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Situace

Situace
Záměr „Výrobní hala v Novosedlicích“ oznamovatele MAYWEG CZ spol. s r.o.
byl již jednou dle zák. 100/2001 Sb. předložen. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství dne 14.12. 2006 pod č.j.1913/ŽPZ/2006/268 zahájil
zjišťovací řízení.
Oznámení zpracoval Janoš Pavel Ing., CSc., číslo oprávnění 8394/1316/OPV/93, číslo
autorizace 44201/ENV/06.
Na základě nových informací o záměru se oznamovatel rozhodl předmětné oznámení
stáhnout, načež Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne
29.1.2007 dopisem ukončil zjišťovací řízení.
Vzhledem k časovému zaneprázdnění nemohl Ing. Janoš nové oznámení dle zák.
100/2001 Sb. zpracovat a proto se zástupce oznamovatele - PS projekty spol. s r. o. – obrátil
na firmu ENVIROCONT s.r.o.
Záměr je lokalizován v průmyslové zóně Novosedlice, v bývalém dobývacím prostoru
hnědého uhlí, v blízkosti Teplárny. V území byla připravována a z části i realizována
v minulosti výstavba zahradnictví se skleníky. V současnosti z tohoto záměru zbyly pouze
základy skleníků a obslužný objekt. Jih budoucího výrobního areálu ohraničuje vodoteč
Bystřice, která je v zájmovém území regulovaná. Na východě je teplárna oddělená od areálu
železniční tratí. Na severu pak pole a dále areál bývalého dolu Jaroslav, který je v současnosti
využíván k různým účelům. V areálu bývalého dolu Jaroslav je kromě obalovny (ČMO České a moravské obalovny s.r.o.), a firmy STRABAG a.s., ještě areál firmy Teplotechna
Prima (montáž a opravy energetických zařízení), Technimat (prodej hutního materiálu) a
betonárka ILBAU-FRISCH BETON. Připravuje se skladování živic fm. STRABAG. Území
je dostupné z Dubí nebo z Novosedlic po komunikaci III. třídy 25347 a dále po ulici
K Jaroslavi.
Předmětem záměru je vybudovat průmyslový závod zabývající se výrobou produkující
přesné ocelové trubky a profily pro rozvíjející se automobilový průmysl.
Oznámení bylo zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. oprávněnou
osobou ve smyslu § 19 zákona č. 100/2001 Sb. - Ing. Josefem Tomáškem, CSc. (osvědčení
č.j. 69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 1993 s prodloužením na 5 let pod č.j. 45139/ENV/06 ze dne
7. 7. 2006). Dále spolupracovaly oprávněné osoby Ing. Ivana Lundáková (osvědčení č.j.
7232/876/OPVŽP/99 ze dne 15. 9. 1999 s prodloužením na 5 let pod č.j. 47634/ENV/06 ze
dne 21. 7. 2006), Ing. Radomír Smetana, RNDr. Vladimír Faltys a další.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
MAYWEG CZ spol. s r. o.

2. IČ
26104296

3. Sídlo (bydliště)
K Jaroslavu 522, 417 31 Novosedlice

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Jednatel: Dipl.-Ing. Gert Müller
Rahmedestr. 199, 587 62 Altena-Mühlenrahmede, SRN

zastoupený:

Ing. Miroslav Částek, jednatel společnosti
PS projekty spol. s r. o., IČ 25423126
Revoluční 5
415 01 Teplice
tel.: 606 745 422

2

B. Údaje o záměru

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Výrobní hala v Novosedlicích
Záměr je možné zařadit do kategorie II zákona č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. (záměry
vyžadující zjišťovací řízení) a to do bodu 4.3 „Strojírenská nebo elektrotechnická výroba
s výrobní plochou nad 10 000 m2 – výroba a opravy motorových vozidel, drážních vozidel,
cisteren, lodí, letadel; testovací lavice motorů, turbin nebo reaktorů; stálé tratě pro závodění a
testování motorových vozidel; výroba železničních zařízení; tváření výbuchem“,
v kompetenci krajského úřadu, v tomto případě Krajského úřadu Ústeckého kraje.
.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Jde o výrobní halu pro strojírenskou výrobu s výrobní plochou 11 556 m2, kapacita
výroby je asi 12 000 t/rok kovových součástí (přesné ocelové trubky a profily) pro
automobilový průmysl.

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:
okres:
obec:
katastrální území:
parc. č. :

Ústecký kraj,
Teplice,
Novosedlice,
Novosedlice
696/1

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Jde o novou stavbu umístěnou do průmyslové zóny v obci Novosedlice. Společnost
Mayweg CZ hodlá vybudovat výrobní halu produkující přesné ocelové trubky a profily pro
automobilový průmysl v České republice. Výraznější kumulace s jinými záměry není
pravděpodobná.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí)
pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Společnost Mayweg GmbH&Co. se v Německu zabývá výrobou přesných ocelových
trubek a profilů pro automobilový průmysl. S rozvojem automobilového průmyslu vzrůstá
potřeba těchto výrobků i v České republice. Společnost Mayweg CZ jako dceřinná společnost
3
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Mayweg GmbH&Co hodlá vybudovat výrobní halu s odpovídajícím výrobním programem.
Výstavba této haly v průmyslové zóně v Novosedlicích odpovídá plánovanému využití území
a vzhledem k umístění mimo obytnou zónu je přijatelná i z hlediska vlivů na životní prostředí.
Při stavbě výrobní haly bude částečně možno využít funkčních částí rozestavěných a
nedokončených skleníků na vybraném pozemku (základových pásů, vedení kanalizace,
vodovodní přípojky). Jiné varianty umístění stavby nebyly zvažovány.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Jako součást posuzovaného záměru bude vystavěna výrobní hala půdorysných
rozměrů 95,66 x 120,49 m s jeřábovou dráhou, včetně světlíků a opláštění, a přilehlá
administrativní budova o půdorysných rozměrech 17,58 x 24,47 m.
Nosnou konstrukci haly tvoří ocelové sloupy se ztužidly v modulu 6 x 24 m
s jeřábovou dráhou, pojížděnou mostovým jeřábem. Nosná konstrukce střechy bude tvořena
ocelovými vazníky. Konstrukční systém administrativní budovy je tvořen ocelovými sloupy a
vnitřním zdivem, zastřešení bude provedeno ocelovými nosníky.
Součástí výstavby výrobní haly a administrativní budovy jsou hrubé terénní úpravy.
Nově vzniklé svahy budou ozeleněny. Stávající zeleň nebude stavbou dotčena.
Vstupním materiálem do výroby jsou pásy oceli. Odpadovým materiálem je kovový
odpad, vznikající řezáním materiálu, vhodný pro druhotné zpracování. Provoz bude
produkovat přesné ocelové trubky a profily pro automobilový průmysl.
Organizace výroby:
a) Organizace provozu:
Přesné trubky jsou vyráběny z ocelové pásoviny, která se ohne a svaří - tím vznikne
trubka. Trubky se dle požadavků zákazníka lisují, děrují, ohýbají, upravují ražbou nebo se
svařují do montážních skupin. Provádění těchto činností bude na sériových nebo speciálních
strojích. Po dokončení požadovaných operací se výrobky uloží do skladu hotové výroby,
odkud se expedují zákazníkům.
b) Počty pracovníků, směnnost:
V hale bude pracovat 50 pracovníků (40 mužů, 10 žen), ve dvou směnách denně, sedm
dní v týdnu. V administrativní budově bude 8 pracovníků ve dvou směnách.
Rozdělení pracovníků na směny:
ranní směna
odpolední směna
celkem

D
30
20
50

THP
5
3
8

celkem
35
23
58

c) Manipulace se surovinami a materiály:
V hale bude mostový jeřáb – dvounosníkový s nosností 4,0 t umístěný na jeřábové
dráze, který bude sloužit k vykládání materiálu, rozvozu po hale k jednotlivým strojů a
k expedici.
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení stavby:

08/2007

Předpokládaný termín ukončení stavby:

12/2007 (I. etapa), 05/2010 (II. etapa)

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Ústecký kraj,

Obec:

Novosedlice,

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Územní rozhodnutí - Stavební úřad Proboštov
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Zábor půdy
Výrobní hala bude umístěna na parcele č. 696/1 v průmyslové zóně v Novosedlicích.
Celková plocha parcely činí 61 455 m2. Zastavěná plocha bude 11 956 m2, z toho výrobní
hala představuje 11 526 m2 a na administrativní budovu připadá 430 m2. Zpevněná plocha
bude 6 105 m2 (1 500 m2 parkovacích ploch) a nezpevněná plocha bude 43 367 m2. Ve
skutečnosti udržovaná nezpevněná (udržovaná) plocha bude činit cca 5000 m2. Ostatní
nezpevněná plocha je uváděna jako zbytek pozemku pro případný další rozvoj závodu.
Uvedené plochy nejsou součástí zemědělského půdního fondu.
Situace je uvedena v příloze 1.
Dotčený pozemek a parcela:
Parcelní číslo:

696/1

696/8

Výměra:

61455 m2

163 m2

Katastrální území:

Novosedlice 706876

Novosedlice 706876

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

DKM

DKM

Určení výměry:

Ze souřadnic v S-JTSK

Ze souřadnic v S-JTSK

Využití pozemku:

jiná plocha

zastavěná plocha a nádvoří

Druh pozemku:

ostatní plocha

č.p. 522

Číslo LV:

10001

10001

Obec Novosedlice

Obec Novosedlice

Vlastnické právo

BPEJ

Trnovanská 208/16, Novosedlice, Trnovanská 208/16, Novosedlice,
417 31
417 31
Parcela nemá BPEJ

Parcela nemá BPEJ

Ochranná pásma
Záměr se nenachází v PHO vodního zdroje.
Záměr se nenachází v ochranném pásmu komunikací.
Záměr se nenachází v ochranném pásmu lesa.
Z ochranných pásem inženýrských sítí připadá v úvahu pouze ochranné pásmo
elektroenergetických zařízení a plynárenských zařízení, která jsou dána zákonem 458/00 Sb.
Ochranné pásmo železniční tratě a vlečky zasahuje do pozemku dle záměru.
Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.)
nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena.
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Ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru – viz situace v části C.1.1.
Záměr se nachází v ochranné pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa
Teplice v Čechách (viz situace v příloze 3.4.)

B.II.2. Odběr a spotřeba vody
Realizace záměru
Během výstavby bude potřeba vody v místě stavby pouze pro sociální účely (beton bude
dodáván již hotový). Množství vody bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních
prací. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka:
pitná
mytí

5 l/os./směna
120 l/os./směna (prašný a špinavý provoz)

Pracovníci provádějící stavbu budou využívat sociální zařízení na zařízení staveniště.

Provoz záměru
Při vlastní technologii výroby se voda nespotřebovává; omezená potřeba vody je na
postřik zpevněných ploch.
Následující výpočet potřeby vody je proveden dle přílohy č. 12 vyhlášky 428/01 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 274/01 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Pro
provozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě (s výtoky, WC a přípravou
teplé vody v průtokovém ohřívači a možností sprchování teplou vodou) je v této vyhlášce
uvedena roční potřeba vody na jednoho zaměstnance 30 m3. Pokud uvažujeme 50
zaměstnanců v dělnické profesi, jedná se ročně o 1500 m3 vody. Pro THP je možno brát roční
potřebu vody 12 m3. Celková roční potřeba vody pro sociální účely tedy bude 1596 m3.
Předpokládáme stravování v závodní jídelně (dovoz jídel) – podle citované vyhlášky
se jedná o 6 m3/strávníka.
Další nároky na vodu:
údržba prašných ploch - 100 m3/rok
údržba zeleně - vyhlášky 428/01 Sb. – 4 m3 /100 m2 - 200 m3/rok
Nároky na vodu celkem:
sociální zařízení
jídelna
postřik prašných ploch
zeleň
celkem

m3/rok
1596
348
100
200
2244

Technologie provozované v navrhované výrobní hale nebudou vyžadovat spotřebu
vody.
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Pro potřeby zaměstnanců bude zajištěna dodávka pitné vody pomocí přípojky na
stávající vodovod.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Realizace záměru
•
•

Pro výstavbu se předpokládá spotřeba následujících surovinových zdrojů:
betony pro základové konstrukce a vodorovné konstrukce
Zdrojem bude betonárna dodavatelské organizace.
betonové dlažby, keramické výrobky, železo pro armatury, svislé konstrukce, vodorovné
konstrukce, střešní krytiny, dřevo, plastové výrobky, výrobky ze skla apod.
Množství tohoto materiálu není známo, jedná se o obchodní výrobky ze zdrojů
většinou mimo řešené území. Upřesnění množství, případně dalších stavebních
materiálů a přesné určení zdrojů těchto surovin bude provedeno v dalším stupni
projektové přípravy.

Provoz záměru
Suroviny
Surovinou je ocelová pásovina, spotřeba je asi 15000 t/rok, pomocnými surovinami
jsou rostlinné oleje v množství několika desítek litrů za rok a hydraulické oleje v množství
několika set litrů za rok.
Zásobování teplem
Jako zdroj tepla pro vytápění a větrání je navržen zemní plyn. Prostor haly bude
vytápěn sálavými zářiči zavěšenými pod střechou. Vytápění prostor administrativní budovy
bude zajištěno pomocí radiátorů umístěnými pod okny. Zdrojem tepla pro vytápění
administrativní budovy bude plynová kotelna umístěná v objektu administrativní budovy.
Roční spotřeba tepla pro vytápění:

7931,9 GJ (hala 7758,4 + AB 173,5)

Roční spotřeba tepla pro ohřev TUV:

342,9 GJ

Kotelna bude vybavena plynovým kondenzačním kotlem typu Hamworty 198 kW.
Výkon navržené kotelny: 25 – 198 kW.
Zásobování plynem
Maximální hodinový odběr plynu:

156,83 m3/h

Minimální hodinový odběr plynu:

47,4 m3/h

Roční spotřeba plynu:

135 tis. m3/rok

Elektrická energie
Dodávky elektrické energie budou zabezpečeny prostřednictvím nově vybudované
trafostanice o výkonu 1800 kW.
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B.II.4. Nároky na dopravu
Realizace záměru

Výstavba
Během výstavby budou nároky na dopravu minimální. Jedná se o dovoz stavebních
materiálů, konstrukčních dílců, dovoz vlastní technologie, příp. některých stavebních
materiálů, odhadem se jedná o cca 300 nákladních automobilů rozdělených do období
výstavby. To představuje při 5 měsících doby výstavby cca 4 nákladní automobily denně, to
jsou 8 průjezdy TNA denně po příjezdových komunikacích v denní době.

Provoz záměru
Využívaná komunikace - ulice K Jaroslavi s napojením na silnici III. třídy - 25347 Novosedlice - Dubí. Sčítání na této komunikaci nebylo v roce 2000 ani 2005 prováděno.
Ulice K Jaroslavi je využívána především nákladními auty pro obsluhu areálů
v bývalém dolu Jaroslav (např. ČMO – České a moravské obalovny s.r.o.). Jedná o místní
slepou komunikaci.
Model dopravy
Navýšení dopravy v důsledku záměru:
fond pracovní doby pondělí – neděle – dvě směny – celozávodní dovolená 14 dnů 340 dnů – 5440 hod
nákladní automobily
návoz materiálu 15 000 t/rok, navýšení na ostatní materiál a služby 10 % - 16 500
t/rok
průměrný náklad 16 t
odvoz materiálu včetně expedice dtto
doprava jen v pracovní dny
TNV
ranní směna
odpolední směna
celkem

počet nákladů

počet jízd

5,11
3,41
8,52

10,23
6,82
17,05

průměr počet jízd
za hodinu
1,28
0,85

osobní auta
rozdělení pracovníků na směny:
•

předpoklad využívání osobních aut – pracovníci na směny – ranní směna 60 %,
odpolední směna 80 %
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•

THP – předpoklad využívání osobních aut 80 %

•

mimo to uvažováno s pohyby osobních aut služebních a to ve výši 10 pohybů denně 8
– 16 hod.

