší hodnoty
koncentrací ze všech t íd stability a p i takové rychlosti v tru, která je v dané t íd
stability nej etn jší.
Ve všech referen ních bodech jsou tato maxima dosahována 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 a v p ípad normálního a labilního teplotního zvrstvení a rychlého
rozptylu m že být tento rozdíl až ádový.
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 v trné r žici
pro posuzovanou lokalitu (viz rozptylová studie p íloha . 2 – p íloha oznámení . 5).
Proto jsou pro posouzení vhodn jší ro ní koncentrace zne iš ujících látek, p i jejichž
výpo tu je použita i v trná r žice.
Grafické znázorn ní vypo tených p ísp vk imisních koncentrací NO2 (maximálních
hodinových a pr m rných ro ních), PM10 (maximálních 24-hodinových a pr m rných
ro ních) a benzenu (pr m rných ro ních) ve form izolinií je sou ástí p ílohy
rozptylové studie – p íloha . 6 (p íloha oznámení . 4). Podrobné výpisy výpo t
p ísp vk imisních koncentrací benzenu, NO2 a PM10 ve všech referen ních bodech
v síti p i r zných pov trnostních podmínkách (p i r zné t íd stability po así
a rychlosti v tru) jsou k dispozici na vyžádání u zpracovatele rozptylové studie.
Tab. . 23: P ísp vek k imisním koncentracím zne iš ujících látek ve výpo tových
bodech mimo sí
Výpo tový
bod

Benzen

NO2

PM10

cmax
[µ
µg/m3]

cr
[µ
µg/m3]

cmax
[µ
µg/m3]

cr
[µ
µg/m3]

c24-hod
[µ
µg/m3]

cr
[µ
µg/m3]

1

0,6917

0,001807

6,5901

0,020113

1,0588

0,004604

2

0,6712

0,001776

6,4048

0,019850

1,0526

0,004555

3

0,4263

0,000886

4,6333

0,010751

0,6935

0,002651

4

0,3985

0,000855

4,3891

0,010428

0,6641

0,002590

5

0,2180

0,000288

2,6714

0,004158

0,3796

0,000932
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6

0,1278

0,000142

1,7183

0,002230

0,2284

0,000632

7

0,1178

0,000137

1,5884

0,002137

0,2144

0,000616

8

0,0866

0,000109

1,1897

0,001763

0,1468

0,000402

9

0,0780

0,000084

1,0287

0,001352

0,1269

0,000275

limit

nest.

5,0

200

40

50

40

Vysv tlivky:
cr
cmax
cmax-24-hod

p ísp vek k pr m rné ro ní imisní koncentraci benzenu ve výpo tovém bod mimo sí
maximální hodnota p ísp vk k hodinovým imisním koncentracím benzenu a NO2
ve výpo tovém bod mimo sí
maximální hodnota p ísp vk
k 24-hodinovým imisním koncentracím PM10
ve výpo tovém bod mimo sí

Stávající hodnoty imisních koncentrací benzenu, NO2 a PM10 p ímo v posuzované
lokalit nejsou známy. Stávající stav je prezentován hodnotami imisních koncentrací
zjišt ných na reprezentativních monitorovacích stanicích.
V kapitole C.II.1.2. Kvalita ovzduší jsou uvedeny hodnoty imisních koncentrací
benzenu nam ené v roce 2007 na stanici . 1562 Košetice (pr m rná ro ní
hodnota 0,46 µg/m3).
Hodnoty imisních koncentrací NO2 nam ené v roce 2007 na stanici . 1437 Mladá
Boleslav jsou uvedeny výše v textu. Nejvyšší hodinová imisní koncentrace NO2
nam ená v roce 2007 byla stanovena na 134,9 µg/m3 (30.11.), 98% Kv =
78,4 µg/m3. Pr m rná ro ní hodnota koncentrace NO2 byla stanovena na
23,2 µg/m3.
Hodnoty imisních koncentrací PM10 nam ené v roce 2007 na stanici . 1337
Rož álovice jsou uvedeny výše v textu. V roce 2007 byla nam ena nejvyšší
24-hodinová imisní koncentrace PM10 124,0 µg/m3 (24.3.), 98% Kv = 61,0 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 2007 byla 40,0 µg/m3 (29.11.).
V roce 2007 byl p ekro en stanovený 24-hodinový imisní limit 14x, hodnota
24-hodinového imisního limitu zvýšená o mez tolerance byla p ekro ena 14x.
Pr m rná ro ní hodnota koncentrace PM10 byla stanovena 22,6 µg/m3.
Hodnocení výsledk v síti referen ních bod
Výpo et rozptylové studie pro emise oxid dusíku, tuhých zne iš ujících látek
a benzenu byl proveden p ísp vkovým zp sobem.
V p íloze . 6 v rozptylové studii (p íloha oznámení . 5) jsou znázorn ny p ísp vky
k maximálním hodinovým, 24-hodinovým a pr m rným ro ním imisním koncentracím
benzenu, NO2 a PM10 ve form izolinií.
V následující tabulce jsou uvedeny vypo tené p ísp vky k imisní koncentraci
zne iš ujících látek ve stávající obytné zástavb , ve výšce dýchací zóny (cca 1,5 m).
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Tab. . 24: P ísp vek k imisním koncentracím zne iš ujících látek v síti referen ních
bod
Zne iš ující látka
Benzen

NO2

PM10

cr [µg/m3]

cmax [µg/m3]

cr [µg/m3]

c24-hod [µg/m3]

cr [µg/m3]

Vypo tený
p ísp vek

0 - 0,001

0-6

0 - 0,01

0 - 0,8

0 - 0,0025

% z limitu

0 - 0,02

0-3

0 - 0,025

0 - 1,6

0 - 0,00625

Limit

5

200

40

50

40

Vysv tlivky:
cr
p ísp vek k pr m rné ro ní imisní koncentraci zne iš ujících látek ve výpo tovém
bod mimo sí
cmax
maximální hodnota p ísp vk
k hodinovým imisním koncentracím NO2
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

V kapitole C.II.1.2. Kvalita ovzduší jsou uvedeny hodnoty imisních koncentrací
benzenu nam ené v roce 2007 na stanici . 1562 Košetice (pr m rná ro ní
hodnota 0,46 µg/m3).
Hodnoty imisních koncentrací NO2 nam ené v roce 2007 na stanici . 1437 Mladá
Boleslav jsou uvedeny výše v textu. Nejvyšší hodinová imisní koncentrace NO2
nam ená v roce 2007 byla stanovena na 134,9 µg/m3 (30.11.), 98% Kv =
78,4 µg/m3. Pr m rná ro ní hodnota koncentrace NO2 byla stanovena na
23,2 µg/m3.
Hodnoty imisních koncentrací PM10 nam ené v roce 2007 na stanici . 1337
Rož álovice jsou uvedeny výše v textu. V roce 2007 byla nam ena nejvyšší 24hodinová imisní koncentrace PM10 124,0 µg/m3 (24.3.), 98% Kv = 61,0 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 2007 byla 40,0 µg/m3 (29.11.).
V roce 2007 byl p ekro en stanovený 24-hodinový imisní limit 14x, hodnota
24-odinového imisního limitu zvýšená o mez tolerance byla p ekro ena 14x.
Pr m rná ro ní hodnota koncentrace PM10 byla stanovena 22,6 µg/m3.
Záv r
P edm tem rozptylové studie bylo posouzení p edkládaného zám ru, výstavba nové
betonárny CEMEX Czech Republic, k. s., na kvalitu ovzduší. Hlavní výrobní program
spole nosti CEMEX Czech Republic, k. s. se bude zam ovat na výrobu
transportbetonu.
Hodnoty pozadí p ímo v posuzované lokalit nejsou známy, hodnoty nam ené
na okolních imisních stanicích jsou uvedeny v kapitole C.II.1.2. Kvalita ovzduší.
V sou asné dob i po vybudování nového výrobního komplexu a jeho uvedení do
provozu nebude docházet k p ekra ování imisních limit
posuzovaných
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zne iš ujících látek s výjimkou 24-hodinového imisního limitu pro PM10. 24-hodinový
imisní limit byl na nejbližší m ící stanici v roce 2007 p ekro en 14x, imisní limit
p ipouští p ekro ení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok. P ísp vek posuzovaného zám ru
bude však minimální.
Vzhledem k výše uvedeným skute nostem souhlasí zpracovatel rozptylové
studie s posuzovaným zám rem, tj. vybudováním nové betonárny CEMEX
Czech Republic, k. s. v pr myslové zón Topolová Milovice s tím, že realizace
a provoz zám ru budou provedeny v souladu s rozptylovou studií a budou
respektována doporu ení zpracovatele rozptylové studie.
Vlivy na hlukovou situaci
Podkladem pro toto hodnocení byly výsledky modelových výpo t hlukové studie
(viz p íloha oznámení . 6). V této studii byla hluková zát ž modelována pro
3 výpo tové body – u chrán ného venkovního prostoru a chrán ného venkovního
prostoru staveb v blízkosti zám ru a do blízkosti p íjezdových tras k zám ru.
(Umíst ní výpo tových bod viz. následující tabulka.)
Tab. . 25: Umíst ní výpo tových bod
íslo
bodu

Umíst ní

Výška
bodu
[m]

Chrán ný venkovní prostor a chrán ný venkovní prostor staveb
1

Obytný d m .p. 909 – 2 m od severovýchodního rohu fasády
ty podlažního obytného domu
Tento bod je volen p edevším pro posouzení vlivu hluku z dopravy
zám ru ve sm ru na obec Milovice po ulici Topolová.

