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1. Obchodní firma
HERKUL a.s.

2. IČ,DIČ:
25004638
CZ25004638

3. Sídlo (bydliště):
Mostecká čp. 85
434 01 Vtelno, Most

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:
Vladimír Repáč - předseda představenstva
tel.: 476 10 36 11
Ing. Radovan Dušek – ředitel výroby
mobil: 602 618 618
e-mail: dusek@herkul.cz
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I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.
Obalovna živičných směsí Vtelno.
Dle zákona č.100/2001 Sb. je posuzovaný záměr zařazen do příslušné kategorie.
Kategorie:
Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacími řízení)
Příslušný správní úřad :
Krajský úřad Ústeckého kraje
Číslo a popis záměru:
6.5 - Obalovny živičných směsí

2. Kapacita (rozsah) záměru
Obalovna živičných směsí o kapacitě:
1) Maximální hodinový teoretický výkon 160 t/ hod (vlhkost kameniva 4%)
Průměrný hodinový výkon 120 t/ hod (vlhkost kameniva 5%)
Maximální denní výkon za ideálních podmínek
Max. denní výkon za normálních podmínek

840 tun (normální směna 8 h/den)

Průměrný denní výkon za normál. podmínek

500 tun (60%využitelnost kapacity1)

2) Předpokládaný roční výkon obalovny:

1

1600 tun (prodlouž. směna 11 h/den)

80 000 tun (160 dní x 500 t/den)

v návaznosti na klimatické podmínky a technologii pokládky)

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto
zákona.
Obalovna živičných směsí Obrnice

Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

10/100

HERKUL a.s.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417633256,,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

3) Plocha areálu:
Celková plocha využívaná………………………………………..23 191 m2
příjezdová komunikace………………………………………. 4 136 m2
Areál obalovny ……………………………………………… 19 055 m2
z toho zpevněná plocha ………………………… ………….. 9 812 m2
z toho skládky kameniva ……………………… 1 884 m2
parkoviště osobních vozidel …………………
manipulační plocha …………………………

443 m2
6 997 m2

zastavěná plocha (zázemí, obsluha váhy, garáže)…………….. 1 638 m2
z toho požární a retenční nádrž …………….

150 m3

vlastní stavba obalovny cca ……………………….

488 m2

zelená plocha ……………………………………… 7 605 m2
Obestavěný prostor obalovny ………………………………….. 2 884 m3

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:

Ústecký kraj

Pověřená obec:

Most

Obec:

Obrnice

Katastrální území:

Chánov

4.Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry
(realizovanými, připravovanými, uvažovanými)
Zájmové území bylo využíváno jako vojenská základna armády ČR. Celé území je rozděleno
na čtyři plochy. Areál obalovny se nachází na p.č. 111/1 v k.ú. Chánov. Námi popisované
území je plocha č.1 (obrázek č.9,10) ostatní plochy nejsou součástí námi popisovaného
záměru, jedná se o plochy 2, 3a, 3b a 4, které firma bude využívat k administrativní činnosti,
ke skladování stavebních materiálů a k parkování. Posuzovaným záměrem je výstavba nové
obalovny živičných

směsí o maximálním výkonu 160 t/hod a

průměrným výkonem
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120 t/hod. Předpokládaný výkon obalovny na základě fondu pracovní doby (160 dní
provozu/rok x 500 t/den produkce obalovny) je cca 80 000 t živičné směsi ročně.
Obecně je posun k obalovnám živičných směsí o vyšším výkonu, a to především
z praktických a ekonomických důvodů, i když kapacita obalovací soupravy není zcela
využita. Zakázky na pokládku živičných směsí
obalovny

jsou podmíněny maximální kapacitou

tj. 160 t/hod.

Jedná se o novou moderní obalovnu od renomovaného zahraničního výrobce. Technologické
zařízení využívá maximálně energie i suroviny, je vybaveno účinným odprašovacím
zařízením, odsáváním znečišťujících látek a garantuje požadované výstupní hodnoty na
ochranu životního prostředí.
Kontinuální výroba za ideálních podmínek, denní výkon 840 tun/ den. Normální výroba za
běžných provozních podmínek, denní výroba 500 tun/ den.
Konkrétním dodavatelem stavby byla vybrána

firma AMMANN Asphalt GmbH, Alfeld

(SRN), Obalovna Uniglobe 160. Tato obalovna má třídírnu horkého kameniva, míchačku a
zásobníky hotové směsi včetně výdeje v jednom technologickém modulu.(Obrázek 11, 12)
Jako palivo pro obalovnu živičných směsí bude využíván buď:
A. zemní plyn (ZP)
B. propan-butan (PB)

Návrh členění stavby
Pro potřeby stavební čety a obalovny budou navrženy následující stavební objekty :
•

Provozní objekt včetně sociálního zařízení

•

Odstavná plocha

•

Volné skladovací plochy

Obalovna živičných směsí (Obrázek č. 11, 12, 13)
Obalovna živičných směsí zahrnuje následující provozní soubory a stavební objekty:
Provozní soubory:
PS 1 Obalovací souprava včetně dávkovačů kameniva
PS 2 Živičné hospodářství
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Stavební objekty (Obrázek 13) :
SO 01 Obalovací souprava
SO 02 Skládky kameniva
SO 03 Silniční váha
SO 3 Silniční váha
SO 4 zázemí zaměstnanců, kancelář, labortatoř
SO 5 parkoviště osobních vozidel
SO 6 garáže, mechanizace
SO 7 vnitřní účelová mechanizace
SO 8 skrápění korb automobilů
SO 9 plachtování vozidel
SO10 odlučovač ropných látek
SO11 retenční a požární nádrž
SO12 obsluha váhy
SO13 přesazená zeleň
SO14 trafostanice
SO15 oplocení
Celková výměra areálu činí cca 19 055 m2

Možné kumulace
Tato oblast byla vytipována na základě potřeb firmy Herkul a.s. a investičních příležitostí
v Ústeckém kraji v oblasti Mostu. Pozemky jsou ve vlastnictví Herkul a.s. a jsou vedeny jako
ostatní plocha V současné době se pozemky nevyužívají. (Obrázek 7, 8)
Cílem investora je vybudovat obalovnu živičných směsí, která by zajišťovala výrobu
kvalitních živičných směsí na stavby a rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch, a to jak
pro potřebu firmy, tak pro externí odběratele.
Obec Obrnice nemá v současnosti schválený územní plán (ÚPD), avšak tento prostor dle
stanoviska ObÚ není v rozporu s funkčním uspořádáním ploch v obci.(stanovisko ObÚ
Obrnice, str.83).
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Možná je i kumulace s možnými dalšími záměry v budoucnu realizovanými v průmyslové
zóně, tyto však v současné době nejsou známy.

Variantní řešení
Funkční řešení areálu obalovny je zpracováno v rámci investičního záměru v jedné variantě.
Navrhované řešení je detailně popsáno v části B tohoto oznámení. Základní informace o
technickém řešení stavby jsou specifikovány v rámci tohoto oznámení. Jedná se o konkrétní
technologii, konkrétního výrobce. Výroby živičných směsí pro stavbu silnic je na celém světě
stejný a vlivy na životní prostředí jsou prakticky totožné bez ohledu na výrobce.
Jako variantní lze považovat zdroj energie pro technologii, a to buď:
A. zemní plyn (ZP)
B. propan-butan (PB)
Konečné řešení bude známo v dalším stupni PD (v závislosti na jednání s majiteli pozemků,
přes které by mělo být vedeno potrubí na ZP).
Na základě tohoto je ve vstupech i výstupech (kap. B.II,III) s těmito možnými médii počítáno,
stejně tak i v Rozptylové studii.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr,
resp. odmítnutí.
Hlavními důvody pro situování záměru obalovny živičných směsí na pozemek je vlastnictví
a poloha