•

osobní auta zákazníků – ve stejné výši
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osobní auta
příjezd
zaměstnanci
služební
zákazníci
celkem
odjezd
zaměstnanci
služební
zákazníci
celkem
celkem
pohybů OA
nákladní auta
příjezd
odjezd
celkem
pohybů TNA

hod
9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-22 22-23 celkem

5-6

6-7

7-8

8-9

18

4
1

0
1

0
2
1
3

0
2
1
3

0
2
2
4

0
1
2
3

0
1
2
3

18

0

0

0

0

0

0

0

1
19

1
1

0

0

0

0

0

0

0
2
1
3

0
2
2
4

0
1
2
3

18
1
2
21

4

0

0
0

0
0

0

18

1
5

1
1

0

0

0

18

40
10
10
60

6

7

22

22

5

1

0

0

0

18

120

18

5

1

0

0

0

0
1

0
1

0

0

0

1

1

0
2
1
3

18

5

1

4

4

7

1
1

40
10
10
60

1
1

1
1

1
1

1
1

1

5
5

2

2

2

2

1

10
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Množství a druh emisí do ovzduší
Podle stávající legislativy v ochraně ovzduší jsou rozlišovány stacionární a mobilní
zdroje znečišťování ovzduší. Pro potřeby posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je
obvykle používáno členění na bodové (stacionární), liniové a plošné zdroje znečišťování
ovzduší, neboť má přímou návaznost na rozptylové studie zpracované programem SYMOS.
Realizace záměru
Bodové zdroje: Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou.
Liniové zdroje: Liniové zdroje znečištění mohou být představovány provozem
nákladní techniky při zemních pracech a při návozu stavebního materiálu v etapě výstavby.
Dle předpokladů a zkušeností s výstavbou rozsahem podobných objektů lze očekávat
maximální dopravní zatížení během terénních úprav a realizace hrubé stavby kolem 10
nákladních automobilů/den. Tato etapa bude trvat cca max. 5 měsíců. Odhad pohybů
nákladních automobilů v další etapě výstavby by byl spekulativní. Odhad emisí z liniových
zdrojů v celé etapě výstavby nelze spolehlivě predikovat.
Upřesnění těchto údajů a stanovení četnosti dopravy v průběhu celé etapy výstavby
bude možno provést až v rámci zpracování prováděcích projektů stavby, kdy bude určen
dodavatel stavby a dále budou určeny druhy a množství jednotlivých materiálů a dodávek
strojního zařízení.
Plošné zdroje: Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor
staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti. Při požadavku dodržování
technologické kázně v etapě výstavby je však nezbytné respektovat následující doporučení:
− vlastní zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v
případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost kropením prostoru staveniště, deponií
zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti

Provoz záměru
a) bodové zdroje znečištění ovzduší
Technologie provozované ve výrobní hale nejsou zdrojem emisí škodlivých látek do
ovzduší. Ve výrobě se nepoužívají rozpouštědla či jiné těkavé látky. Výroba rovněž není
zdrojem emisí prachových částic. Za zdroj plynných emisí je třeba považovat kotelnu sloužící
k zásobování objektů teplem. Vzhledem k tomu, že se jedná o moderní kotelnu spalující
zemní plyn, budou emise škodlivých látek do ovzduší minimální – z výkonu kotelny a
maximální uvažované spotřeby plynu lze odhadnout emise CO a NOx nejvýše na úrovni
desítek kg za rok. Emise do ovzduší lze považovat za nevýznamné.
Svářecí automaty budou napojeny na centrální odsávání „zplodin“, výkon svářeček
celkem 150 kW/h
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Spalovací stacionární zdroje:
Pro zjednodušení jsou v následujícím vyčíslení uvažovány jako jeden zdroj (jedná se o
kotelnu administrativní budovy a sálavé plynové zářiče v provozní hale):
škodlivina

emisní faktor
kg/106 m3 ZP
20
9,6
1600
320
64

hmotnostní tok
max g/hod
kg/rok
3,14
2,7
1,51
1,30
250,93
216
50,19
43,2
10,04
8,64

tuhé látky
SO2
NOx
CO
CxHy*
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

Ostatní stacionární zdroje (technologické):
Nejsou uvažovány - jedná se o malé zdroje znečišťování ovzduší včetně ČOV.
Předběžná kategorizace zdroje:
druh zdroje

popis

kategorizace

stacionární
spalovací zdroje

kotelna 198 kW

malý zdroj
znečišťování
ovzduší
malé zdroje
znečišťování
ovzduší

hala - sálavé
zářiče na ZP

legislativní
podklad
352/2002 Sb.

86/2002 Sb.,
352/2002 Sb.

technologie

svařování

malý zdroj
znečišťování
ovzduší

615/2006 Sb. –
2.8.

pomocné

čistírna
odpadních vod

malý zdroj
znečišťování
ovzduší

615/2002 Sb. –
6.9

poznámka
tepelný výkon
nižší než 0,2
MW
svedení
odpadního plynu
do jednoho
výduchu není
technicky
proveditelné
celkový
elektrický příkon
nižší než 1000
kVA (150 kW)
zařízení
s kapacitou nižší
než 2000 EO

Emisní limity pro malé zdroje znečišťování ovzduší (stacionární spalovací zdroje) jsou
dány přílohou Nařízení vlády 352/2002 Sb. (emisní limit pro CO). Pro ostatní zdroje (malé)
nejsou platnou legislativou v ochraně ovzduší emisní limity stanoveny.
Nový závod bude podléhat poplatkům za malé zdroje stacionární (spalovací) zdroje
znečišťování ovzduší obci Novosedlice.
b) plošné zdroje znečištění ovzduší
Plošným zdrojem je stání automobilů uvnitř areálu. Na základě dispozičního řešení
posuzovaného záměru lze emise z tohoto plošného zdroje bilancovat z volnoběhu automobilů
–17,1 pohybů/den. Při použití emisních faktorů pro rok 2007 lze bilancovat následující sumy
emisí (pozn. při volnoběhu bylo uvažováno se vztahem, že 1 minuta volnoběhu se rovná ujetí
1 km):
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Suma emisí z plošného zdroje (nákladní auta):
g.s-1
4,50E-02
Plocha areálu
g.s-1
3,81E-03

NOx
kg.den-1
1,62E-01
PM10
kg.den-1
1,37E-02

t.rok-1
3,89E-02

g.s-1
1,41E-04

Benzen
kg.den-1
5,06E-04

t.rok-1
1,21E-04

t.rok-1
3,28E-03

Emise z prostoru parkoviště zaměstnanců
-1

parkoviště
zaměstnanců

g.s
3,11E-03
g.s-1
5,28E-05

NOx
kg.den-1
1,12E-02
benzen
kg.den-1
1,90E-04

-1

t. rok
2,69E-03

-1

g.s
1,39E-05

PM10
kg.den-1
5,00E-05

t. rok-1
1,20E-05

t. rok-1
4,56E-05

c) liniové zdroje znečištění ovzduší
Liniovým zdrojem jsou doprava do a z budoucího areálu. Nároky na dopravu jsou
popsány v kapitole B.II.4 tohoto oznámení.
Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru) – 2007 - TNV

Komunikace

g/m.s-1
9,04E-05
g/m.s-1
5,63E-06

NOx
kg/km.den-1
3,26E-01
PM10
kg/km.den-1
2,03E-02

t/km.rok-1
7,80E-02

g/m.s-1
2,82E-07

benzen
kg/km.den-1
1,02E-03

t/km.rok-1
2,43E-04

PM10
kg.den-1
6,00E-05

t. rok-1
1,44E-05

t/km.rok-1
4,85E-03

Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru) – 2007 – osobní auta

Komunikace

g.s-1
3,74E-03
g.s-1
6,33E-05

NOx
kg.den-1
1,35E-02
benzen
kg.den-1
2,28E-04

t. rok-1
3,23E-03

g.s-1
1,67E-05

t. rok-1
5,47E-05

Intenzita dopravy spojená se zásobováním výrobní haly a distribucí produktů bude
poměrně nízká a proto je možno považovat vlivy dopravy na ovzduší za málo významné.
Vzhledem k nevýznamné výši emisí nebyla rozptylová studie prováděna.
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B.III.2. Množství odpadních vod a jejich znečištění
Realizace záměru
Etapa výstavby předpokládá produkci splaškových odpadních vod. Produkce
splaškových vod vyplývá z celkového uvažovaného počtu pracovníků v etapě výstavby a je
vybilancována v následující tabulce:
Předpokládaná produkce splaškových vod v etapě výstavby
Počet pracovníků
Spotřeba/os/směna [l]
Spotřeba vody během výstavby [m3]

20
250
cca 250

Bude využíváno stávající sociální zařízení na zařízení staveniště.

Provoz záměru
Vlastní strojírenská výroba ve výrobní hale nevyžaduje odběr vody a rovněž zde žádné
technologické odpadní vody nevznikají.
Množství splaškových odpadních vod lze určit z vypočtené spotřeby vody. Podle
výpočtu dle vyhlášky 428/01 Sb. se jedná o 1944 m3/rok.
Podle projekčních podkladů: Pro splaškovou kanalizaci jsou uvažovány následující
parametry:
11,8 m3/den
4300 m3/rok

Denní vypouštění odpadních vod:
Roční vypouštění odpadních vod:
Potrubní přípojka DN 150.

Místo stávající žumpy (v původním zahradnictví) bude osazena ČOV
ČOV - průměrná denní produkce 11,8 m3/den
- průměrná roční produkce 4300 m3/rok
Vypouštění přečištěných vod z ČOV stávající výpustí do potoka Bystřice
Předpokládané hodnoty přečištěných vod:
- hodnoty p - BSK5 = 25 mg/l;
CHSK = 100 mg/l;
- hodnoty m - BSK5 = 60 mg/l;
CHSK = 130 mg/l;

NL = 25 mg/l
NL = 60 mg/l

Typ čistící stanice: AS-VARIOcomp 80 N s jemnobublinkovou aerací. Na ČOV bylo
již vydáno příslušné povolení.
Vypouštění odpadních vod musí odpovídat Nařízení vlády 61/2001 Sb. a to jak
z hlediska emisních, tak imisních hodnot.
Dešťové vody:
Počítáno na srážky 710 mm/rok
druh plochy
zastavěné plochy

plocha m2

koeficient odtoku

m3/rok

11956

0,9

7639,9
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druh plochy
zpevněné plochy
nezpevněné
plochy
celkem

plocha m2

koeficient odtoku

m3/rok

6 105

0,7

3034,2

0,1

5000*

355,0

16956

11029,1

Průměrný odtok dešťových vod z areálu bude činit cca 11 000 m3/rok, tj., cca 0,35 l/s.
Výpočet množství přívalových dešťových vod je uveden dále:
návrhový déšť QN: doba trvání 15 minut, p = 1; 0,2, 0,1, 0,05, 0,02 (pravděpodobnost
opakování dešťů o dané intenzitě 1 x ročně, 1 x za 5 let, 1x za 10 let, 1
x za 20 let, 1 x za 50 let)
QN = Si . ψi . Qs . 15 . 60 /1000
kde Si - plocha v ha
ψi - součinitel odtoku dle přílohy č. 16 vyhlášky 428/01 Sb.
QS = vydatnost deště (počítána dle Trupla) (l/ha.s)
Pro výpočet bylo použito průměrných vydatností deště pro srážkoměrnou stanici
Lenešice.
Výpočet vydatnosti deště podle Trupla (Němce):
i = HS/t = (a.logt + b).Nn/t
kde

i - náhradní intenzita deště (mm/min)
HS - dešťový úhrn (mm)
t - doba deště (min.)
N - počet let za který se intenzita v dlouhodobém průměru dosáhne nebo překročí
jednou
a,b,n - parametry pro jednotlivé vyhodnocené lokality
lokalita
Lenešice

a
9,51

b
1,6

n
0,18

Odpovídající návrhové 15-ti minutové deště pro různé periodicity jsou uvedeny
v tabulce:

1

0,5

128,0

144,7

druh plochy

plocha
m2

zastavěné plochy
zpevněné plochy

11956
6 105

periodicita
0,1
0,05
l/ha.s
170,6
193,2
219,1

0,2

0,02
258,4

0,01
292,7

periodicita
1
0,5
0,2
0,1
0,05
0,02
0,01
3
celkový objem dešťových vod z areálu v m za 15 min.
137,6
155,8
183,8
208,2
235,9
278,2
315,1
54,7
61,9
73,0
82,7
93,7
110,5
125,2
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nezpevněné plochy
celkem

5000*
16956

zastavěné plochy
zpevněné plochy
nezpevněné plochy
celkem

11956
6 105
5000*
16956

6,4
198,7
0,153
0,061
0,007
0,221

7,2
8,5
9,7
11,0
12,9
14,6
224,9
265,4
300,6
340,6
401,7
454,9
3
celkový objem dešťových vod z areálu v m /s
0,173 0,204 0,231 0,262 0,309
0,350
0,069 0,081 0,092 0,104 0,123
0,139
0,008 0,009 0,011 0,012 0,014
0,016
0,250 0,295 0,334 0,378 0,446
0,505

Podle projekčních podkladů:
Pro dešťovou kanalizaci jsou uvažovány následující parametry:
Množství dešťových vod:
190 l/s
Potrubní přípojka DN 400.
Návrhový déšť odpovídá periodicitě cca 0,2, tj. opakování jednou za 5 let.
Vzhledem k ochraně vodního toku doporučuje zpracovatel oznámení využívat retenční
nádrže při ČOV s řízeným odtokem. Retenční nádrž pro dešťové vody je již vybudována.
Retenční nádrž by mohla sloužit i jako nádrž požární.

B.III.3. Kategorizace a množství odpadů
Realizace záměru
Během výstavby budou prováděny terénní práce v minimálním rozsahu. Půjde
v převážné míře pouze o výkopové práce např. pro zhotovení základů.
Přehled běžných odpadů vznikajících v etapě výstavby (kategorizace dle vyhlášky
381/01 Sb.)
kód druhu
odpadu
13 03 08*
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 05
podskupina 17 01
podskupina 17 02
17 03 02
17 04 05
17 04 11
17 05 03*
17 05 04
20 03 01

název odpadu

nakládání s odpadem

syntetické izolační a teplonosné oleje
oprávněná firma**
papírové a lepenkové obaly
oprávněná firma**
plastové obaly
oprávněná firma**
kovové obaly
oprávněná firma**
kompozitní obaly
oprávněná firma**
beton, cihly, tašky a keramika
oprávněná firma**
dřevo, sklo, plasty
oprávněná firma**
asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 bude využit ve
01
vlastní technologii
železo, ocel
oprávněná firma**
kabely neuvedené pod 17 04 10
oprávněná firma**
zemina a kamení obsahující nebezpečné
oprávněná firma**
**
látky
zemina a kamení neuvedené pod číslem 17
využití na terénní
05 03
úpravy v areálu
směsný komunál.odpad
oprávněná firma**
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* - odpady jsou v katalogu odpadů v příloze č. 1 k vyhlášce 381/01 Sb. označeny jako nebezpečné
** - viz § 12 odst.3 zákona 185/2001 Sb. v platném znění

Při výkopových pracích bude kontrolován obsah NEL v odtěženém materiálu a podle
výsledků analýz bude tento odpad uložen na příslušnou zabezpečenou skládku. Kontrola na
přítomnost nebezpečných látek se týká i demolic nepotřebných objektů (i když je málo
pravděpodobná - bývalé skleníky).

