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A ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.1.1 Obchodní firma:
Greiner packaging, s.r.o.

A.1.2 IČ:
261 78 541

A.1.3 Sídlo (bydliště):
Greinerova 54, Slušovice, 763 15

A.1.4 Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:
Zdeněk Břečka
Sadová 1841
686 03 Staré Město
Tel.:

577002592

Fax:

57 700 25 33

Mobil:

602431143

e-mail:

zdenek.brecka@greiner.cz
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B ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.1 Základní údaje
B.1.1 Název záměru
GRAINER PACKAGING areál firmy – Louka u Litvínova

B.1.2 Kapacita (rozsah) záměru
Plocha pozemku

87.210 m2

Zábor zem. Půdy

80.513 m2

Obestavěný prostor

239.000 m3

Celková zastavěná plocha

23.000 m2

Plocha zeleně

cca 50.000 m2

Celková užitná plocha

23.175 m2

Počet zam. v administrativě

35

Počet zam. ve výrobě

275

Počet zam. - celkem

310

Počet park. míst pro osobní automobil.

210

Celková potřeba vody

12.376 m3/rok

Celková potřeba plynu

225.000 m3/rok

Celková spotřeba el. energie (max. příkon)

7,914 MW

surovina - polypropylen

21 000 tun/rok

Kapacita výroby

přibližně 3000 mil. kusů obalů/rok

předpokládá expedice:

přibližně 18 kamionů za den
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B.1.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:
Ústecký kraj

Obec:
Louka u Litvínova, Litvínov

Katastrální území:
Louka u Litvínova, Horní Litvínov

B.1.4 Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry
(realizovanými, připravovanými, uvažovanými)
Jedná se o novostavbu závodu na výrobu plastových výrobků pro potravinářské účely
(výrobní haly a skladové haly) v prostoru připravované průmyslové zóny. Záměr zahrnuje
výstavbu výrobních a skladových hal administrativních budov a objektů sociálního zázemí
zaměstnanců, komunikací a

realizaci příslušných terénních úprav včetně

biologické

rekultivace nezastavěné plochy. Plocha, která je pro výstavbu určena není zemědělsky
obhospodařována, z velké části je zaplevelená a začínají se na ní projevovat sukcesní trendy
(nálet pionýrských dřevin). V těsné blízkosti se nachází areál firmy Magnesium Elektron.
Tato firma se zabývá přepracováním hořčíkových slitin z druhotných surovin. Další záměry
v této lokalitě nejsou v současné době známy. Energetické zdroje (plyn, el. energie) jsou
dostačující pro oba dva záměry. Nároky na surovinové zdroje jsou zcela rozdílné a oba dva
tyto provozy si nebudou navzájem konkurovat. Z hlediska ovlivňování životního prostředí
nedojde ke kumulaci negativních vlivů (ve většině případů) nebo je kumulace a její konečný
efekt minimální (zábor půdy).
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B.1.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí)
pro jejich výběr, resp. odmítnutí.
Záměr vytváří předpoklady pro rozvoj podnikání v litvínovské oblasti tj. v severní části
okresu. Navrhovaná lokalita pro realizaci výroby plastových obalů pro potravinářský průmysl
leží v bezprostřední blízkosti silniční sítě a železničních tratí. Území je již částečně
zasíťováno a jsou zde k dispozici zdroje vody, el. energie a plynu. V bezprostřední blízkosti
se nacházejí fungující výrobní

a provozní celky, s kterými mohou potenciální investoři

navázat kooperativní spolupráci popřípadě využít jejich kapacit pro podnikatelskou činnost.
Z hlediska dopadu na životní prostředí je lokalita umístěna tak, že při zahájení činnosti
průmyslové zóny bude vliv na obyvatelstvo minimální, což je zajištěno dostatečnou
vzdáleností od obytných zón a dalších zastavěných území sloužící jako prvek občanské
vybavenosti. Zvolená lokalita je v současné době zplaněná plocha s rozrůstajícími se nálety
pionýrských dřevin, většinou zařazená jako plocha se zemědělskou funkcí (orná půda, ostatní
plocha).
Záměr a jeho realizace také řeší problematiku nezaměstnanosti. Realizace záměru
umožní vzniknout novým pracovním místům a sekundárně vytvoří nová pracovní místa při
zajištění služeb a subdodávek místními drobnými podnikateli. Výrobní proces bude prováděn
ve třísměnném provozu. Skladovací proces výrobků je uvažován ve dvousměnném provozu (
denní a odpolední směna).
V neposlední řadě se stane zrealizovaný závod významným odběratelem polypropylenu
z Chemopetrolu a.s. (21 tis. tun). Samotnou výstavbou dojde ke vzniku dočasných míst ve
stavebnictví a k podpoře místních firem zajišťujících subdodávky stavby.
Nulová varianta představuje ponechání vybraného pozemku

v současném stavu tj.

nadále nebude využíván k svému účelu jako zemědělská půda, další planění a nárůst
náletových dřevin. Jelikož se

ani v budoucnu

v této lokalitě nedá předpokládat rozvoj

zemědělské činnost, nulová varianta se nejeví jako vhodná.
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B.1.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Podobnou výrobní halu se stejnou technologií výroby plastových obalů společnost
provozuje již 10 let ve Slušovicích a v ostatních zemích Evropy (např. Rakousko, Maďarsko,
Polsko, Rumunsko, atd.)

Architektonické a urbanistické řešení stavby
Návrh vychází z celkové urbanistické koncepce průmyslového areálu v návaznosti na
dvojí dopravní napojení na obecní komunikaci Polní a na účelovou příjezdovou komunikaci
z jižní strany pozemku.
Urbanistická koncepce

Vlastní architektonický výraz je tvořen charakterem objektu – lehkých montovaných hal
s plechovým opláštěním s orientací západ – východ osazených na jižním svahu směrem k obci
Louka u Litvínova. Dvoupodlažní administrativní část je zvýrazněna hlavním vstupem a
dvěma bočními vstupy tak, aby se jednoduchá fasáda začlenila do prosklené fasády hlavního
vstupu a tím zlepšila orientaci hostům a zaměstnancům. Výtvarné řešení - barevné pojednání
celého areálu je dáno grafickým manuálem jednotným pro celou skupinu GREINER GROUP.
Stavební dispozice

Stavbu tvoří ucelený komplex dvou montovaných ocelových hal orientovaných západ –
východ včetně technologického zázemí. Dvoupodlažní administrativní budova tvoří
samostatnou část před výrobní halou a je oproti výrobní hale částečně snížena. Celkové
půdorysné rozměry administrativy jsou 12,5 x 72,5 m. Vlastní výrobní ocelovou halu světlé
výšky 8,0 m doplňují ze severu a z jihu technologická zázemí a přípravy výroby světlé výšky
4,5 m. Celkové půdorysné rozměry haly jsou 153,0 x 72,5 m. Na výrobní halu navazuje
spojovacím traktem skladová hala se světlu výškou 12,5 m. Hala je tvořena čtyřmi
skladovacími plochami o rozměru 43,0 x 56,0 m. Součástí tohoto objektu je expedice včetně
zázemí o rozměru 137,6 x 15,0 m.
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Parkovací plochy a komunikace

Podél ulice Polní jsou navrženy parkovací plochy pro zaměstnance a hosty. Vlastní
vstupy do objektu jsou v návaznosti na parkoviště z východní strany – směrem k
administrativní budově. Zásobování bude prováděno z manipulační plochy z jižní strany řešeno úrovňově. Objekt a celý areál firmy je koncipován s výhledem na rozšíření výrobních
hal západním směrem. Areál firmy bude oplocen.

POPIS TECHNOLOGIE VÝROBY
Úvod

Produkce, kterou bude společnost GREINER PACKAGING s.r.o. realizovat v Louce u
Litvínova je určena pro potravinářský průmysl. Konkrétně se jedná o výrobu plastových obalů
tvarováním a následným potiskem technologií suchého ofsetu. Zahájení produkce je
naplánováno na leden 2004 a výrobky jsou určeny pro trhy zemí Evropské Unie.
Popis technologického postupu výroby plastových obalů

Surovinovou základnou pro výrobu plastových výrobků jsou polymery z kategorie
termoplastů – polypropyleny, které budou dodávány skupinou UNIPETROL konkrétně
společností Chemopetrol a.s.
Uskladnění

Celý proces začíná u naskladnění těchto materiálů do mezioperačních sil o objemu 200
m3. Sila slouží jako zásobníky pro plynulé zásobování vytlačovacích strojů. Surovina je z nich
dopravována podtlakem - potrubními rozvody a za pomocí nasávacího zařízení do násypky
vytlačovacího stroje.
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Výroba fólie

Z násypky jsou polymery dávkovány do vytemperovaného pracovního válce. Ve válci
jsou polymery roztaveny a pomocí šneku tlačeny přes vytlačovací hlavu štěrbinou (ve tvaru
profilu folie) mezi chlazené vyhlazené kalibrační válce. Ty určí fólii definitivní rozměr
tloušťky požadovaný pro vytvarování kelímků.
Lisování výrobků

Z válců je fólie vedena přes vodící drážku a předehřívač (temperuje folii na teplotu,
která je nutná pro kvalitní natvarování kelímků) k formě upevněné v tvarovacím stroji.
Předehřátá folie je tvarována pomocí tvárníku a tvárnice na určený výrobek a vyseknuta
z folie.
Recyklace odpadu

Zbytek vyseknuté folie se drtí a vzniklá drť je dopravena potrubním rozvodem zpět do
násypky vytlačovacího stroje a opětovně zapracována a použita k výrobě folie.