3 10

Obytný d m .p. 912 – 2 m od severozápadního rohu fasády
ty podlažního obytného domu
2

Jedná se o nejbližší chrán ný venkovní prostor staveb. Tento bod je
volen pro posouzení vlivu stacionárních zdroj hluku a hluku z dopravy
zám ru ve sm ru na obec Milovice.

3 10

Tento bod sou asn slouží jako kalibra ní bod.
Rodinný d m .p.175 – severní roh hranice pozemku rodinného domu
3

Tento bod je volen p edevším pro posouzení vlivu hluku z dopravy
zám ru ve sm ru na obec Benátecká Vrutice.

3

Nár st hlukové zát že je ešen, vzhledem k stávající a p edpokládané hlukové
situaci v posuzované lokalit vyvolané zprovozn ním zám ru. Výpo et stávající
i p edpokládané hlukové situace byl proveden pro hluk ze stacionárních zdroj
hluku, pro dopravní hluk a pro hluk ze stacionárních zdroj hluku i dopravy spole n .
Modelový výpo et byl u všech posuzovaných zdroj hluku proveden pro níže
uvedené režimy provozu:
a) nulová varianta - stav v roce 2009 bez realizace zám ru
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b) pouze zám r
c) aktivní varianta - stav v roce 2009 s realizací zám ru
Hygienické limity
Nejvyšší p ípustné hladiny hluku jsou uvedeny v na ízení vlády
“O ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací”.

. 148/2006 Sb.

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 podle tabulek.
Tab. . 26: Korekce pro stanovení nejvyšších p ípustných hodnot hluku v chrán ném
venkovním prostoru a v chrán ných venkovních prostorech staveb
Druh chrán ného prostoru
Chrán ný venkovní prostor staveb l žkových
zdravotnických za ízení v etn lázní
Chrán ný venkovní prostor l žkových
zdravotnických za ízení v etn lázní
Chrán ný venkovní prostor ostatních staveb
a chrán ný venkovní prostor

Korekce dB.
1)

2)

3)

4)

-5

0

+5

+ 15

0

0

+5

+ 15

0

+5

+ 10

+ 20

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
hluku6), 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.

Kone né posouzení p ísluší místn p íslušnému územnímu pracovišti krajské
hygienické stanice, stejn jako ur ení korekcí a stanovení opat ení v p ípad
p ekro ení povolených hodnot.
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Na základ na ízení vlády . 148/2006 Sb. vyplývá pro zájmové území stanovení
hygienických limit uvedené v následující tabulce.
Tab. . 27: D sledky pro ešení
Základní hladina akustického tlaku A

LAeq,T = 50 dB

KOREKCE NA MÍSTNÍ PODMÍNKY
Stacionární zdroje hluku
Chrán né venkovní prostory staveb

0 dB

Dopravní hluk
5 dB 1)

Chrán né venkovní prostory staveb
KOREKCE NA DENNÍ DOBU
Den 0600 - 2200 hod (T= 16 hod)

0 dB

VÝSLEDNÁ NEJVYŠŠÍ P ÍPUSTNÁ EKVIVAL. HLADINA AK. TLAKU A LAeq,T
Stacionární zdroje hluku
Chrán né venkovní prostory staveb a chrán né venkovní prostory
Dopravní hluk

LAeq,8h = 50 dB

1)

Chrán né venkovní prostory staveb a chrán né venkovní prostory
1)

LAeq,16h = 55 dB

korekce je stanovena pro hluk z dopravy na ve ejných komunikacích

Stacionární zdroje hluku
Modelový výpo et je proveden pro hluk ze stacionárních zdroj hluku umíst ných na
posuzovaném zám ru.
Tab. . 28: P epo et hladiny akustického tlaku A LAeq,T ze stacionárních zdroj hluku
vyvolaných zprovozn ním zám ru na 8 nejhlu n jších po sob jdoucích denních
hodin
po et
zdroj

Zdroj hluku
1
2
3
4

elní kolový
naklada

LAeq,T

d

t

LAeq,T´

[dB]

[m]

[min]

[dB]

volnob h

1

72,0

5

45

61,7

pojezd

1

75,0

5

45

64,7

vysypávání do násypky

1

81,0

5

45

70,7

dopravník - elevátor

1

81,0

5

60

72,0

elevátor - zásobník

1

78,0

5

60

69,0

1

74,0

5

140

68,6

5

p esypávání
kameniva

6

pneumatické erpání cementu

OBSLUŽNÁ DOPRAVA V AREÁLU ZÁM RU
úsek komunikace
po et pohyb vozidel za 8 hod
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I

2/0

0/4

- 72 -

Výstavba betonárny v Milovicích – pr myslová zóna Topolová

LAeq,T
d
t
LAeq,T ´
v

hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti d od zdroje hluku
vzdálenost ve které byla m ena LAeq,T od zdroje hluku
doba chodu zdroje hluku v pr b hu jednoho pracovního dne
hladina akustického tlaku A p epo tena na 8 po sob jdoucích nejhlu n jších denních hodin
výška nad terénem

Modelové výpo ty
Modelový výpo et byl proveden pro 3 výpo tové body ve výšce 3 a 10etr a to
v denní dob . Byly porovnány následující varianty: nulová varianta (stávající stav),
pouze zám r, aktivní varianta (stávající stav + zám r). Dále byla uvedena zm na
aktivní varianty oproti nulové variant .
Tab. . 29: Ekvivalentní hladina akustického tlaku A ze stacionárních zdroj hluku
rok 2008

Ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T [dB]

výpo tový bod

1

Výška nad terénem

3m

2
10 m

3m

3
10 m

3m

DENNÍ DOBA - nejhlu n jších po sob jdoucích 8 h
a) nulová varianta

33,4

33,5

38,3

b) zám r

40,5

44,5

40,3

42,6

24,8

c) aktivní varianta

41,3

44,8

41,1

43,1

38,5

zm na c) oproti a)

+ 7,9

+ 11,4

+ 7,6

+ 9,6

+ 0,2

Stávající hluková zát ž posuzované lokality (nulová varianta) ze všech stacionárních
zdroj hluku umíst ných v posuzované lokalit byla zmapována formou m ení.
M ení bylo provedeno v denní dob . Z m ení hluku v mimopracovním prost edí byl
zpracován protokol F-140/2008, který je sou ástí hlukové studie (p íloha oznámení
. 6).
Dopravní hluk
Modelový výpo et byl proveden pro 3 výpo tové body ve výšce 3 a 10 metr a to
v denní dob . Byly porovnány následující varianty: nulová varianta (stávající stav),
pouze zám r, aktivní varianta (stávající stav + zám r). Dále byla uvedena zm na
aktivní varianty oproti nulové variant .
Tab. . 30: Ekvivalentní hladina akustického tlaku A z dopravního hluku
Ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T [dB]
Výpo tový bod

1

Výška nad terénem
DENNÍ DOBA

3m

2

3

10 m

3m

10 m

3m

50,0

46,9

47,6

51,9

6 - 22 hod (T = 16 hod)

a) nulová varianta
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Ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T [dB]
Výpo tový bod

1

2

3

Výška nad terénem

3m

10 m

3m

10 m

3m

b) zám r

41,8

42,8

40,7

41,6

43,1

c) aktivní varianta

49,8

50,8

47,8

48,6

52,4

zm na c) oproti a)

+ 0,8

+ 0,8

+ 0,9

+ 1,0

+ 0,5

Stacionární zdroje hluku a doprava
Výpo et celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T ze stacionárních
zdroj hluku a dopravního hluku sou asn je uveden v následující tabulce.
Tab. . 31: Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T ze stacionárních zdroj
hluku a dopravního hluku spole n
Výpo tové místo LAeq,T [dB]
1