Provoz záměru
Hlavním odpadním produktem při výrobě uvažovaných součástí bude kovový odpad
vznikající při řezání zpracovávaných ocelových pásů - zmetky a kovový šrot v množství max.
2200 t/rok. Tento odpad bude předán k dalšímu využití jako druhotná surovina. Při výrobě a
při provozu administrativní budovy bude vznikat zatím nespecifikované množství odpadních
obalových materiálů papírových, dřevěných a plastových, které budou separovány a předány
specializované firmě. Při údržbě strojů bude vznikat menší množství nebezpečných odpadů
znečištěných čistícími prostředky, které budou skladovány na vyhrazených místech a
předávány k likvidaci specializované firmě. Obdobným způsobem budou likvidovány
případné úniky olejů zachycené v záchytných jímkách.
Odpady budou likvidovány pouze oprávněnými osobami na základě smluvních vztahů.
O produkci odpadů bude vedena příslušná evidence, stejně tak budou respektovány
legislativní předpisy z hlediska nakládání s odpady.
Předpokládaný vznik odpadů:
kód druhu
odpadu
150110
15 02 02
17 04 05
200301
200304

název druhu odpadu

kategorie

Obaly obsahující zbytky
nebezpečné látky
Absorpční činidla, filtrační
materiály
železo nebo ocel
Směsný komunální odpad
Kal ze septiků a žump

množství
(tuny)

N

způsob nakládání
(předání jiné
oprávněné osobě)
oprávněná firma

N

oprávněná firma

O
O
O

2 200

oprávněná firma
oprávněná firma
oprávněná firma

Během provozu mohou vznikat ještě následující odpady:
kód druhu
odpadu
13 02 08*
15 01 06
20 01 21*

název

předpokládané nakládání

Jiné motorové, převodové a mazací oleje
směsné obaly
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

oprávněná firma**
oprávněná firma**
oprávněná firma**

* - odpady jsou v katalogu odpadů v příloze č. 1 k vyhlášce 381/01 Sb. označeny jako nebezpečné
** - viz § 12 odst.3 zákona 185/2001 Sb. v platném znění

Výčet odpadů není ve stadiu stávajících projekčních podkladů pochopitelně
vyčerpávající.
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Vlastní způsob nakládání s odpady je nutno provozovat v souladu s platnou
legislativou (zákon 185/01 Sb. v platném znění, prováděcí předpisy k tomuto zákonu) z čehož
je důležité upozornit zejména na dále uvedené zásady:
-

povinnost předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství a nebezpečné
vlastnosti
odpady upravovat, využívat a zneškodňovat pouze v souladu s platnou
legislativou
s odpady označenými jako nebezpečné je nutno nakládat jako s nebezpečnými
látkami včetně všech dalších souvisejících opatření
původce je povinen zajistit předností využití odpadů
ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů
zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem

Dle § 25 zákona 185/01Sb. jsou odpadní oleje zařazeny mezi vybrané výrobky,
odpady a zařízení. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které nakládají s
vybranými odpady, jsou povinny poskytovat správním úřadům na jejich žádost veškeré a
pravdivé informace týkající se nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a
informace týkající se provozu vybraných zařízení. V § 29 výše uvedeného zákona jsou
uvedeny povinnosti při nakládání s odpadními oleji. Původce odpadních olejů a oprávněná
osoba, která nakládá s odpadními oleji, jsou povinni
a) zajistit přednostně regeneraci odpadních olejů,
b) zajistit spalování odpadních olejů v souladu s požadavky § 22 a 23 (zvláštní
ustanovení pro spalování odpadů - pozn. autora), pokud regenerace není možná,
c) zajistit skladování nebo odstranění odpadních olejů v souladu s požadavky tohoto
zákona a dalších právních předpisů, pokud regenerace ani spalování není možné z
technických důvodů,
d) zajistit, aby během nakládání s odpadními oleji nebyly tyto oleje vzájemně míchány
nebo smíchány s látkami obsahujícími PCB ani s jinými nebezpečnými odpady.
Dále je v zákonu uvedeno, že ke splnění výše uvedených povinností může původce nebo
oprávněná osoba využít systému zpětného odběru.
Technické požadavky na nakládání s odpadními oleji jsou uvedeny ve vyhlášce
č. 383/2001 Sb. v platném znění v § 13 - 15. V příloze č. 13 k této vyhlášce je seznam druhů
odpadů podle Katalogu odpadů, které se považují za odpadní oleje. Jsou mezi nimi i kódy 13
01 10, 13 02 05, 13 03 08. V příloze č. 14 je uveden seznam olejů, které po použití podléhají
zpětnému odběru. Sortiment je zde charakterizovaný podle položek celního sazebníku:
27 10 19 81
motorové oleje, mazací oleje pro kompresory, mazací oleje pro
turbiny
27 10 19 83
kapaliny pro hydraulické účely
27 10 19 85
bílé oleje, kapalný parafin
27 10 19 87
převodové oleje a oleje pro reduktory
27 10 19 91
směsi používané při obrábění kovů, oleje používané při uvolňování
odlitku z forem, antikorozní oleje
27 10 19 93
elektroizolační oleje
27 10 19 99
ostatní mazací oleje a ostatní oleje
Dále je v příloze č. 15 uveden seznam látek, se kterými nesmějí být odpadní oleje
smíšeny (např. látky obsahující PCB, voda, tuhé odpady, emulze ropných látek s obsahem
vody anebo jiné emulze atd.).
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Žádné vznikající odpady nebudou v provozovně dlouhodobě skladovány. Přechodně
budou skladovány v transportních obalech dodaných specializovanými firmami v provozním
objektu v patřičných obalech umístěných v nepropustné jímce. Odpadní oleje budou odvezeny
oprávněnou firmou ihned po výměně.
Odpady, které by mohly vzniknout při havárii
Odpady, které by mohly v případě havárií vznikat, jsou představovány především
úniky paliv a mazadel ze zásobníků, rozvodů, dopravních a mechanizačních prostředků při
jejich poruchách a haváriích. Při havarijních situacích mohou vznikat odpady, z nichž z
hlediska ovlivnění životního prostředí jsou nejzávažnější odpady nebezpečné s obsahem
ropných látek. Patří k nim především:
kód druhu
odpadu
17 05 03*
15 02 02*

17 09 03*

19 13 01*

název odpadu
zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
absorpční činidla, filtrační materiály, čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištění
nebezpečnými látkami
jiné stavební a demoliční odpady (včetně
směsných stavebních a demoličních odpadů)
obsahující nebezpečné látky
Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující
nebezpečné látky

pravděpodobný
způsob
nakládání
odstranění oprávněnou firmou
odstranění oprávněnou firmou

odstranění oprávněnou firmou

odstranění oprávněnou firmou

Neuvádíme zde plný výčet povinností vyplývajících z legislativních předpisů
nakládání s odpady. Tyto povinnosti jsou obecně známé a patří již do běžných povinností
provozovatele.

B.III.4. Hluk a vibrace
Hluk
Realizace záměru
Etapa výstavby může být zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry
v území.
Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu
používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací,
organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry
nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém
stadiu výstavby.
Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně používané
stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které
významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa
pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici.
Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se
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bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze
staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena.
Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do
okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může tedy z uvedených důvodů být určitý
odhad nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad
hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v
tomto případě blíží maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v
mnoha dnech či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny hladiny
akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů.
V následující tabulce jsou uvedena strojní zařízení, která budou pravděpodobně na
staveništi používána.
Strojní zařízení:

Počet kusů

rypadlo malé
nakladač
vrtací souprava
autojeřáb
čerpadlo na betonovou směs
kompresor
rozbrušovačka
sbíjecí kladiva
automix TATRA

1
2
1
3
1
1
1
2
2

LAeq
(dB/A/)
80
81
82
75
75
75
75
80
73

Poznámka:
lžíce do 0.5 m3
typ UN 053.59
typ HUYTE
odhlučněná verze
ATLAS Copco XAS 175

při domíchávání a vypouštění betonu

Výpočet akustické zátěže pro nejbližší objekty obytné zástavby je uveden v příloze 5.

Provoz záměru
Výrobní činnost areálu závodu nebude způsobovat nadměrnou hlučnost. Areál je
umístěn v dostatečné vzdálenosti od obytných objektů.
Dále jsou uvedeny některé významné zdroje hluku v areálu:
číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Zdroj hluku

výduch kotelny adm. budovy
vzduchotechnika výrobní haly 1
vzduchotechnika výrobní haly 2
vzduchotechnika výrobní haly 3
vzduchotechnika výrobní haly 4
vzduchotechnika výrobní haly 5
vzduchotechnika výrobní haly 6
vzduchotechnika výrobní haly 7
vzduchotechnika výrobní haly 8
vzduchotechnika výrobní haly 9
vzduchotechnika výrobní haly 10
vzduchotechnika výrobní haly 11
vzduchotechnika výrobní haly 12
sání kompresorovny

Výška zdroje
hluku
(m)
5,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
1,0
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Hladina
hluku A
(dB/A)
65
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
65

Poznámka

ve vzdálenosti 1 m
ve vzdálenosti 1 m
ve vzdálenosti 1 m
ve vzdálenosti 1 m
ve vzdálenosti 1 m
ve vzdálenosti 1 m
ve vzdálenosti 1 m
ve vzdálenosti 1 m
ve vzdálenosti 1 m
ve vzdálenosti 1 m
ve vzdálenosti 1 m
ve vzdálenosti 1 m
ve vzdálenosti 1 m
ve vzdálenosti 1 m
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číslo
zdroje
hluku
15
16

Zdroj hluku

výduch kompresorovny
výduch
skladu
olejů,
nebezpečných látek

Výška zdroje
hluku
(m)
4,0
příp.
4,0

Hladina
hluku A
(dB/A)
70
65

Poznámka

ve vzdálenosti 1 m
ve vzdálenosti 1 m

Působení těchto zdrojů po celou dobu provozu (6 - 22 hod.), kotelna administrativní
budovy celodenní
Zdrojem hluku je dále pohyb nákladních vozidel v areálu závodu a vlastní doprava dle
modelu v kapitole B.II.4
Situace zdrojů hluku je uvedena v příloze 5, včetně výpočtu akustické zátěže pro
nejbližší objekty obytné zástavby .

Vibrace
Vlastní provoz není zdrojem vibrací.

Záření
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. V provozu se
nebudou zpracovávat materiály se zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů ani materiály
s obsahem umělých radionuklidů.
Při realizaci ani v provozu se nepředpokládá provozování otevřených generátorů
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory obsahovala, tj.
zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků elektromagnetického záření na
zdraví ve smyslu nařízení vlády 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.
Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých
frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující
hodnoty stanovené uvedeným nařízením vlády 480/2000 Sb.

B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
V úvahu připadá prakticky pouze požár.
Příčinou vzniku požáru mohou být závady na elektroinstalaci. Nutno konstatovat, že
požáry na obdobných provozech jsou zcela výjimečné. V posledních letech nebyl zaznamenán
žádný takový případ.
Při požáru ropných produktů a hořlavých látek, instalací nebo stavebních konstrukcí
vznikají sloučeniny s účinky dráždivými, narkotickými nebo toxickými na organismus. Při
tepelném rozkladu ropných produktů (asfalt mezi ně řadíme) a plastů vznikají oxidy uhlíku,
dusíku, aromatické uhlovodíky (benzen, toluen) a při hoření plastů mohou vznikat další
nebezpečné látky (chlorovodík, kyanovodík, fosgen). Tyto zplodiny představují negativní
zásah do životního prostředí, nebezpečí pro zasahující hasiče, pro práci na požářišti a v jeho
okolí, kam mohou být zaneseny zkondenzované nebezpečné uhlovodíky a saze.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V
DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území
Místo uvažované stavby se nachází v průmyslové zóně mezi obcemi Novosedlice,
Proboštov a Bystřice na pozemku p.p.č. 691/6. Pozemek je ohraničen pozemními
komunikacemi a železniční tratí, z jižní strany též potokem Bystřice. Území se nachází
v nadmořské výšce asi 260 m a lze je považovat za příměstskou oblast (v minulosti bylo
dočasně součástí okresního města Teplice, tzv. projektu „velké Teplice“). Od poloviny 19.
století zde převládá průmyslový charakter. Určitý vliv na charakter území měla i hlubinná
těžba hnědého uhlí. V nedávné době byl pozemek určen pro výstavbu skleníku zahradního
podniku. Stavba však byla nedokončena a pozemek není k tomuto účelu již využíván. Na
pozemku jsou základy skleníků, některé funkční inženýrské sítě a opuštěný administrativní
objekt.. Funkční a zkolaudované části stavby budou využity při výstavbě výrobní haly. Na
následujícím obrázku je vidět, že místo stavby není v přímém kontaktu s obytnou zástavbou,
od obytných objektů je odděleno zmíněnými komunikacemi a částečně též vegetací, v okolí se
nacházejí spíše provozní objekty. Pozemek není v současné době využíván.

C.1.1. Územní systémy ekologické stability krajiny
Pro předmětné území je zpracovaný nadregionální, regionální i místní (lokální) návrh
plánu systému ekologické stability. Výřez ÚSES pro okolí záměru je uveden v příloze 3.
Z prvků nadregionálního SES je nejblíže k záměru nadregionální biokoridor vedoucí
podél krušnohorského zlomu. Pro tento biokoridor je stanovena ochranná zóna. Obecně je
maximální šíře ochranné zóny 2 km na každou stranu od osy NRBK. Skutečná šíře zóny je
však v konkrétních případech upravena (tj. obvykle zúžena) podle konkrétních
geomorfologických a ekologických podmínek daného území. Účelem ochranných zón je
podpora koridorového efektu. To znamená, že všechny prvky regionálních a místních ÚSES,
významné krajinné prvky a společenstva s vyšším stupněm ekologické stability („kostra
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ekologické stability“) nacházející se v zóně jsou chápány jako součást nadregionálního
biokoridoru. Areál záměru se nachází v této ochranné zóně (na okraji).

Z prvků regionálního SES se nejblíže k záměru nachází regionální biocentrum Panský
les. Tyto pozemky určené k plnění funkcí lesa spravuje Lesní správa Litvínov. Součástí
tohoto biocentra je rybník Jaroslav, který sousedí přes Račí potok s obalovnou ČMO.
V SES je vyznačen lokální biokoridor podél vodoteče Bystřice, který je relativně
fungující. Nejbližší lokální biocentrum je až v Přítkově.

zeleň podél toku Bystřice
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C.1.2. Zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky
Podle typu přírodní krajiny můžeme předmětné území zařadit do krajiny pánví a kotlin
(B), B.1 - teplé kotliny s bukovými doubravami na černozemích a hnědozemích, B.1.5 polygenetické pahorkatiny.
Širší území lze popsat jako antropogenní krajinu výrazně ovlivňovanou zemědělskou a
průmyslovou činností (těžba hnědého uhlí, teplárna). To je patrné i na koeficientu ekologické
stability (KES), který je pro okres Teplice nízký (KES vyjadřuje podíl ekologicky stabilních
prvků (les, vodní plochy, louky, pastviny, vinice) a ekologicky labilních prvků (orná půda,
chmelnice, zastavěná plocha)). V okolí bývalého dolu Jaroslav se však nacházejí ekologicky
stabilní plochy - Panský les, rybník Jaroslav. Proto také systém ekologické stability je
situován právě do těchto prostor (regionální biocentrum). Ekologicky labilní plochy tvoří
zastavěné části obcí a plochy orné půdy severně od Proboštova a východně od Bystřice.
Pro krajinný ráz širšího zájmového území je příznačná relativně nižší členitost krajiny
v otevřených enklávách polí, s mírnými elevacemi a depresemi, doplněná částečně
vymodelovaným údolím vodotečí tekoucím z Krušných hor. Severně v horizontu jsou určující
vystupující prvky hřebenové části Krušných hor.
Na uvedené přírodní struktuře krajinného rázu se projevují urbanizační prvky - linie
komunikací, železnice, dále pak jednotlivá sídla, spíše menšího charakteru (Proboštov,
Přítkov, Novosedlice, Bystřice, Drahůnky, Běhánky); typický venkovský ráz je místně
narušen objekty většího měřítka některých průmyslových podniků (areál dolu Jaroslav,
teplárna fm. UNITED ENERGY a.s., papírna Aries, CAO Teplice s.r.o. atd.). V kontextu
bodových dominant se projevuje zejména komín teplárny.
Areál záměru se nachází v širším prozatímním ochranném pásmu přírodních léčivých
zdrojů, které bylo vyhlášeno výnosem č.j. LZ/3-2884-149.1959 ze dne 23. 10. 1959 a
změněno prozatímním ochranným opatřením Českého inspektorátu lázní a zřídel ze dne 27.
11. 1975 č.j. ČIL - 484 - 15. 9. 1975 (rozšíření prozatímních ochranných pásem), opatřením
č.j. 490-8.7.1977 ze dne 11. 7. 1977 (vymezení zóny nejvyšší ochrany vůči kontaminaci
s ropou a ropnými produkty) a opatřením č.j. ČIL - 442-8.4.1997/1374 ze dne 9. 4. 1997
(změna hranic prozatímních ochranných pásem a zóny nejvyšší ochrany vůči kontaminaci
s ropou a ropnými produkty). (Podle nového lázeňského zákona se již nejedná o pásma
provizorní, ale o pásma definitivní) Hranice pásem a zóny jsou zřejmé z přílohy 3.
Zároveň s širším ochranným pásmem bylo vyhlášeno i užší prozatímní ochranné
pásmo, jehož hranice je cca 0,9 km jižně od záměru.
V širším prozatímním ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů se zakazuje
vypouštění odpadních vod bez úpravy do povrchových toků, budování úložišť a skladů
ropných produktů. Nové odběry prostých podzemních vod pro vodohospodářské účely jímané
ve svahových sutích a eluviu porfyru musí být individuálně posouzeny a povoleny ČILZ.