Dekorace kelímků

Vytvarované kelímky jsou přesunuty na paletách k potiskovacímu stroji, kde je obsluha
přemístí do zásobníku. Kelímky jsou ze zásobníku postupně odřazovány a nasazovány na
trny, kde dochází k jejich dekoraci a v případě zmetků jejich vyřazení.
Samostatnou částí technologického procesu je příprava potisku a potiskovacích desek.
Při změně druhu potisku (jiný barevný potisk kelímku) se musí potiskovací stroj demontovat a
vyjmout z něj barevníky a potiskovací desky - klišé. Při změně druhu kelímku je nezbytné
vyměnit i potiskovací trny a přizpůsobit dopravníky. Jednotlivé části stroje jako barevníky a
potiskovací desky jsou následně vymývány v dané místnosti – mytí barevníků.
Po provedení očištění potiskovacích desek následuje uskladnění a nainstalování desek
nových dle druhu potisku.
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Balení kelímků

Po dekoraci jsou kelímky tlakem vzduchu vystřelovány do štaplovacích řemenů a dále
pokračují do počítacích šneků, kde jsou odřazovány podle požadovaných počtů a dopraveny
až do balícího zařízení.
Uskladnění, expedice

Uzavřené kartony jsou obsluhou skládány na paletu, která se následně uskladní ve
vysokoregálovém skladu nebo přímo expeduje zákazníkovi. Hotové výrobky budou po
potisku uskladněny do papírových kartonů pomocí balících automatů a obsluhou pak
uzavřeny a uloženy na dřevěnou Euro paletu (velikost 1200 x 800 x 1800 mm). Skladování
palet ve vysokoregálovém skladu je uvažováno do 5 vrstev nad sebou s celkovou skladovací
výškou 11,5 m. Do vysokoregálového skladu budou palety s hotovými výrobky dopravovány
elektrickými vozíky. Stohování palet bude prováděno speciálním vysokozdvižným
zakladačovým vozíkem od firmy LINDE. Maximální zdvih zakladačového vozíku je 10m.
Maximální výška skladovaného zboží se předpokládá 11,5 m. V jedné skladové části - buňce
budou uskladněny 3 palety. Předpokládaná kapacita skladu: 20.000 ks palet.
Hotové výrobky uložené na paletách budou odváženy do expedičního prostoru, kde
bude celá paleta zpevněna – ovinutá smršťovací polyethylenovou folií. Pak následuje naložení
palety na kamion. Expediční místa budou vybavena sekčními vraty s těsnícími límci a
vyrovnávacími hydraulickými můstky. Je navrženo 6 expedičních míst. Manipulace
s paletami v expedičním prostoru bude prováděna nízkozdvižnými elektrickými vozíky.
Odvoz hotových výrobků k zákazníkovi bude prováděn kamiony. Při konečné kapacitě
výrobků se předpokládá expedice přibližně 18-ti kamionů za den.
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Přehled a počty strojních zařízení
EXTRUDER typ SML Lenzing

12 ks

Linka je tvořena extruderem A – hlavní a koextrudery B a C, kde je vyráběna
třívrstvá folie. Střed folie tvoří extruder A, horní a spodní vrstvu tvoří extrudery B a C. Poměr
nastavení vrstev je 60% extruder A a 40% koextrudery B a C. Vyrábí se zde folie tloušťky
od 0,8 do 2,6 mm a šířky od 420 do 580 mm. Extruder A zpracovává 100% drť (drť vzniká
jako zbytková folie – výseky po vytvarování na tvarovacích strojích) nebo MOSTEN FK 003
(homopolymer). Koextrudery B a C zpracovávají tyto materiály:
cca 67% MOSTEN GB – 003 nebo MOSTEN GB 005
(homopolymer)
cca 30% MOSTEN GB – 506 (kopolymer)
cca

3% M-COLOR 125PE/PP, MAXITHEN PP 1070 nebo

MAXITHEN PP 24151 (probarvený polypropylen)
Suroviny se po automatickém zvážení zamíchají a pomocí sacích dopravníků se
dostávají do násypek nad extruder A a koextrudery B a C. Extrudery jsou vytápěny na teplotu
220-2300C. Pomocí tepla se materiál mění v plastickou taveninu. Na konci šneku je filtr a
tavné čerpadlo, které má za úkol dodávat stejnoměrně materiál do směšovacího bloku a dýzy.
Směšovací blok – je mísící zařízení, kde se spojuje extruder A a koextrudery B a C.
Tvoří se zde jednotlivé vrstvy folie. Dále jde tavenina do dýzy (vytlačovací trubice), kde se
materiál rozlévá do šířky. Šířka folie se reguluje pomocí omezovačů na boku dýzy. Extruzní
linka má čtyři kalibrační válce. Z kalibračních válců prochází folie přes chladicí válce. Dále je
folie tažena přes předzásobník, pak se folie ořezává na požadovanou délku. Pomocí tažných
válců se folie dopravuje do tvarovacího stroje.
Chlazení extruzní linky má dva okruhy – vnitřní a vnější. Vnitřní okruh chlazení
vytváří temperační zařízení spojené s kalibračními válci. Oběh vody v tomto okruhu je
uzavřený. Spotřeba vody v tomto okruhu po napuštění je minimální. Vnější chladící okruh
ochlazuje na extruzní lince chladicí válce za kalibračními válci a výměníky v každém
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temperačním zařízení. Tento vnější chladicí okruh je uzavřený. Spotřeba vody po napuštění
uzavřených okruhů je rovněž minimální.
Technické údaje extruderu typ SML

instalovaný příkon

300 kW (550 kW);

koeficient součinnosti

0,5-0,7

přívod stlačeného vzduchu

4 bar

množství vytlačené folie

300 kg/hod.

TVAROVACÍ STROJ typ ILLIG

12 ks

Ve výrobní hale budou instalovány tvarovací stroje typu Illig v počtu 12 ks. Tvarovací
stroj Illig zpracovává vytlačenou folii, která přichází z extrudéru. Stroj pracuje
s kombinovanou tvarovací a vysekávací formou. Princip výroby spočívá ve vytemperování
přiváděného pásu folie na předepsanou teplotu a pomocí formy jenž se skládá z tvárníků a
tvárnice za pomocí tvarovacího vzduchu se vytvaruje požadovaný výrobek. Tvar a počet
výrobků definují tvarovací vložky umístěné ve formě, které výrobku zároveň dají výsledný
vnější tvar. Vnitřní tvar je vytvořen tlakovým vzduchem za pomocí tvárníků.
Tvarovací stroj je složen z několika dílů :
-tvarovací forma
-tvarovací vložky
-transport folie
-topení
POTISKOVACÍ STROJ typ POLYTYPE

29 ks

Potiskovací stroj slouží k potiskování výrobků. V provozu budou instalovány
potiskovací stroje švýcarské firmy Polytype v počtu 29 ks. Potisk je realizován technologií
suchého ofsetu. Potiskem jsou opatřovány nepotištěné polotovary (kelímky), vyrobené
technologií tvarováním. Technické údaje potiskovacího stroje:
instalovaný elektrický příkon

kW,

stlačený vzduch

25 – 35 m3/hod.

tlak

- spotřeba

6 bar

400 V
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Doprava
Výrobní a skladový areál bude dopravně napojen na stávající vozovku v ulici Polní,
která propojuje silnici I/2563 s průmyslovou zónou u obce Louky u Litvínova. Budou
vybudovány dva sjezdy, jeden jako vjezd a výjezd pro nákladní vozy a druhý pro osobní
vozidla. Přehlednost těchto nově navržených napojení byla zvýšena kolmým napojením na
vozovku v ulici Polní a zajištěním co největšího rozhledového pole.
Stávající silniční komunikace v ulici Polní je směrově nerozdělená vozovka se dvěma
jízdními pruhy. Vzhledem ke skutečnosti, že počet vozidel odbočujících z vozovky v ulici
Polní do nového areálu nepřesáhne 50 vozidel/hod (viz čl. 6.3.5 normy ČSN 73 6102 –
Projektování křižovatek na silničních komunikacích), nebudou na této vozovce vybudovány
odbočující a připojující pruhy pro vozidla z areálu firmy Greiner. Při výjezdu nákladních
vozidel z areálu Greiner je pak navrženo pouze odbočení doprava - směr na silnici I. třídy.

B.1.7 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Vlastní výstavba areálu bude probíhat etapovitě:
První etapa – rok 2003 - zahájení výstavby květen až červen roku 2003
•

výrobní hala č.1

•

vysokoregálová skladová hala č. 1 a 2 včetně
expedice

•

technologické zázemí

Druhá etapa – rok 2005 - zahájení výstavby březen roku 2005
•

výrobní hala č.2

•

vysokoregálová skladová hala č. 3 včetně expedice

•

technologické zázemí

Třetí etapa – rok 2007 – zahájení výstavby březen roku 2007
•

vysokoregálová skladová hala č. 4

•

Výstavba administrativní budovy a hygienického
zázemí se bude realizovat průběžně
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•

v letech 2003-2007.

Výstavba administrativní budovy včetně hygienického zázemí se bude realizovat
průběžně v letech 2003 – 2007.

B.1.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků:
ÚSC Litvínov, Louka u Litvínova

B.1.9 Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 Zák. č.
100/2001 Sb.
Kategorie:
Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacími řízení)

Příslušný správní úřad :
Krajský úřad Ústeckého kraje

Číslo a popis záměru:
10.6 Průmyslové zóny a obchodní zóny včetně nákupních středisek o celkové výměře nad
3 000 m2 zastavěné plochy; areály parkovišť nebo garáží se zastavěnou plochou nad 1 000m2.
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B.2 Údaje o vstupech
B.2.1 Zábor půdy
Zábor půdy proběhne v tomto rozsahu a na těchto pozemcích:
Parcelní číslo

KR

HPJ

SL+E

K+H

Třída
ochrany

Investice
půdy

0
166/1

1

22

1

3

V.

ne

176/1

1

22

1

3

V.

ne

181/1

1

22

1

3

V.

ne

211/1

1

22

1

3

V.

ne

214/3

1

22

1

3

V.

ne

1

23

1

2

V.

ne

1

22

1

3

V.

ne

214/6

BPEJ

třída ochrany ZPF výměra ZPF v daném BPEJ [m2]

procentické
zastoupení BPEJ

1.22.13

V.

73 604

90%

1.23.12

V.