pozemku. V současnosti

pozemky nejsou nijak využívány. Nová obalovna

asfaltových směsí bude umístěna v lokalitě na katastru obce Chánov u Mostu. Obec Obrnice
nemá námitek vybudovat v bývalém areálu kasáren obalovnu živičných směsí. Je to území
které není určeno pro bydlení nejsou zde ani plochy občanské vybavenosti. (stanovisko ObU
str.83) Z hlediska vnějších dopravních vztahů využije výrobní areál stávající dopravní
infrastruktury v regionu a toto území tak nevyžaduje budování nových komunikací. Stavební
společnost HERKUL a.s. působí na Mostecku od roku 1994. Je to prosperující stavební
společnost která předpokládá rozšíření svých aktivit ve stavebnictví do oblasti silničního
stavitelství. Vytipovaná lokalita má velmi výhodnou dopravní polohu a je dostatečně vzdálená
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od obytných zón. Vzhledem k výhodné poloze a napojení na komunikační systém, nebyly
zvažovány jiné varianty ani z hlediska životního prostředí.(vzdálenost od souvislé obytné
zástavby je dostatečná, dřívější využívání objektu). Viz. obrázek.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Jedná se o realizaci nové obalovny živičných směsí

firmy AMMANN Asphalt GmbH

s výkonem 160 t/hod, (vlhkost kameniva 4 %). Toto zařízení je určeno výhradně pro výrobu
asfaltových směsí. Technologie výroby bude obsahovat:
1. Dávkování
2. Sušení
3. Odprašování
4. věž UNIGLOBE
5. filerové hospodářství
6. dávkování recyklátu
7. asfaltové hospodářství
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8. skladování
9. elektrika a řízení AS 1

1. Dávkování
Dávkování studeného kameniva sestává z jednotlivých dávkovačů a dopravních pasů. Každý
dávkovač má svůj vlastní odběrný pas s pohonem a frekvenčním měničem, tři různě
nastavitelné velikosti výstupní štěrbiny a hlásič nedostatku materiálu. Podle manuálně
nastavitelné šířky výstupního otvoru lze nastavit tři stupně dávkování a mikroprocesorové
řízení pomocí frekvenčních měničů upraví rychlost odběrných pasů podle zvolené receptury.
To vše je předpoklad optimálního využití zařízení.
Pro danou technologií bude 6 dávkovačů s obsahem 10 m3 .
Sběrný pas je integrován přímo v konstrukci dávkovačů, lze jej kombinovat i s podávacím
pasem. Na přání zákazníka je možno dovybavit dávkování hrubotřídičem, vibrátory, roštem
proti vpádu nežádoucích předmětů, signalizací pro posádku nakladače, zastřešením apod.
2. Sušení
Sušící buben je zásobován kamenivem pomocí pásového dopravníku. Buben pracuje na
principu protisměrného proudění, čímž je dosahována mimořádná termická účinnost při
minimálních ztrátách. Tvar lopatek bubnu zaručuje optimální setrvání materiálu v bubnu, tedy
vlastně rychlost průchodu materiálu. V oblasti konvekce tvoří lopatky optimální clonu
kameniva, takže dochází k ideálnímu přenosu tepla na materiál. V dosahu plamene lopatky
naopak brání padání kameniva přes plamen aby nedošlo k jeho uhašení. Podtlak v bubnu
nedovolí žádný únik prachu do ovzduší.
3. Odprašování
Potrubí spalin a odlučovač
1 potrubí spalin
Odsávací potrubí, které slouží jako uklidňovací komora, spojovací potrubí k filtrům, přípojoj odsávání
prachu z horkého třídění. Plechová konstrukce, svařovaná a šroubovaná. Max 6 m potrubí a 90
s vodícími plechy a přírubovým spojem.
1 odlučovač
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S otěrovými plechy, montáží pro čidlo, revizní otvor. Materiál je St37 (1.0038), St52 (1.0570)
a Resist440 (1.8714)
Horní část s filtrací
Efektivní množství spalin :

63.000 m3/h

Množství spalin :

43.000 Nm3/h
663 m2

Plocha filtrů :
Počet čistících úseků :

36

Počet čistících mechanismů :

3
250 g/Nm3

Max. znečistění spalin :

0,02 g/Nm3

Max. znečistění čistého vzduchu :
Typ filtru :

3 x 87,5/396 2,5 DuO-3m

Počet kapes :

396

Horní díl s otvory pro nasazení filtračních kapes a revizními otvory. Materiál vnitřně silně
lakovaná ocel. Izolace střechy 30 mm minerální vlny.
Potrubí čistého vzduchu, ventilátor
Potrubí pro čistý vzduch je mezi filtry a ventilátorem.
Komín
Výška komínu :

12 m

Nástavba nad ventilátorem s plošinou pro měření se zábradlím.

4. Míchací věž Uniglobe
Vysušené a ohřáté kamenivo je transportováno na horké třídění pomocí svislého horkého
elevátoru. Vibrační síta roztřídí kamenivo podle požadovaných frakcí, které jsou
uskladněny v zásobnících horkého kameniva. Z těchto zásobníků padá kamenivo podle
dané receptury na váhu. Uzávěry zásobníků umožňují hrubé a jemné vážení, čímž se
dosáhne mimořádné přesnosti vážení při zachování výkonu obalovny.
Všechny ostatní komponenty asfaltové směsi jsou rovněž přesně odváženy a dávkovány do
míchačky. Pořadí vstupu do míchačky a doby míchání lze volně programovat v recepturách.
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Míchací věž obsahuje
Horký elevátor s osovou délkou 27 m s výkonem motoru 18,5 kW.
Horké třídění - Třídič sestává ze sady vibračních sít s pohonem dvěmi vně ležícími excentry.
Rám sít je opláštěn a opatřen žebříkem pro přístup na pochůznou střechu se zábradlím. Oboje
dveře mají 270º otvírání. Klapky pro usměrnění materiálu na síta nebo bypass a vracení
přepadu do posledního zásobníku nebo do přepadu. Třídič je dostatečně dimenzován na velký
podíl jemných frakcí.
Zásobníky horkého kameniva - Nouzové přepady materiálu ze sít jsou spojeny do jednoho
kanálu a vedeny ze sít. Obsahy jednotlivých zásobníků jsou počítány pro specifickou
hmotnost 1,6 t/m3. Každý zásobník má svůj uzávěr s elektropneumatickým ovládáním.
Dávkování materiálu je hrubé a jemné s možností nastavení v parametrech řídícího
programu, čímž se dosahuje vysoká přesnost vážení. Součástí zásobníku horkého kameniva
je mezizásobník vratného prachu.
1 zásobník horkého kameniva
Celkový obsah :

80 t

Bypass

13 t

Váhy
1 váha kameniva s objemem 3.000 kg
1 váha fileru s objemem 330 kg
1 váhy ( vyhřívané dno) s objemem 325 kg

5. Filerové hospodářství
Vratný prach získaný v procesu sušení a odprašování je vracen zpět do výroby pomocí
šnekového dopravníku a elevátoru. Na konci elevátoru je mezizásobník vratného prachu,
který slouží jako zásoba pro váhu fileru. Pokud je plný, přepadává prach do sila vratného
prachu, kde je skladován do období, kdy bude upotřeben ve výrobě a vrácen do okruhu.
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Filerové hospodářství se skládá :
Filtrový elevátor , osová délka ……………….…………………………………..…..22 m
Filerova věž
Spodní silo na vratný prach ……………………………………………………… ....60 m3
Horní silo ………………………………………………………………………….....60 m3
vybaveno filtrem na filtrovém sile s plochou 14 m2
Doprava vlastního prachu, doprava fileru vynášecí zařízení na vlastní prach.

6. Dávkování recyklátu
Slouží k přidávání drcené nebo vyfrézované staré asfaltové vrstvy do nově vyráběné směsi
za studena a přímo do míchačky. Vznikající páry a splodiny jsou odváděny samostatným
potrubím do filtru.