2

3

3m

10 m

3m

10 m

3m

SH

33,4

33,4

33,5

33,5

38,3

DH

49,0

50,0

46,9

47,6

51,9

SH plus DH

49,1

50,1

47,1

47,8

52,1

SH

40,5

44,5

40,3

42,6

24,8

DH

41,8

42,8

40,7

41,6

43,1

SH plus DH

44,2

46,7

43,5

45,1

43,2

SH

41,3

44,8

41,1

43,1

38,5

DH

49,8

50,8

47,8

48,6

52,4

SH plus DH

50,4

51,8

48,6

49,7

52,6

zm na c) oproti a)

+ 1,3

+ 1,7

+ 1,6

+ 1,9

+ 0,5

DENNÍ DOBA
a) nulová varianta

b) zám r

c) aktivní varianta

vysv tlivky:
SH
- stacionární zdroje hluku
DH
- dopravní hluk ze silni ní dopravy
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Stacionární zdroje hluku
Tab. . 32: Porovnání s hygienickými limity
Ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T [dB]
1

2

3

3m

10 m

3m

10 m

3m

Hygienický limit

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Nulová varianta - režim a)

33,4

33,4

33,5

33,5

38,3

Hygienický limit spln n

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Pouze zám r - režim b)

40,5

44,5

40,3

42,6

24,8

Hygienický limit spln n

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Aktivní varianta - režim c)

41,3

44,8

41,1

43,1

38,5

Hygienický limit spln n

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Nár st c) oproti a)

+ 7,9

+ 11,4

+ 7,6

+ 9,6

+ 0,2

DENNÍ DOBA (T = 8 h)

Z tabulky vyplývá, že ve všech modelových bodech i u všech ešených variant
(nulová, zám r, aktivní) budou spln ny hygienické limity pro hluk ze stacionárních
zdroj hluku v denní dob . Dominantním zdrojem hluku bude výrobní technologie
betonárny.
Dopravní hluk
Tab. . 33: Porovnání s hygienickými limity
Ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T [dB]
1

2

3

3m

10 m

3m

10 m

3m

Hygienický limit

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

Nulová varianta - režim a)

49,0

50,0

46,9

47,6

51,9

Hygienický limit spln n

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Pouze zám r - režim b)

41,8

42,8

40,7

41,6

43,1

Hygienický limit spln n

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Aktivní varianta - režim c)

49,8

50,8

47,8

48,6

52,4

Hygienický limit spln n

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Nár st c) oproti a)

+ 0,8

+ 0,8

+ 0,9

+ 1,0

+ 0,5

DENNÍ DOBA (T = 16 h)
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Z tabulky vyplývá, že ve všech modelových bodech i u všech ešených variant
(nulová, zám r, aktivní) budou spln ny hygienické limity pro hluk z dopravy na
ve ejných komunikacích v denní dob .
I po zprovozn ní zám ru bude ve všech modelových bodech dominantním zdrojem
hluku, hluk vyvolaný stávající silni ní dopravou a podíl hluku vyvolaný dopravní
obslužností zám ru, lze ozna it za minimální a subjektivn nezaznamenatelný.
Stacionární zdroje hluku a doprava
K nejvyššímu nár stu dojde v modelových bodech . 1 a 4, které jsou nejblíže
k posuzovanému zám ru. Hlavní vliv na nár st hluku budou mít stacionární zdroje
hluku zám ru. Nár st ekvivalentní hladiny akustického tlaku A po zprovozn ní
zám ru lze o ekávat nejvýše o + 1,9 dB. I p es tento nár st budou sou asn spln ny
hygienické limity pro hluk z dopravy i pro hluk ze stacionárních zdroj hluku v denní
dob .
Nár st ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v modelovém bod
. 3 po
zprovozn ní zám ru (aktivní oproti nulové variant ) a to maximáln o + 0,5 dB lze
ozna it za minimální a subjektivn nezaznamenatelný.
Protihluková opat ení
P i dodržení vstupních akustických parametr použitých v modelovém výpo tu, a to
v etn dodržení maximálního po tu pr jezdu vozidel vyvolaných provozem zám ru,
nejsou u posuzovaného zám ru nutná žádná protihluková opat ení.
Záv r
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A vyvolaná pouze zám rem by na žádném
modelovém bodu nem la p ekro it požadované hygienické limity pro chrán ný
venkovním prostor a chrán ný venkovní prostor staveb, které jsou vymezené
v na ízení vlády . 148/2006 Sb. „O ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku
a vibrací“.
V modelových bodech, ve kterých lze o ekávat nár st hlukové zát že aktivní oproti
nulové variant , budou spln ny hygienické limity pro hluk z pozemní dopravy na
ve ejných pozemních komunikacích i pro hluk ze stacionárních zdroj hluku v denní
dob .
Skute nou hlukovou situaci bude možné ov it až p ímým m ením hladin
akustického tlaku A po zprovozn ní zám ru.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Výstavbou nebude zasažen žádný povrchový tok. Nep edpokládá se negativní
ovlivn ní kvality povrchových a podzemních vod. Dot ená lokalita se nenachází
v záplavovém území. Zám r - není situován do chrán né oblasti p irozené
akumulace vod ani v ochranném pásmu vodních zdroj .
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Etapa výstavby zám ru
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 plochy k tomu ur ené. 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.
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.
Provozní technologická voda bude spot ebovávána p i výstavb , k išt ní vozidel,
stroj (pop . k ochran proti nadm rné prašnosti). Dále bude v p ípad zne išt ní
komunikací používána voda pro išt ní komunikací b hem stavby. Množství vody
spot ebované b hem výstavby nelze v sou asné dob objektivn stanovit.
Množství pitné vody bude záviset na po tu pracovník a dob trvání výstavby.
Pr m rný p edpokládaný po et pracovník na stavb bude do 20 pracovník . Ve fázi
výstavby bude pro pracovníky stavebních firem z ízeno mobilní sociální za ízení. Pro
pitné ú ely bude používána balená pitná voda (pop . pitná voda ze
stávajícího vodovodu). P edpokládá se, že v dob výstavby bude spot eba vody pro
sociální ú ely (voda k pití, WC, sprchy) init do 2 400 litr /sm nu v závislosti na
po tu pracovník .
B hem výstavby zám ru budou vznikat splaškové odpadní vody. Pracovníci
stavebních firem budou využívat instalované chemické WC, které bude umíst né
p ímo v míst stavby. Produkce splaškových odpadních vod bude ádov shodná se
spot ebou pitné vody (do 2 400 litr za sm nu - v závislosti na po tu pracovník ).
Produkci odpadních vod v souvislosti se samotnou výstavbou nelze v sou asné dob
objektivn ur it.
Etapa provozu zám ru
Betonárna bude spot ebovávat pitnou vodu jak pro sociální, tak pro technologické
ú ely.
Voda z vodovodního adu bude využita pro sociální ú ely. Vlastní p ípravna jídel
bude p izp sobena pouze k oh evu. P edpokládaná bilance spot eby vody je
stanovena pomocí odhadované spot eby vody na jednoho zam stnance.
P edpokládaná ro ní spot eba bude cca 90,36 m3/rok-1.
Betonárna bude zásobena vodou z vodovodní místní sít . Napojení bude provedeno
na stávající vodovodní ad PVC 225 na odbo ku. Vodovodní p ípojka bude navržena
PE 90 z d vod zajišt ní požární vody a bude ukon ena ve vodom rné šacht za
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oplocením. Množství spot ebované vody bude odvislé od množství vyrobeného
betonu za den. Dle investora bude p edpokládaná ro ní spot eba technologické vody
cca 40 000 m3.
Jako zám sová voda v technologii výroby betonových sm sí bude používána jednak
istá voda z vodovodního adu a jednak kalová (cementová) voda z recyklingu.
Voda pro technologické ú ely betonárny bude shromaž ována v tepeln izolované
beztlakové akumula ní nádrži o objemu 22 m3, ze které bude pomocí AT stanice
erpána a dopravována do mísícího centra a k recyklingu. V zimním období bude
nádrž využívána pro oh ev zám sové vody. Pro zimní období bude z vodovodního
adu vysazena odbo ka pro samostatnou v tev studené vody pro recykling
a odbo ka DN 50 potrubí studené vody k váze vody, aby mohlo být zajišt no
sm šování teplé a studené vody p ed mícha kou.
Oh átá voda bude p ed vstupem do váhy vody sm šována se studenou vodou na
požadovanou nastavenou teplotou (nap . 50°C). Tímto opat ením a vhodnou volbou
velikosti akumula ní nádoby se zajistí dostate né množství teplé vody po celou
provozní dobu.
U separátoru bude umíst na vodovodní šachtice s p ívodem isté vody, ze které
bude zavod ován separátor a z odbo ky bude napojena hadice na venkovní
oplachy.
Pro pot ebu oh evu zám sové vody je nutné provést chemický rozvod vody.
Požadované parametry jsou: množství Fe, Ca, Mg, Mn, vhodné pH a vhodná alkalita.
Vn jší požární voda bude zajišt na z hydrantu osazeného p ed vjezdem do areálu
na potrubí PE 160.
(Podrobn ji viz kapitola . B.I.6 technické a technologické ešení zám ru.)
Odvod splaškových vod ze sociálního za ízení provozní budovy bude proveden
kanaliza ní p ípojkou, která bude napojena na stávající kanaliza ní jednotku. Do
kanaliza ní p ípojky budou napojeny pouze splaškové vody. Produkce splaškových
odpadních vod koresponduje s množstvím spot ebované pitné vody (viz. bilance –
kapitola . B. II. 2. Odb r a spot eba vody). Celková produkce splaškových vod pro
všechny objekty v areálu bude 0,36 m3/den (90,36 m3 rok-1).
P i výrobním procesu erstvých betonových sm sí nevznikají žádné odpadní vody.
Voda, která vstupuje do výrobního procesu z stává vázána ve výrobcích. Voda
z výplachu erpadel, autodomícháva (i oplachu autodomícháva ) a technologie je
zp tn zpracovávána v recykla ním za ízení. V separátoru se šnekovým za ízením
se separuje cementová (kalová) voda od št rku. Cementová voda je potrubím
svedena do kalové jímky, kde je e ena e ícím za ízením proti usazování cementu.
Z kalové jímky je cementová voda p e erpávána potrubím do betonárny, kde je
dávkována pres váhu kalové vody do mícha ky.
Pro technologické ú ely výroby betonových sm sí je spot ebována voda jak
z vodovodního adu, tak voda z oplach a áste n i voda deš ová.
Vnit ní komunikace a zpevn né plochy budou vyspádovány k západní a jižní ásti
areálu betonárny do krytých žlab a dvorních gul. Od dvorních gul budou vody
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vedeny do sedimenta ní jímky, která je sou ástí recykla ního za ízení technologické
vody. Jedná se o soustavu jímek ze železového betonu B25, ve kterých je
zachycována oplachová a áste n také deš ová voda ze zpevn ných ploch areálu.
P ebyte né deš ové vody z plochy budou odvád ny do p íkop podél komunikací
s tím, že budou zasakovány a retenovány. Návrh objemu vsakovací jímky byl
vypo ten tak, aby odtékalo množství deš ových vod jako doposud. P i návrhu jímky
není zohledn n vsak, který bude ov en vsakovací zkouškou do dalšího stupn
projektové dokumentace a jímka bude objemov zmenšena.
Celkový odvod deš ových vod bude 21,15 l/s. Objem reten ní nádrže pro deš ové
vody je proto navrhován na cca 60 m3 (p i regulovaném odtoku 2,6 l/s).
Výstavbou betonárny (zastav ním nezpevn ných ploch) se zvýší odtokové pom ry
z dot ených ploch. Realizací zasakovacích p íkop a reten ní nádrže dojde
k udržení vody v krajin .
Plocha ur ená pro parkování bude ešena jako nepropustná, bude odvodn na
a napojena po p ed išt ní v odlu ova i ropných látek. 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
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.
Nakládání s látkami a odpady 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.
Obecn lze za hlavní rizika zhoršení jakosti podzemní i povrchové vody p i budoucím
provozu zám ru považovat p ípadné havárie i jiné nestandardní stavy (viz kapitola
B. III. 5).
P i realizaci dle popsaného ešení likvidace odpadních vod a respektování dále
navržených opat ení (kapitola
. D. 4) lze zám r z hlediska velikosti
a významnosti vlivu na vody ozna it za málo významný.
Vlivy na p du
K trvalému záboru dojde realizací zám ru na pozemku 1376/4 (využití pozemku –
jiná plocha, druh pozemku – ostatní plocha. Na pozemku 1375/8 (využití pozemku jiná plocha, druh pozemku – ostatní plocha) a 1375/12 (využití pozemku - ostatní
plocha, druh pozemku – ostatní plocha).
Uvažované pozemky pro trvalý zábor v pr myslové zón
vícemén volné, na p. . 1375/8 je nepoužívaný podzemní kryt.