7 941

10%

Poznámka - seznam vlastníků pozemků
LV 1 Obec Louka u Litvínova, 435 33 Louka u Litvínova
LV 2 Okresní úřad Most, Radniční 1, 434 89 Most
LV 79 Město Litvínov, Náměstí míru 11, 436 31 Litvínov
LV 385 Mostecká uhelná společnost, a.s., V.Řezáče 315, 434 67 Most
LV 10002 ČR - Pozemkový fond ČR, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
LV 60000 ČR - Úřad pro zast. státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2

do
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katastrální území

předpokládaný zábor ZPF - skrývaná plocha [m2]

Louka u Litvínova

80 426

Horní Litvínov

1 119

celkem

81 545

PARCELNÍ ČÍSLO

LV

DRUH POZEMKU

PŘEDPOKLÁDANÝ

VÝMĚRA CELÉ

ZÁBOR ZPF - SKRÝVANÁ

PARCELY [M2]

PLOCHA [M2]

0
166

/

1

385

176

/

1

385

181

/

1

211

/

214
214

trvalý travní

18 909

1 074

orná půda

25 852

18 344

385

orná půda

17 961

10 712

1

385

orná půda

17 979

14 220

/

3

2

orná půda

41 070

33 411

/

6

79

orná půda

9 516

2 665

porost

celkem

80 426

VÝMĚRA
PARCELNÍ ČÍSLO

LV

/

celkem

5

60 000

PŘEDPOKLÁDANÝ

DRUH POZEMKU CELÉ PARCELY ZÁBOR ZPF - SKRÝVANÁ
[M2]

2787

m2

orná půda

3 843

PLOCHA [M2]

1 119

1 119

m2
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B.2.2 Odběr a spotřeba vody
Pro technologický proces není potřeba vody. Voda slouží pouze jako chladící médium.
Chladící okruhy jsou uzavřené a roční spotřeba vody při jejich doplňování činí 53m3.
Spotřeba pitné vody je dána počtem zaměstnanců a odpovídá spotřebě vody použité pro
osobní hygienu a využití sociálních zařízení je kvalifikovaně odhadnuta na 12.376 m3 za rok.
Zdrojem vody je veřejný vodovodní řad z litinových trub DN 150. Je ukončen ve
stávající vodoměrné šachtě firmy MEL, před parkovištěm firmy pro osobní vozidla, na
opačné straně místní komunikace. Od budoucího staveniště je vodovod vzdálen více než 200
m. Hydrodynamický tlak je ve vodovodní síti podle měření 0,32 MPa, což je pro navrhovanou
stavbu dostačující. Vodovod spravují Severočeské vodovody a kanalizace a. s., závod Most .
Stávající veřejný vodovodní řad DN 150 bude prodloužen až k prostoru budovaného areálu
firmy GREINER PACKAGING s.r.o. Místo napojení je před stávající vodoměrnou šachtou
firmy MEL.
Výpočet potřeby vody:
Je proveden dle Směrnice č. 9/73 MLVHZ,

Metodického pokynu ministerstva

zemědělství z června 1993, vyhlášky č. 428/2001 Sb. a podle ČSN 73 0873 “Zásobování
požární vodou“.
V navrhovaném objektu bude následující počet pracovníků:
35 zaměstnanců v administrativě - THP
25 zaměstnanců v expedici a ve skladových prostorech
242 zaměstnanců ve výrobní části
3 zaměstnanci pro výdej jídla, uvažujeme 200 jídel denně (2 směny)
5 zaměstnanců pro ostrahu areálu
specifická potřeba zaměstnanců v administrativě............…………......60 l/zam x den
specifická potřeba zaměstnanců v expedici .................. …...................80 l/zam x den
specifická potřeba zaměstnanců ve skladových prostorech...................80 l/zam x den
specifická potřeba zaměstnanců v dílenské části……..…...................150 l/zam x den
specifická potřeba pro výdej jídla ….......................…..…....................25 l/jídlo
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specifická potřeba zaměstnanců pro ostrahu objektu…..…...................60 l/zam x den
Provoz v nově budovaném areálu firmy bude třísměnný pro dílenské provozy a
dvousměnný pro skladovací provozy.
Areál
GREINER
pitná voda

Průměrná denní potřeba
Qd m3/den qd l/s
44,20
0,51

Počet pracovních dní:

Maximální denní potřeba Max.hodin. Roční
Qr m3/rok
Qm m3/den qm l/s
qh l/s
44,20
0,51
2,19
12 376

280

Potřeba vody pro požární zabezpečení je řešena požární (retenční) nádrží . Pro
dimenzování vodovodní přípojky se uvažuje s potřebou vody pro vnitřní požární zajištění a s
maximální hodinovou potřebou ve výši 50 % z hodnoty vypočítané pro ranní směnu po dobu
1 hodiny na konci směny, zbytek potřeby se uvažuje rovnoměrně rozdělený po celou směnu.
Směna s nejvyšší spotřebou vody je směna ranní.
S výstavbou požárního vodovodu se neuvažuje. Stálou zásobu vody pro hasební zásah
zajistí podzemní železobetonová nádrž se zaručeným užitným obsahem min. 45 m3. Nádrž
bude vybudována na odbočce dešťové kanalizace, odvádějící srážku ze střech budov. Její
bezpečnostní přepad se napojí opět na areálovou dešťovou kanalizaci. Pro případ nedostatku
srážek v suchých obdobích bude na doplnění vody v požární nádrži vybudována na areálovém
požárním vodovodu φ90 odbočka z IPE φ63. Napouštění vody bude ovládáno ručně.

B.2.3 Energetické zdroje
Elektrická energie
Způsob napájení objektu elektrickou energií je popsán na základě předběžných jednání
s SČE a.s. Děčín. Požadovaný odběr pro zamýšlenou investici je možno zajistit z výkonových
rezerv na stávajících distribučních rozvodech VN 22 kV, které procházejí v blízkosti řešené
lokality, respektive ji zčásti křižují. Kromě zmíněných linek VN 22 kV prochází v blízkosti
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lokality také linka volného vedení VN 110 kV. Ochranné pásmo tohoto vedení navrhovaná
stavba respektuje.
Přívod VN 22 kV:

Přívod VN pro objekt bude řešen smyčkou dvou VN-kabelů, napojených na dvě určené
linky volného vedení VN 22 kV.

Kabelové vedení bude uloženo ve výkopu v trase

koordinované s dalšími podzemními inženýrskými sítěmi. Pod zpevněnými plochami budou
kabely protaženy v ochranných trubkách, chráničky budou součástí projektu a dodávky
zpevněných ploch. Kabely zaústí v objektu do kabelového kanálu pod vstupními poli
rozvodny VN 22 kV.
Stávající linka volného vedení VN 22kV, která protíná řešenou lokalitu a napájí areál
firmy Magnesium Elektron, bude přeložena do nové trasy

kopírující hranici pozemku.

Způsob řešení i následná realizace je obsahem výše zmíněné samostatné dokumentace, kterou
zajišťuje SČE a.s. .
Trafostanice:

V navrhovaném objektu budou řešeny dvě trafostanice – T1 a T2. Trafostanice T1 bude
trafostanicí vstupní, druhá trafostanici podružnou. Trafostanice T1 bude zásobovat 1.etapu
realizace objektu, T2 potom druhou etapu výstavbu areálu firmy.
Ve vstupní trafostanici T1 budou osazeny ty části rozvaděče 22 kV, které bude
spravovat SČE a.s. a obvody měření spotřeby elektrické energie. Trafostanice T2 bude plně
ve správě odběratele.
CHARAKTER ODBĚRU
Spotřeba stavebního charakteru:
- vnitřní osvětlení
- venkovní osvětlení
- vzduchotechnika
- klimatizace
- výpočetní technika
- drobné zásuvkové odběry
- kotelna, M+R

Síť (MDO)
Diesel (DO)
Pi
Pp(kW) Pi
Pp(kW)
(kW)
(kW)
z celkové sítě
950
900
200
200
20
20
20
20
300
300
0
0
1000
1000
0
0
18
18
18
18
20
15
0
0
20
15
20
15

UPS (VDO)
Pi
Pp(kW)
(kW)
0
0
0
0
6
0
0

0
0
0
0
6
0
0
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- drobné mechanismy - vrata ap.
- příprava jídel
- el.vytápění vpustí
- venk. technologie – ČS, ČOV
- el.přímotopy v mimoprac.době

15
100
80
80
150

15
100
80
60
150

8
20
0
30
0

8
20
0
15
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Mezisoučet – stavební odběr:
2753
2673
316
306
6
6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spotřeba technologického charakteru:
- technologie výroby
4500
4000
0
0
0
0
- kompresory
1500
1500
0
0
0
0
- nabíjecí stanice aku-vozíků
40
40
0
0
0
0
Mezisoučet – technologický odběr:
6040
5540
0
0
0
0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM
8793
8213
316
306
6
6
Celková soudobost odběru
0,9
Maximální soudobý příkon objektu
7,914 MW

Náhradní zdroje elektrické energie:

Pro zajištění náhradního napájení el.energií pro případ výpadku základního napájení
budou v objektu instalovány dva typy záložních zdrojů: Dieselelektrické soustrojí (DA) bude
zajišťovat napájení nouzového, evakuačního a zčásti náhradního osvětlení výrobních a
skladových prostor v objektu a napájení výrobně důležitých technologií a výpočetní techniky.
Pro napájení serveru resp. dalších výpočetních technologií budou osazeny místní zdroje
nepřetržitého napájení - UPS. Tyto budou osazovány v těsné blízkosti zálohovaných zařízení.