7. Asfaltové hospodářství
Zásobníky ve vertikálním provedení s izolací minerální vlnou bez tepelných můstků,
ochranou profilovaným plechem. Každý zásobník má vstupní inspekční otvor, ochranu proti
přetlaku a podtlaku a veškeré požadované vstupy a výstupy
3 zásobníky V 60, obsah …………………………………………………………….60 m3
Vyhřívání:
Každý zásobník má své pevně instalované a automatické vyhřívání, instalované vně nádrže
na klenutém dnu a závislé na teplotě a času. Navíc má každý zásobník ponorné náporové
topení pro případ rychlého a vyššího ohřevu.
3 základní topení . ……………………………………………………………….…..9 kW
3 náporové topení ……………………………………………………………….….23 kW
Odvzdušnění:
Odvzdušňovací potrubí (4 ks DN 100) je vyvedeno nad úroveň terénu. Všechny tři
z nerezavějícího materiálu mají společné odvzdušnění, nevyhřívané a neizolované, slouží
výhradně k odvzdušnění a přepadu při plnění, lze použít i jako odvod par.
Odběrné potrubí:
Jednoplášťové elektricky vyhřívané potrubí (3 ks s čerpadlem), u každého zásobníku
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je kohout. Potrubí je opatřeno třícestným ventilem, řízeným mikroprocesorem.
Plnící potrubí:
Jednoplášťové elektricky vyhřívané potrubí (1 ks s čerpadlem u plnícího čerpadla).
Zásobníky se plní pod hladinou asfaltu, každý zásobník má uzávěr, plnící potrubí má navíc
ještě jeden uzávěr proti eventuálním úkapům a 3 plnící potrubí do zásobníků
Potrubí asfaltu jsou izolována minerální vatou s ochranou před povětrnostními vlivy
pozinkovým plechem.

8. Skladování
Sila hotové směsi – expediční silo
1 silo na ………………………………………………………………………..…..100 t
Silo se skládá
Komora 1…………………………………………………………………………….45 t
Komora 2…………………………………………………………………………….45 t
Přímé nakládání ……………………………………………………………………..10 t
Přepad ………………………………………………………………………………...3 t

9. Elektřina a AS 1

Na barevném grafickém monitoru je znázorněn logicky průběh materiálu celou obalovnou.
Všechny zachycené procesy jsou on-line na obrazovce včetně ostatních informacích
nutných pro hodnocení kvality výroby a bezpečnosti práce.
Veškeré řídící impulsy z monitoru prochází počítačem s okamžitou zpětnou kontrolou,
každá odchylka od zadaných parametrů je okamžitě znázorněna na obrazovce a umožňuje
bezprostřední zásah obsluhy. Všechny produkční údaje jsou zaznamenány ve statistice a lze
je i zpětně tisknout.
Počítač zaznamená i každé odchýlení od receptur, případně ruční zásah obsluhy. Pokud
skutečnost překročí v programu zadané tolerance, počítač zastaví výrobu a počká na Vaše
rozhodnutí, zda upravíte tolerance nebo budete po nutných úpravách pokračovat. Program
je modulární a umožňuje plynulé přidávání podle rozšíření obalovny. Připojení modemem
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dovoluje přímou kontrolu programu i bez účasti našeho technika na obalovně, což šetří
náklady i čas nutný k opravě.

Provoz obalovny :
Kamenivo skladované odděleně podle zrnitosti je dávkováno dávkovačem na principu odběru
materiálu dopravníkem, který má plynule regulovatelnou rychlost. Velký regulační rozsah
umožňuje výrobu i extrémních receptur. Dávkovaný materiál je dopravován sběrným pasem
do sušáku. Sušící buben slouží k sušení a ohřívání minerální směsi, která je nutná k výrobě
obalené živičné směsi. Sušák pracuje na protiproudém principu, což znamená, že minerální
směs vstupuje do sušáku proti směru plamene hořáku. Točivý pohyb šikmo uloženého
sušícího bubnu slouží k tomu, aby byl minerální materiál náležitě promíchán a rozprostřen.
Sušící buben je kontinuálně vyprazdňován vynášecími lopatkami. Předehřátý a vysušený
materiál je opět tříděn na vibračním principu podle jednotlivých frakcí. Vibrační třídění je
zcela kapotováno proti úniku prachu. Vytříděný materiál je ukládán v zásobnících a opět
dávkován podle předem zvolené receptury. Zde je též přidáván filer který je dávkován.
Dávkování pojiva probíhá přes objemové dávkovací zařízení. Pojivo je ohříváno
v zásobnících. Usušená a zvážená směs kameniva je spolu s filerem a pojivem v míchačce
pečlivě zamíchána. Míchačka je dvouhřídelová s nuceným mícháním. Hotová živičná směs je
nakládána bud‘ rovnou na dopravní prostředky z míchačky nebo je dopravována do sila
hotového materiálu sloužícího jako mezisklad, kde materiál vydrží cca 2 hodiny bez ztráty
teploty. Materiál je odvážen nákladními automobily o nosnosti 11, 20, 25 tun dle typu
nákladního automobilu. Celý proces výroby je řízen a sledován elektronicky z velínu.
Zplodiny hořeni v sušícím bubnu spolu s vodní párou a jemným prachem z drceného
kameniva jsou odváděny do filtračního zařízení s předřazeným chladičem. Čištěná vzdušnina
je přiváděna vstupním potrubím v horní části výsypky a odtud se rozděluje do jednotlivých
filtračních komor. Zde prostupuje filtrační textilií, kde dochází k odloučení pevných příměsí.
Vyčištěná vzdušnina proudí vnitřkem kapes do výstupní části komory a odtud do odváděcího
potrubí.
Zdrojem energie v hořácích je 1) propan-butan, nebo
2) zemní plyn
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Při provozu obalovny jsou všechny vstupní produkty zpracovány v obalovaně směsi
a nevzniká tak žádný provozní odpad.
Dopravní obslužnost
Zájmové území pro výstavbu obalovny se nachází severovýchodně od obce Vtelno u
křižovatky silnic č.I/15 a č. I/27 v areálu bývalých kasáren Pozemek má vlastní účelové
zpevněné komunikace se vzrostlými stromy po stranách. Na pozemku se nacházejí objekty
s jejichž využitím je dále uvažováno pro účely obalovny. Jedná se o lokalitu, která se nachází
mimo obytnou část obce. Ze severovýchodní části území ohraničuje pozemek 271/3 –
příjezdová komunikace, na západě pozemek 125/31 a 125/33 – pole, část pozemku na jih od
obalovny tvoří areál bývalých kasáren jež je majetkem firmy Herkul a.s. V blízkosti území
pro výstavbu obalovny se nachází komunikace č. I/15 s odbočkou na Most a komunikace
č. I/27. Výjezd je samostatný na vedlejší příjezdovou komunikaci.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení
zahájení -

III.Q/ 2008

ukončení výstavby –

dle možnosti investora

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
VÚSC:

Ústecký kraj

ÚSC :

Obrnice

Obec :

Obrnice

9. Výčet navazujících rozhodnutí dle §10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.
•

Územní rozhodnutí – dle zák. 183/2006 Sb.,

•

Stavební povolení - dle zák. 183/2006 Sb.,

•

Povolení ke kácení dřevin , § č.8 – dle zákona 114/1992

•

další případná rozhodnutí potřebná pro realizaci stavby
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II. Údaje o vstupech
1. Půda
Uvažovaný záměr se nachází na pozemcích ve vlastnictví investora – HERKUL a.s.
Dle výpisu z katastru nemovitostí (výpis z katastru nem.) se záměr uskuteční na pozemcích,
resp. části pozemku v katastrálním území Chánov : 708747
Záměr tedy nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků určených pro plnění
funkce lesa. Pozemek je veden jako ostatní plocha. (Obrázek 8, 9)
Tab. – přehled pozemků
parcelní číslo

druh pozemku

vlastník

111/1

Ostatní plocha

438/14
104/4

Celková
využití

výměra m2

Herkul a.s.

Areál obalovny

75 939

Ostatní plocha

Herkul a.s

Příjezdová cesta

3 535

Ostatní plocha

Ústecký kraj

Příjezdová cesta

601

Posuzovaná lokalita určena pro výrobu „Obalovny živičných směsí“ má podélné oplocení.
U stávajících objektů, které byly součástí „kasáren“ je vzrostlá zeleň, ta zůstane z velké části
zachována. Kácení dřevin bude provedeno pouze v nezbytném rozsahu.