jsou v sou asnosti

Na pozemku 1376/4 (využití pozemku – jiná plocha, druh pozemku – ostatní plocha),
pozemku 1376/1 (využití pozemku – jiná plocha, druh pozemku – ostatní plocha)
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a pozemku 1378 (využití pozemku - ostatní komunikace, druh pozemku – ostatní
plocha) si realizace zám ru vyžádá do asný zábor.
Pozemky ur ené jako ZPF ani PUPFL nebudou zám rem dot eny. Podrobný popis
dot eného pozemku je popsán v kapitole B.III.1 a C.II.2. Celková vým ra areálu
bude p ibližn 3 371 m2.
P i dodržení dále navržených opat ení je riziko negativního vlivu výstavby i provozu
zám ru na zne išt ní p dy minimální. Negativní ovlivn ní stability p dy se
nep edpokládá.
Realizace zám ru je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru m sta
Milovice, vyjád ení je p ílohou oznámení . 2.
Vlivy na horninové prost edí
Zm ny geologických charakteristik se nep edpokládají. Ložiska nerostných surovin
ani dobývací prostory se v dot eném území nenachází. Vliv lze ozna it za nulový.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Zvlášt chrán ná území, území p írodních park
okolí nevyskytují.

se v míst

zám ru ani v bližším

Výstavba a provoz zám ru nebude mít vliv na evropsky významné území a pta í
oblasti (viz stanovisko orgánu ochrany p írody ve smyslu ust. § 45i zákona
. 114/1992 Sb. v p íloze oznámení . 3).
V míst zám ru se žádné prvky ÚSES nenachází. Zám r se nachází v ochranném
pásmu NRBK. Severn od zám ru je vedena osa nadregionálního biokoridoru
„Repinský d l – Žehu ská obora“. Nadregionální a regionální prvky ÚSES jsou
znázorn ny na následujícím obrázku.
Na lokalit ur ené ke z ízení betonárny byl b hem ervence roku 2008 proveden
biologický pr zkum zam ený na zjišt ní p ítomných druh rostlin a živo ich
s d razem na výskyt taxon chrán ných podle zákona . 114/1992 Sb., v platném
zn ní. Zpracovatelem biologického hodnocení byl Mgr. Jan Losík, Ph.D. Biologické
hodnocení je p ílohou oznámení . 4.
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Obr. . 12: Sou asný stav posuzované lokality

Pokud dojde k realizaci posuzovaného zám ru, bude odstran na v tšina porost
z hodnocené lokality a celá plocha bude zastav na nebo zpevn na. Samotná
likvidace porost na lokalit není z hlediska ochrany p írody závažná, protože se
jedná o nereprezentativní vegetaci tvo enou b žnými druhy rostlin, které se v širším
okolí hojn vyskytují.
Zni ení vegeta ního krytu a nutné úpravy terénu zp sobí i zánik stanoviš pro
živo ichy. To se dotkne i n kolika jedinc siln ohrožené ješt rky obecné
a pravd podobn i ohrožených melák rodu Bombus. Vzhledem k tomu, že
v t sném sousedství posuzované lokality se nachází rozsáhlé plochy bývalých
vojenských cvi iš , které dnes p edstavují ideální biotop pro všechny zjišt né druhy
rostlin i živo ich , nebude úbytek stanoviš související s realizací stavby
p edstavovat ohrožení existence jejich populací. Pokud bude stavba realizována ve
vhodném termínu, mohou se dot ení živo ichové snadno p esunout do t chto
náhradních biotop . Provoz plánované betonárny bude zp sobovat zvýšení zatížení
bezprost edního okolí lokality hlukem a prašností. Tyto negativní vlivy by bylo vhodné
eliminovat jednak zachováním co nejv tšího po tu strom rostoucích na okrajích
posuzované plochy a také realizací nových výsadeb. Ty by m ly být realizovány
zejména kolem severního okraje areálu, kde lokalita sousedí se zar stajícím
cvi išt m.
V souvislosti se stavbou a celkovým „zkultur ováním“ okolí betonárny by eventueln
mohlo dojít i k zasypání louže na cest vedoucí do prostoru bývalých cvi iš . Tím by
došlo k zániku biotopu kriticky ohrožené žábronožky letní. Tento druh se asto
vyskytuje práv na území vojenských újezd . Z bývalého výcvikového prostoru
Mladá je znám i výskyt dalšího kriticky ohroženého korýše listonoha letního (Triops
cancriformis), který je vázán na identické biotopy a jeho výskyt je pravd podobný i ve
zmín né louži. Jedná se o druhy periodických t ní, kte í ke svému životu pot ebují,
aby louže nezar stala vodní vegetací. Proto je pro n prosp šné ast jší narušení
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dna pojezdem techniky. Stejn tak je pro jejich úsp šné p ežití nezbytné ob asné
vyschnutí celé louže, p i kterém jsou jejich vají ka vystavena p sobení vzduchu a tím
je nastartován proces líhnutí. Je z ejmé, že obdobné biotopy jsou po ukon ení
vojenského výcviku v celé oblasti na ústupu, p i terénním šet ení nebyla obdobná
louže nalezena na n kolika stovkách metr p ilehlé nezpevn né cesty.
Pro maximální snížení negativních vliv plánované stavby na biotu v okolí dot eném
plánovanou stavbou byla navržena opat ení – viz. kapitola oznámení . D.4 Opat ení
k prevenci, vylou ení, snížení, pop ípad
kompenzaci nep íznivých vliv
–
kompenza ní opat ení.
V rámci p ípravných prací je t eba zažádat o povolení výjimky ze základních
ochranných podmínek zvlášt chrán ných druh , resp. k zásahu do jejich biotopu
podle ustanovení § 50 a § 56 zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní. P íslušným
orgánem ochrany p írody je Krajský ú ad St edo eského kraje a správa CHKO
Koko ínsko.
Pozemky ur ené jako ZPF ani PUPFL nebudou zám rem dot eny.
Ke kácení d evin je 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 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).
Vzhledem k vlastnostem zám ru, charakteru okolní krajiny a kvalit dot ených
biotop a spole enstev lze konstatovat, že pokud budou provedena doporu ená
zmír ující opat ení (viz. kapitola D.4 Opat ení k prevenci, vylou ení, snížení,
pop ípad kompenzaci nep íznivých vliv ), nebude mít posuzovaný zám r
významný negativní dopad na biologicky cenné hodnoty v zájmovém území.
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
zám ru.
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Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Krajinný ráz je definován v § 12 zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny
jako zejména p írodní, kulturní a historická charakteristika ur itého místa i oblasti,
který je chrán n p ed inností snižující jeho estetickou a p írodní hodnotu.
Zásahy do krajinného rázu (zejména umis ování a povolování staveb) mohou být
provád ny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvk , zvlášt
chrán ných území, kulturních dominant krajiny, harmonického m ítka krajiny
a vztah v krajin .
Obr. . 13: Okolí zám ru (chátrající budova západn od zám ru)