Spotřeba zemního plynu:
a) V době výstavby
V době výstavby nebude spotřeba zemního plynu.
b) V době provozu
V době provozu bude zemní plyn využíván pro vytápění objektu prodejny potravin.
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Tabulka č. 5: Očekávaná spotřeba zemního plynu
Spotřeba zemního plynu
[m3/hod]
(maximální hodnoty)
Vytápění
12,8

[m3/den]

[m3/rok]

242

225 000

Teplo
Spotřeba tepelné energie:
a) V době výstavby
V době výstavby se nepředpokládají zvláštní požadavky na vytápění.
b) V době provozu
Pro výtápění objektu je navrženo teplovodní vytápění. Jako zdroj tepla budou sloužit
kotelny pro spalování zemního plynu. V I.etapě se zřídí jedna kotelna a v následné druhé
etapě další kotelna. Součástí technologie kotelny bude vždy i ohřev teplé užitkové vody.
Spaliny od kotlů respekt. ohřívačů se napojí na komíny, které se vyvedou po fasádě nad
střechu objektu.
Vytápění prostoru haly je s ohledem na velké množství technologického tepla navrženo
pouze na temperování (cca 10oC) v době technologické odstávky provozu.
S ohledem na charakter výroby se pro vytápění výrobní haly osadí pod stropem
teplovodní sálavé panely. Stejným způsobem bude vytápěn i sklad hotových výrobků. Pro
sklad je s ohledem na výšku skladování uvažováno s nižší teplotou otopné vody.
Pomocné provozy (kanceláře, hygienické zařízení atd) budou vytápěny klasickým
otopným systémem v kombinaci s podlahovým vytápěním.
V rámci výrobní technologie bude vznikat velké množství odpadní energie, zejména
v kompresorovně a strojovně vzduchotechniky. Tato energie bude (pokud provoz a investice
na pořízení rekuperačního zařízení je rentabilní) využívána zejména pro ohřev teplé užitkové
vody a částečně pro potřeby vytápění.
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Bilance spotřeby tepla: Celkem

810 kW

B.2.4 Surovinové zdroje
Barvy
Roční spotřeba potiskovací barvy bude cca 5,0 t/rok ( při produkci 3 000 mil. kusů
obalů ročně). Ve skladu se uvažuje skladovat cca 1250 kg barev, které jsou určeny pro
potravinářský průmysl, barvy jsou po dokonalém vysíťování, UB nebo INFRA záření
zdravotně nezávadné. Barvy nejsou specifikovány jako hořlaviny I. – III.

třídy. Jsou

mísitelné pouze se speciálními přípravky ZELLER a GMELIN (např. adetir, transparentní
běloba atd.). Ředidla používající se pro tyto technologie rovněž nejsou hořlaviny I. – III. třídy.

Polypropylen
surovina - polypropylen

21 000 tun/rok

cca 67% MOSTEN GB – 003 nebo MOSTEN GB 005
(homopolymer)
cca 30% MOSTEN GB – 506 (kopolymer)
cca 3% M-COLOR 125PE/PP, MAXITHEN PP 1070 nebo MAXITHEN PP 24151
(probarvený polypropylen

Ethylacetát (octan etylnatý)
Předpokládaná roční spotřeba octanu etylnatého je 7000 l/rok při produkci 3 000 mil.
kusů obalů ročně.
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B.3 Údaje o výstupech
B.3.1 Ovzduší
Množství emisí
Druh emisí
Při výstavbě to budou především spaliny z motorů stavebních strojů a nákladních
automobilů a dále nerozpustné částice a aerosoly z prováděných prací. Hlavním zdrojem
znečišťování ovzduší při provozu budou emise z kotle na zemní plyn a z dopravy související
s provozem firmy. Vzhledem k předpokládanému navýšení cca 18 kamionů za den jsou však
hodnoty minimální.
Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší
Při výstavbě
Při výstavbě nebudou trvale provozovány bodové zdroje znečišťování ovzduší.
Krátkodobě lze počítat s provozem kompresorů, popřípadě dalších stacionárních mechanismů
spalujících motorovou naftu.
Při provozu
Hlavním bodovým zdrojem znečišťování ovzduší při provozu budou emise z kotelny,
která bude sloužit pro vytápění. Kotelna bude vybavena kotlem na zemní plyn cca o výkonu
350 kW. Kotelna bude osazena dvěma kotli a zásobníkovým ohřívačem teplé vody. Z kotlů
bude otopná voda přivedena na rozdělovač, ze kterého povedou dvě větve. Jedna ekvitermně
regulovaná pro otopná tělesa, druhá neregulovaná pro jednotky vzduchotechniky. Spalován
bude zemní plyn z veřejného rozvodu. Emise budou odváděny komínem nad střechu
prodejny.
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Očekávaná produkce emisí
Očekávaná produkce emisí z prodejny potravin LIDL
Roční spotřeba ZP [m3]
Roční emise tuhých látek [kg]
Roční emise NOX [kg]
Roční emise SO2 [kg]
Roční emise CO [kg]
Roční emise uhlovodíků CXHy [kg]

Kotelna
29500
0,58872
47,0976
0,28321
9,4106
3,7241

B.3.2 Odpadní vod
V řešeném prostoru se nachází stávající městská kanalizace z betonových trub DN 600
v majetku města Litvínova. Stoka odvádí dešťové vody ze střechy bytového domu v ulici
Polní a pravděpodobně i část dešťových vod z komunikace. Kanalizace je zaústěna ve
vzdálenosti cca 700 m do Radčického potoka. Ten je ve správě státního podniku Povodí Ohře,
závod Chomutov.
Odpadní vody dešťové, předčištěné vody splaškové a předčištěné vody ze zpevněných
ploch budou napojeny na stávající obecní kanalizaci DN 600 ve stávající revizní šachtě před
firmou MEL v místě výjezdu z parkoviště osobních vozů. Navržená kanalizační přípojka DN
600 bude vedena v souběhu s navrhovaným prodloužením veřejného vodovodu podél místní
obslužné komunikace ulice Polní. Dešťová voda z parkovišť a manipulačních pojížděných
ploch bude odvedena prefabrikovanými typovými uličními vpustěmi s kalištěm do nově
navržené dešťové kanalizace zaolejovaných vod. Z pojížděných ploch pak bude odvedena
srážková voda do nově navržené dešťové kanalizace. Vpusť je zaústěna přípojkou PVC DN
150 do nalepovací odbočky na kanalizaci, popřípadě do revizní šachty na kanalizaci. Přípojka
bude položena na pískový podsyp a obsypána hutněnou prohozenou zeminou. Chodníkové
plochy jsou odvodněny pomocí příčného sklonu na přilehlé pojížděné plochy.
Hodnocení průtoků vody v Radčickém potoce podle HMÚ:
Číslo hydrologického povodí:

1-14-01-052

Plocha povodí:

7,2 km2

Průměrná dlouhodobá roční výška srážek:

750 mm
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Průměrný dlouhodobý roční průtok:

59 l/s
Q355 = 6,2 l/s

M-denní průtoky (1931-1960):

Vypouštěné odpadní vody budou splňovat limity znečištění podle příslušného
kanalizačního řádu města.

Množství odpadních vod
Splaškové odpadní vody:
Množství splaškových odpadních vod odpovídá spotřebě vody pitné.
Areál
GREINER
splašky

Maximální denní potřeba Max.hodin. Roční
qh l/s
Qr m3/rok
Qm m3/den qm l/s
44,20
0,51
2,19
12 376

Průměrná denní potřeba
Qd m3/den qd l/s
44,20
0,51

Dešťové odpadní vody:
qdešť = S x i x ψ

Z řešeného území bude odtékat:
kde:

S = odvodňovaná plocha v ha
i = intenzita 15 min deště periodicity p=0,5
ψ = odtokový součinitel dle ČSN 75 6101

Odtok z navrhovaného areálu závodu GREINER:
plocha
střechy
komunikace
parkoviště
Odtok celkem:

ha
3,390
1,460
0,450

i
143
143
143

ψ
0,9
0,9
0,5

qdešť
436,29
213,64
32,18
656,38 l/s
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Znečištění odpadních vod
Stanovení množství a velikosti znečištění odpadních vod:
Stanovení produkce znečištění:
Stanovení počtu EO:
pro pracovníky v čistém provozu je uvažováno

3 zam. = 1 EO

pro pracovníky ve špinavém provozu je uvažováno

2 zam. = 1 EO

68 : 3 + 242 : 2 = 144 EO

Dle ČSN 75 6402 je produkce znečištění:
ukazatel
BSK5
NL
RL
CHSK
NC
PC

kg/den
8,64
7,92
18,0
15,7
1,15
0,22

kg/rok
2 419
2 218
5 040
4 395
322
60

mg/l
195
179
407
355
26
5

Poněvadž nelze v provozu vyloučit možné znečištění plochy parkoviště úkapy ropných
látek, je nutné předčištění srážkových vod z těchto ploch na odlučovačích lehkých kapalin.
Srážkové vody z pojížděných a parkovacích ploch budou odkanalizovány samostatnou
kanalizací olejových vod z trub DN 250, 300 a 400. budou instalovány tři gravitačněkoalescenční odlučovače lehkých kapalin AS TOP. Dva stejné jmenovité velikosti, na které
budou svedeny rovnoměrně dešťové vody z pojížděných ploch areálových komunikací a
jednoho záchytného parkoviště osobních vozidel. Jsou nadimenzovány na maximální průtok
100 l/s, garantovaná výstupní koncentrace NEL na odtoku je do 0,5 mg/l.
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Třetí odlučovač pojme srážku z druhého parkoviště osobních vozů, s jehož realizací se
počítá v druhé etapě výstavby areálu závodu. Navrhujeme model AS TOP RC 2003 pro
nátokovou koncentraci do 30 mg/l NEL a maximální průtok 20 l/s. Garantovaná výstupní
koncentrace NEL na odtoku je do 0,5 mg/l.
Odpadní vody splaškové budou podchyceny novou kanalizací splaškovou DN 250,
která bude svedena přes čerpací stanici na čistírnu odpadních vod. Z důvodu etapizace
výstavby a možnosti připojení sousedního závodu MEL (14 EO), je navrženo instalovat 1+1
kontejnerovou čistírnu AS VARIO comp pro 100 EO. První pro 1. etapu výstavby, druhá se
vybuduje současně s rozvojem areálu ve 2. etapě výstavbě. Rozdělení nátoku do dvou
identických čistíren zajistí předřazená čerpací stanice. V ní se osadí minimálně dvě ponorná
kalová čerpadla stejných parametrů pro každou čistírnu zvlášť.