2. Voda (například zdroj vody, spotřeba)
§ V době výstavby
Pitná voda je do areálu zavedena a bude k výstavbě využívána ze stávajícího zdroje,
tzn.dodavatelem bude SVS resp.SČVK.

§ V době provozu
Připojení na stávající vodovod bude v areálu bývalých kasáren (pitná voda).
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a) technologická voda - Technologie výroby živičných směsí nepotřebuje pro svůj provoz
technologickou vodu. Pouze jako

doprovodná pro oplach technologických ploch a

vystřikování korb.
b) voda pitná

- Voda bude využívána pro sociální účely: pití, umývání, sprchování,

splachování. Spotřeba vody pro sociální účely se předpokládá 120 1 na osobu a den, což při
6 pracovnících činí ( 2 THP + 4 D) = 720 l denně, tj. cca 184,32 m3 pitné vody ročně.
Celkové požadavky na odběr a spotřebu vody
Předpokládaný provoz bude Po – Pa, od 7.00 do 17 .00 hod
Počet zaměstnanců

6 * 120 l = 720l/den = 0,72 m3 * 256 dní =

Voda pro výrobní účely

184,32 m3/rok
není

Předpokládaná spotřeba vody pro laboratoř …………………………………20 m3/rok
Předpokládaná spotřeba vody pro postřik korb …………… ………… . 100 m3/rok
Celkový předpokládaný odběr vody cca ……………………………....... 304,32 m3/rok
c) požární
Podle státní normy pro požární bezpečnost staveb ČSN 730873 „Zásobování požární vodou“
se musí zabezpečit i zdroj požární vody, který je schopen trvale zajišťovat požární vodu.
Pro zachycení přívalového deště bude vystavena retenční nádrž o obsahu 150 m3 (SO 11),
která bude využívaná jako požární nádrž.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Inženýrské sítě budou řešeny v areálu obalovny v dalším stupni projektové dokumentace.
a) elektrická energie
Elektrická energie se bude v provozu obalovny využívat pro napájení pohonných jednotek
(elektromotorů) obalovny, pro napájení ventilátorů odprašovacího zařízení, pro pomocné
provozy (laboratoř) a pro osvětlení a vytápění pracovišť a dalších prostor.
Spotřeba elektrické energie :
Za výrobní dobu …………………………………………….…………320 000 kWh/ rok
Za nevýrobní dobu ……………………………………………….……..25 000 kWh/ rok
Spotřeba elektrické energie celkem za rok …………………….…...345 MWh/ rok
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b) tepelná energie
Na výrobu obalovací směsi bude používaná elektrická energie a energie získávaná spalováním
zemního plynu(ZP) nebo propan–butanu(PB).
plynový hořák o výkonu 13,9 MW

výhřevnost paliva

zemní plyn

propan - butan

36,2 MJ/m3

107 MJ/m3

1.400 m3

950 kg

612.500 m3

413 t

maximální hodinová spotřeba
roční spotřeba

c) výrobní suroviny
Jako vstupní suroviny budou používány následující druhy:
Surovina

Zdroj (dle smluvních vztahů)

A – přírodní kamenivo

- Měrunice, Chbany, Chraberce, Lenešice

B – kamenná vápenná moučka (tzv. filer)

- vápenka Čížkovice

C – ropný asfalt (živice)

- Chemopetrol Litvínov - Záluží

D – přísady a aditiva

- neovlivní bilanci, desetiny, setiny %

Surovina

podíl

tuny

přírodní a drcené kamenivo 2

92%

73 600 5% vlhkost

tuny
77 300

kamenná vápenná moučka

3%

2 400

2 400

asfalty

5%

4 000

4 000

80 000

83 700

celkem

2

V technologickém procesu výroby obalované směsi je zpracováván také vlastní filer, cca 3 - 4% hmotnostního

podílu, který je zachycen po vysušení kameniva v odprašovacím zařízení obalovny. Podíl vlastního fileru je
započten v bilanci kameniva.
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4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (potřeba souvisejících
staveb)
Jako příjezdová komunikace do areálu bude využíván stávající sjezd ze silnice I/15 na
pozemku p.č. 140/4, dále bude pokračovat na pozemcích p.č. 271/3 a 111/1.
Příjezdová komunikace bude realizována jako zpevněná s bezprašným povrchem se zvýšenou
tuhostí krytu a s vyspádováním pro odvod dešťových vod. Parkovací plochy pro stavební
stroje v rámci areálu obalovny se neuvažují. Stroje obsluhy obalovny budou garážovány
mimo areál obalovny.
Doprava mletého vápence bude uskutečňována v uzavřených vozech s nádržemi pro sypké
hmoty. Doprava pro asfalt bude uskutečňována v uzavřených vozech s nádržemi pro tekuté
hmoty – specielně určených pro asfalt. Přeprava a odvoz hotové směsi z obalovny je závislý
na lokalizaci staveb v regionu a na smluvních vztazích.
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III. Údaje o výstupech
1. Ovzduší
Pro zhodnocení ovlivnění ovzduší realizací oznamovaného záměru byla zpracována
rozptylová studie příloha č.2 (Ing. Josef Talavašek VIII/2008, držitel osvědčení MŽP o
autorizaci č.j.: 457/820/08/DK ze dne 12.02.2008), která je přílohou tohoto dokumentu.
Předkládaná rozptylová studie

hodnotí ovlivnění ovzduší plynnými škodlivinami,

vznikajícími při spalování zemního plynu nebo propan–butanu při ohřevu technologických
částí.. Dále jsou posouzeny reálné emise, které vstupují do ovzduší z procesu tepelného
zpracování živice.
Pro obalovnu, a to včetně související dopravy, jsou charakteristické emise: oxidu siřičitého
(SO2), oxidů dusíku (NOx), oxidu uhelnatého (CO), uhlovodíků (CxHy), celkového
organického uhlíku (TOC), tuhých znečišťujících látek, benzenu, formaldehydu, acetaldehydu
a polycyklických aromatických látek (PAU).
Současná doprava
Území je charakterizováno určitou mírou znečištění, a to vlivem dálkového přenosu
znečišťujících látek od zvláště velkých i velkých zdrojů a nepříznivých meteorologických
podmínek hlavně v zimním období při inverzním zvrstvení atmosféry. Kromě stacionárních
zdrojů znečišťování spolupůsobí stále významněji i mobilní zdroje – doprava
Pro provoz živičných směsí v době výstavby budou využívány stávající komunikace a to
silnice I/15 a silnice I/27.
Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší
Při výstavbě

nebudou bodové zdroje trvale provozovány. Krátkodobě je možno počítat

s provozem stacionárních zařízení spalujících motorovou naftu. Zdrojem prášení budou
dočasné skládky sypkých materiálů.
Po dobu provozu je zdrojem plynový hořák, třídění kameniva, míchání směsi a sušení, kde
odtah spalin sušícího bubnu je po filtraci zaveden do komínu o výšce 12 m.
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Emise jsou tvořeny exhalacemi ze spalování zemního plynu (ZP) a alternativně propanbutanu (PB), pevnými částicemi z ohřevu a třídění kameniva a širokým spektrem zejména
organických látek z míchačky
Tabulka – emise zemní plyn (ZP)
Znečišťující látka / Emise

ZP kg/rok

ZP g/h

Oxid siřičitý

5,9

13,4

Oxidy dusíku

2572,5

5880,0

Oxid uhelnatý

165,4

378,0

Celkový organický uhlík

14,7

33,6

Tuhé znečišťující látky

12,3

28,0

PB kg/rok

PB g/h

Oxid siřičitý

1,7

3,8

Oxidy dusíku

1156,4

2646,0

Oxid uhelnatý

152,8

349,7

Celkový organický uhlík

16,5

37,8

Tuhé znečišťující látky

173,5

396,9

Tabulka – emise propan- butan (PB)
Znečišťující látka / Emise

Dále jsou zde identifikovány nebezpečné organické sloučeniny klasifikované jako jedy acetaldehyd, benzen, formaldehyd. Emise vybraných znečišťujících látek jsou uvedeny v
následující tabulce.
Tabulka – emise chemických látek
Znečišťující látka / Emise