V sou asnosti je lokalita i krajina v jejím okolí siln pozm n na inností lov ka. Širší
okolí hodnocené lokality m lo v minulosti specifický režim využití jako vojenský
újezd. V blízkém okolí p evládají ruderální porosty kolem budov bývalých vojenských
objekt . Na severu plocha pro stavbu betonárny sousedí s rozsáhlým opušt ným
vojenským cvi išt m, které má dnes charakter áste n degradované louky
zar stající náletovými d evinami. Estetická kvalita zájmové oblasti byla již narušena.
Nadmo ská výška pozemku je p ibližn 220 metr n. m.
Potenciáln by zám r mohl z hlediska estetického p sobit na krajinu mírn rušiv .
Tento vliv lze významn minimalizovat ozelen ním areálu. V dokumentaci pro
stavební povolení je t eba vypracovat komplexní projekt ozelen ní areálu 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.
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Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
ešený zám r se nenachází v území historického nebo kulturního významu. Výskyt
archeologických naleziš na posuzované lokalit nelze zcela vylou it. Jestliže
v pr b hu stavebních prací dojde k archeologickému nálezu, jsou stavebníci
jednotlivých zám r povinni ve smyslu zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
pé i, v platném zn ní, umožnit záchranný archeologický výzkum.
O archeologickém nálezu, který nebyl u in n p i provád ní archeologických
výzkum , musí být u in no oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu
muzeu bu
p ímo nebo prost ednictvím obce, v jejímž územním obvodu
k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen
u init nálezce nebo osoba odpov dná za provád ní prací, p i nichž k nálezu došlo,
a to nejpozd ji do druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se
o archeologickém nálezu dov d l (dle § 23 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb.).
Za archeologické nálezy jsou považovány archeologické situace (nálezy zdiva, jímek,
hrob , atd.) i movité artefakty keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.
Jiné vlivy na hmotný majetek a jiné lidské výtvory se nep edpokládají.

2. Rozsah vliv vzhledem k zasaženému území a populaci
Zájmové území pro výstavbu betonárny se nachází v pr myslové zón Topolová,
severozápadn od obce Milovice na katastrálním území Benátecká Vrutice. Celková
vým ra areálu bude p ibližn 3 371 m2. Pozemky ur ené jako ZPF ani PUPFL
nebudou zám rem dot eny.
Zám r bude ešen tak, aby nemohlo dojít ke zne išt ní podzemních ani povrchových
vod jeho provozem. Budou u in na odpovídající opat ení, aby závadné látky nevnikly
do povrchových i podzemních vod nebo do kanalizace. Látky závadné vodám
budou ádn zabezpe eny a bude s nimi nakládáno b hem výstavby i provozu
zám ru v souladu se Zákonem . 254/2001 Sb. o vodách, v platném zn ní.
V sou asné dob i po vybudování nového výrobního komplexu 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 2007 p ekro en 14x, imisní limit
p ipouští p ekro ení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok. P ísp vek posuzovaného zám ru
bude však minimální.
Rozsah vliv provozu zám ru na ovzduší je patrný ze znázorn ní geometrických
sítích referen ních bod p edpokládaných imisních koncentrací vybraných škodlivin
uvedených v rozptylové studii. Klima nebude výstavbou ani provozem zám ru
ovlivn no.
Z hodnocení zdravotních rizik pro obyvatele v souvislosti s b žným provozem
plánovaného zám ru vyplývá, že p ísp vek míry rizika ú inku posuzovaných
škodlivin vyvolaný b žným provozem zám ru není významný.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A vyvolaná pouze zám rem by na žádném
modelovém bodu nem la p ekro it požadované hygienické limity pro chrán ný
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venkovním prostor a chrán ný venkovní prostor staveb, které jsou vymezené
v na ízení vlády . 148/2006 Sb. „O ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku
a vibrací“. V modelových bodech, ve kterých lze o ekávat nár st hlukové zát že
aktivní oproti nulové variant , budou spln ny hygienické limity pro hluk z pozemní
dopravy na ve ejných pozemních komunikacích i pro hluk ze stacionárních zdroj
hluku v denní dob .
Na v tšin posuzované plochy se vyskytují náletové d eviny a nereprezentativní
travobylinná vegetace nebo ruderální porosty. Je zde i n kolik vzrostlých listnatých
strom pocházejících ze starších výsadeb. Na lokalit byl zaznamenán nepo etný
výskyt dvou zvlášt chrán ných druh živo ich (ješt rka obecná a melák zemní).
Jinak zde trvale žijí jen b žné druhy bezobratlých a drobných savc . Dále bylo
pozorováno hnízd ní dvou druh pták .
Výstavba betonárny bude znamenat likvidaci v tšiny vegetace na posuzované ploše.
Tato lokální ztráta úkryt a potravních stanoviš nebude p edstavovat ohrožení
životaschopnosti populací žádného ze zjišt ných druh . V t sném sousedství lokality
se vyskytují rozsáhlé plochy zar stajících lad, které p edstavují vhodné náhradní
biotopy. Sou ástí hodnocení je i návrh zmír ujících a kompenza ních opat ení, která
by mohla zajistit snížení negativního vlivu stavby a provozu betonárny na okolí.
Vzhledem k vlastnostem zám ru, charakteru okolní krajiny a kvalit dot ených
biotop a spole enstev lze konstatovat, že pokud budou provedena doporu ená
zmír ující opat ení, nebude mít posuzovaný zám r významný negativní dopad na
biologicky cenné hodnoty v zájmovém území.
Zvlášt chrán ná území, území p írodních park , významné krajinné prvky a kulturní
dominanty se v míst zám ru ani v bližším okolí nevyskytují.
Negativní vliv stavby na estetickou a p írodní hodnotu krajiny je mén
lokálního charakteru.

významný,

Na základ výše uvedeného shrnutí lze konstatovat, že identifikované nep íznivé
vlivy posuzovaného zám ru nep ekra ují ekologickou únosnost území
a neznamenají ohrožení životního prost edí. Realizace zám ru bude mít negativní
vliv na p írodní složky životního prost edí zájmové lokality. Bude ovlivn no ovzduší
a stávající hluková situace v území, ale z hlediska velikosti vliv negativní vlivy
nep esahují míru stanovenou zákony a dalšími p edpisy.
Za p edpokladu realizace dále navržených podmínek k ochran zdraví obyvatelstva
a životního prost edí vyplývajících z procesu posuzování lze konstatovat, že životní
prost edí v dot ené lokalit jako celek nebude ovlivn no nad únosnou míru.