C.1.3. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Na území Proboštova se nenacházejí nemovité kulturní památky zapsané ve státním
seznamu památek. V Novosedlicích se nacházejí následující nemovité kulturní památky:
rejstříkové číslo státního seznamu památek
5-2693
5-2694

areál kostela sv.Valentýna
boží muka
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První stopy po pobytu lidí v tomto regionu byly nalezeny v oblasti vymezené dnešními
obcemi Bohosudov, Krupka, Přítkov a Bystřice. Pocházely z období přechodu od pozdní doby
kamenné k době bronzové (2200 - 1900 př. n.l.). Přítomnost těchto lidí nejspíše souvisela
s výskytem cínu v Krušných horách a možností vyrábět bronzové předměty.
Stručná historie obce Novosedlice:
O Novosedlicích se vyskytuje bájná zmínka již z roku 1126 v souvislosti s dvorcem
Novosedským. Ves potom vznikala postupně na pravém břehu potoka Bystřice. V nejstarších
záznamech je ovšem ves nazývána jako Bausandof či Bohosudov, německy Weiskirchlitz.
Roku 1352 se o starém Bohosudovu, neboli dnešních Novosedlicích, píše jako o farní vsi. O
starém kostele sv. Valentína se poprvé dozvídáme roku 1384, avšak dnešní pozoruhodný
kostel z let 1710 až 1711 je dílem panského stavitele Christiana Lagrera z Teplic.
V Novosedlicích na potoku Bystřice stávalo pět mlýnů. Starobylý Švýcarský mlýn s
výletní restaurací pak tvořil součást jedinečně upraveného parku Louisiny Radzwillové,
pocházející z teplického rodu Clary-Aldringenů, patřil mezi nejkrásnější romantická místa v
celém okolí a v době největšího rozmachu teplického lázeňství po skončení napoleonských
válek k němu denně přijížděly kočáry s výletníky z Teplic. Koncem 19. století však už byl
park zarostlý a poněkud zanedbaný, takže jen výletní restaurace ve mlýně připomínala jeho
dřívější slávu.
V polovině 19. století měly Novosedlice kolem třiadvaceti domů se 124 obyvateli.
Tou dobou měla ves ještě především zemědělský charakter a žili zde vedle sebe lidé
národnosti české a německé. V roce 1853 tady vzniká papírna Purkert a později se začíná
prosazovat i další průmysl. Továrna na umělé tuky, výroba kuchyňského náčiní, cihelna i
továrna na výrobu brašen a kabelek. Další pokrok přináší vybudování železniční tratě v roce
1871. Zastávka vlaků ovšem zpočátku v Novosedlicích nebyla žádná, ta byla zřízena až teprve
v roce 1895. Do té doby museli chodit lidé z Novosedlic na vlaky až do Vrchoslavi nebo k
nádraží Lesní brána, třebaže trať procházela přímo obcí. K dalšímu rozvoji obce přispělo
otevření nové školy, první vodovod a také veřejné osvětlení.
Nezanedbatelnou událostí pro Novosedlice byla také stavba elektrické úzkorozchodné
dráhy z Teplic přes Novosedlice do Pozorky a Dubí, která zahájila svůj atraktivní provoz v
roce 1895, čímž bylo vytvořeno výhodné příměstské dopravní spojení jednak do Trnovan a
Teplic, ale i do dalších obcí směrem na severozápad.
Po roce 1945 se obec rekrutuje především z průmyslového dělnictva, ale částečně
stále také ze zemědělců. V roce 1947, kdy vznikal plán vytvořit tzv. "velké Teplice" se
Novosedlice stávají dočasně částí okresního města - Teplice 5. Toto uspořádání však roku
1954 zaniká a dochází znovu k osamostatnění. Ale i samostatná obec v těsné blízkosti města
mohla dál využívat přednosti městské dopravy - do roku 1959 původními tramvajemi, dále
autobusy a od roku 1962 také trolejbusy, které umožňovaly přímé spojení do Trnovan. Tak
tomu bylo více jak tři desetiletí, ovšem vzhledem k tomu, že se obec později neshodla s
Teplicemi na konstruktivním spolufinancování, byla trolejbusová doprava vzhledem k
nevyhovující přestárlé trolejové trati do Novosedlic k 31.12. 1995 zrušena. I nyní však mají
zdejší občané možnost využívat k cestování autobusové linky MHD.

C.1.4. Území hustě zalidněná
V Novosedlicích žije 2 179 obyvatel (podle internetových stránek). Doprava do a
z budoucího areálu je vedena převážně přes Novosedlice a to ulicemi Bystřická, Drahénská,
Komenského (část), Hřbitovní, Kostelní, Míru, Trnovanská a Vrchoslavská (viz kapitola
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B.I.4). Na těchto dopravních trasách žije následující počet obyvatel (údaj Obecního úřadu
Novosedlice):

K Jaroslavu
Bystřická
Drahénská
Komenského
Hřbitovní
Kostelní
Míru
Trnovanská
Vrchoslavská

počet domů
0
39
36
3
2
6
53
13
20

počet obyvatel
0
210
130
12
10
60
530
100
100

K rekreaci může být v širším okolí záměru využíván rybník (rybolov) a Panský les
(houbaření). V ještě širším okolí jsou k rekreaci využívána sportoviště v okolních obcích.

C.1.5. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické
zátěže, extrémní poměry v dotčeném území
Záměr je situován v blízkosti v areálu dolu Jaroslav, kde se do 70. let minulého století
těžilo hnědé uhlí. Ložisko Jaroslav (dobývací prostor Proboštov) se nachází v zúžené části
severočeské hnědouhelné pánve, přináležející severovýchodní části okresu Teplice. Vlastní
ložisko je tvořeno místy vyvinutou spodní uhelnou slojí a jednotně vyvinutou hlavní slojí,
nepřesahující maximální mocnost 19 m v původním nerubaném stavu. V málo odolných
pyroklastických sedimentech a neogenních jílech pánve vznikl akumulační, mírně zvlněný
reliéf v nadmořských výškách 225 m až 365 m n.m. s celkovým sklonem k jihovýchodu.
Tato teplická část severočeské hnědouhelné pánve byla předmětem intenzivní
hlubinné těžby již v dobách prvních pokusů o exploataci ložiska. Již v první polovině 18.
století se datují zprávy o pokusech dolovat nejdříve pro místní potřebu, později pro širší okolí
a s rozšířením dopravních možností i na export. Technicky moderněji vybavené doly se na
území DP Proboštov zakládají v období druhé poloviny 19. století (důl Viktoria, Richard,
Britania III, Josefina, Britania V, Rudolf, Barbara, Neubeschertglück, Bruno, Anna, Sylvestr,
Britania VI, Bedřich, Helena). Začátkem 20. století vzniká ještě důl Gabriel a pravděpodobně
i důl Julie. Mezi posledními vzniklými doly byl důl Emanuel II v roce 1934 a důl Jaroslav
v roce 1942.
Ložisko dobývala do 70. let Mostecká uhelná společnost a.s. Plocha dobývacího
prostoru Proboštov je 847,65 ha.
Jiné surovinové zdroje se v okolí nevyskytují.
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C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v
dotčeném území, které budou pravděpodobně významně
ovlivněny
C.2.1. Ovzduší
Klimatické faktory
Klimaticky leží zájmové území v mírně teplé oblasti. Řadíme jej do okrsku B2 - mírně
teplý, mírně suchý, převážně s mírnou zimou.
V následujících tabulkách uvádíme průměrné měsíční a roční teploty vzduchu ze
stanice Teplice-Trnovany (228 m n.m.) a průměrné měsíční a roční úhrny srážek ve °C ze
stanic Teplice-Trnovany a Košťany (350 m n.m.) za období 1931 - 1960.
Průměrné měsíční a roční teploty vzduchu ve °C:
měsíc
°C

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

-2,1

-1,1

3,0

8,2

13,4

16,7

18,4

17,3

13,5

8,1

3,7

-0,3

8,2

Průměrné měsíční a roční úhrny srážek v mm (Teplice-Trnovany):
měsíc
mm

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

40

35

30

32

43

55

83

55

33

39

33

33

511

Průměrné měsíční a roční úhrny srážek v mm (Košťany):
měsíc
mm

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

57

52

46

45

60

68

89

65

46

55

49

56

688

Dle údajů ČHMÚ je roční výška srážek na povodí Račího potoka 710 mm, v povodí
Bystřice pak 703 mm.

Teplice-Trnovany

≥ 1 mm
91,4

počet dní za rok se srážkami
≥ 3 mm
≥ 5 mm
51,7
32,4

≥ 10 mm
11,8

Kvalita ovzduší
Ovzduší je převážně znečištěno toxickými produkty ze spalovacích procesů, a to jak
ze zdrojů stacionárních, převážně tepelných, tak mobilních zdrojů, tj. automobilové dopravy.
Čistota ovzduší v okolí záměru je ovlivňována především provozem nedaleké teplárny. Dále
pak lokálními zdroji znečištění v Dubí, Novosedlicích a Proboštově (převážně na zemní plyn)
a je ovlivněna i působením stacionárních zdrojů v širším okolí a přenosem škodlivin
z ostatních částí ČR.
Úroveň znečištění výrazným způsobem ovlivňují meteorologické a klimatické
podmínky a podmínky provětrávání území, tj. relativní četnost směru chodu větrů, trvání
bezvětří a výskyt a trvání typů teplotní stratifikace. Sklon a charakter aktivního povrchu velmi
ovlivňují průběh místní cirkulace v přízemní vrstvě ovzduší do výšky 20 metrů nad zemí.
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Směr a intenzita cirkulace samozřejmě závisí především na směru vanoucího větru,
respektive je možno ji odhadnout ze směrů převládajících větrů. Nepříznivé podmínky pro
rozptyl škodlivin v ovzduší vznikají především v chladné polovině roku a to v době existence
inverzních stavů atmosféry.
Větrná růžice pro danou lokalitu - uvádíme pouze její zjednodušenou tabulkovou
podobu (hodnoty platné ve výšce 10 m nad zemí, v %).
1,7 m/s
5,0 m/s
11,0 m/s
součet

S
3,10
2,90
0,00
6,00

SV
5,01
2,00
0,00
7,01

V
4,01
0,99
0,00
5,00

JV
5,91
1,10
0,00
7,01

J
7,40
2,50
0,10
10,00

JZ
9,99
9,30
0,70
19,99

Z
4,90
10,30
0,80
16,00

SZ
5,60
6,30
0,10
12,00

bezvětří Součet
16,99 62,91
35,39
1,70
16,99 100,00

V okolí záměru (katastry Novosedlice, Proboštov a Dubí) jsou lokalizovány
následující zdroje znečišťování :
velké zdroje: teplárna firmy United Energy, a.s. (dříve První severozápadní teplárenská a.s.)
České a moravské obalovny s.r.o. - Obalovna Proboštov
střední zdroje: CAO Teplice s.r.o. - 3 kotle o výkonu 3x1,16 MW na hnědé uhlí + lakovna
ARAL ČR s.r.o. - ČSPHM Dubí
Autolakovna - Dubí
ČSAD - ČSPHM Dubí + 2 kotle o výkonu 0,111 MW
Domov důchodců Dubí - 3 kotle na zemní plyn o výkonu 3x0,42 MW
HAMPO-Turistservis - 2 kotle na koks o výkonu 2,298 MW
KRUPA - Stavební stroje s.r.o. - kotel na hnědé uhlí 0,68 MW
Město Dubí - 3 kotle na zemní plyn o výkonu 10,325 MW a 2x0,23 MW
Obec Proboštov (ZŠ+MŠ) - 8 kotlů na zemní plyn o výkonu 4x0,116 MW +
3x0,087 MW + 1x0,07 MW
ÖMV ČR s.r.o. - ČSPHM Dubí
PECUD výr. a obč. družstvo - 2 kotle na hnědé uhlí o výkonu 2x0,73 MW a 1
kotel na zemní plyn 0,850 MW
Pozemní stavby HKH - betonárka - kotel na koks o výkonu 0,297 MW
Severočeské teplárny a.s. - Dubí 16 kotlů na zemní plyn (3x0,195 MW, 3x0,67
MW, 3x0,25 MW, 3x0,127 MW, 2x0,42 MW, 1x0,25 MW) a 4 kotle na
LTO (3x0,493 MW a 1x0,353 MW)
Silniční stavby Teplice a.s. - 4 kotle na zemní plyn (2x0,344 MW, 2x0,035
MW
Teplotechna Prima s.r.o. - 2 kotle na hnědé uhlí (1x0,25 MW a 1x0,115 MW)
Tiskárna Žabka - Hnízdil - ofsetový tisk
TJ Rudolfova Huť - Dubí - kotel na hnědé uhlí (0,29 MW)
Zemědělské zásobování Teplice - sušárny - 2 x na zemní plyn (2x0,104 MW) a
2 x na LTO (2x1,221 MW)
Dále je v Proboštově, Novosedlicích a Dubí velké množství malých zdrojů, převážně
kotelen rodinných domů. Tyto obce jsou plynofikované.
Zákonem 86/02 Sb. v platném znění jsou v § 7 definovány oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší jako území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota
imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek. Zónou je území vymezené
ministerstvem pro účely sledování a řízení kvality ovzduší, aglomerací je sídelní seskupení,
na němž žije nejméně 350 000 obyvatel, vymezené ministerstvem pro účely sledování a řízení
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kvality ovzduší. Seznam zón a aglomerací byl zveřejněn ve věstníku MŽP 11/2005. Česká
republika je rozdělena na 3 aglomerace (Brno, Hl.m. Praha a Moravskoslezský kraj) a 12 zón
(jednotlivé kraje mimo Moravskoslezský a Hl. m. Prahu). Vymezení oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší a jejich případné změny provádí ministerstvo jedenkrát za rok a zveřejňuje je
ve Věstníku MŽP. Toto vymezení na základě dat z roku 2004 bylo zveřejněno ve věstníku
MŽP částka 12/2005 (sdělení č. 38) a změněno sdělením, které bylo zveřejněno ve věstníku
MŽP částka 5/2006 (sdělení č. 7). Jako nejmenší územní jednotky, pro kterou jsou oblasti se
zhoršenou kvalitou ovzduší vymezeny byla zvolena území stavebních úřadů. Vymezení
oblastí, kde došlo k překročení limitní hodnoty pro NO2 - roční průměr nebo PM10 - 24 hod a
nebo roční průměr nebo benzen - roční průměr a nebo CO - max. denní 8 hod klouzavý
průměr je uvedeno v tabulkách I. Vymezení oblastí, kde navíc došlo k překročení limitní
hodnoty a meze tolerance pro PM10 - 24 hod a roční průměr je uvedeno v tabulkách II.
Vymezení oblastí, kde došlo k překročení cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren a
kadmium je uvedeno v tabulkách III. Graficky jsou znázorněny lokality, kde došlo
k překročení některé z limitních hodnoty pro ochranu zdraví obyvatelstva. V tabulkách IV je
uvedeno překročení hodnoty imisních limitů pro ochranu ekosystému. Jednotlivé údaje
v tabulkách I - IV jsou uvedeny v procentech plochy.
Zájmové území patří do aglomerace Ústecký kraj, pod stavební úřad Proboštov. Dle
tabulky I ve sdělení č. 7 věstníku MŽP 5/2005 nedošlo na území stavebního úřadu Proboštov
k překročení imisních limitů.
V roce 2005 pak došlo k překročení imisního limitu pro PM10 - 24 hod a to na 52,9 %
území stavebního úřadu Proboštov.
Aktualizace Krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje a
snižování emisí Ústeckého kraje byla zpracována v červnu 2006. Opatření k zlepšení kvality
ovzduší se bezprostředně daného území nedotýkají, bez ohledu na to však vyplývající opatření
je nutno respektovat.