Bodový zdroj – g/h (kg/rok)

Plošný zdroj – kg/rok (g/h)

Acetaldehyd

25,2 (18,9)

-

Benzen

21,6 (16,2)

0,05 (0,04)

Formaldehyd

57,6 (43,2)

0,08 (0,06)

PAU

0,02 (0,072)

0,005 (0,004)
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Emisní limit tuhých znečišťujících látek (TZL) je 20 mg/m3, obalovna je kategorizována jako
velký zdroj znečišťování ovzduší. Povinnosti vyplývající z výše uvedeného předpisu budou
zahrnuty do provozního řádu. Podle podkladů výrobců je možno konstatovat, že
předpokládaná skutečnost bude 15 mg/m3. Emisní limit bude dodržen. Celkové množství
vzdušiny uvolněné do volného ovzduší bude 63.000 m3. Pro uvedený emisní limit 20 mg/m3
je teoretická hodnota hmotnostního toku emisí TZL do volného ovzduší cca 1,3 kg/h a
975 kg/rok.
Posuzovaná technologie obaloven živičných směsí spadá ve smyslu § 4 ods. 4 zákona č.
86/2002 Sb., v platném znění mezi ostatní stacionární zdroje znečišťování, z tohoto důvodu
bylo zpracovatelem oznámení zadáno zpracování odborného posudku - (dílčí studie č. 3,
Ing. Karel Studecký - držitel osvědčení MŽP o autorizaci podle zák.č.86/2002 Sb., č.j.
2140/740/03/MS ze dne 8.7.2003)
S tímto závěrem:
•

by měly být dodržovány požadavky legislativy ochrany s dostatečnou rezervou,

•

nedojde ke zhoršení stávající emisní a imisní situace dotčené lokality,

a proto doporučuji příslušnému odboru ochrany ovzduší vydat souhlas, v souladu s §17
odst.1. písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění, k umístění nového velkého
stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „Obalovna živičných směsí Vtelno“ s tím, že
v projektové dokumentaci pro stavební povolení bude :
Ø řešeno odsávání pár asfaltu z míchacího a nakládacího zařízení do prostoru sušícího
bubnu, ve kterém budou organické látky obsažené v parách termicky likvidovány,
Ø řešeno odsávání popř. zakrytování veškerých technologických míst, které mohou být při
provozu obalovny zdrojem emisí prachových částic do vnějšího ovzduší, přičemž tuhé
znečišťující látky obsažené v odsávané vzdušině a ve spalinách budou redukovány
v instalovaném filtračním zařízení, jehož typ a výrobce bude konkretizován,
Ø řešena problematika sekundární prašnosti v prostorách areálu obalovny,
Ø uveden konkrétní typ hořáku sušící komory,
Ø přesně specifikován způsob ohřevu asfaltového hospodářství.
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Hlavní plošné body znečištění ovzduší
Po dobu výstavby dočasným plošným zdrojem znečišťování ovzduší v době výstavby budou
emise poletavého prachu při provádění zemních prací. Tyto emise budou vznikat jednak
provozem nákladních automobilů (NA), jednak provozem stavebních strojů a pomocné
mechanizace. Prašnost bude nepravidelná a je to přirozený jev každého staveniště.
Po dobu provozu zdrojem je vykládání hotové směsi a emise z plochy obalovny, kde emise
z vykládání hotové směsi představují vlastní vykládání ze zásobníku hotové směsi do
transportních automobilů. Jedná se o plošný zdroj o velikosti cca 3 m2 a výšce cca 2 m nad
zemí. Dále jsou zde zahrnuty emise z hotové směsi na korbě nákladního automobilu do jeho
zaplachtování, emise z výfukových plynů nákladních automobilů a nakladače a emise
manipulace s kamenivem. Zde se jedná o plošný zdroj o velikosti cca 250 m2 a výšce 2 m nad
terénem.
Hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší
V době výstavby dojde k určitému nárůstu provozu nákladních automobilů při dovozu
materiálů k realizaci obalovny.
Při provozu obalovny je počítáno na vozovou jednotku 20 tun, maximální výkon
v prodloužené směně bude výjimečný, skladovací kapacita jednotlivých látek na obalovně
překlene výkyvy ve spotřebě a zásobování. Pro objektivní posouzení í je uvažováno se
zásobováním kameniva, není uvažováno se zpracováním živičného recykláži
Výroba za ideálních podmínek, denní výkon 840 tun

Celkem 86 aut/den

Výroba za běžných provozních podmínek, denní výroba 500 tun

Celkem 51 aut/den

Emisní faktory znečišťujících látek jsou uvedeny pro rychlost 20 km/h v areálu obalovny.Do
výpočtu je zahrnut provoz na příjezd. Komunikací, po areálu a po parkovišti. Emise z dopravy
OA jsou zanedbatelné.
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Tabulka – emisní faktory liniových zdrojů
Znečišťující látka / Emise

NA (TNA) (g/km)

OA (g/km)

Oxid siřičitý (SO2)

0,0833

0,0135

Oxidy dusíku (NOx)

1,1844

0,1021

Oxid uhelnatý (CO)

3,3938

0,2885

Uhlovodíky (CxHy)

1,1024

0,0616

Benzen

0,0171

0,0028

Tuhé částice frakce PM10

0,2522

0,0005

Všechny vypočítané imisní koncentrace (s výpočtem pro spalování zemního plynu nebo
propan-butanu), s velkou rezervou nedosahují imisní limity pro ochranu zdraví lidí ani pro
ochranu ekosystémů. Při realizaci obalovny živičných směsí nedochází z hlediska
znečišťování ovzduší k podstatným změnám stávajícího stavu.
Závěr rozptylové stude:
Vzhledem k vypočteným hodnotám nebude výstavba a také provoz stavby Obalovna
živičných směsí Obrnice mít výrazný vliv na znečištění ovzduší v okolí. Vypočtené
hodnoty imisí, pro které se obvykle uvádí nejistota výpočtů 20 %, jsou u nejbližších okrajů
okolních sídelních útvarů (Vtelno, Chanov, Obrnice, Patokryje) pod imisními limity
určenými pro ochranu zdraví i pro ochranu ekosystémů. Výpočty je také ověřena výška
komínu strojně technologické výroby asfaltových směsí 12,0 m nad terénem.

2. Odpadní vody
V době výstavby
Vody dešťové – budou zasakovány v terénu
Vody

splaškové

-

bude

řešeno

používáním

chemických

WC,

rovněž

existuje

stávající.splašková kanalizace v areálu s napojením na systém kanalizace SČVK s následným
čištěním OV v ČOV Chánov.
Vody technologické - v době výstavby nebudou produkovány.
V době provozu
a) splaškové vody
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Při předpokládané spotřebě vody 120 1 na osobu a den bude celodenní spotřeba činit u 6
zaměstnanců cca 720 l za den. Znečištění odváděných vod bude mít charakter odpadních vod
vypouštěných z domácností či služeb, kdy převážná část znečištění je produktem lidského
metabolismu a hygienických potřeb Je možné předpokládat, že přibližně stejná bude též
produkce odpadních vod. Odpadní vody ze sociálního zařízení budou odváděny do nové
kanalizační přípojky zaústěné do stávající splaškové kanalizace v areálu bývalých kasáren .
b) dešťové vody

§ Neznečištěné vody ze střech - plochy, kde není předpoklad zvýšeného znečištění ropnými
produkty budou odkanalizovány pomocí dešťové kanalizace.