B.3.3 Odpady
Odpady budou shromažďovány dle druhů ve vhodných nádobách. Odpadový materiál,
který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) bude shromažďován odděleně do zvlášť k
tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti. Domovní odpad z
provozu bude ukládán do kontejnerů umístěných na stanovišti, které navazuje na hospodářský
vjezd do objektu. Odpad bude pravidelně odvážen na skládky určené odborem ŽP městského
úřadu.
Pokud při provozu budou vznikat odpady nebezpečné (N) v množství větším jak
50kg/rok, musí provozovatel vypracovat „Program odpadového hospodářství původce“.
Smlouvy na množství a likvidaci odpadů, vznikající při provozu, musí mít investor uzavřeny
do předání stavby provozovateli (do kolaudace).

Kategorizace odpadů
Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s
kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech 185/2001 Sb. a Vyhlášky
MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001.
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Katalog.číslo

druh odpadu

17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04
17 04 05
17 04 07
17 04 11
17 06

Beton, cihly, tašky a keramika
beton
cihly
tašky a keramické výrobky
Dřevo, sklo a plasty
dřevo
sklo
plasty
Kovy (včetně jejich slitin)
železo a ocel
směsné kovy
kabely neuvedené pod 17 04 10
Izolační materiály a stavební materiály s obsahem
azbestu
izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a
17 06 03
Stavební materiál na bázi sádry
stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem
17 08 01
Jiné stavební a demoliční odpady
stavební a demoliční odpady obsahující rtuť (zářivky)
jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných
stavebních a demoličních odpadů)
odpadní beton a betonový kal
CELKEM

17 06 04
17 08
17 08 02
17 09
17 09 01
17 09 03
10 13 14

kat.
tuny
odpadu
O
O
O

12,0
6,5
0,5

O
O
O

1,5
0,5
0,1
O 1,5
O 0,5
O 1,0

O

0,3

O

0,5

N
N

0,03
3,0

O
O

1,5
25,9

CELKEM
N
3,53
Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů.
Zejména se jedná o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (N).
Po kolaudaci stavby a zahájením provozu realizovaného díla budou vznikat následné
odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona
o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se
vyhlašuje katalog odpadů.
Kat.
tuny
odpadu
12 01

Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové
úpravy kovů a plastů
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12 01 05
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12 01 13
12 01 15
12 01 21
12 01 99
12 03
12 03 01
13 01
13 01 13
13 02
13 02 08
13 05
13 05 01
13 05 02
14 06
14 06 02
15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 02
15 02 02
20 01
20 01 01
20 01 21
20 03
20 03 01
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Piliny a třísky neželezných kovů
Aluminiové hobliny a odpad
Mosazné hobliny a odpad
Smíšené hobliny a odpad
Plastové hobliny a třísky
Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
Odpady ze svařování
Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14
Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály
neuvedené pod číslem 12 01 20
Odpady jinak blíže neurčené – (vyřazené součásti)
Odpady z procesů odmašťování vodou a vodní parou
(kromě odpadů uvedených ve skupině 11)
Prací vody
Odpadní hydraulické oleje
Jiné hydraulické oleje
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Odpady z odlučovačů oleje
Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů olejů
Kaly z odlučovačů oleje
Odpadní a organická rozpouštědla, chladicí média
rozprašovačů pěn a aerosolů
Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního
obalového odpadu)
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a
ochranné oděvy
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových
filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Složky odděleného sběru – průmyslové odpady a odpady
z úřadů
Papír a lepenka
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Ostatní komunální odpady
Smíšený komunální odpad

O

O
N
O
O
O

57,0
23,0
3,0
1,0
1,5
3,5
2,5
2,5

O

18,0

N

52 tis.l

N

5,0

N

5,0

N
N

0,05
0,05

N

5,0

O
O
O

5,0
0,5
5,0

N

1,0

O
N

2,5
0,05

O

1,45
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Množství odpadů
Množství odpadů se dá kvalifikovaně odhadnout podle skutečného množství odpadů
již existujícího obdobného provozu, který je v provozu ve Slušovicích. Celkové množství
odpadů je podle ročního přehledu cca 291 tun. Přesná specifikace množství i druhů je uvedena
v příloze – roční přehled produkce odpadů. Předpokládané množství odpadu vznikající při
provozu závodu GREINER PACKAGING spol. s r. o., Louka u Litvínova ( při produkci 3
000 mil. kusů obalů ročně )

Název odpadu
Papír, lepenka
Plastové obaly
Sorbent
textilu+škod.
látky/olej
Sorbent
textilu+škod.
látky/rozpouštědlo
Olověné
akumulátory
Železo
Zářivky
Komunální odpad

Číslo
odpadu
150101
150102
150202

Měrná
jednotka
t
t
t

Množství za Odběratel
Kategorie
rok
Odborná firma 0
10,0
Odborná firma 0
25,0
Odborná firma N
0,1

150202

t

0,40

Odborná firma N

160601

t

0,25

170405
200121
200399

t
t
t

0,15
0,1
250,0

Hawker,s.r.o.
Brno
Odborná firma
Odborna firma
Odborná firma

N
0
N
0

Nebezpečné odpady (N) budou shromažďovány v nádobách k tomu určených
(s atestem) a na místech, kde nemůže dojít k jejich zcizení, znehodnocení, případně úniku
ohrožujícímu životní prostředí.
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B.3.4 Riziko havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Podle známých údajů nehrozí zvýšené riziko havárie. Technologie není z tohoto
pohledu riziková. Hrozí běžná rizika požáru, úniku látek (ropné produkty, ethylacetát),
Pravděpodobnost a rizikovost havárie je z hlediska bezpečnostní situace pro obyvatelstvo
malá.

B.3.5 Vlivy v době výstavby
Je zcela samozřejmé, že provoz v době výstavby potřebných zařízení bude mít
negativní vliv na prostor ekosystémů, na kvalitu životního prostředí. A to i přesto, že veškerá
činnost bude probíhat v místě mimo zástavbu obce. Vhodnými opatřeními je možné je
minimalizovat , nutné podotknout, že jde z hlediska stavby o vlivy dočasné.
Kvalita životního prostředí bude též negativně ovlivňována, a to jak v prostoru
staveniště samotného, tak i v jeho okolí. Především půjde o :
•

emise výfukových plynů

•

zvýšenou prašnost

•

působení světelných efektů při sváření konstrukcí

•

hlukovou zátěž

•

vibrace

•

možnou kontaminaci vod především látkami ropného původu (úkapy pohonných hmot
a mazadel)

•

znečišťování příjezdových komunikací

•

prostorového narušení území
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C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V
DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1 Výčet

nejzávažnějších

environmetálních

charakteristik

dotčeného území
Okres Most spadá (z hlediska biogeografického členění České republiky) do tzv.
hercynské podprovincie. Vlastní bioregion (Mostecký) tvoří výrazná pánevní sníženina ve
středu severozápadních Čech a převážně se shoduje s geomorfologickým celkem Mostecká
2

pánev. Bioregion má plochu 1 301 km a je výrazně protažen ve směru "JZ - SV".
Bioregion náleží k nejteplejším a nejsušším oblastem České republiky, převažuje zde
2. vegetační stupeň. Jeho současný stav je charakterizován velkoplošnými antropocenózami
s expanzívními ruderálními druhy. Typické jsou zbytky stepní a vzácně i halofilní bioty.
Ve flóře jsou zastoupeny submediteránní a ponticko-panonské, méně subatlantické prvky,
přítomna je řada prvků mezních. Ve fauně dominují teplomilné druhy, u hmyzu se
zastoupením středočeských endemitů.
Typickou část bioregionu tvoří plošiny neogenních sedimentů s pokryvy spraší
s teplomilnými doubravami. Do těchto plošin jsou zaříznuta mělká údolí a kotlinové sníženiny
s doubravovými háji a na svazích s maloplošně rozšířenými šípákovými doubravami, podél
vodních toků se vyskytují potoční luhy. Vyskytují se zde náplavové kužely na úpatí Krušných
hor a pahorkatina na permu u Kryr s acidofilními doubravami, které tvoří přechod do okolních
bioregionů. V minulosti se bioregion vyznačoval přítomností rozsáhlých pánví s mokřady a
jezery.

Dnes

je

charakteristická

gigantická

antropogenní

přestavba

reliéfu

a velkoplošná devastace a rekultivační obnova bioty. K místním společenstvům patří
xerotermní lada a slaniska, dominují však těžbou využívaná území, která jsou postupně
zemědělsky a lesnicky rekultivována a původní orná půda.
Vlastní zájmové území je rovinatý terén ležící z hlediska důlní činnosti v lokalitě
bývalého ochranného pilíře. Jedná se převážně o zemědělské pozemky (orná půda, louky,
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pastviny) ležící ladem a nejsou využívány k zemědělské ani lesnické činnosti. Pozemky jsou
zapleveleny a sporadicky se zde vyskytují náletové dřeviny a křoviny.
Zájmové území se řadí ke klimatické oblasti T 2 (teplá oblast s dlouhým, teplým a
suchým létem, velmi krátkým přechodovým obdobím s teplým až mírně teplým jarem a
podzimem, krátkou mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou). Průměrná roční teplota
činí cca 8° C a průměrný roční úhrn srážek dosahuje cca 600 mm. Nadmořská výška území
činní 315 m n. m. Geomorfologicky spadá zájmové území do Mostecké pánve, která je
tvořena měkkými a nesoudržnými usazeninami třetihorního a čtvrtohorního původu (jílovité a
písčité sedimenty).
V zájmovém území bylo k 1. 4. 2003 zaznamenáno celkem 61 rostlinných taxonů.
Z uvedených taxonů není žádný druh chráněný podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., ani
ohrožený podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (PROCHÁZKA F. [ed.]
2000), ani regionálně vzácný.