C.2.2. Voda
Podzemní vody
Areál záměru se nachází v širším prozatímním ochranném pásmu přírodních léčivých
zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách, které bylo vyhlášeno výnosem č.j. LZ/3-2884149.1959 ze dne 23. 10. 1959 a změněno prozatímním ochranným opatřením Českého
inspektorátu lázní a zřídel ze dne 27. 11. 1975 č.j. ČIL - 484 - 15. 9. 1975 (rozšíření
prozatímních ochranných pásem), opatřením č.j. 490-8.7.1977 ze dne 11. 7. 1977 (vymezení
zóny nejvyšší ochrany vůči kontaminaci s ropou a ropnými produkty) a opatřením č.j. ČIL 442-8.4.1997/1374 ze dne 9. 4. 1997 (změna hranic prozatímních ochranných pásem a zóny
nejvyšší ochrany vůči kontaminaci s ropou a ropnými produkty).
V širším prozatímním ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů se zakazuje
vypouštění odpadních vod bez úpravy do povrchových toků, budování úložišť a skladů
ropných produktů. Nové odběry prostých podzemních vod pro vodohospodářské účely jímané
ve svahových sutích a eluviu porfyru musí být individuálně posouzeny a povoleny ČILZ.
Budoucí areál firmy se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod
(CHOPAV) Krušné hory, která byla vyhlášena Nařízením vlády ČSR 10/79 Sb. Hranice
CHOPAV je zřejmá z přílohy 3. - výřez vodohospodářské mapy a vede cca 1200 m severně
od záměru.
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V bezprostředním okolí předmětného záměru se nenacházejí využívané zdroje pitné
vody. Tyto se nacházejí v CHOPAV Krušné hory a dále je několik využívaných studní
v širším okolí záměru.
Jakost vody
Dle mapy chemismu podzemních vod vyplývají pro zájmové území následující údaje:
genetická skupina podzemních vod: průlinové vody fluviálních kvartérních sedimentů
chemický typ podzemní vody dle převládajícího aniontu a kationtu: Ca-SO4,
chemický typ podzemní vody dle klasifikace S. Gazdy: základní (obsah hlavní složky,
dané kombinací hlavního anionu a kationtu, přesahuje 50 ekv.%)
chemický typ podzemní vody podle O. A. Alekina: II - rHCO3≠0, rHCO3<
r(Ca+Mg+Fe)<r(HCO3+SO4)
celková mineralizace: > 1,0 g/l
Povrchové vody
Záměr závodu leží v dílčím povodí vodoteče Bystřice (číslo hydrologického pořadí 114-01-075, která je pravostranným přítokem Bíliny (1-14-01-072). Záměr se nachází na 9 km
toku Bystřice, na jejím levém břehu. Bystřice je v zájmovém území regulována a dále i
zatrubněna (přes Teplice). Pramení pod Cínovcem a její tok činí cca 20 km.

Bystřice je významný vodní tok ve smyslu vyhlášky 470/2001 Sb. v platném znění.
1

2

3

4
5
6
7
Délka
Identifikátor
Vymezení
Poř. Název vodního
ČHP
vodního vodního toku úseku vodního Funkce toku
č.
toku
toku v
dle HEIS
toku v
kategorii
kategorii
Správce toku
význam.
významný
v km
ř.km od - do
417. Bystřice
1-14-01-073 19,0 144560000100
POH
(Teplický potok)
Hydrologické parametry Bystřice (Teplického potoka) u ústí do Bíliny:
Plocha povodí – 70,89 km2
průměrný průtok – 480 l/s
Q355 – 100 l/s
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Podle Povodí Ohře s.p. – materiál z roku 2007 – Přípravné práce oblastí povodí –
Výchozí vymezení silně ovlivněných vodních útvarů v oblasti povodí Ohře a dolního Labe:

V širším okolí záměru, severním směrem, je rybochovný rybník Jaroslav, hospodaří na
něm Rybářský svaz Teplice. Další vodní plochy v okolí jsou Proboštovský rybník v centru
obce, rybník Vápenka v Přítkově a dvě odkaliště bývalých Rudných dolů (jedno severně od
Proboštova a druhé na k.ú. Sobědruhy východně od Proboštova ze zpracování fluoritů).
Zájmové území neleží v zátopovém území jak vyplývá z následující situace:

C.2.3. Půda
Dle Atlasu podnebí ČSR je v okolí záměru zastoupen půdní typ hnědozemě
středoevropské a půdní druh jílovitohlinité půdy.
V širším sousedství záměru jsou severním západním směrem pozemky určené k plnění
funkcí lesa. Jedná se o listnatý a smíšený les.
V širším okolí záměru se nachází také zemědělsky využívaná půda (louky a orná).
Severně od záměru je půda zařazena do BPEJ 2.51.11. Popis této BPEJ je uveden dále.
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1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu
2 - region T 2 teplý, suchý; suma teplot nad + 10 °C 2 600 - 2 800; prům. roční
teplota 8 - 9 °C; průměrný roční úhrn srážek 500 - 600 mm; pravděpodobnost
suchých vegetačních období 20 - 30 %, vláhová jistota 2 - 4
2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce
51 - hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na zahliněných štěrkopíscích a
morénách; lehké až středně těžké, bez štěrku nebo slabě štěrkovité, náchylné
k dočasnému zamokření
4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám
svažitost
expozice
1
všesměrná
3 - 7°, mírný svah
5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu
skeletovitost
hloubka *)
0
žádná
hluboká
1
žádná až slabá
hluboká až středně hluboká
*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo
silnou skeletovitostí
Jedná se o půdu v IV. třídě ochrany. V zájmovém území realizace závodu Mayweg se
jedná o ostatní plochy.

C.2.4. Geofaktory životního prostředí
geomorfologie
Zájmové území náleží do systému Hercynského, subsystému Hercynské pohoří,
provincie I Česká vysočina, subprovincie I3 Krušnohorská, oblasti I3B Podkrušnohorská,
celku I3B-3 Mostecká pánev. Areál záměru se nachází na okraji tohoto celku v nadmořské
výšce 260 m a 1,5 km severně od něj se již za krušnohorským zlomem zvedají Krušné hory.
Reliéf terénu Mostecké pánve je velmi mírně zvlněný, velmi málo členitý včetně
údolnic vodotečí. Nejbližší vrcholy Krušných hor jsou v nadmořské výšce 470 - 560 m (např.
Medvědí vrch 555 m n.m.). Dominantu okolí tvoří Komáří hůrka 807 m n.m.
geologické podmínky
Území náleží geologicky k bloku Českého masivu, strukturně i geneticky velmi
složitému.
Záměr se nachází z části v dobývacím prostoru Proboštov. Na severu dobývacího
prostoru přecházejí krušnohorské porfyry a ruly v křídové vápnité jíly a dále v třetihorní jíly a
pískovce. Uhelná sloj je uložena převážně mísovitě, kdy v okolí dolu leží bezprostředně na
křídové formaci. Severním směrem stoupá v pásmu 300 - 400 m širokém pod úhlem 25-29°.
Jižním směrem je stoupání pozvolnější. U ochranného pilíře Drahůnky - Novosedlice je sloj
zvrásněna a tvoří hřbet, od kterého nejhlubší partie klesají protisměrně na východ a na západ.
Tento hřbet dělí dolové pole na úseky východní a západní, které se odlišují hloubkou a
jakostí. Nejhlubší partie sloje jsou ve východním úseku a hlavně sousedním dolovém poli
Kateřina (býv. DP Modlany ), kde sloj leží v hloubce okolo 160 m a uhlí má zde lepší jakost.
V západním úseku má sloj průměrnou hloubku kolem 80 m. Mocnost uhelné sloje je udávána
od 6,5 m do 13 m. Dle charakteru jsou rozlišeny tři lávky: svrchní, střední a spodní. Svrchní
lávka se vyskytuje jen v jz. části revíru a obsahuje nečisté uhlí. Střední lávka představuje
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dobývanou hlavní sloj o mocnosti 3,5 m - 11,5b m. Spodní lávka je uváděna v severní a
západní části dolového pole. Tato lávka se skládá z nečistého uhlí a uhlí silně prorostlého
jílem, který s hloubkou přibývá. Mocnost této lávky kolísá od 1 m - 3 m. V jejím nadloží je
šedý pevný jíl s proplástky sideritických jílovců až pelosideritů. Asi 500 m západně od dolu
Jaroslav se vyskytuje v přímém nadloží sloje pásmo jemného, místy hrubozrnného
křemičitého písku, ve spodních partiích zvodněného. Toto pásmo směru přibližně S-J je 200
m - 300 m široké. Maximální mocnost je udávána 21 m. Směrem k severu mocnost klesá na 5
m a u výchozu se ztrácí. Jižním směrem se jeho mocnost zmenšuje na 10 m. Mocnost nadloží
dosahuje zhruba 100 m. Výše se vyskytuje deluviální štěrk, jehož mocnost u úpatí Krušných
hor činí až 20 m.
V západní části dolového pole je sloj rozlámána v řadu ker, které jsou souběžné a
zapadají k výchozu. Shození je stupňovité a rozdíl výšek jednotlivých stupňů se pohybuje
okolo 10 m. Největší skok je „Mstišovský“, jehož výška je 43 m. Směrem východním se
výška skoku zmenšuje a přibližně u silnice Drahůnky - Novosedlice vykliňuje.
Ve východní části nebyly, mimo jedné dislokace zjištěné doly Britanie a Viktorie,
pozorovány žádné jiné větší poruchy. Skok má tvar oblouku a doprovází jižní výchoz se
sklonem na sever. Sloj je shozena o 5 m.
Ve výpočtu zásob z roku 1960 je zvýrazněn vliv krušnohorského zlomu na stavbu
ložiska. Je uváděn úklon sloje výchozu až 70° v důsledku vyvlečení na krušnohorském zlomu
o sklonu 70 - 80° k jihu. Vyvlečená sloj je silně podrcena a silně zvodnělá. Hlavní paralelní
poruchy v.-z. směru, které probíhají dolovým polem mají úklon 60 - 70° k severu a spolu
s krušnohorským zlomem vytvářejí výraznou stavbu příkopové propadliny. S výjimkou
mstišovské poruchy s výškou skoku 43 m mají ostatní výšku okolo 8 - 10 m. Rovněž se
potvrzuje postupné vyklínění všech poruch směrem k východu. Dále je uváděna další porucha
s výškou asi 12 m jižně od jámy Neubeschertglück, která vykliňuje u výchozu jižně od dolu
Anna. V uvedené zprávě je rovněž zdůrazněno, že ve východní části je uložení sloje mnohem
klidnější, s výjimkou jílové rozsedliny kolmé na krušnohorský masív. Připouští se však řada
malých paralelních poruch, které nejsou v důlních mapách dokumentovány.
Za nejhlubší podloží pánve je považován křemitý porfyr. Na základě nadmořských
výšek pěti vrtů zastihujících porfyr je dedukována stará příčná tektonická linie, která vychází
z údolí potoka Horská Bystřice a pokračuje kolem výchozu porfyru (tzv. Luisina skalka) za
jižním výchozem uhelné sloje na okraji Novosedlic. Podle této poruchy poklesla východní
část asi o 80 m. Z rozdílné výšky skoku v úrovni porfyru a sloje (60 a 8 m) je odvozován
opakovaný pohyb na poruše avšak s menší intenzitou.
Křída vychází na povrch jednak jižním výchozem v Novosedlicích a jednak lemuje
linii krušnohorského zlomu. Dále byla zastižena několika vrty avšak kromě vymezení
spodních hrubozrnných křemitých pískovců a svrchních slínovců nebyla blíže zkoumána.
Na bázi terciéru jsou uváděny pestrobarevné tufitické jíly vulkanické série, které
vyplňují deprese a prolákliny v předmiocénním reliéfu. Tomu odpovídá i jejich proměnlivá
mocnost.
Produktivní série začíná šedými jíly, výše hnědošedými až černohnědými s příměsí
uhelného pigmentu. Mocnost šedých jílů se pohybuje okolo 6 m. Ve svrchních polohách se
objevují cm až dm polohy uhlí jílovitého. Tato poloha odpovídá souvrství podložních jílů a
písků.
Směrem do nadloží přibývá slojek a proplástky jílu se zmenšují, až na bázi hlavní
sloje úplně zmizí. Mocnost této přechodné vrstvy, resp. Spodní lávky, je v průměru 2 - 6 m.
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Hlavní sloj, která byla hlubinně dobývána, resp. Svrchní lávka dosahuje v dobývacím
prostoru průměrné mocnosti 9 - 11 m. Místy obsahuje drobné jílovité proplástky cm
mocnosti.
Nadložní souvrství je tvořeno šedými jíly, slabě písčitými a jemně slídnatými,
s ojedinělými vložkami pelosideritů. Maximální mocnost jílů je v okolí dolu Bedřich asi 140
m. Místy se v některých částech pole vyskytují přímo na sloji šedé, hrubozrnné, křemenné
písky naplavené říčním tokem. Jejich průběh je nepravidelný, lalokovitý. Maximální mocnost
je 16 m.
Kvartér je reprezentován dejekčními kužely kamenito-hlinitých sutí s valouny porfyru
do 0,5 m o mocnosti až 20 m, které tvoří hlavní pokryv celého dolového pole.
Vlastní areál záměru se nenachází v území, které bylo přímo podrubáno, avšak severní
část je na hraně rubání z let ca 1939 - 1940, jihovýchodní část se nachází ve vzdálenosti cca
115 - 120 m od hrany rubání z roku 1952. Jedná se o území dotčené komorováním na plnou
mocnost, tedy o území, které lze charakterizovat jako poddolované, kde pro navrhování
staveb a technologického zařízení platí ČSN 73 0039.
Poddolovaná území jsou znázorněna na situaci na následující stránce:
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hydrogeologie
Hydrogeologické poměry zařazují lokalitu do rajonu 21 - Terciérní a křídové
sedimenty podkrušnohorských a jihočeských pánví, přesněji do nejsevernějšího cípu rajonu
213 - Mostecká pánev.
Hydrogeologické poměry v dobývacím prostoru Proboštov lze označit za velmi
složité. Je to způsobeno především výskytem teplických termálních pramenů a jejich
spojitostí prokázanou či předpokládanou s rozsáhlou oblastí ryolitových podzemních vod a
různými zásahy do jejich původního režimu. Také hydrogeologické poměry uhelné sloje
doznaly značných změn vyvolaných hlubinnou těžbou uhlí (enormní zvětšení propustnosti).
Lomová těžba uhlí způsobila, že propustné prostředí uhelné sloje bylo v dotčených částech
odtěženo a z větší části nahrazeno převážně nepropustným materiálem vnitřních výsypek.
Mělké podzemní vody byly v Krušných horách ovlivněny jímáním pro zásobování pitnou
vodou, na území výskytu uhelné sloje poklesy terénu po hlubinném dobývání, přeložkami a
regulacemi vodních toků.
Zvodněný kvartér je v DP Proboštov uložen většinou na nepropustném podkladě jílů
nadložních souvrství. Tento podklad je generálně ukloněn od severního okraje zájmového
k jižnímu okraji. Uvedený generální úklon je narušen depresemi, které sledují vodní toky
přitékající z Krušných hor a územím DP Proboštov protékají směrem k jihovýchodu.
V jihozápadní části zájmového území je báze kvartéru ukloněna ke zbytkovým jámám
bývalých lomů ČSM a Liebig. Nepropustnost podloží kvartéru je na úpatí Krušných hor a
v prostoru Novosedlic a Proboštova narušena dobře propustnými výchozovými partiemi
uhelné sloje, do kterých se část mělkých podzemních vod vsakuje.
Kvartér je tvořen především různě zahliněnými štěrky, které tvoří při vyústění
krušnohorských údolí dejekční kužely zasahující daleko do pánve. Na úpatí Krušných hor
jsou uloženy zahliněné kamenité sutě. V jižní a východní části zájmového území jsou štěrky
obvykle překryty sprašovými hlínami.
Kvartérní štěrky a sutě mají průlinovou, obvykle slabou propustnost. Vyplývá to
z jejich značné zahliněnosti. Sprašové hlíny uložené v nadloží štěrků mají propustnost ještě
nižší. Mocnost kvartéru je největší při severním okraji zájmového území, kde místy přesahuje
30 m, směrem k jižnímu okraji klesá až na několik metrů.
Mělké podzemní vody kvartéru mají volnou hladinu s výkyvy ovlivňovanými na celé
ploše DP Proboštov především rozdělením srážek v průběhu roku. Infiltrace do propustné
části kvartéru je ztěžována nepatrně propustnými hlínami v přípovrchových partiích.
V zastavěných částech je infiltrace do kvartéru výrazně omezena sváděním srážkových vod
do kanalizace. Významným zdrojem mělkých podzemních vod jsou přítoky z Krušných hor.
Mělké podzemní vody proudí generálně ve směru úklonu báze kvartéru napříč DP
Proboštov, tedy směrem k jihozápadu do zbytkových jam bývalých uhelných lomů ČSM a
Liebig, směrem ke korytu Bystřice a Modlanského potoka a k jihovýchodnímu okraji
dobývacího prostoru.
Složitost hydrogeologických poměrů širšího okolí je do značné míry kompenzována
tím, že již od 70. let tohoto století nedochází k dalším zásadním zásahům do
hydrogeologických poměrů uvedených zvodněných kolektorů. Jejich režim je stabilizovaný a
další zásadní změny se v dalších několika desetiletích neočekávají.
seizmicita
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Zájmové území se nenachází v oblastech významných seizmických projevů. Dle ČSN
73 0036 změna 2 (seismická zatížení staveb) spadá území do oblasti makroseizmické
intenzity 6 stupně (v ČR se vyskytují makroseizmické intenzity 5, 6 a 7 stupňů), čemuž
odpovídá dle ČSN P ENV 1998-1-1 hodnota efektivního špičkového zrychlení 0,030 g (tzv.
návrhové zrychlení podloží). Podle špičkového zrychlení je rozdělena ČR do seizmických
zón. Zájmové území patří do zóny G, přičemž nejvyšších hodnot je dosahováno v zóně A
(ostravsko) se špičkovým zrychlením 0,085 g a nejnižších hodnot v zóně H se špičkovým
zrychlením 0,015 g. Lokalitu záměru lze tedy charakterizovat nízkou seizmickou aktivitou.
Radonové riziko
Podle Atlasu map ČR GEOČR500 patří předmětné území do přechodné kategorie
radonového rizika z geologického podloží (nízká - střední).