3.
Údaje o možných významných
p esahujících státní hranice

nep íznivých

vlivech

Zám r nebude mít vzhledem ke svému charakteru a umíst ní žádné nep íznivé vlivy
za státními hranicemi.
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4.
Opat ení k prevenci, vylou ení, snížení, pop ípad kompenzaci
nep íznivých vliv
Etapa p ípravy stavby
P ed umíst ním st edního stacionární zdroje zne iš ování ovzduší postupovat
v souladu s § 17 zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní: vyhotovit žádost, která
bude zpracována dle vyhlášky . 356/2002 Sb. a bude obsahovat odborný posudek
a rozptylovou studii vypracované autorizovanou osobou. Žádost bude p edložena na
p íslušný orgán ochrany ovzduší.
V rámci p ípravných prací je t eba zažádat o povolení výjimky ze základních
ochranných podmínek zvlášt chrán ných druh , resp. k zásahu do jejich biotopu
podle ustanovení § 50 a § 56 zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní. P íslušným
orgánem ochrany p írody je Krajský ú ad St edo eského kraje a správa CHKO
Koko ínsko.
V provád cích projektech budou jednotlivé druhy odpad vznikající b hem výstavby
i provozu zám ru up esn ny a bude stanoveno jejich množství a p edpokládaný
zp sob shromaž ování, skladování, t íd ní a odstra ování.
Dodavatel stavby bude specifikovat prostory pro shromaž ování nebezpe ných
odpad a ostatních látek škodlivých vodám v etn pr b žn skladovaných množství;
tyto budou shromaž ovány pouze v nejmenším nutném množství a to ve vybraných
a ozna ených prostorách v souladu s p íslušnými vodohospodá skými p edpisy
a p edpisy odpadového hospodá ství.
V dokumentaci pro stavební povolení je t eba vypracovat návrh 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. 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.
Jestliže v pr b hu stavebních prací dojde k archeologickému nálezu, jsou stavebníci
jednotlivých zám r povinni ve smyslu zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
pé i, v platném zn ní, umožnit záchranný archeologický výzkum.
Etapa výstavby zám ru
B hem výstavby zám ru se musí minimalizovat doba trvání stavby a negativní vlivy
stavby na obyvatelstvo a životní prost edí. Vlastní výstavba musí být organiza n
zabezpe ena zp sobem, který maximáln omezí možnost narušení faktor pohody,
a to zejména v no ních hodinách – tj. veškeré stavební práce spojené s návozem
stavebního a technologického materiálu budou uskute ovány v denní dob , bude
minimalizovat pohyb mechanism a t žké techniky v blízkosti obytné zástavby.
P i výstavb zám ru je t eba omezovat emise poletavého prachu - tuhé zne iš ující
látky následujícími postupy:
− pravidelným išt ním vozovky a v p ípad sucha kropením,
− minimalizací zásob sypkých stavebních materiál
zdroj prašnosti,
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− za nep íznivých pov trnostních podmínek je t eba zamezit ší ení prašnosti
do okolí (nap . vhodnou manipulací se sypkými materiály, kropením, aj.),
− zabezpe ením nákladu na automobilech proti úsyp m a p ed výjezdem z areálu
stavby ádnou o istou vozidel,
−

suroviny pro výrobu vozit do areálu firmy vlh ené,

−

za nep íznivých pov trnostních podmínek zamezovat ší ení prašnosti do okolí
(suroviny budou naváženy vlhké), vhodn manipulovat ze sypkými materiály, za
suchého a v trného po así kropit deponie surovin a manipula ní plochy,

−

minimalizovat zásoby sypkých materiál a ostatních potencionálních zdroj
prašnosti, pr b žn provád t transport t chto surovin do sil i míchacích
za ízení.
Dále je t eba provád t pravidelnou údržbu a se izování motor
vozidel
a používaných mechanism .
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.
Nejv tší riziko pro kvalitu podzemních vod a z hlediska zne išt ní p dy p edstavují
p ípadné úkapy nebo úniky ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.)
používaných p i provozu stavební mechanizace. Z hlediska ochrany vod a p dy jsou
proto formulovány následující podmínky:
-

pro parkování a opravy stavebních mechanism a manipulaci s ropnými látkami
a látkami závadným vodám musí být v rámci stavebních prací z ízeno na
zpevn ných plochách,

-

stavební mechanismy, které se budou pohybovat na stavebních pozemcích, musí
být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména
z hlediska možných úkap ropných látek - kontrola bude provád na pravideln ,
p ed zahájením prací v t chto prostorech,

-

v p ípad úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná
zemina neprodlen odstran na a odvezena a uložena na lokalit ur ené k t mto
ú el m.

Dodavatel stavby vytvo í v rámci za ízení staveništ podmínky pro t íd ní a odd lené
shromaž ování jednotlivých druh odpad v souladu se zákonem . 185/2001 Sb.
o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon , v platném zn ní; o vznikajících
odpadech v pr b hu stavby a zp sobu jejich využití i odstran ní, bude vedena
odpovídající evidence. P i kolaudaci stavby bude p edložena specifikace druh
a množství odpad vzniklých v procesu výstavby a doložen zp sob jejich využití
i odstran ní.
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.
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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 realizována podle platných norem a bude se dbát na dobrý stav
techniky a správné nakládání s odpady, aby nedošlo ke kontaminaci prost edí
zne iš ujícími a škodlivými látkami.
Etapa provozu zám ru
B hem provozu zám ru se budou osobní i nákladní vozidla pohybovat pouze
po zpevn ných komunikacích.
V etap výstavby i provozu zám ru bude provád na pravidelná kontrola a údržba
instalací a za ízení (nap . odlu ovacího za ízení ropných látek, sedimenta ních
jímek, žumpy apod.) v rozsahu dle požadavk dodavatele a platné legislativy.
Z hlediska ochrany vod i p d je t eba zabezpe it látky závadné vodám a p d dle
p íslušných legislativních p edpis . Prostory, kde se bude nakládat s t mito látkami
i odpady, musí být zabezpe ené (nepropustné) a vybavené sana ními prost edky.
V areálu spole nosti musí být shromaž ovány odpady související s jejím provozem.
Provozovatel bude p vodcem odpad ve smyslu zákona . 185/2001 Sb.
o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon , v platném zn ní. Musí být vedena
pr b žná evidence o odpadech a pln ny další povinnosti vyplývající z tohoto zákona
a provád cích p edpis . Je t eba dbát na p edcházení vzniku odpad , omezovat
jejich množství a nebezpe né vlastnosti. Jednotlivé druhy odpad musí být
p edávány pouze osobám oprávn ným k nakládání s t mito druhy odpad .
Plnit povinnosti provozovatel zdroj zne iš ování ovzduší, stanovené v § 11 a § 12
zákona . 86/2002 Sb., v platném zn ní.
Dle na ízení vlády . 615/2006 Sb. má provozovatel st edního zdroje uvedeného
v bod 3.6 p ílohy . 1 k tomuto na ízení vypracovat provozní ád, jehož obsah je
stanoven vyhláškou MŽP . 356/2002 Sb., v platném zn ní.
Ve zkušebním provozu vypracovat provozní evidenci st edního zdroje zne iš ování
ovzduší (v souladu s p ílohou . 9 k vyhlášce . 356/2002 Sb., v platném zn ní)
a provést autorizované m ení emisí ze st edního zdroje.
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.
Následná opat ení
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 chrán ného venkovního
prostoru a na hranici chrán ného venkovního prostoru staveb a porovnat výsledky
s p edpokládaným stavem. V p ípad p ekro ení limit bude t eba realizovat
dodate ná protihluková opat ení.
Kompenza ní opat ení
Pro maximální snížení negativních vliv plánované stavby na biotu dot ené lokality
doporu uji tato opat ení:
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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Kácení d evin a hrubé terénní úpravy p i p íprav stavby provád t mimo hlavní
vegeta ní sezónu. Nejvhodn jším obdobím je srpen a zá í, kdy již nehnízdí ptáci.
Kácení v zim by m lo za následek likvidaci vývojových stádií ady druh hmyzu.
Realizovat náhradní výsadby za vykácené d eviny. Pro tyto ú ely je t eba použít
p vodní listná e (lípa srd itá, javor mlé , javor klen, trnka obecná, je áb pta í).
Nové výsadby umístit tak, aby p sobily jako zelená bariéra omezující prašnost a
hluk v okolí betonárny, zejména v severní ásti plochy, kde areál sousedí
s opušt ným vojenským cvi išt m.
V žádném p ípad
nep ipustit zavezení louže na cest
v blízkosti
severozápadního rohu posuzované plochy. Ob asný pojezd techniky p es louži
naopak není na škodu kriticky ohroženým druh m korýš , kte í se zde vyskytují.