Dále zde bylo zjištěno 23 druhů živočichů. Z obratlovců se ze zvláště chráněných druhů
(ohrožený) vyskytuje pouze ťuhýk obecný, který v území nehnízdí a pouze sem zaletuje.
Další zjištěný zvláště chráněný druh (ohrožený), bramborníček černohlavý zde byl zjištěn na
tahu a v území taktéž nehnízdí.
Ostatní druhy v území pouze příležitostně získávají potravu, či hledají příležitostní
úkryt. Žádný z význačných druhů není na lokalitu přímo vázán svým výskytem.
Při východním okraji podél bývalého železničního náspu byly zjištěny dvě hnízda
ohroženého druhu mravence Formica spp. Obě hnízda jsou mimo území určené pro výstavbu.

C.1.1 Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání.
Území určené pro realizaci záměru nebylo v minulosti využíváno. Historicky bylo toto
území jako pozemky na kterých se zemědělsky hospodařilo (minulé století). Dnes lze
uzemí charakterizovat jako post agrární ladu s vysokým stupněm zaplevelení a nálety
sukcesních dřevin (dnes se již rozpadajících). Na tomto území nebyly stanoveny limity
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trvale udržitelného hospodaření. Podle dostupných údajů nemají majitelé pozemků
zájem na území zemědělsky hospodařit.

C.1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Pokud budeme sledovat přítomnost přírodních zdrojů a přírodní zdroj si definujeme
jako:
Přírodní zdroje jsou ty části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může
využívat k uspokojování svých potřeb. Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při
postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to sami nebo za přispění
člověka. Neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají. (Zák. č.17/1992 sb.)
Pak je jejich výčet a využití následující:
Půda - v současné době hospodářsky nevyužita
Biohmota – nevyužita, neprobíhá sklizeň ani senoseč či pastva
hospodářského zvířectva
Podzemní voda – naměřena v hloubce cca 1,6 – 4 m není
využívána

C.1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na
Územní systém ekologické stability krajiny
Zájmové území není součástí ani v kontaktu s regionálními nebo nadregionálními prvky
(biokoridory, biocentra) územního systému ekologické stability (ÚSES). Významné prvky
ÚSES probíhají v lokalitě Krušných hor a jižněji v mostecké pánevní oblasti a uzemí je jejich
v dvoukilometrovém ochranném pásmu.

Zvláště chráněná území,
V dané lokalitě se nenachází chráněné oblasti, přírodní rezervace ani národní parky.
Svým provozem navrhovaná stavba neovlivní nejbližší chráněná území - chráněnou oblast
přirozené akumulace vod Krušné hory (nařízení vlády č.10/79 Sb.) (cca 1 km) , CHKO České
středohoří (cca 15 km).
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Území přírodních parků
V území se nenachází přírodní parky ve smyslu zák č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších doplňků. Je znám záměr na vyhlášení přírodního parku
Litvínovská údolí. Území tohoto přírodního parku je situováno severně o posuzované lokality
ve vzdálenosti cca 2 Km ( upatí krušných hor), připravovaný záměr připravovaný přírodní
park neovlivní.

Významné krajinné prvky
V dané lokalitě se nenachází chráněné oblasti, přírodní rezervace ani národní parky.
Svým provozem navrhovaná stavba neovlivní nejbližší chráněná území - chráněnou oblast
přirozené akumulace vod Krušné hory (nařízení vlády č.10/79 Sb.) (cca 1 km) , CHKO České
středohoří (cca 15 km) a další rezervace v mosteckém regionu.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu,
Území není z hlediska historického, kulturního ani archeologického významné

Území hustě zalidněná
Krajina v niž se nachází zájmové území je silně poznamenaná antropickou činností.
Jedná se o území kde se střídá oblast velice silně průmyslově využívána (doly, chemická
průmysl, rafinérka apod.) s prostorem, který leží ladem ( výsypky ) a čeká na rekultivační
procesy. Bez rekultivací a ve stavu v jakém se krajina v současné době nachází není vhodná
ani k rekreačním účelům.
Zájmové území se nachází v dílčí mostecké části podkrušnohorské pánve tj. v jedné z
nejexponovanější oblastí v souvislosti s těžbou a zpracováním hnědého uhlí. Ekologická
únosnost tohoto území byla již dávno překročena a to hlavně povrchovou těžbou hnědého uhlí
a s tím související skrývkou a ukládáním dotčených hornin. Území je také zatíženo imisními
vlivy.
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Území zatěžována nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Ovzduší

Území je dle nařízení vlády, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob
sledování, posouzení a hodnocení a řízení kvality ovzduší zařazeno do seznamu oblastí se
zhoršenou kvalitou ovzduší.
Půda

Hodnocení staré ekologické zátěže pozemku bylo provedeno na základě chemických
analýz vzorků zemin a mělké podzemní vody, které byly odebrány z provedených
průzkumných sond. Sledovány byly obsahy nepolárních extrahovatelných látek NEL,
vybraných těžkých kovů (Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb) a polychlorovaných bifenylů (PCB).
Úroveň znečištění prostředí pak byla posuzována na základě srovnání zjištěných koncentrací
s limitními hodnotami

sledovaných látek, které jsou uvedené v metodickém pokynu

Ministerstva životního prostředí ČR z roku 1996. Limitní koncentrace znečištění zemin a
podzemní vody vymezuje kategorie A, B, C, pro něž je stanoven další postup posuzování
znečištění i s ohledem na další plánované využití území.
V tabulkovém přehledu níže uvádíme zjištěné koncentrace sledovaných látek a
současně limitní koncentrace látek jednotlivých kategorií.

zeminy
sonda
J5-0,4 m
J6-0,3 m
J8-0,4 m
J13-0,3 m
J14-0,5 m

kat.A
kat.B
kat.C

NEL
Cr
mg/kg sušiny

Ni

Cu

33

13

8,9

130
450
1000

60
180
500

70
500
1500

Zn

Cd

Pb

4

19,5

0,5
10
30

80
250
800

PCB

72
50
54
38
100
400
1000

150
1500
5000

<0,02
2,5
30
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podzemní voda
NEL

Cr

Ni

Cu

sonda
J8
J14
kat.A
kat.B
kat.C

Zn

Cd

Pb

PCB

mg/l
0,22
0,12
0,05
0,5
1

<0,04

<0,04

<0,01

<0,01

0,003
0,150
0,3

0,02
0,1
0,2

0,02
0,2
0,5

0,15
1,5
5,0

<0,01
0,0015
0,005
0,02

0,02
0,1
0,2

0,01
0,25
1,0

V tabulkovém přehledu výše jsou zvýrazněny koncentrace látek přesahující limit
kategorie „A“. Ve vzorcích zemin byly překročeny limitní koncentrace kategorie „A“ u
těžkého kovu Cd. Ve vzorcích podzemní vody byly překročeny limitní koncentrace kategorie
„A“ u nepolárních extrahovatelných látek NEL. U žádné z analyzovaných látek nedošlo
k překročení limitních koncentrací kategorie „B“. U těžkých kovů, které byly analyzované na
vzorku podzemní vody, byly koncentrace látek pod hranicí citlivosti použité měřící techniky

C.2 Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v
dotčeném území, které budou pravděpodobně významně
ovlivněny
C.2.1 Půda
Při posouzení stavu složek životního prostředí v dané lokalitě vycházíme z historických
podkladů. Zájmové území je charakteristické tím, že v průběhu 19. a 20. století zde probíhala
intenzivní hlubinná těžba hnědouhelné sloje. Jsou zde přítomné i antropogenní navážky
z padesátých let minulého století. Předkvartérní podloží je tvořeno nadložními tercielními
jílovci. Ty jsou překryty kvarterními sedimenty tvořenými písčitými hlínami, jíly a štěrky a
deluviálními hlinitými štěrky s krystalickým materiálem. Nejvýznamněji dotčenou složkou
bude půda a to vzhledem k záboru ke stavebním účelům Vzhledem k tomu, že do současné
doby toto území nebylo obhospodařováno a ani v budoucnu se s obhospodařováním pozemků
nepočítá je ovlivnění zamýšlenou stavbou relativní. V případě realizace skrývky ornice a
vytvoření její deponie pro pozdější rekultivaci stavebních záměrů či jiné využití v rámci
rekultivací území se jedná o vliv minimální
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C.2.2 Ovzduší (klimatické faktory, kvalita ovzduší)
Zájmová lokalita je umístěna v podkrušnohorské pánvi. Ovzduší dané lokality je zatíženo
emisemi energetického a chemického průmyslu, povrchová těžba hnědého uhlí zvyšuje
prašnost prostředí. Morfologii krajiny spolu s meteorologickými situací dává vzniku
inverzních stavů, kdy koncentrace znečišťujících

látek v mnoha případech krátkodobě

překračuje imisní limity. Je pravdou , že od roku 1998 dochází k zásadnímu snížení emisí
oxidů síry a tuhých částic - poletavého prachu ( vázající olovo, kadmium), naopak roste
množství emisí oxidů dusíku jako důsledek rostoucí automobilové dopravy a využívání
zemního plynu jako paliva. Z dalších látek znečišťující ovzduší je třeba jmenovat alespoň
polycyklické aromatické uhlovodíky, aldehydy, sirovodík aj. jejíž uvolňování je
doprovodným jevem chemického a petrochemického průmyslu.
Poměrně hustá siť měřicích stanic různých provozovatelů dává poměrně přesný obrázek o
vývoji znečištění ovzduší. Faktem je, že hodnoty znečištění po odsíření hlavně velkých
zdrojů znečištění ( elektráren a tepláren) klesají. Specifickým problémem zůstávají inverzní
situace (zvláště za „nepříznivých meteorologických podmínek – tlaková výše nad střední
Evropou), které způsobují koncentraci škodlivin v ovzduší. Tento jev je charakteristický
zejména pro pánevní oblasti.
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D ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA
OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.1 Charakteristika

možných

vlivů

a

odhad

jejich

velikosti,

složitosti a významnosti ( z hlediska pravděpodobnosti, doby
trvání, frekvence a vratnosti)
D.1.1 Vlivy realizované stavby
Zdravotní rizika