C.2.5. Fauna a flóra
Dle biogeografického členěn náleží zájmové území do provincie středoevropských
listnatých lesů, do podprovincie hercynské a do sosiekoregionu Mostecká pánev. Pro tento
sosiekoregion je charakteristický vegetační stupeň bukodubový až dubobukový,
fytogeografická oblast termofytikum a mezofytikum.
Působením antropogenních vlivů byl vegetační kryt krajiny značně pozměněn.
Původně zalesněné území s listnatými porosty bylo z větší části odlesněno. Dnes tu převládají
polní agrocenóny větších rozloh a poměrně husté osídlení venkovského typu.
V rybníce Jaroslav a jeho okolí se nacházejí chránění obojživelníci (skokan
skřehotavý, ropucha obecná, čolek obecný) a užovka obojková.
V rámci zpracování této dokumentace bylo provedeno botanické posouzení lokality.
V botanickém posudku (příloha 6) je uvedeno, že lokalita patří do fytogeografická oblasti
termofytikum, obvod: Českého termofytikum, okres: Pokrušnohorská pánev.. Potenciálně
přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998): černýšová dubohabřina (Melampyro
nemorosi-Carpinetum).
Ze závěrů posudku uvádíme: Na lokalitě bylo nalezeno v době průzkumu pouze 49
druhů rostlin včetně dřevin. Nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle
vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. a ani ochranářsky
významné druhy obsažené v Červeném seznamu květeny ČR.
Vůči navržené stavbě nelze vznést z hlediska ochrany přírody žádné námitky.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a
významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání,
frekvence a vratnosti)
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Vzhledem k lokalizaci záměru mohou být záměrem ovlivněni jen pracovníci vlastního
závodu. Nejbližší obytný objekt je od záměru (vlastní provozní haly dle záměru) vzdálen cca
100 m a je do značné míry odcloněn zelení.
Rozboru očekávané situace z hlediska vlivů na obyvatelstvo jsou věnovány následující
odstavce.

Výstavba
Vlastní výstavba není náročná, protože v podstatě se jedná o zhotovení základů,
zpevněných ploch, montáž technologie a vybudování sociálně-provozního zázemí ze
stavebních buněk.
Dle nařízení vlády 148/06 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací § 11 odst. 7 se hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb a chráněný
venkovní prostor v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti
LAeq,s stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A
LAeq,T stanovenému podle § 11 odstavce 4 přičte korekce přihlížející k posuzované době podle
přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A
LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14
hodin vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
Korekce přihlížející k posuzované době jsou následující (část B přílohy č. 3):

posuzovaná doba (hod.)
od 6:00 do 7:00
od 7:00 do 21:00
od 21:00 do 22:00
od 22:00 do 6:00

korekce (dB)
+10
+15
+10
+5

Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu
kratší než 14 hodin (část C přílohy č. 3):
LAeq,s = LAeq,T + 10.lg[(429+t1)/t1]
kde

t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7. a 21. hodinou
LAeq,T = je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle
§ 11 odst. 3

Výstavba bude probíhat v různých vzdálenostech od chráněných venkovních prostorů,
v některých místech v jejich téměř bezprostřední blízkosti (kolem 20 m od hranice nejbližšího
chráněného venkovního prostoru – zahrada domu č.p. 385). Při použití dříve uvedených
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mechanizmů v blízkosti hranice pozemku domu č.p. 385 a souběhu činnosti několika těchto
zařízení by mohlo krátkodobě dojít k překračování povoleného hygienického limitu 65 dB.
Tento hluk nelze zcela eliminovat, lze jej však výrazně snížit použitím vhodné
organizace práce, úpravou staveniště a použitím dočasných protihlukových opatření.
Znamená to např. využití části odtěžené zeminy pro vytvoření dočasného
protihlukového valu, používání nejhlučnějších mechanizmů v co největší vzdálenosti od
chráněného prostoru (pokud to postup stavebních prací umožní). Z preventivních a
organizačních opatření to je např. výběr stavebních mechanizmů s nejnižší hlučností,
organizování stavebních prací tak aby nejhlučnější činnosti byly prováděny v hodinách kdy
jsou obyvatele mimo domov, neprovádět hlučné práce o víkendech a o svátcích ap.

Provoz
Mezi zdravotní problematiku záměru (kterou je účelné v rámci posuzovaného záměru
posoudit), mimo dopravy spojené s provozem, je možno zahrnout:
⇒ pracovní prostředí
•
ovzduší
•
hluk
•
vibrace
⇒znečištění ovzduší
•
tuhými znečišťujícími látkami
•
plynnými emisemi
⇒hluková zátěž
⇒práce s rizikovými látkami
⇒znečištění vody a půdy
⇒havarijní stavy
Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní
prostředí. Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit
v poklesu odolnosti organismu.
Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému
životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj
antropogenních aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví.
Hodnocení rizika se zabývá identifikací rizika, kvalitativní i kvantitativní
charakterizací rizika, tj. komparací rizika. Hodnocení rizika je jedním ze základních vstupů
do procesu řízení rizika, jehož cílem je navržení a přijetí takových opatření a přístupů, která
by snížila rizik na únosnou míru respektive je udržela na únosné míře.

Pracovní prostředí
Ovzduší
Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci jsou dány nařízením vlády
č. 178/2001 Sb. v platném znění. V § 6, odst. 1 je uvedeno: Na všech pracovištích musí být k
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ochraně zdraví zaměstnance zajištěna dostatečná výměna vzduchu přirozeným nebo nuceným
větráním. Množství vyměňovaného vzduchu se určuje s ohledem na vykonávanou práci a její
fyzickou náročnost tak, aby byly, pokud je to možné, pro zaměstnance zajištěny vyhovující
pracovní podmínky, již od počátku pracovní doby. Limitní hodnoty mikroklimatických
podmínek jsou upraveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Přípustné expoziční limity a
nejvyšší přípustné koncentrace jsou upraveny v přílohách č. 2 a 3 k tomuto nařízení.
Koncentrace chemických látek a prachu v pracovním ovzduší, jejichž zdrojem není
technologický proces, nesmí překračovat 30 % hodnoty jejich přípustných expozičních limitů.
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty z přílohy č. 2 tabulky č. 1 výše uvedeného
nařízení vlády nazvané Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť a způsoby jejich měření a
hodnocení:
škodlivina

číslo CAS

PEL

NPK-P

poznámky

20
10
150
10

P
D,P

3

mg/m
NOx
SO2
CO
benzen

10102-43-9
7446-09-5
630-08-0
71-43-2

10
5
30
3

PEL - přípustné expoziční limity
NPK-P - nejvyšší přípustní koncentrace
D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží
P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky
CAS - registrační číslo látky používané v Chemical Abstracts
PEL - přípustné expoziční limity jsou celosměnové časově vážené průměry koncentrace plynů, par
nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž mohou být vystaveni zaměstnanci při osmihodinové
pracovní době (§5 a násl. zákoníku práce), aniž by u nich došlo i při celoživotní expozici k poškození
zdraví, k ohrožení jejich pracovní schopnosti a výkonnosti. Výkyvy koncentrace chemické látky nad
hodnotu přípustného expozičního limitu až do hodnoty nejvyšší přípustné koncentrace musí být
v průběhu směny kompenzovány jejím poklesem tak, aby nebyla hodnota přípustného expozičního
limitu překročena.
NPK-P nejvyšší přípustné koncentrace v ovzduší pracovišť jsou koncentrace látek, kterým nesmí být
zaměstnanec v žádném časovém úseku pracovní směny vystaven. S ohledem na možnosti chemické
analýzy lze při hodnocení pracovního prostředí porovnávat s nejvyšší přípustnou koncentrací dané
chemické látky časově vážený průměr koncentrací této chemické látky po dobu nejvýše 10 minut.

Benzen je uveden v příloze č. 9 k nař. vl. č. 178/2001 Sb. v platném znění mezi
karcinogeny skupiny 1. Benzo(a)pyren je uveden mezi mutageny skupiny 2 a karcinogeny
skupiny 2. Mezi karcinogeny skupiny 2 patří ještě ze skupiny PAU benzo(k)fluoranten,
chrysen, dibenz(ah)antracen. (zdrojem emisí benzenu je zejména související doprava)
Zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek mohou být mimo vlastní technologii
dopravní prostředky a případně sekundární prašnost. V příloze 3 nařízení vlády č. 178/2001
Sb. v platném znění jsou uvedeny přípustné expoziční limity pro prach. V této příloze se
přípustný expoziční limit pro celkovou koncentraci (vdechovanou frakci) prachu označuje
PELc, pro respirabilní frakci prachu PELr. Vdechovatelnou frakcí prachu se rozumí soubor
částic polétavého prachu, které mohou být vdechnuty nosem nebo ústy. Respirabilní frakcí se
rozumí hmotností frakce vdechnutých částic, které pronikají do té části dýchacích cest, kde
není řasinkový epitel, a do plicních sklípků. Pro horninové prachy je stanoven PELr 2,0
mg/m3 při obsahu fibrogenní složky Fr ≤ 5 %, 10/Fr mg/m3 při obsahu fibrogenní složky Fr >
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5 % a PELc 10 mg/m3. Fibrogenní složkou v tomto případě nelze v daném případě exaktně
určit.
V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření škodlivin v pracovním prostředí
v rozsahu dle požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví.

Hluk
Hodnocení hlukové zátěže je nezbytné realizovat proto, že hluk není o nic méně
nebezpečný než znečišťování ovzduší, vody nebo půdy. Lze definovat specifické i
nespecifické důsledky dopravního hluku na zdraví obyvatel. Mezi základní se uvádějí:
- akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným ireverzibilním
poškozením sluchu
- funkční poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu s projevy
současného posunu sluchového prahu
- funkční poruchu vnímání s projevy zhoršeného rozlišování zvukových signálů
- funkční poruchu útlumu, projevující se zvýšenou náchylností k poruchám
spánkového cyklu
- funkční poruchu regulačních a zejména negativních vegetativních fenoménů
s projevy v oblasti zažívacího systému; hluková hladina 65 dB(A) je hranicí, od
které je u zdravých osob ovlivňován vegetativní nervový systém
- funkční poruchu motorických a psychomotorických funkcí, která má důsledky i
v oblasti pracovního výkonu
- funkční poruchu emocionální rovnováhy a projevy subjektivního obtěžování
Dříve než lze zaznamenat chorobné změny, projevuje se snížení produktivity práce při
zvýšení hladiny hluku o 1 dB nad 75 dB o 1 %, nad 85 dB o 2 %.
Hygienické imisní limity hluku a vibrací stanoví nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hygienický limit pro
osmihodinovou pracovní dobu ustáleného a proměnného hluku při práci (§ 2 odst. 1)
vyjádřený:
a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB
b) expozicí zvuku A EA,8h se rovná 3640 Pa2s.
pokud není dále stanoveno jinak. Např. hygienický limit pro pracoviště, na nichž je
vykonávána duševní práce rutinní povahy včetně velínu (§ 2 odst. 3), vyjádřená ekvivalentní
hladinou akustického tlaku A L Aeq,T se rovná 60 dB.
velín
ostatní pracoviště

LAeq.8h
60 dB
85 dB

V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření akustického tlaku v pracovním
prostředí v rozsahu dle požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví.
Vibrace
V rámci posuzovaného záměru by dle dosavadních podkladů nemělo docházet
k vibracím v pracovním prostředí.
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Životní prostředí
Znečištění ovzduší
Znečištění ovzduší způsobené provozem dle záměru se týká:
• bodových zdrojů
• plošných zdrojů
• liniových zdrojů
Podrobný rozbor této problematiky je podán v kapitole B.III.1. Za hlavní polutanty lze
považovat u
•

bodových zdrojů - tuhé znečišťující látky a oxidy dusíku, dále pak oxid uhelnatý,
oxid siřičitý, těkavé organické látky ze spalovacích zdrojů

• plošných zdrojů - tuhé znečišťující látky a oxidy dusíku, organické látky (z toho
z dopravních prostředků zvláště benzen)
•

liniových zdrojů - doprava - dtto jako předešlý bod

S ohledem na málo významnou výši emisí ze zdrojů dle záměru nebyla rozptylová
studie prováděna. Není předpoklad zaznamenatelné změny imisní situace a překračování
imisních limitů dle nařízení vlády 597/2006 Sb.
Hluková zátěž
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním
prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb je dána nařízením vlády č. 148/2006
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V § 11 odst. 4 tohoto nařízení
je stanovena jako součet základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní
nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru
staveb a v chráněném venkovním prostoru dle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.:
Způsob využití území

1)

Chráněné venkovní prostory staveb lůžkových zdravotnických zařízení
včetně lázní
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně
lázní
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní
prostory

Korekce (dB)
2)
3)
4)

-5

0

+5

+15

0

0

+5

+15

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou
hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB.
1) Použije pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku*),
s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah,
nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu
nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů
* - § 30 odst. zák. 258/00 Sb.
2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikací, s výjimkou účelových komunikací, a
drahách.
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3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy
na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních
komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěž z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy
strou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a
drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru
vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu
vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo
výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající
hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro
krátkodobé objízdné trasy.

V akustické studii (příloha 5) byl výpočet proveden pro budoucí stav z vlastního
provozu a z dopravy:
Ze závěru: Provoz závodu MAYWEG CZ nezpůsobí hlukem z areálu ani hlukem
z vyvolané nákladní a osobní automobilové dopravy významné zhoršení akustické situace
v okolí závodu ani v nejbližší obytné zástavbě.
Stávající hluková zátěž území je dokumentována měřením – příloha 4.
Práce s rizikovými látkami
S případnými potencionálními rizikovými látkami - provozní oleje a aditiva bude
nakládáno podle bezpečnostních listů nebo dle pokynů k použití a nepředstavují významné
riziko.
Vliv zanedbatelný.
Znečištění vody a půdy
Tento vliv z hlediska záměru, jak je patrné z dalších částí tohoto oznámení, se nemůže
významněji projevit z hlediska vlivů na zdraví obyvatelstva. Veškeré splaškové vody budou
čištěny na ČOV. Dešťové vody, u kterých je potencionální riziko znečištění ropnými látkami,
budou před odváděním z areálu ošetřeny lapolem.
Vstupní suroviny, s případným obsahem rizikových látek včetně odpadů, budou
zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich úniku.
Areál je situován mimo záplavové území.
Zajištění objektu, jeho situování i charakter výroby vede k predikování závěru, že za
běžného provozu se riziko kontaminace vod a půd v podstatě vylučuje. Problematika a
hodnocení vlivů při vzniku mimořádných událostí a havárií je uvedena v dalších částech
oznámení. Lze proto tento vliv z hlediska velikosti označit za malý, z hlediska významnosti
za málo významný s ohledem na rozlohu objektu a případné dopady při hasebním zásahu.
Havarijní stavy
Úvodem je nezbytné konstatovat, že pokud jde o možnost havárie z titulu přítomnosti
chemických látek a chemických přípravků, vzhledem k předpokládaným množstvím těchto
látek v žádném případě nepůjde o množství ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci
závažných havárií.
Vznik havarijních situací však nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální
možnost vzniku havárií výrazně eliminovat. Všeobecně rizika havarijních stavů představují:
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•