5. Charakteristika nedostatk ve znalostech a neur itostí, které se
vyskytly p i specifikaci vliv
Imisní situace p ímo v dot ené lokalit
není trvale sledována žádnými
monitorovacími stanicemi. Pro vyjád ení pozadí byly použity hodnoty imisních
koncentrací z monitorovací stanice s odpovídající reprezentativností.
Metoda použitá p i výpo tu hlukové studie zaru uje následné nejistoty modelových
výpo t :
výsledky výpo t hluku z dopravy na pozemních komunikacích, v programu
Hluk+ lze na základ provedených ov ení terénními m eními za adit do II. t ídy
p esnosti s chybou vypo tené hodnoty ± 2,0 dB
výsledky výpo t ze stacionárních zdroj hluku v programu Hluk+ lze za adit
do II. t ídy p esnosti s chybou vypo tené hodnoty ± 3,0 dB
Skute nou hlukovou situaci bude možné ov it až p ímým m ením hladin
akustického tlaku A po zprovozn ní zám ru.
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí, hluku nejsou a nemohou být
absolutn p esnou prognózou - jsou postaveny na základ sou asného poznání.
Nejistoty hodnocení zdravotních rizik vycházejí z použitých dat nejistot
experimentáln
získaných (nam ených a odhadnutých) hodnot, nejistotami
odvozených vztah a závislostí atd. Použité vztahy mezi hlukovou expozicí a jejím
ú inkem nelze považovat za absolutn platné vzhledem k rozdílnému stupni
vnímavosti a citlivosti jedinc a vlivem konkrétních místních podmínek.
Nejsou známy bližší informace o exponované populaci (citlivé skupiny populace,
jejich velikost a v ková skladba, doba trávená v obytné zón a jiné aktivity
v zájmovém území, dispozi ní ešení dom a byt ).
P edpokládané bilance surovin, vody, jakož i druh
základ znalosti obdobných provoz .
Tyto skute nosti by však zásadn nem ly ovlivnit
k životnímu prost edí a zdraví obyvatelstva.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁM RU
V oznámení je hodnocen stávající stav (nulová varianta) a varianta ešení zám ru
p edložená oznamovatelem (aktivní varianta).
Nulová varianta – ešení bez innosti – znamená zachování stávajícího stavu bez
výstavby betonárny.
Aktivní varianta p edstavuje realizaci zám ru – výstavbu betonárny. Umíst ní
a vlastní výstavba zám ru je p edloženo v jedné variant .
Zám rem investora je vybudování nové, modern
ešené betonárny na výrobu
transportbetonu, která bude spl ovat požadavky sou asných norem a p edpis
z hlediska kvality výroby a s ohledem na ochranu životního prost edí.
Technologické za ízení bude len no na 2 provozní soubory – betonárnu a recykling,
p i emž provozní soubor betonárny bude len na 5 provozních jednotek.
Betonárna bude sloužit jako výrobní za ízení betonových sm sí, které budou
rozváženy na stavby autodomícháva i, tedy pro výrobu transportbetonu. Uvažuje se
s klasickými betony, nebudou se vyráb t speciální betony (leh ené, rychlovazné
apod.).
Zájmové území pro výstavbu betonárny se nachází v pr myslové zón Topolová,
severozápadn od obce Milovice na katastrálním území Benátecká Vrutice.
K trvalému záboru dojde realizací zám ru na pozemku 1376/4 (využití pozemku –
jiná plocha, druh pozemku – ostatní plocha). Na pozemku 1375/8 (využití pozemku jiná plocha, druh pozemku – ostatní plocha) a 1375/12 (využití pozemku - ostatní
plocha, druh pozemku – ostatní plocha). Do asný zábor se vyžádá na pozemku
1376/4 (využití pozemku – jiná plocha, druh pozemku – ostatní plocha), na pozemku
1376/1 (využití pozemku – jiná plocha, druh pozemku – ostatní plocha) a na
pozemku 1378 (využití pozemku - ostatní komunikace, druh pozemku – ostatní
plocha). Realizace zám ru si nevyžádá trvalý zábor p dy ZPF ani PUPFL.
Zám r si vyžádá vykácení náletových d evin.
Realizací zám ru dojde ke vzniku nových zdroj hluku i 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 hladin akustického tlaku A
a imisní koncentrace n kterých škodlivin, nebudou však p ekro eny imisní
a hygienické limity.
Negativní vliv stavby na estetickou a p írodní hodnotu krajiny je mén významný,
lokálního charakteru. Celkov lze konstatovat, že u všech negativních vliv na složky
životního prost edí není p ekro eno lokální m ítko významnosti vliv .
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F. DOPL UJÍCÍ ÚDAJE
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj v oznámení
Hlavní výchozí teze, prameny, literatura
Mapové podklady:
AURS, s.r.o.: Územní plán sídelního útvaru Milovice. Funk ní využití území.
Aktualizovaný hlavní výkres pro schválení zm ny . 1, m ítko 1 : 5 000, zá í 2003.
Atlas

eské republiky, m ítko 1 : 200 000

Culek, M. a kol.: Biogeografické regiony eské republiky, m ítko 1 : 500 000,
ú ad zem m i ský a katastrální, Spole nost pro životní prost edí, Brno 1996.

eský

Demek J. a kol.: Zem pisný lexikon
Brno 2006, II. vydání.

R - Hory a nížiny, m ítko 1 : 500 000, AOPK

Quitt, E: Mapa klimatických oblastí
SAV, Brno 1970.

SSR, m ítko 1 : 500 000, Geografický ústav

Literární podklady:
Culek, M. (1996): Biogeografické len ní

eské republiky. Enigma, Praha 1996.

Demek J. a kol.: Zem pisný lexikon R - Hory a nížiny, AOPK Brno 2006, II. vydání.
Dvo áková, I. (2008): Výstavba betonárny v Milovicích – pr myslová zóna Topolová.
Chrudim.
EMPLA (2008): Hluková studie. Výstavba betonárny v Milovicích – pr myslová zóna
Topolová. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové.
EMPLA (2008): Rozptylová studie. Výstavba betonárny v Milovicích – pr myslová
zóna Topolová. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové.
Losík, J. (2008): Biologické hodnocení Výstavba betonárny v Milovicích – pr myslová
zóna Topolová.
TERPLAN, a.s.: Územní plán sídelního útvaru Milovice, Praha, ervenec 1996.

2. Další podstatné informace oznamovatele
Ústní a faxové informace
Informace od pracovník spole nosti CEMEX Czech Republic, k.s.
Informace a podklady od pracovník stavebního ú adu Milovice
Webové stránky:
editelství silnic a dálnic (intenzita dopravy),
MŽP Praha,
m sto Milovice,
m sto Lysá nad Labem,
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Cenia,
Hydroekologický informa ní systém VÚV T. G. M.
HMÚ Praha,
nahlížení do katastru,
Natura 2000,
St edo eský kraj.
Modelové prognostické výpo ty:
1. Rozptylové studie emisí ze stacionárních zdroj dle metodiky SYMOS´97 Systém modelování stacionárních zdroj , HMÚ Praha 1998.
2. Software – výpo tový model dle metodiky SYMOS´97 - Systém modelování
stacionárních zdroj , verze 2003.
3. Hluková studie ze stacionárních zdroj a dopravních prost edk .
4. Výpo tový software pro vyhodnocování vliv zdroj hluku „Hluk+, Verze 7.16
Profi - Výpo et dopravního a pr myslového hluku ve venkovním prost edí“.
P i popisu zájmového území byly využity údaje týkající se stavu dot eného území
a jeho p írodních podmínek z dostupných literárních pramen a studií a na základ
provedených terénních pr zkum .
Vybrané dopl ující údaje, studie, mapové podklady a ostatní p ílohy jsou p iloženy
v záv ru oznámení.
Charakteristika zám ru vycházela ze zpracované dokumentace pro územní ízení
a z informací sd lených oznamovatelem zám ru, tj. spole nosti CEMEX Czech
Republik, k.s.
Vliv zám ru na jednotlivé složky životního prost edí a ve ejné zdraví byl vyhodnocen
dle platných legislativních p edpis .
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G.
VŠEOBECNÉ
SROZUMITELNÉ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