Z dosavadních zkušeností s podobnými projekty není známa skutečnost, že by při
výstavbě či provozu obdobné technologie mohla vznikat nějaká zdravotní rizika. Samozřejmě
riziko pracovního úrazu existuje vždy, ale zaměstnanci by měly při plnění svých pracovních
povinností dbát na příslušné pracovně - právních předpisy, s kterými je provozovatel seznámí.
Sociální důsledky

Oznamovaný záměr bude mít jednoznačně pozitivní dopad v oblasti sociální. Zejména
v souvislosti s problematikou zaměstnanosti a vznikem pracovních míst. Oznamovaný záměr,
pokud se uskuteční, dá vzniknout cca 310 pracovním místům. Jedná se jednak o technicko
hospodářské pracovníky (35) a pak i o dělnické profese (275).
Přehled personálních nároků oznamovaného záměru:
- ředitel + asistentka + vedoucí výroby
- příjem
- personální oddělení
- účtárna finanční
- vedoucí oddělení kvality
- vedoucí logistiky

3
1
2
5
1
1

Expedice + sklad
- účtárna skladu a fakturace
- logistika
- celní oddělení

2
4
4
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Výrobní plocha – zázemí výroby
- oddělení kvality
- směnový mistři + asistentka
- oddělení přípravy tisku – grafici

4
6
2

Počty pracovníků dělnických profesí:
Administrativní budova
- příprava a výdej jídla

3

Expedice + sklad
- manipulace

25

Výrobní plocha
- úklid
- obsluha strojního zařízení
- seřizovači – údržba
- údržba areálu
- hlídací služba

6
186
35
15
5

Ekonomické důsledky

Předkládaný záměr nebude konkurovat současným výrobním kapacitám v oblasti
Litvínovska. Ekonomické důsledky oznamovaného záměru jsou pozitivní. Připravovaná
stavba dává šanci místním podnikatelům účastnit se na její realizaci. Po realizaci mohou
místní podnikatelé nabídnout své služby této firmě při zajištění subdodávek. Ekonomické
důsledky jsou související s sociálními aspekty.

D.1.2 Vlivy vzniklé při realizaci záměru
V období realizace předmětné stavby bude kvalita ovzduší ovlivňována především :
•

zvýšenou primární i sekundární prašností

•

produkcí plynných škodlivin

•

v určitých ("příznivých") klimatických situacích i podporou tvorby fotochemického
smogu.
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Prašnost bude způsobována mechanickými zásahy do zemin a následně pak větrem.
Hlavními zdroji prašnosti budou :
•

zemní práce a manipulace se zeminami

•

deponie zemin, případně jiných sypkých hmot

•

manipulace s cementem a kamenivem

•

dopravní a pracovní pohyb dopravních prostředků, strojů a zařízení

•

samotná technologie jen v případě poruchy, respektive havárie.
Významným zdrojem sekundární prašnosti se mohou stát i znečištěné příjezdové

komunikace po jejich vysušení.
Prašnost na stavbách se velice negativně projevuje i v ekologické sféře, kde dochází k
narušení ekosystémů tím, že pokryv jemného prachu ucpává průduchy asimilačních orgánů
rostlin. Tím dochází k omezení fotosyntézy a v důsledku toho pak k narušení metabolismu
rostlin se všemi předpokládanými dopady na rostlinu.
Plynné škodliviny jsou v období výstavby do ovzduší emitovány celou řadou
stavebních strojů a zařízení a dopravními prostředky.
Základní složkou kontaminace ovzduší jsou výfukové plyny spalovacích motorů,
v daném případě v drtivé převaze vznětových, jejichž výfukové plyny mají v porovnání
s motory zážehovými ekologicky vhodnější složení, což je zřejmé z následující tabulky č. 9.
Všechny tyto údaje je třeba brát v úvahu při hodnocení emisí a jejich vlivů v prostoru
a čase. Krom toho je nutné zdůraznit, že z hledisek působení škodlivin na ekosystémy je třeba
brát v úvahu i ta fakta, že :
•

dlouhodobá působení vedou spíše ke chronickým důsledkům

•

krátkodobé extrémní koncentrace škodlivin působí akutní důsledky

•

navíc je nutné brát v úvahu i synergické vlivy všech emitujících zdrojů z průmyslové
sféry, z lokálních topidel, z dopravy etc.
Staveniště zařízení bude vybaveno mechanizací převážně se vznětovými motory.

Ty sice (v porovnání s motory zážehovými) produkují méně CO2, CO, CxHy, aldehydů
a polyaromátů, avšak vyznačují se výrazně vyšší produkcí NOx a sazí.
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S ohledem na skutečnost, že konkrétní působení v době výstavby bude charakteru
dočasného, nepovažuje zpracovatel

za nutné provést kvantifikaci škodlivin, tedy ani

kvantifikaci negativních vlivů na životní prostředí. Nicméně, je však možno konstatovat, že v
podobných případech lze určit zásadní pravidla obsluhy těchto strojů a zařízení, která
povedou k minimalizaci emisí škodlivin do ovzduší a k následné minimalizaci jejich
negativního působení na místní a okolní ekosystémy. V zásadě jde o :
•

udržování motorů v bezvadném technickém stavu

•

omezení volnoběžného režimu motorů a naopak vyvarování se náhlých přechodů do
vysoké zátěže (bude eliminovat plynné emise do ovzduší)

•

organizaci práce na vysoké odborné úrovni (bez zbytečných přejezdů), která je přínosem v
oblasti znečišťování ovzduší v průběhu výstavby.

D.1.3 Vlivy na ekosystémy a jiné složky
Hodnocený záměr bude mít zcela zákonitě vliv na všechny základní složky životního
prostředí a ekosystémy v celém zájmovém území a to především v době realizace.
Vesměs se však bude jednat o vlivy environmentálně dočasně negativní s únosnou
intenzitou.
K eliminaci možný negativních vlivů na životní prostředí je vhodné vyžadovat po
investorovi důslednou biologickou rekultivaci dotčeného území. Vhodně provedená
rekultivace

může posílit lokální USES, jejím hlavní význam však spočívá ve snížení

prašnosti.

D.2 Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
V podstatě jediným zásadním vlivem na ŽP, konkrétně na jeho složku půdu bude zábor
zemědělské půdy. Je sice pravda, že k záboru dojde ale půda není v současnosti hospodářky
využívána a i její třída se pohybuje v nejnižších kategoriích.(kap. B.2.1.) Ostatní složky
životního prostředí nebudou významně negativně ovlivněny. Dle hlukových studií a vzhledem
ke vzdálenosti se nepředpokládá ovlivnění populace hlukem. Rozsah vlivů je vzhledem
k zasaženému území minimální.
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D.3 Údaje

o

možných

významných

nepříznivých

vlivech

přesahujících státní hranice,
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice nejsou známi.

D.4 Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů,
D.4.1 Technická a přípravná opatření
Technická opatření by měla být koncipována jako eliminační, minimalizační
a preventivní. Za snad nejdůležitější opatření v tomto slova smyslu v době výstavby a v době
po uvedení stavby do provozu, je možno považovat :
•

precizní provedení všech stavebních a montážních prací

•

dokonalá technologická a pracovní kázeň na všech úsecích zvolené technologie

•

pravidelné důkladné kontroly a precizní provádění údržby a případných oprav
celého technologického celku.

D.4.2 Opatření na úseku vody
V zájmu minimalizace negativních vlivů předmětné stavby bude nezbytné zabezpečit :
•

řádnou přípravu

•

učinit veškerá dostupná opatření cílená k tomu, aby v žádném případě nemohlo
dojít ke kontaminaci vody především látkami ropného charakteru
1. dodržovat zákaz mytí strojů, zařízení a motorových vozidel a čištění
jejich součástí naftou(!)
2. běžnou údržbu, drobné opravy a doplňování pohonných hmot a
olejových náplní skříní provádět zásadně v předem připraveném
prostoru na manipulační ploše k tomuto účelu určené a konstruované
dle platných předpisů
3. staveniště vybavit nejnutnějším množstvím sorbentů ropných látek
(VAPEX, CHEZACARB etc.)
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4. veškeré odpady, především pak ropného původu a jim podobné,
likvidovat smluvně, u subjektů k tomu oprávněných a vybavených
příslušnými prostředky a zařízením v souladu se Zák. č. 185/2001Sb.

D.4.3 Opatření na úseku ovzduší
Prašnost
Prašnost bude negativně působícím faktorem především v době výstavby. V tomto
období bude nutné zaměřit pozornost především na :
1. řádné zakrytí (zaplachtování) přepravovaných stavebních materiálů
a surovin, jež vykazují sklony k prášení
2. úzkostlivě udržovat příjezdové komunikace v naprosté čistotě
3. v případě potřeby zvlhčovat povrch staveniště a příjezdové
komunikace a zamezit tak prášení při přejezdech strojů, zařízení a
dopravních prostředků

Plynné emise
I plynné emise budou významným a negativně působícím faktorem. V rámci prevence,
eliminace a kompenzace jejich účinků bude třeba zaměřit pozornost zejména na :
•

udržování dokonalého technického stavu motorů všech vozidel, stavebních strojů,
zařízení a dalších mechanizmů

•

dokonalou organizaci práce vylučující :
1. zbytečné přejezdy dopravních prostředků, stavebních strojů a
zařízení
2. běh jejich motorů naprázdno
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D.4.4 Opatření na úseku fyzikálního prostředí
Výstavba
Během celého období výstavby průmyslové zóny bude nutné minimalizovat
technologickou hlučnost :
•

účelným rozmisťováním stavebních strojů a zařízení s ohledem na útlum hluku
vzdáleností

•

vhodnou organizací nasazení jednotlivých stavebních strojů a zařízení

•

omezením

doby

nasazení

zdrojů

hluku

na

dobu

nezbytně

nutnou

tvorbou překážek šíření hluku
•

pracovní obsluhu zdrojů hluku vybavit odpovídajícími a předepsanými
ochrannými prostředky

Vhodná opatření bude nutné v přiměřené míře použít i na příjezdových trasách.
Projektová dokumentace bude obsahovat konkretizaci nasazení veškeré stavební
technologie a dopravních prostředků, včetně jejich vlivů na hluk a čistotu ovzduší.