požár

•

únik škodlivých látek

Požár
Možnost vzniku požáru představuje největší nebezpečí pro provoz uvažovaného
záměru. Při vzniku požáru nelze vyloučit únik řady toxických a dalších nebezpečných látek
do ovzduší. Specifikovat konkrétní druhy těchto látek není reálné. Jejich vznik závisí na
stupni požáru, dokonalosti spalování a v neposlední řadě i na reakcích mezi jednotlivými
přípravky.
V projektu stavby pro stavební řízení musí být této problematice věnována pozornost a
musí být navržena přiměřená prevenční opatření, která možnost vzniku požáru minimalizují
na technicky přijatelné minimum. Součástí projektu stavby bude i požární zpráva (která
logicky v době předkládání tohoto oznámení ještě nemůže být vypracována, mimo jiné i
proto, že nejsou k dispozici charakteristiky konstrukčních a stavebních materiálů) a ve které
budou rizika vzniku požáru vyhodnocena a budou navržena příslušná protipožární opatření
(potřeba hasebních přípravků a jejich charakteru, stanovení požárních úseků, počty hasících
přístrojů, posouzení nutnosti instalace elektrické požární signalizace, stabilního hasícího
zařízení a podobně).
Únik škodlivých látek
K úniku škodlivých látek do povrchových nebo podzemních vod by nemělo dojít jak
při běžném provoze, tak ani při vzniku havarijních stavů, zejména v případě úniku látek
škodlivých vodám nebo při hasebním zásahu.
Za havarijní únik látek škodlivých vodám mimo vlastní výrobní objekt je třeba
považovat únik ropných látek např. únik pohonných hmot nebo oleje z dopravních prostředků
v areálu firmy. Protože veškerý pohyb vozidel v areálu firmy je veden pouze po zpevněných
komunikacích, kontaminace půd je prakticky vyloučena. Pro zamezení vniknutí těchto látek
do vod budou v areálu firmy rozmístěny příslušné vhodné zásahové prostředky. Konkrétní
pracovní postupy při likvidaci těchto havarijních stavů a specifikace a rozmístění zásahových
prostředků budou uvedeny v materiálu "Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti
vod". Pro zamezení ohrožení vod je doporučená retenční nádrž na dešťové vody s nornou
stěnou a předřazeným odlučovačem ropných látek.
Hodnocení vlivu záměru na zdraví obyvatel
Z hlediska výše emisí a předpokládané hlukové zátěže při běžném provozu dle záměru
nelze předpokládat prokazatelné negativní ovlivnění zdraví obyvatel v okolí.
V přímém dosahu je prakticky pouze jediný obytný objekt – ve vzdálenosti cca 100 m
- vliv záměru na tento objekt byl posouzen akustickou studií (příloha 5).
Emise škodlivin z budoucího provozu dle záměru jsou obecně nízké.
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby, činnosti nebo technologie
V rámci vlastní etapy výstavby nedojde k významnému ovlivnění obytných objektů
(u), při dodržování doporučených podmínek.
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Účinky záměru realizace a následného provozu jsou vyhodnoceny v předchozích
odstavcích. V přímém dosahu je prakticky pouze jediný obytný objekt – vliv záměru na tento
objekt byl posouzen akustickou studií (příloha 5).
- narušení faktorů pohody
Realizací provozu dle záměru v dané lokalitě nevzniká nová významná zátěž v území.
Narušení faktorů pohody nelze předpokládat.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Etapa výstavby
Vlastní výstavba dle záměru nemá podstatný vliv na kvalitu ovzduší. Přesto je v
každém případě nutno během výstavby všechny plošné zdroje chránit před vznikem nadměrné
sekundární prašnosti.
Etapa provozu
Problematika emisí je podrobně uvedena v kapitole B.III.1.
Celková očekávaná výše emisí:
Spalovací stacionární zdroje (zjednodušeně vztaženo na fiktivní jediný výduch):
škodlivina

emisní faktor
kg/106 m3 ZP

hmotnostní tok
max g/hod
kg/rok

tuhé látky
20
3,14
SO2
9,6
1,51
NOx
1600
250,93
CO
320
50,19
CxHy*
64
10,04
* Organické látky vyjádřené jako suma org. C

2,7
1,30
216
43,2
8,64

Ostatní stacionární zdroje (technologické): nejsou uvažovány (nejsou - jedná se o malé
zdroje znečišťování ovzduší).
Emise z plošných zdrojů:

pojezdy nákladních aut,
parkoviště OA

g.s-1
4,81E-02
g.s-1
3,82E-03

NOx
kg.den-1
1,73E-01
PM10
kg.den-1
1,38E-02

Benzen
t.rok-1
g.s-1
kg.den-1
t.rok-1
4,16E-02 1,94E-04 6,96E-04 1,67E-04
t.rok-1
3,29E-03

Emise z liniových zdrojů
nákladní, osobní
auta

g/m.s-1

NOx
kg/km.den-1
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t/km.rok-1

g/m.s-1

benzen
kg/km.den-1 t/km.rok-1
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3,83E-03
g/m.s-1

2,23E-05

3,40E-01
PM10
kg/km.den-1

2,04E-02

8,12E-02

6,36E-05

1,25E-03

2,98E-04

t/km.rok-1

4,86E-03

Obecně se jedná o nízké emise, které nemohou mít prokazatelný vliv na kvalitu
ovzduší v dané lokalitě a okolí.
Zákonem 86/02 Sb. v platném znění jsou v § 7 definovány oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší jako území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota
imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek. Seznam zón a aglomerací byl
zveřejněn ve věstníku MŽP 11/2005. Jako nejmenší územní jednotky, pro kterou jsou oblasti
se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezeny byla zvolena území stavebních úřadů.
Zájmové území patří do aglomerace Ústecký kraj, pod stavební úřad Proboštov. Dle
tabulky I ve sdělení č. 7 věstníku MŽP 5/2005 nedošlo na území stavebního úřadu Proboštov
k překročení imisních limitů.
V roce 2005 pak došlo k překročení imisního limitu pro PM10 - 24 hod a to na 52,9 %
území stavebního úřadu Proboštov. Podle schématické mapy patří zájmové území do oblasti,
kde k překročení imisního limitu došlo.
Obecně výsledky hodnocení kvality ovzduší na základě monitoringu za rok 2005
přinášejí výrazně horší výsledky než v předchozím roce, a to přesto, že prokazatelně (opět
obecně) nedošlo k výraznému zvýšení emisí. Jedná se tedy zřejmě o změnu metodiky
hodnocení nikoliv o kvalitativní změnu kvality ovzduší.
Je možno konstatovat, že vliv realizace záměru z hlediska posuzovaného aspektu je
podle dosažených výsledků malý a akceptovatelný.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
Měření stávající hlukové zátěže území je uvedeno v příloze 4. Akustickou studii
k záměru uvádíme v příloze 5.
Ze závěrů studie uvádíme:
Hluk z areálu závodu firmy MAYWEG Z v Novosedlicích se může v nejbližším
chráněném venkovním prostoru a chráněných venkovních prostorech staveb přiblížit v noční
době k hodnotě 30 dB a v denní době hodnotě 40 dB, ale nikde tyto hodnoty nepřekročí. To
znamená že nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb bude v denní i v noční
době s rezervou dodržena.
Nákladní a osobní automobilová doprava do areálu závodu nevyvolá u příjezdových
komunikací průkazný nárůst hlukové zátěže a případné navýšení se bude pohybovat v
hodnotách, které odpovídají běžné toleranci výkyvů dopravy.
Provoz závodu MAYWEG CZ nezpůsobí hlukem z areálu ani hlukem z vyvolané
nákladní a osobní automobilové dopravy významné zhoršení akustické situace v okolí závodu
ani v nejbližší obytné zástavbě.
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Další fyzikální a biologické charakteristiky záměru, resp. jejich příp. vlivy nejsou
známy.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Pokud se týče povrchových vod budou do vodoteče Bystřice vypouštěny splaškové
vyčištěné vody z ČOV. Podle přílohy č. 12 vyhlášky 428/01 Sb. by se mělo jednat o 1 944
m3/rok, projekční podklady udávají hodnotu výrazně vyšší - 4300 m3/rok (uvažují výhledově
mimo jiné vyšší směnnost). Nutno konstatovat, že ani hodnoty podle Vyhlášky 428/01 Sb. se
ve většině případů nenaplňují a spotřeba, resp. produkce vyčištěných odpadních vod bude
odpovídat spíše hodnotám na úrovni vyhlášky.
Tato roční produkce odpadních vod odpovídá denní produkci vyčištěných vod cca
5,71 m3/den, tj. v průměru cca 0,1 l/s.
Předpokládané hodnoty přečištěných vod:
- hodnoty p - BSK5 = 25 mg/l;
CHSK = 100 mg/l;
CHSK = 130 mg/l;
- hodnoty m - BSK5 = 60 mg/l;

NL = 25 mg/l
NL = 60 mg

Uvedené vypouštění vyčištěných splaškových vod by nemělo zásadním způsobem
ovlivnit kvalitu vody v Bystřici, přesto je nutné aby vypouštění vyčištěných vod bylo
v souladu s nařízením vlády 61/2001 Sb. a to jak z hlediska emisních, tak imisních limitů.
Pokud se týče dešťových vod budou tyto vypouštěny přes retenční nádrž, přičemž
dešťová kanalizace bude opatřena lapolem. Jedná se o 11 000 m3/rok, tj., cca 0,35 l/s.
Vliv významný, akceptovatelný.

D.I.5. Vlivy na půdu
Areál budoucího závodu má být realizován v průmyslové zóně dle platného územního
plánu Obce Novosedlice. Jedná se o území, které z velké části dříve sloužilo
velkokapacitnímu zahradnictví, využívajícím odpadní teplo z nedaleké teplárny. Záměr má
být realizován na pozemku 696/1, který je veden jako ostatní plocha a není již delší dobu
nijak využíván. K záboru zemědělského půdního fondu ani pozemků sloužících funkci lesa
realizací záměru nedochází.
Vliv žádný negativní.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru nemá vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje. Nedochází
k významné změně proti stávajícímu stavu. Záměr však má být realizován na poddolovaném
území Proboštov u Teplic. Lze proto doporučit požádat Obvodní báňský úřad v Mostě o
vyjádření k realizaci záměru.
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D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
V blízkosti areálu se nachází biokoridor vymezený podél vodoteče Bystřice. Areál
nového závodu není s tímto prvkem systému ekologické stability v přímém kontaktu. od
vodoteče bude oddělen stávající zelení, která bude pravděpodobně ještě posílena. Do Bystřice
budou z areálu vypouštěny vyčištěné splaškové vody přes ČOV a dešťové vody po
předčištění odlučovačem ropných látek, jehož účinnost bude pravidelně kontrolována. Vody
budou do vodoteče vypouštěny řízeně přes retenční nádrž.
Území stavby se nachází na okraji ochranného pásma nadregionálního biokoridoru.
Výstavbou výrobní haly nedojde k přerušení biokoridoru a nebude ohrožena jeho funkčnost.
Vliv žádný prokazatelný.
Vliv na chráněné části přírody
Stavba není v přímém kontaktu s žádnou chráněnou částí přírody a vzhledem ke
svému charakteru nemá na blízká ani vzdálená chráněná území negativní vliv.
Natura 2000
V zájmovém území, v bližším ani širším okolí, se nenachází žádná lokalita zařazená
do národního seznamu evropsky významných lokalit (EVL), stavba nebude mít negativní
vlivy na žádnou evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast soustavy Natura 2000. Patrně
nejbližší EVL zařazenou do seznamu je lokalita Doubravka (CZ0423210) nacházející se
v katastrálním území Bystřany, Teplice-Trnovany. Tato lokalita se nachází ve zcela jiné části
města (jihovýchodním směrem od Teplic), není v žádném kontaktu s místem uvažované
stavby a je od něj oddělena zástavbou, komunikacemi aj. Je zcela zřejmé, že posuzovaná
stavba nebude mít přímé ani nepřímé negativní vlivy na lokalitu systému Natura 2000.
Vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje k NATURA je uvedeno v části H
oznámení.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Výstavba výrobní haly a s tím spojené úpravy nebudou mít vliv na krajinu.
V kontextu vlivů na krajinný ráz je možno konstatovat, že:
-

-

-

Nedochází ke vzniku nové charakteristiky území, poněvadž záměr je realizován
ve schválené průmyslové zóně bez dominantních výškových objektů (nejvyšší
výška objektů 11 m). Nejde o novostavbu ve volné krajině. V daném kontextu
jde o vliv nulový.
Nedochází ke změně poměru krajinných složek, poněvadž přímo není dotčena
žádná pozitivní složka krajiny, jde o dílčí změny uvnitř krajinné složky. Vliv
nulový až nevýznamný.
V kontextu ovlivnění vizuálních vjemů nedochází ke zhmotnění a posílení
dominance stávajících provozů v okolí.

V rámci dálkových pohledů se areál nového závodu v kontextu působení stávající
stávajících objektů a okolních porostů dřevin významně neprojeví.
Přesto lze doporučit, aby při volbě pláště objektů nebyly používány kontrastní a
reflexní řešení.
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Biologické vlivy
Charakter provozu vylučuje šíření hlodavců, resp. vytváření podmínek pro jejich
přežívání v areálu, rovněž tak není nutno uvažovat s možností vzniku podmínek pro
přežívání obtížných druhů hmyzu. Jediným potenciálním biologickým vlivem je
ruderalizace ploch po výstavbě v případě, že nebudou důsledně provedeny sadové úpravy
a komplexní rekultivace výstavbou dotčeného území. Tato situace by mohla navodit
rozvoj ruderálních a euryvalentních rostlin, často s výraznými alergenními účinky.
V tomto kontextu zpracovatelský tým Oznámení navrhuje následující opatření:
• Důsledně rekultivovat všechny plochy zasažené stavebními a zemními pracemi z důvodu prevence
šíření ruderálních rostlin a alergenních plevelů

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vzhledem k tomu, že kulturní památky se nevyskytují v blízkosti záměru, není ani
předpoklad možných vlivů. Území pro výstavbu není součástí památkově chráněného území
nebo jiných chráněných území zřízených pro ochranu území historického, architektonického
nebo archeologického významu. Možnost zastižení archeologických nálezů je vzhledem
k charakteru plochy nepravděpodobná. Při zemních pracích přesto nelze vyloučit výskyt
archeologických nálezů. V případě takového nálezu je nutno se důsledně řídit zákonem č.
20/87 Sb. o státní památkové péči ve znění zákona č. 242/92 Sb. (§ 23 odst. 2). Jedná se o
povinnost ohlásit případný archeologický nález.
Realizací záměru nebude ovlivněn jiný majetek než majetek oznamovatele.
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D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
V následujícím textu jsou seřazeny jednotlivé vlivy záměru na životní prostředí podle
jejich významu a následně jsou tyto vlivy ohodnoceny a komentovány. Vlivy jsou seřazeny
od nejvýznamnějšího po nejméně významný.
1. Vliv na akustickou zátěž
2. Vliv na ovzduší
3. Vliv na vody
4. Vlivy na půdu
5. Vlivy na krajinu
6. Vliv na floru, faunu a ekosystémy
7. Vlivy na veřejné zdraví
1. Vliv na akustickou zátěž
Z hlediska provozu stacionárních zdrojů hluku souvisejících s provozem dle záměru
vyplývá, že ve výhledovém stavu nebude pro denní dobu překročen hygienický limit
50 dB. Vzhledem k intenzitě dopravy na komunikacích se nárůst pohybů nákladních a
osobních vozidel souvisejících s provozem na akustické situaci podél komunikační
trasy prakticky neprojeví.
2. Vliv na ovzduší
Vlivy provozu dle záměru je z hlediska možného ovlivnění kvality ovzduší
nevýznamný. Realizovány budou malé zdroje znečišťování ovzduší jak z hlediska
spalovacích zdrojů, tak z hlediska technologických zdrojů. Na základě vyčíslených
emisí lze konstatovat, příspěvky k imisní zátěži a následně budou malé a
akceptovatelné.
3. Vliv na vody
Realizací záměru nedochází k produkci odpadních technologických vod. Splaškové
odpadní vody budou čištěny na vlastní ČOV a po vyčištění vypouštěny do vodoteče
Bystřice. Realizací záměru dochází k změně v odvodňování území. Na stávajícím
travním prostu budou v rámci areálu realizovány zastavěné a zpevněné plochy. Podle
návrhu bude dešťová voda odváděna z areálu pomocí dešťové kanalizace vybavené
lapolem a lapákem písku, přes retenční nádrž s řízeným odtokem do Bystřice.
Realizace záměru tak, jak je navržena, by neměla mít vliv na jakost povrchových ani
podzemních vod.
4. Vlivy na půdu
Záměr bude realizován na nevyužívané půdě, vedené jako ostatní plocha v území,
které je průmyslovou zónou.
Vliv nevýznamný.