SHRNUTÍ

Zám rem investora je vybudování nové, modern
ešené betonárny na výrobu
transportbetonu, která bude spl ovat požadavky sou asných norem a p edpis
z hlediska kvality výroby a s ohledem na ochranu životního prost edí.
Technologické za ízení bude len no na 2 provozní soubory – betonárnu a recykling,
p i emž provozní soubor betonárny bude len na 5 provozních jednotek.
Urbanistické ešení areálu pro výstavbu nové betonárny bude tvo eno typovou
betonárnou MOBILMIX, ke které je p i azeno recykla ní za ízení VZB se šnekovým
separátorem, kde jsou likvidovány bezodpadovou technologií zbytky betonové sm si
po výplachu mícha ky a z bubn automix .
Betonárna bude sloužit jako výrobní za ízení betonových sm sí, které budou
rozváženy na stavby autodomícháva i, tedy pro výrobu transportbetonu. Uvažuje se
s klasickými betony, nebudou se vyráb t speciální betony (leh ené, rychlovazné
apod.).
Realizací zám ru dojde ke vzniku nových zdroj hluku i 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 hladin akustického tlaku A
a imisní koncentrace n kterých škodlivin.
Zájmové území pro výstavbu betonárny se nachází v pr myslové zón Topolová,
severozápadn od obce Milovice na katastrálním území Benátecká Vrutice.
Obyvatelstvo
B hem výstavby zám ru se musí minimalizovat doba trvání stavby a negativní vlivy
stavby na životní prost edí. Vlastní výstavba musí být organiza n zabezpe ena
zp sobem, který maximáln omezí možnost narušení faktor pohody, a to zejména
v no ních hodinách – tj. veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního
a technologického materiálu budou uskute ovány v denní dob , bude minimalizovat
pohyb mechanism a t žké techniky v blízkosti obytné zástavby.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A vyvolaná pouze zám rem by na žádném
modelovém bodu nem la p ekro it požadované hygienické limity pro chrán ný
venkovním prostor a chrán ný venkovní prostor staveb, které jsou vymezené
v na ízení vlády . 148/2006 Sb. „O ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku
a vibrací“.
V modelových bodech, ve kterých lze o ekávat nár st hlukové zát že aktivní oproti
nulové variant , budou spln ny hygienické limity pro hluk z pozemní dopravy na
ve ejných pozemních komunikacích i pro hluk ze stacionárních zdroj hluku v denní
dob .
Z hodnocení zdravotních rizik pro obyvatele v souvislosti s b žným provozem
plánovaného zám ru vyplývá, že p ísp vek míry rizika ú inku posuzovaných
škodlivin vyvolaný b žným provozem zám ru není významný.
EMPLA spol. s r.o., Hradec Králové
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Realizací zám ru budou vytvo ena nová pracovní místa pro cca 3 zam stnanc .
Ovzduší
V sou asné dob i po vybudování nového výrobního komplexu 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 2007 p ekro en 14x, imisní limit
p ipouští p ekro ení hodnoty 50 µg/m3 35x za rok. P ísp vek posuzovaného zám ru
bude však minimální.
Není p edpoklad, že stavba bude významným zdrojem zápachu. Klima nebude
stavbou ovlivn no.
Vzhledem k výše uvedeným skute nostem souhlasí zpracovatel rozptylové studie
s posuzovaným zám rem, tj. vybudováním nové betonárny CEMEX Czech Republic,
k. s. v pr myslové zón Topolová Milovice s tím, že realizace a provoz zám ru
budou provedeny v souladu s rozptylovou studií a budou respektována doporu ení
zpracovatele rozptylové studie.
Voda
V technologii bude využívána jak voda z vodovodního adu, tak i voda oplachová
a áste n i deš ová. Splašková voda bude odvedena do kanalizace.
P i b žném provozu a nakládání s p ípravky, odpady a vodami v celém areálu
betonárny dle požadavk platné legislativy a dodržování všech navržených opat ení
se nep edpokládá kontaminace vod a p dy.
P da
K trvalému záboru dojde realizací zám ru na pozemku 1376/4 (využití pozemku –
jiná plocha, druh pozemku – ostatní plocha). Na pozemku 1375/8 (využití pozemku jiná plocha, druh pozemku – ostatní plocha) a 1375/12 (využití pozemku - ostatní
plocha, druh pozemku – ostatní plocha). Do asný zábor se vyžádá na pozemku
1376/4 (využití pozemku – jiná plocha, druh pozemku – ostatní plocha), na pozemku
1376/1 (využití pozemku – jiná plocha, druh pozemku – ostatní plocha) a na
pozemku 1378 (využití pozemku - ostatní komunikace, druh pozemku – ostatní
plocha). Pozemky ur ené jako ZPF ani PUPFL nebudou zám rem dot eny. Celková
vým ra areálu bude p ibližn 3 371 m2.
Vlivy na horninové prost edí a p írodní zdroje
Nerostné zdroje se v dot eném území nenachází. Zm ny hydrogeologických
charakteristik se nep edpokládají.
Flóra, fauna, ekosystémy
Biologické hodnocení posuzovalo vliv zám ru výstavby betonárny na okraji
pr myslové zóny v Milovicích nad Labem. Na základ terénního pr zkumu na lokalit
a vyhodnocením dostupných materiál bylo zjišt no, že dot ená plocha není
sou ástí žádného zvlášt chrán ného území ani systému ekologické stability ve
smyslu zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní. Výstavba je naplánována na
pozemcích o celkové rozloze asi 3200 m2.
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Na v tšin posuzované plochy se vyskytují náletové d eviny a nereprezentativní
travobylinná vegetace nebo ruderální porosty. Je zde i n kolik vzrostlých listnatých
strom pocházejících ze starších výsadeb. Na lokalit byl zaznamenán nepo etný
výskyt dvou zvlášt chrán ných druh živo ich (ješt rka obecná a melák zemní).
Jinak zde trvale žijí jen b žné druhy bezobratlých a drobných savc . Dále bylo
pozorováno hnízd ní dvou druh pták .
Výstavba betonárny bude znamenat likvidaci v tšiny vegetace na posuzované ploše.
Tato lokální ztráta úkryt a potravních stanoviš nebude p edstavovat ohrožení
životaschopnosti populací žádného ze zjišt ných druh . V t sném sousedství lokality
se vyskytují rozsáhlé plochy zar stajících lad, které p edstavují vhodné náhradní
biotopy. Sou ástí hodnocení je i návrh zmír ujících a kompenza ních opat ení, která
by mohla zajistit snížení negativního vlivu stavby a provozu betonárny na okolí.
V míst zám ru se žádné prvky ÚSES nenachází. Zám r se nachází v ochranném
pásmu NRBK. Severn od zám ru je vedena osa nadregionálního biokoridoru
„Repinský d l – Žehu ská obora“. Nadregionální a regionální prvky ÚSES jsou
znázorn ny na následujícím obrázku.
Zvlášt chrán ná území ani památné stromy se v míst zám ru ani v bližším okolí
nevyskytují. Lokalita se nenachází v chrán né oblasti p irozené akumulace vod.
Nep edpokládá se negativní vliv ani na lokality soustavy Natura 2000.
Krajina
Zám r je situován do antropogenn zna n p em n né krajiny. Z hlediska
chváleného územního plánu sídelního útvaru Milovice (Zm ny . 1) se nacházejí tyto
pozemky v ploše NK-3 nerušící výroba a komerce. Tato plocha se nachází mezi
plochami VP území pr myslové výroby a sklad . Estetická kvalita zájmové oblasti již
byla narušena stávajícími objekty.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
ešený zám r se nenachází v území historického nebo kulturního významu.
Výskyt archeologických naleziš na posuzované lokalit nelze zcela vylou it. Jestliže
v pr b hu stavebních prací dojde k archeologickému nálezu, jsou stavebníci
jednotlivých zám r povinni ve smyslu zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
pé i, v platném zn ní, umožnit záchranný archeologický výzkum.
Struktura a funk ní využití území
Realizace zám ru je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru m sta
Milovice.
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ZÁV R
Oznámení na zám r „Výstavba betonárny v Milovicích – pr myslová zóna Topolová“
bylo zpracováno podle p ílohy . 3 k zákonu . 100/2001 Sb. o posuzování vliv na
životní prost edí ve zn ní pozd jších p edpis .
Byly posouzeny o ekávané vlivy b hem provozu zám ru na složky životního
prost edí a ve ejné zdraví, a to komplexn . Výstupy z uvažovaného zám ru budou
zajišt ny tak, aby bylo minimalizováno negativní p sobení mimo areál. P edkládané
oznámení prokázalo, že zám ru nebude významn nep ízniv ovliv ovat životní
prost edí ani obyvatelstvo.
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H. P ÍLOHA
Vyjád ení p íslušného stavebního ú adu z hlediska územn plánovací dokumentace
je p ílohou oznámení. . 2.
Stanovisko orgánu ochrany p írody podle § 45i zákona . 114/1992 Sb., v platném
zn ní je p ílohou oznámení . 3.
Seznam p íloh oznámení
Dokumentace stavby a ostatní p ílohy:
P íloha . 1: Výkresová dokumentace zám ru
P íloha . 2: Vyjád ení p íslušného
dokumentace

stavebního

ú adu

z hlediska

plánovací

P íloha . 3: Stanovisko orgánu ochrany p írody podle zákona 114/1992 Sb.,
v platném zn ní
P íloha . 4: Biologické hodnocení
P íloha . 5: Rozptylové studie
P íloha . 6: Hluková studie
P íloha . 7: Hodnocení vlivu zám ru na ve ejné zdraví
P íloha . 8: Bezpe nostní listy
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