Provoz
Hladina hluku ze vzduchotechnických zařízení nepřesáhne ve vnitřním i venkovním
prostoru přípustnou hodnotu hluku podle Nařízení vlády č.502.
U všech vzduchotechnických zařízení, které by mohly být zdrojem hluku směrem
do vnitřního nebo venkovního prostoru, jsou instalovány tlumiče hluku nebo je potrubí
hlukově izolováno.
Všechny ventilátory a větrací jednotky jsou pružně uloženy, ventilátory jsou
od potrubí odděleny tlumícími vložkami.
Všechna potrubí budou v místě prostupu zdmi obalena nehořlavou tepelnou izolací.
Všechny odsávací ventilátory jsou umístěny na střeše objektu, větrací jednotky jsou
umístěny z hlukových důvodů mimo větrané místnosti ve strojovnách VZT.
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D.4.5 Opatření na úseku horninového prostředí a půdy
Bude realizována skrývka ornice a vytvoření její deponie pro pozdější rekultivaci
stavebních záměrů či jiné využití v rámci rekultivací území.

D.4.6 Opatření na úseku flóry a fauny
Doporučuje se, aby při konečných úpravách stavenišť byla, za účelem "zkulturnění"
prostředí, zvážena možnost jejich ozelenění. Jako kompenzaci za vykácení přestárlých stromů
a zlikvidované zeleně požadovat po investorech výsadbu nové zeleně o vhodné druhové
skladbě a vnějším habitu. Tak jak bylo zjištěno v severovýchodní části dotčené lokality mimo
projektované uzemí se nachází dvě hnízda mravenišť. Je nutné hlavně v době výstavby, šetrný
přístup k těmto mraveništím, tak aby nedošlo k jejich zničení. Pokud by technické práce
představovaly ohrožení bude proveden šetrný transfer do jiné vhodné lokality, která bude
zvolená po dohodě s orgánem ochrany přírody.

D.5 Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů.
Vzhledem k záměru stavby a ke zkušenostem z realizace obdobných obdobných staveb
bylo upuštěno

rozptylové studie. Při posouzení dotčených parametrů se vycházelo

z hlukových a rozptylových studií zpracovaných pro stejný již existující areál společnosti
Greiner ve Slušovicích.

E POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Variantní řešení není projektem řešeno. V úvahu přichází nulová varianta. Ta je však
z hlediska současného využití území neefektivní a nenaplňuje záměry dané pro posuzované
území.
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F DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
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obrázek 3 - situace v katastrální mapě
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foto 3 - rozpadající se sukcesní dřeviny

foto 4 - charakter pozemku
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foto 5 - mraveniště Formica spp.
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F.2 Další podstatné informace oznamovatele
Přehled podkladových materiálů a dílčích studií.
Podkladové materiály a vyjádření související s oznamovaným záměrem jsou zvláštní
přílohou tohoto oznámení.
1. RNDr. Josef Vrána – Hluková studie Greiner packaging
2. KHS, odd. chemických škodlivin v ovzduší – Protokol o měření ( Stanovení
koncentrace etylacetátu metodou plynové chromatografie )
3. KHS, odd. chemických škodlivin v ovzduší – Protokol o měření ( Stanovení ozonu
detekčně )
4. Krajská hygienická stanice, odd. fyzikálních faktorů – Protokol o měření (
Měření mikroklimatických podmínek v pracovním prostředí č. 40/2001)
5. SPECO, s.r.o. – Protokol o fyzikálním a chemickém rozboru vody
6. ČIŽP Olomouc - Výsledek kontroly dle zák. 309/1991 Sb. , o ochraně ovzduší
7. Oznámení dle zákona č.212/1994 Sb, o státní správě ovzduší a poplatcích za jeho
znečišťování
8. Oznámení o výpočtu zálohy na poplatek za znečišťování ovzduší dle zák. 86/2002
Sb., o ochraně ovzduší
9. Hlášení o produkci a nakládání s odpady ze rok 2002
10. EKOME. Spol. s.r.o. – Protokol o autorizovaném měření emisí č. 284
11. EKOME. Spol. s.r.o. – Protokol o autorizovaném měření emisí č. 285
12. Gabriel-Chemie Bohemie s.r.o. – Technická data
13. Bezpečnostní list dle vyhlášky č. 27/1999 Sb.
14. Okresní hygienická stanice Zlín – Protokol o měření hluku č. 110
15. Vyjádření stavebního úřadu Litvínov
16. Vyjádření Města Litvínov
17. Vyjádření Obce Louka
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G VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Jedná se o novostavbu závodu na výrobu plastových výrobků pro potravinářské účely
(výrobní haly a skladové haly) v prostoru připravované průmyslové zóny. Záměr zahrnuje
výstavbu výrobních a skladových hal administrativních budov a objektů sociálního zázemí
zaměstnanců, komunikací a

realizaci příslušných terénních úprav včetně

biologické

rekultivace nezastavěné plochy.
Podobnou výrobní halu se stejnou technologií výroby plastových obalů společnost
provozuje již 10 let ve Slušovicích a v ostatních zemích Evropy (např. Rakousko, Maďarsko,
Polsko, Rumunsko, atd.).
Plocha, která je pro výstavbu určena není zemědělsky obhospodařována, z velké části je
zaplevelená a začínají se na ní projevovat sukcesní trendy (nálet pionýrských dřevin). V těsné
blízkosti se nachází areál firmy Magnesium Elektron. Tato firma se zabývá přepracováním
hořčíkových slitin z druhotných surovin. Další záměry v této lokalitě nejsou v současné době
známy. Energetické zdroje (plyn, el. energie) jsou dostačující pro oba dva záměry. Nároky na
surovinové zdroje jsou zcela rozdílné

a oba dva tyto provozy si nebudou navzájem

konkurovat. Z hlediska ovlivňování životního prostředí nedojde ke kumulaci negativních
vlivů (ve většině případů) nebo je kumulace a její konečný efekt minimální (zábor půdy).
Návrh vychází z celkové urbanistické koncepce průmyslového areálu v návaznosti na
dvojí dopravní napojení na obecní komunikaci Polní a na účelovou příjezdovou komunikaci
z jižní strany pozemku.
Produkce, kterou bude společnost GREINER PACKAGING s.r.o. realizovat v Louce u
Litvínova je určena pro potravinářský průmysl. Konkrétně se jedná o výrobu plastových obalů
tvarováním a následným potiskem technologií suchého ofsetu. Zahájení produkce je
naplánováno na leden 2004 a výrobky jsou určeny pro trhy zemí Evropské Unie.
Surovinovou základnou pro výrobu plastových výrobků jsou polymery z kategorie
termoplastů – polypropyleny, které budou dodávány skupinou UNIPETROL konkrétně
společností Chemopetrol a.s.
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Oznamovaný záměr, pokud se uskuteční, dá vzniknout cca 310 pracovním místům.
Jedná se jednak o technicko hospodářské pracovníky (35) a pak i o dělnické profese (275).

G.1.1 Kapacita (rozsah) záměru
Plocha pozemku

87.210 m2

Zábor zem. Půdy

80.513 m2

Obestavěný prostor

239.000 m3

Celková zastavěná plocha

23.000 m2

Plocha zeleně

cca 50.000 m2

Celková užitná plocha

23.175 m2

Počet zam. v administrativě

35

Počet zam. ve výrobě

275

Počet zam. - celkem

310

Počet park. míst pro osobní automobil.

210

Celková potřeba vody

12.376 m3/rok

Celková potřeba plynu

225.000 m3/rok

Celková spotřeba el. energie (max. příkon)

7,914 MW

surovina - polypropylen

21 000 tun/rok

Kapacita výroby

přibližně 3000 mil. kusů obalů/rok

předpokládá expedice:

přibližně 18 kamionů za den

.
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H PŘÍLOHA
H.1 Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska
souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.
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H.2 Odborná literatura a podkladové materiály
•

Projektová dokumentace Hodnocení vlivu investic na životní prostředí - vícekriteriální
analýza EIA (J. Říha; ACADEMIA; 1995)

•

Ekologická studie povodí Bíliny (Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Praha;
1998)

•

Ekonomické hodnocení přírodních stanovišť v ČSSR (Dušek, Korbini; závěrečná
zpráva )K - 4 - 3/4; ČSAV Praha; 1986)

•

Biogeografické členění České republiky (M. Culek (editor) a kolektiv, Enigma,Praha,
1995)

•

ročenek Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP ČR; poslední ročníky)

•

České středohoří, průvodce maloplošným chráněným územím (CHKO České
středohoří, kolektiv autorů CHKO)

•

Vybrané informace o životním prostředí v Severočeském kraji v letech (Český
statistický úřad, divize Ústí nad Labem, 2000)

•

Ročenka ČEZ (ČEZ, a.s., 1996)

•

mapové přílohy zadání stavby

•

soubor vodohospodářských map

•

soubor geologických a hydrogeologických map

•

vlastní blíže neidentifikovatelné materiály

•

Inženýrsko geologický průzkum

•

Souhrnná technická zpráva

•

konzultace s odborníky - speciality některých, významně dotčených oblastí

•

INTERNET Referenční katalog katastrů obcí České republiky (Český ekologický
ústav,)

Oznámení dle §6 Zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 69/69
GRAINER PACKAGING areál firmy – Louka u Litvínova
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

Greiner packaging, s.r.o. Greinerova 54, Slušovice, 763 15
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 476731518-21,602643822,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

V Litvínově 2003-04-24

Vypracoval:
Mgr. Luboš Motl – držitel autorizace č. 1522/243/OPVŽP/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o.
Jiráskova 413, Litvínov 436 01
Tel.: (035)77 483 26
po přečíslování platné od 22.9.2002 476 748 326
Fax.: (035)77 315 17
po přečíslování platné od 22.9.2002 476 731 517
E-mail: motl@pons.cz
Autorizaci podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů a životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) vydalo MŽP
ČR dne 15.9.1999, Č.j.:1522/243/OPVŽP/99

______________________
Mgr. Luboš Motl