§ Mírně znečištěné vody ze zpevněných ploch - Zpevněné plochy v areálu mohou být
znečištěny pouze úkapy z techniky zde pojíždějící. Všechny zpevněné plochy v areálu
budou napojeny na novou kanalizaci s tím, že odstavné plochy a parkoviště budou
odkanalizovány olejovou kanalizací. Pro čištění vod z parkoviště osobních automobilů (
uvažovaná plocha cca 443 m2 ) bude odvádění a čištění dešťových vod přes speciální
uliční vpusť SOL 2

3

Postřik korb se provádí za účelem navlhčení povrchu korby, aby

nedocházelo k přilepení obalované směsi ke korbě při její dopravě. Voda využívaná na
postřik korb zůstává z větší části na korbě a jen z menší části bude z korb stékat.
Z důvodů přívalových dešťů je navržena retenční nádrž která je navržena jako podzemní
s hloubkou cca 2 m o obsahu 150 m3 , přepad je napojen do jednotné kanalizace.
Výpočet dešťových od dle ČSN 75 6101
Plocha m2

koeficient

Zpevněné plochy

6 997

0,8

120

67,17

Skládky kameniva

1 884

0,4

120

9,04

Zastavěná plocha

1 638

0,9

120

17,69

Parkoviště (OA)

443

0,9

120

4,78

Zelené plochy

7 605

0,1

120

9,13

Celkem odtok z

17 430

Druh pozemku

3

t. j lapol, nebo - li odlučovač ropných látek

Intenzita l/s. ha

Odtok l/s

107,81
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c) technologické odpadní vody
Nebudou záměrem produkovány.

3. Odpady
Odpady vznikající při výstavbě
Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném
znění, a v souladu s navazujícími provádějícími vyhláškami, v platném znění.
Během výstavby budou prováděny terénní práce. Materiály z terénních prací a přípravy
staveniště budou využity při terénních úpravách areálu. Vlastní zemní základové práce
nebudou příliš náročné vzhledem k tomu, že obalovací souprava bude budována na
betonových patkách a další objekty budované v rámci obalovny budou nepodsklepené.
Následující tabulka předkládá přibližné bilance některých druhů odpadů - odpady jsou
zařazeny podle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb.,

Katalog odpadů, v platném znění. Odpady

charakteru „N“ budou v období výstavby vznikat pouze v malých množstvích.
Tabulka :Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě
Č. ODPADU

NÁZEV DRUHU ODPADU

KAT. ODPADU

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 05

Kompoziční obaly

O

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 04 07

Skleněné obaly

O

17 06 03

Jiné izolační materiál, které jsou

N

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03

O

20 02 01

Biologický rozložitelný odpad

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 03 03

Uliční smetky

O

20 03 04

Kal ze septiků,žump,chemických WC

O
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Odpady při provozu
Odpady budou vznikat z provozu zařízení a také během pravidelné údržby zařízení - při
provádění servisních a udržovacích pracích. Likvidace budou zajišťovat odborné firmy na
základě smluvních vztahů. Tam by měla být zakotvena i podmínka odstranění vzniklých
odpadů prostřednictvím oprávněné firmy. Odpady lze odstraňovat nebo využívat pouze
předáním odpadů osobě k tomu oprávněné dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění.
V dalším stupni projektové dokumentace budou specifikovány konkrétní místa a prostor
shromažďování odpadu a bude vypracován systém třídění a odvozu.

Tabulka :Přehled a kategorizace odpadů vznikajících v době provozu
Č. ODPADU

NÁZEV DRUHU ODPADU

KAT. ODPADU

05 01 06

Ropné látky z údržby zařízení

N

20 01 01

Papír a lepenka

O

05 01 09

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

N

08 01 11

Odpadní barvy a laky obsahující org. rozpouštědla

N

13 01 13

Jiné hydraulické oleje

N

13 02 08

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

N

15 01 10

N

17 03 02

Obaly obsahující zbytky NL, nebo jsou těmito látkami
znečištěny
Absorpční činidla, filtrační materiál, čistící tkaniny
ochranné oděvy znečištěné NL
Asfaltové směsi neobsahující dehet

20 01 01

Papír, lepenka

O

20 01 39

Plasty

O

20 01 21

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 03 03

Uliční smetky

O

20 03 04

Kal ze septiků a žump

O

15 02 02

N
N
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Odpady, které mohou 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.
Tabulka :Přehled a kategorizace odpadů, které mohou vzniknout při havárii
Č. ODPADU

NÁZEV DRUHU ODPADU

KAT. ODPADU

17 05 03

Zemina a kamení obsahující NL

N

15 02 02

N

17 09 03

Absorpční činidla, filtrační materiál, čistící tkaniny
ochranné oděvy znečištěné NL
Jiné stavební a demoliční odpady obsahující NL

19 13 01

Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující NL

N

N

4. Ostatní
Hluk
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, které vstoupilo v platnost
dne 1.6. 2006. Toto nařízení zrušuje nařízení vlády č. 502/2000 Sb. a nařízení vlády
č. 88/2004 Sb.
Pro objektivní posouzení vlivů záměru na hlukovou situaci v okolí byla zpracována odborná
studie (Ing. Josef Talavašek - VII/2008, držitel osvědčení MŽP o autorizaci
č.j.: 46984/ENV/06 ze dne21.07.2006, dílčí studie a přílohy č. 2- Hluková studie)
Současná hluková situace
Vzhledem ke vzdálenosti areálu obalovny od nejbližší obytné zástavby (cca 800 m) lze
předpokládat, že hluk z obalovny i z obslužné nákladní dopravy bude výrazně pod úrovní
stávajícího hluku v území
Výstavba
Hluk šířený do okolí staveniště během výstavby lze jen těžko kvantifikovat vzhledem k jeho
různorodosti po celou dobu výstavby a neznámým parametrům provozovaných stavebních
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strojů. Zejména na počátku výstavby lze očekávat provoz těžkých zemních strojů (bagrů,
nakladačů, buldozerů, těžkých nákladních vozidel). Hluk bude šířen i z prostoru zařízení
staveniště (skládky a meziskládky materiálu). Nejvýznamnější hluk se dá očekávat od
dopravy materiálu těžkými nákladními vozidly a provádění zemních prací.
Provoz:
Charakter výroby v obalovně je nesrovnatelný s běžnou průmyslovou výrobou, jedná se o
zakázkovou výrobu závislou na počasí, jde o typickou sezónní výrobu.
Za zdroje hluku lze u této stavby považovat především:
o vlastní technologii obalovny (hořák sušícího bubnu,

kompresor, ventilátor,

transportéry pro dopravu kameniva, násypky kameniva,
o manipulační prostředky uvnitř areálu obalovny (nakladač),
o vnější nákladní dopravu (nákladní automobily).
Doprava jednotlivých směsí bude vedena zejména po silnici č. I/15. Na zmiňované
komunikaci nebude docházet k nárůstu. Nutno podotknout že

tato komunikace již byla

využívána v době kdy na daném území provozovala svou činnost Armáda ČR.
Tabulka - Akustické parametry jednotlivých zdrojů
Zdroj hluku

Hladina akustického tlaku Hladina akustického výkonu
LAeq,8h vzdálenosti 1 m (dB)
Lw (dB)

Hořák sušícího bubnu

68

70

Kompresor

73

88

Ventilátor

73

88

Nakladač

70

86

Závěr hlukové studie:
Navrhovaný záměr – výstavba obalovny, výroba asfaltových směsí v bývalém areálu
kasáren – nezvýší vlastní činností významně hlukovou zátěž nejbližších obytných lokalit.
Obalovna bude v provozu výhradně v denní době a hluk z technologie splní limit pro denní
dobu s výraznou rezervou.
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Vzhledem k umístění obalovny vůči nejbližší obytné zástavbě v Obrnících bude hluk
z obalovny se značnou reservou pod stávajícím hlukovým pozadím a v žádném případě
neovlivní jeho úroveň.
Pro výstupy modelových výpočtů podle programu HLUK+ platí nejistota vypočtených imisí
± 2 dB. Se značnou rezervou jsou dodrženy limity ekvivalentních hladin akustického tlaku
A ve venkovním prostoru. Vypočtené imisní hodnoty leží pod limitem (50 dB) a mimo určené
pásmo nejistoty. (Talavašek, HS 2008)
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C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
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1. Výčet

nejzávažnějších

environmentálních

charakteristik

dotčeného území
Identifikace dotčené lokality
Posuzované území pro výstavbu obalovny se nachází severovýchodně od obce Vtelno
u křižovatky silnic č. 15 a č. 27 v areálu bývalých kasáren. Pozemek má vlastní účelové
zpevněné komunikace se vzrostlými stromy po stranách. Jinak je celá lokalita zatravněna.
Celý pozemek se mírně svažuje k severu, nadmořská výška se pohybuje v rozmezí cca 294 –
284 mnm. Jedná se o lokalitu, která se nachází mimo obytnou část obce. Území pro výstavbu
obalovny se nachází podél komunikace č. I/15 s odbočkou na Most - komunikace č. I/27.
Vjezd i výjezd je samostatný na vedlejší příjezdovou komunikaci.(Obrázek č.8)