51

D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí

5. Vlivy na krajinu
Záměr má být realizován v průmyslové zóně obce Novosedlice. Realizací záměru
dojde k vytvoření nové charakteristiky území, poněvadž jde o novostavbu objektů
závodu a prostorů zpevněných ploch do zatím nevyužívané části krajiny. Stavba
ovlivní především estetickou hodnotu krajiny a její harmonické měřítko, jako taková
se bude uplatňovat v poměrně malém prostoru dotčeného krajinného prostoru
(oblasti). Vzhledem k tomu, že předmětné území po ukončené činnosti zahradnictví
postupně ruderalizuje lze vliv záměru považovat za pozitivní.
6. Vliv na floru, faunu a ekosystémy
Byl zpracován botanický průzkum lokality. Lze konstatovat, že zájmové území
nepředstavuje hodnotnou biologickou lokalitu. Vliv záměru považovat za
nevýznamný.
7. Vlivy na veřejné zdraví
Podle provedeného hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví má realizace záměru a
s ní související výstupy do životního prostředí neprokazatelný vliv na zdraví obyvatel.

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech
přesahujících státní hranice
Realizací záměru nelze předpokládat přeshraniční vlivy.
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D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů
-

územně plánovací opatření
Areál, ve kterém je záměr umístěn (závod firmy Mayweg), je v platném územním
plánu označen jako plocha pro výrobu (viz vyjádření stavebního úřadu v části H tohoto
oznámení). Územně plánovací opatření se proto nenavrhují.

- technická opatření (likvidace znečištění, recyklace odpadů, záchranný průzkum
archeologických nalezišť, opatření pro ochranu kulturních památek)
Technická opatření jsou popsána již v textu předkládaného oznámení.
Dále jsou uvedena doporučení zpracovatele oznámení, která jsou již presentována
v předchozím textu:
V období přípravy záměru:
•

zpracovat projekt nakládání s dešťovými vodami areálu, ve kterém bude respektováno, že
srážkové vody z areálu budou předčištěny odlučovačem ropných látek a předložit ho ke schválení
příslušnému vodoprávnímu orgánu, zpracovatel oznámení doporučuje využít stávající retenční
nádrž pro záchyt přívalových vod

•

zpracovat projekt nakládání se splaškovými vodami areálu včetně ČOV a včetně návrhových
parametrů předložit ke schválení příslušnému vodoprávnímu orgánu,

•

požádat Obvodní báňský úřad v Mostě o vyjádření k realizaci stavby na poddolovaném území

•

požádat Český inspektorát lázní a zřídel o vyjádření k záměru

•

v prováděcí projektové dokumentaci potvrdit určující střízlivé barevné řešení exteriéru
(preference zelených a přírodě blízkých odstínů), omezit až vyloučit použití reflexních materiálů
v exteriérech,

•

v prováděcí projektové dokumentaci (nejdéle pro stavební povolení) vypracovat komplexní
projekt sadových úprav, který bude vycházet zejména z následujících zásad:
a) zachovat stromy podél ulice K Jaroslavu, případné zásahy provádět jen v nezbytném rozsahu
b) v maximální míře zachovat porosty podél Bystřice, případně tuto zeleň ještě posílit
c) zajistit trvalou péči o vysázené dřeviny,

•

preferovat lehká pletivová oplocení areálu,

•

v prováděcích projektech bude respektováno vyjádření příslušného orgánu požární ochrany a
závěry protipožárního zabezpečení stavby dle požární zprávy z projektu stavby pro stavební
řízení.

V období realizace
•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém technickém
stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek,

•

na zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební
mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních
prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek,

•

v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně
odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům,
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•

dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací,

•

dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením
prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací,

•

v prostoru manipulace s odpady bude trvale k dispozici dostatečné množství sanačních
prostředků pro případ likvidace úniku ropných látek z motorových vozidel,

•

smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti,

•

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu prevence
šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů,

•

před uvedením stavby do zkušebního provozu bude požádán Městský úřad Teplice o souhlas
k nakládání s nebezpečnými odpady

•

zpracovat havarijní plán ve smyslu § 39 zákona 254/2001 Sb. v platném znění zpracovaný dle
vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb. a nechat schválit

V období zkušebního a trvalého provozu
•

V průběhu zkušebního provozu zajistí provozovatel měření hluku v pracovním prostředí; rozsah
měření upřesní příslušný orgán ochrany veřejného zdraví,

•

v průběhu zkušebního provozu zajistí provozovatel měření škodlivin v pracovním prostředí; pro
stanovení kategorie pracoviště rozsah měření upřesní příslušný orgán ochrany veřejného zdraví,

•

smluvně zajistit likvidaci a zneškodnění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti,

•

veškeré prostory, kde se bude manipulovat s látkami škodlivými vodám v rámci uvažovaného
záměru, budou splňovat podmínky pro manipulaci a skladování látek škodlivých vodám
z hlediska technického zabezpečení objektů.

- nástin programu monitorování a řízení a plánů postprojektové analýzy
V období zkušebního provozu dle záměru navrhuje zpracovatel oznámení:
-

provést autorizované měření malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší dle
přílohy Nařízení vlády 352/2002 Sb.

-

provést měření hluku na exponovaných místech obsluhy, případně provést měření
prašnosti na určených místech podle požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví

-

sledovat kvalitu vody za ČOV v rozsahu a s četností dle rozhodnutí vodoprávního úřadu

-

sledovat kvalitu vody za lapolem resp. odtoku retenční nádrže (dešťová kanalizace) v
rozsahu a s četností dle rozhodnutí vodoprávního úřadu

Skutečný rozsah požadovaných měření ve zkušebním provozu bude určen příslušnými
orgány státní správy.
Při uvedení závodu do trvalého provozu bude na základě výsledků měření
ve zkušebním provozu určen orgány státní správy rozsah a četnost sledování jednotlivých
složek životního prostředí.
Zde uvádíme spíše minimální požadavky na sledování složek životního prostředí:
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♦ ovzduší
měření malých stacionárních spalovacích zdrojů dle přílohy nařízení vlády
352/2002 Sb.
♦ vody
♦ výpustný profil dešťových vod
rozsah sledování - NEL - s četností dle požadavku příslušného
vodoprávního orgánu
♦ výpustný profil vyčištěných odpadních vod z ČOV
rozsah sledování a četnost dle požadavku příslušného vodoprávního
orgánu
Po ukončení provozu (demontáži zařízení) je nutno provést kontrolu autorizovanou
laboratoří, zda nedošlo ke kontaminaci horninového prostředí především nepolárními
extrahovatelnými látkami.
Součástí monitoringu je i dodržení platných legislativních předpisů z hlediska ochrany
životního prostředí.
Součástí monitoringu je rovněž způsob hodnocení získaných výsledků, jejich
archivování a oznamování příslušným orgánům státní správy.
- kompenzační opatření
Kompenzační opatření se nenavrhují.
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D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které
se vyskytly při specifikaci vlivů
Oznámení bylo zpracováno na základě podnikatelského záměru, projekčních podkladů
konzultací s projektantem, odbornými firmami a dalších podkladů včetně osobních
zkušeností, včetně již realizovaných akcí v okolí záměru. Ve vlastním projektu se mohou
objevit změny, které však zásadně nemohou ovlivnit celkovou koncepci záměru a
vyhodnocené vlivy na životní prostředí, mohou však již odrážet návrhy obsažené ve
zpracovaném oznámení.
Kompletní podklady použité při zpracování tohoto oznámení jsou uvedeny v příloze 7.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (POKUD
BYLY PŘEDLOŽENY)
V tomto oznámení byla hodnocena pouze jedna varianta umístění výrobní haly
v průmyslové zóně Novosedlice – zdůvodnění je uvedeno v předchozích kapitolách. Jiné
varianty z hlediska technického řešení výrobní haly nejsou zde rovněž porovnávány, neboť
vzhledem k jednoduchosti stavby by se lišily pouze v detailech.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
V samostatné přílohové části jsou uvedeny následující přílohy:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Situace
1.1. Lokalizace záměru
1.2. Situace 1 : 10000
1.3. Letecký snímek
Řešení nového závodu Mayweg v Novosedlicích
Účelové mapy
3.1. Výřez vodohospodářské mapy
3.2. Výřez územního plánu
3.3. Výřez ÚSES
3.4. Ochranné pásmo léčivých zdrojů Teplice
Měření hluku - Zdravotní ústav se sídlem v Karlových Varech
Akustická studie – EkoMod – Ing. Radim Smetana
Botanický posudek – RNDr. Vladimír Faltys
Podklady

2. Další podstatné informace oznamovatele
Zpracovatel oznámení využil § 15 zákona 100/01 Sb. a záměr předběžně projednal
s příslušným úřadem Krajským úřadem Ústeckého kraje dne 27.4.2007.
.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Společnost Mayweg GmbH&Co. se v Německu zabývá výrobou přesných ocelových
trubek a profilů pro automobilový průmysl. S rozvojem automobilového průmyslu vzrůstá
potřeba těchto výrobků i v České republice. Společnost Mayweg CZ jako dceřinná společnost
Mayweg GmbH&Co hodlá vybudovat výrobní halu s odpovídajícím výrobním programem.
Výstavba této haly v průmyslové zóně v Novosedlicích odpovídá plánovanému využití území
a vzhledem k umístění mimo obytnou zónu je přijatelná i z hlediska vlivů na životní prostředí.
Záměr je lokalizován v průmyslové zóně Novosedlice, v bývalém dobývacím prostoru
hnědého uhlí, v blízkosti Teplárny. V území byla připravována a z části i realizována
v minulosti výstavba zahradnictví se skleníky. V současnosti z tohoto záměru zbyly pouze
základy skleníků a obslužný objekt. Jih budoucího výrobního areálu ohraničuje vodoteč
Bystřice, která je v zájmovém území regulovaná. Na východě je teplárna oddělená od areálu
železniční tratí. Na severu pak pole a dále areál bývalého dolu Jaroslav, který je v současnosti
využíván k různým účelům. V areálu bývalého dolu Jaroslav je kromě obalovny (ČMO České a moravské obalovny s.r.o.), a firmy STRABAG a.s., ještě areál firmy Teplotechna
Prima (montáž a opravy energetických zařízení), Technimat (prodej hutního materiálu) a
betonárka ILBAU-FRISCH BETON. Připravuje se skladování živic fm. STRABAG. Území
je dostupné z Dubí nebo z Novosedlic po komunikaci III. třídy 25347 a dále po ulici
K Jaroslavi.
Jako součást posuzovaného záměru bude vystavěna výrobní hala půdorysných
rozměrů 95,66 x 120,49 m s jeřábovou dráhou, včetně světlíků a opláštění, a přilehlá
administrativní budova o půdorysných rozměrech 17,58 x 24,47 m.
Nosnou konstrukci haly tvoří ocelové sloupy se ztužidly v modulu 6 x 24 m
s jeřábovou dráhou, pojížděnou mostovým jeřábem. Nosná konstrukce střechy bude tvořena
ocelovými vazníky. Konstrukční systém administrativní budovy je tvořen ocelovými sloupy a
vnitřním zdivem, zastřešení bude provedeno ocelovými nosníky.
Součástí výstavby výrobní haly a administrativní budovy jsou hrubé terénní úpravy.
Nově vzniklé svahy budou ozeleněny. Stávající zeleň nebude stavbou dotčena.
Vstupním materiálem do výroby jsou pásy oceli. Odpadovým materiálem je kovový
odpad, vznikající řezáním materiálu, vhodný pro druhotné zpracování. Provoz bude
produkovat přesné ocelové trubky a profily pro automobilový průmysl.
Přesné trubky jsou vyráběny z ocelové pásoviny, která se ohne a svaří - tím vznikne
trubka. Trubky se dle požadavků zákazníka lisují, děrují, ohýbají, upravují ražbou nebo se
svařují do montážních skupin. Provádění těchto činností bude na sériových nebo speciálních
strojích. Po dokončení požadovaných operací se výrobky uloží do skladu hotové výroby,
odkud se expedují zákazníkům.
V hale bude pracovat 50 pracovníků (40 mužů, 10 žen), ve dvou směnách denně, sedm
dní v týdnu. V administrativní budově bude 8 pracovníků ve dvou směnách.
Předpokládá se, že závod bude vybudován ve dvou etapách. Zpracované oznámení dle
zákona 100/2001 Sb. se týká již celého závodu.
Vlastní výroba nespotřebovává vodu, bude tedy produkována pouze splašková voda,
která bude přes vlastní ČOV vypuštěna do Bystřice. Dešťová kanalizace nového závodu bude
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využívat stávající retenční nádrž s odvodem rovněž do Bystřice. Dešťová kanalizace bude
opatřena lapolem.
Vytápění objektu bude zajišťováno malými zdroji znečišťování ovzduší na zemní plyn
- prostor haly bude vytápěn sálavými zářiči zavěšenými pod střechou. Zdrojem tepla pro
vytápění administrativní budovy bude plynová kotelna umístěná v objektu administrativní
budovy.
Nejbližší obytný objekt je od záměru (vlastní provozní haly dle záměru) vzdálen cca
100 m a je do značné míry odcloněn zelení.
Především s ohledem na tento objekt bylo provedeno stávající akustické zatížení
území a zpracována akustická studii hodnotící budoucí stav při realizaci záměru.
Hluk z areálu závodu firmy MAYWEG Z v Novosedlicích se může v nejbližším
chráněném venkovním prostoru a chráněných venkovních prostorech staveb přiblížit v noční
době k hodnotě 30 dB a v denní době hodnotě 40 dB, ale nikde tyto hodnoty nepřekročí. To
znamená že nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb bude v denní i v noční
době s rezervou dodržena.
Nákladní a osobní automobilová doprava do areálu závodu nevyvolá u příjezdových
komunikací průkazný nárůst hlukové zátěže a případné navýšení se bude pohybovat v
hodnotách, které odpovídají běžné toleranci výkyvů dopravy.
Provoz závodu MAYWEG CZ nezpůsobí hlukem z areálu ani hlukem z vyvolané
nákladní a osobní automobilové dopravy významné zhoršení akustické situace v okolí závodu
ani v nejbližší obytné zástavbě.
Na základě hodnocení provedeném ve zpracovaném oznámení lze konstatovat, že
realizace předmětného záměru nepředstavuje významný vliv na životní prostředí a zdraví
obyvatel v okolí a je z hlediska známých skutečností proveditelný a akceptovatelný.
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H. PŘÍLOHA
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace
Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
Výše uvedené dokumenty jsou uvedeny na následujících stránkách.
Zpracovatel oznámení:
Ing. Josef Tomášek, CSc. (držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 Sb. - osvědčení č.j.
69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 1993 s prodloužením na 5 let pod č.j.
45139/ENV/06 ze dne 7. 7. 2006)
Středisko odpadů Mníšek s.r.o.
Pražská 900
252 10 Mníšek pod Brdy
IČO: 46349316
DIČ: CZ46349316
tel.: 318 591 770-71
603 525 045
fax: 318 591 772
e-mail: som@sommnisek.cz
ENVIROCONT
Na Popluží 11
40 001 Ústí nad Labem
kontaktní pracovník: Ing. Andrea Bednářová
tel:
420 47 520 71 00
e-mail: mullerova@envirocont.cz

Spolupracovali:
Ing. Andrea Bednářová, ENVIROCONT s.r.o., Ústí nad Labem
Ing. Eva Horálková, Středisko odpadů Mníšek s.r.o.
Ing. Ivana Lundáková, Středisko odpadů Mníšek s.r.o. (držitel autorizace dle § 19 zákona č.
100/01 Sb. - osvědčení č.j. 7232/876/OPVŽP/99 ze dne 15. 9. 1999 s prodloužením na 5
let pod č.j. 47634/ENV/06 ze dne 21. 7. 2006)
Ing. Radim Smetana, EcoMod, Liberec
RNDr. Vladimír Faltys, Pardubice
Datum zpracování oznámení: 7.5.2007

Podpis zpracovatele oznámení:
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Přílohová část
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Situace
1.1. Lokalizace záměru
1.2. Situace 1 : 10000
1.3. Letecký snímek
Řešení nového závodu Mayweg v Novosedlicích
Účelové mapy
3.1. Výřez vodohospodářské mapy
3.2. Výřez územního plánu
3.3. Výřez ÚSES
3.4. Ochranné pásmo léčivých zdrojů Teplice
Měření hluku - Zdravotní ústav se sídlem v Karlových Varech
Akustická studie – EkoMod – Ing. Radim Smetana
Botanický posudek – RNDr. Vladimír Faltys
Podklady

Mimo přílohu 1.2. jen v tištěné podobě
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