Územní systém ekologické stability krajiny
Popis výše uvedených prvků ÚSES v nejbližším okolí záměru
Nejbližším regionálním biokoridorem (RBK) je Kopistská výsypka – Niva Bíliny II, jehož
hranice leží ve vzdálenosti cca 1,2 km S směrem.
J směrem ve vzdálenosti 2,0 km se nachází hranice regionálního biokoridoru (RBK)
Jánský vrch – Luční potok.
SV směrem ve vzdálenosti cca 2,2 km se nachází hranice regionálního biokoridor, Zlatník
– Jánský vrch.
SV směrem ve vzdálenosti cca 3,5 km se nachází hranice regionálního biokoridor Zlatník
Bořeň.
V směrem ve vzdálenosti cca 4,9 km se nachází hranice regionálního biokoridor Jánský
vrch - Vraník.
JZ

směrem ve vzdálenosti cca 6,2 km se nachází hranice regionálního

biokoridor

Slanisko Bylany – Luční potok.
JV směrem ve vzdálenosti 2,6 km se nachází hraniceí regionální biocentrum (RBC) Jánský
vrch – Špičák.
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Nejbližší regionální biocentra (RBC) je Niva Bíliny II, jehož hranice leží ve vzdálenosti
cca 2,1 km SV směrem.
SVV směrem ve vzdálenosti cca 2,3 km se nachází hranice regionálního biocentra Zlatník.
Z směrem ve vzdálenosti cca 4,9 km se nachází hranice regionálního biocentra Rýzel a SZ
směrem ve vzdálenosti cca 4,8 km se nachází hranice regionálního biocentra Hněvín.

Obrázek 1 – ÚSES - červeně označeno zájmové území
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Zvláště chráněná území
Řešené území nespadá do žádného velkoplošného chráněného území, ani se přímo nedotýká
žádného maloplošného chráněného území ve smyslu zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a
krajiny.
a) velkoplošná ZCHÚ
Řešené území nespadá do žádného velkoplošného chráněného území. Nejbližším je CHKO
České středohoří, a to ve vzdálenosti cca 2,4 km JV směrem.
b) maloplošná ZCHÚ
Řešené území se přímo nedotýká žádného maloplošného chráněného území ve smyslu zákona
č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
V nejbližším okolí byly vyhlášeny tyto maloplošné ZCHÚ
•

JV směrem ve vzdálenosti cca 2,9 km se nachází NPP Jánský vrch.

•

JVV směrem cca 4,9 km se nachází PP Lužické šipány

•

J směrem cca 8,3 km se nachází PR Písečný vrch

•

JJV směrem cca 8,5 km se nachází PR Milá

Obrázek 2 – Chráněná území v blízkém okolí
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CHOPAV
Posuzované území nezasahuje do oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV - Chráněné
oblasti přirozené akumulace vod. Nejbližší vyhlášenou CHOPAV je oblast Krušné hory,
jejíž hranice leží cca 13,0 km S směrem a oblast Severočeská křída, jejíž hranice leží
V směrem cca 23 km.

Obrázek 3 – CHOPAV
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Chráněná ložisková území (CHLÚ)
Chráněné ložiskové území - znamená ochranu ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho
dobývání. V zájmu ochrany nerostného bohatství se nesmí v CHLÚ zřizovat stavby a
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska (§16 - §19 horního zákona).
•

Popisovaném území je součástí CHLÚ, Jedná se o ložiska „bentonitu“ .

Báňský úřad v Mostě na žádost investora sdělil, že nemá k budoucímu záměru
připomínek.(vyjádření z června 2008 , strana 84)

Obrázek 4 – CHLÚ
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NATURA 2000
Dle vyjádření KÚ Ústeckého kraje nebude mít výstavba Obalovny v objektu Kasárna
Obrnice v dané lokalitě vliv na území evropsky význ. lokality nebo ptačích oblasti.
(příloha, str. 81)
Evropsky významné lokality – Nejbližšími vyhlášenými EVL jsou lokalita Kopistská
výsypka, ležící ve vzdálenosti cca 6,5 km SSZ směrem a lokalita Bořeň ležící ve vzdálenosti
cca

6,0 km SV od plochy uvažovaného záměru. .

Obrázek 5– NATURA 2000

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto
zákona.
Obalovna živičných směsí Obrnice

Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

44/100

HERKUL a.s.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417633256,,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Území přírodních parků
V širším ani v blízkým okolí se nenachází žádná území přírodního parku.

Významné krajinné prvky
Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, §3 písm.b) je
významný krajinný prvek (VKP) definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní
plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Zvláště chráněná část přírody je z této definice vyňata. V popisovaném území se žádné VKP
nenachází.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Popisované území leží mezi dvěma obcemi SSV směrem leží Ornice a JZ směrem Vtelno..
První písemná zmínka o vsi Vtelno spadá do roku 1287. V roce 1629 se Vtelno stalo
majetkem cisterciáckého kláštera v Oseku. Vtelno mělo statut farní obce. Z obcí kolem Mostu
si pouze Vtelno uchovalo částečně původní vzhled, proto se stalo památkovou zón Obec
Vtelno leží na jihovýchodě od města Most. První písemná zmínka o vsi Vtelno spadá do roku
1287. V roce 1629 se Vtelno stalo majetkem cisterciáckého kláštera v Oseku. Vtelno mělo
statut farní obce. Z obcí kolem Mostu si pouze Vtelno uchovalo částečně původní vzhled,
proto se stalo památkovou zónou, kde jsou v lapidáriu zachráněné památky z Mostu a jeho
okolí. Lapidárium vzniklo koncem 70. a počátkem 80. let. Vytvořil se nový areál, v němž
dominuje kostel, jehož autorem je litoměřický stavitel Octavio Broggio. Vtelno náleželo k
typickým zemědělským vsím, jejíž zemědělský charakter se nezměnil ani během 2. poloviny
19. století. Vedle klášterního velkostatku zde na počátku 20. století působilo 7 velkých
hospodářství.
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Území hustě zalidněná
Nejbližší zástavbou jsou obce Obrnice a Vtelno. Obec Obrnice má dvě osady Chánov a
Zlatníky. Vzdálenost nejbližšího objektu je cca 700 m SSV směrem od plochy uvažovaného
záměru. V Ornicích je přihlášeno 2650 obyvatel o věkovém průměru 30,3 let.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Celé území v širším okolí které popisujeme, bylo ve všech svých subsystémech extrémně
devastováno. Jedná o území silně antropogenní pozměněné, a to především těžbou hnědého
uhlí, vlivem tepelných elektráren atd.
Jako protiváhu proti negativní extremitě životního prostředí jsou zde :
Ø

prováděny rekultivace, které se realizují v širokém okolí

Ø

a probíhají přirozené přírodní procesy – sukcese, které se však kladně projevují pouze v

přírodní sféře.
Realizace

posuzované obalovny

je v tomto prostoru nejen environmentálně únosná, ale

přímo žádoucí, neboť nejen že umožní obnovu zdevastovaných ploch bývalých kasáren ale
bude se podílet na celkové kultivaci tohoto prostoru .

Staré ekologické zátěže
SV směrem

od námi popisovaného

území cca 1,7 km

ekologická zátěž. Obrnice ( viz obr.) s vyznačenou lokalitou.

se nachází registrovaná stará
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2. Charakteristika

současného

stavu

životního

prostředí

v dotčeném území
Ovzduší
Imisní pozadí základních znečišťujících látek v regionu je zjišťováno nejblíže ve stanici
ČHMÚ Most. Stanice je umístěná na rovné travnaté ploše mezi sídlištěm a stadionem,
uprostřed města, která je umístěná SSZ směrem cca 3,8 km od námi popisovaného území.
Hodnocení míry znečištění ovzduší vychází z monitorování koncentrací znečišťujících látek
v přízemní vrstvě atmosféry v síti měřících stanic. Při hodnocení kvality ovzduší je zejména
sledován vztah zjištěných imisních hodnot k příslušným imisním limitům. Systematicky a
dlouhodobě jsou monitorovány koncentrace oxidu siřičitého, prašného aerosolu a oxidů
dusíku jako základních indikátorů znečištění ovzduší.
Údaje o imisní charakteristice lokality jsou převzaty od ČHMÚ - Kvalita ovzduší v roce 2007
z pohledu nové legislativy a přehled obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona
86/2002 Sb. v roce 2006.
Zákonem č. 86/2002 Sb. jsou definovány oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší jako
prováděcím právním předpisem vymezená část území (zóna) nebo sídelní seskupení
(aglomerace), kde je překročena hodnota jednoho nebo více imisních limitů nebo cílového
imisního limitu pro ozon nebo hodnota jednoho či více imisních limitů zvýšená o příslušné
meze tolerance. Dle věstníku MŽP (částka 4/2008) je posuzovaná oblast zařazena do tohoto
seznamu.
Tabulka – přehled imisních limitů dle NV č. 597/2006 Sb.
látka
SO2
NO2
PM10

doba průměrování
1 hod
24 hod
1 hod
1 kalendářní rok
24 hod
1 kalendářní rok

imisní limit
350
125
200
40
50
40
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Tabulka - Výsledky měření imisí v roce2007 [µg/m3]. Měřící stanice Most
znečišťující látka
rok
hodinové hodnoty
denní hodnoty
roční hodnota

maximální
98% kvantil
maximální
98% kvantil
průměr

SO2
2007
329,4
52,2
194,1
32,1
10,4

NO2
2007
123,2
63,3
54,9
45,7
22,3

PM10
2007
384,0
101,0
133,5
85,8
30,8

Zdroj: Znečištění ovzduší na území ČR 2007 - Souhrnný roční tabelární přehled, internetová stránka ČHMÚ Praha

Nařízením vlády č. 597/2006 Sb., jsou stanoveny imisní limity pro ochranu ekosystémů
(příloha č. 1 k tomuto nařízení). Na posuzované území se tedy vztahují tyto níže uvedené
imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace.
Tabulka - imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka

Doba průměrování

SO2

kalendářní rok a zimní období (1.10.-31.3.)

Hodnota imisního limitu
[µg.m-3]
20

NOx

1 kalendářní rok

30

Současná imisní situace v lokalitě
Imisní pozadí obecně se vyskytujících škodlivin v regionu je zjišťováno ve stanici ČHMÚ
Most (vzdálenost cca 3,8 km). Výsledky měření jsou převzaty z ročenky ČHMÚ a jsou uvedeny ve výše uvedených tabulkách. Prašnost v zájmovém území je poměrně vysoká, je
způsobena průmyslovou činností a emisemi z dopravy.
V posuzovaném prostoru, charakterizovaném jako rovina, přirozený rozptyl atmosférických
příměsí je vysoký. Trvání místních teplotních inverzí, jejich četnost a intenzita jsou
značné.Významnějšími lokálními zdroji znečištění ovzduší pak, místní komunikace a silnice
I třídy č. 15 a č. 27.
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Klima
Zájmové území se nachází v oblasti teplé T 2 (MZ ČR 1990), teplý, mírně suchý region.
Suma ročních teplot nad + 10 °C činí 2 600 až 2 800. Průměrná roční teplota se pohybuje
kolem 9 °C. Charakteristické jsou rychlé změny teplot vzduchu - na jaře rychlý vzestup a na
podzim rychlý pokles teploty. Podle dlouhodobých průměrů (evid. na ČHMÚ Ústí n.L. klimatologické stanice Doksany) jsou jako reprezentativní pro zájmové území níže uvedené
údaje o teplotních a srážkových poměrech a o směru a rychlosti větru:
dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek

442,8 mm

dlouhodobý průměrný úhrn srážek v období IV – IX

297,2 mm

dlouhodobá průměrná roční teplota

8,5 °C

dlouhodobá průměrná teplota v období IV – IX

14,7 °C

převládající rychlost větru

2-4 m.s-1

převládající směr větru

JZ, Z

Voda
Hydrologická situace sledovaného území Mostecka je dána především tím, že se jedná o
pánevní, což znamená akumulační oblast, která je dotována přítoky ze semihumidního
orografického celku Krušných hor. Jedná se o povodí Bíliny, která protéká severně od
Obrnic. Zájmové území leží cca 1 km od soutoku řek Bíliny a Srbice J směrem. Trasa řeky
Bílina byla antropogenně významně ovlivněna (regulována). Přímo v zájmové lokalitě nejsou
žádné povrchové toky. Posuzovaná lokalita leží mimo vymezené povodí vodárenského toku i
mimo CHOPAV Severočeská křída a CHOPAV Krušné hory.

Geologie, půda
Geomorfologické zařazení lokality
Provincie:
Subprovincie:
Oblast:
Celek:

Česká Vysočina
Krušnohorská subprovincie
Podkrušnohorská hornatina
České středohoří
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Zájmové území leží na rozhraní dvou geologických struktur. Jedná se o Mosteckou pánev a
České středohoří. Oba celky náleží Podkrušnohorské oblasti.
Celek České středohoří je rozsáhlá oblast tvořící severovýchodní část Krušnohorské soustavy.
Pro oblast je typický dynamický charakter reliéfu, který je tvořen četnými sopečnými kužely
terciérních vulkanitů a hlubokými údolími Labe a jeho přítoků. Nadmořské výšky se na území
celku pohybují od 122 m n.m. (Děčín) po 837 m n.m. (Milešovka). Střední výška činí 362,9 m
n.m. a střední sklon 7°56’. Okrsek Bořeňské středohoří tvoří nejzápadnější oblast Českého
středohoří sousedící ze západu a severu s Mosteckou pánví. Jedná se o členitou vrchovinu s
výraznými suky terciérních vulkanitů a výrazným erozně denudačním reliéfem. Nejvyšším
bodem je vrch Bořeň o výšce 539 m n.m., který je situován na pravém břehu hluboce
zaříznutého údolí Bíliny, která tvoří erozní bázi oblasti. Výškový rozdíl vrcholu Bořeně a
údolí Bíliny v těsném sousedství činí 335 m.
Celek Mostecká pánev tvoří severovýchodní část pánví Podkrušnohorské oblasti. Jedná se o
tektonickou sníženinu při úpatí Krušných hor, protaženou ve směru JV - SZ, která je vyplněna
limnickými sedimenty terciérní pánve. Reliéf je charakteru ploché pahorkatiny až plošiny s
erozně denudačními a akumulačními tvary. Střední výška činí 272,1 m n.m. a střední sklon
2°35’. Okrsek Duchcovská pánev se nachází ve střední části Chomutovsko teplické pánve.
Charakter reliéfu je plochý s mírným spádem k jihovýchodu, reliéf je narušený širokými
údolími levostranných přítoků Bíliny.

Přírodní zdroje
Přírodní zdroje jsou ty části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může
využívat k uspokojování svých potřeb. Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při
postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění
člověka. Neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají (zákon 17/1992 Sb.,
o životním prostředí).
Podle registru ložisek nerostných surovin ČGS Geofond ČR aktualizované 21.03.2008
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Popisované území se nachází přímo na území výskytu nerostného ložiska Bentonitu, ložisko
je dosud netěženo.
Investor má vyjádření Báňského úřadu v Mostě z června 2008, že nemá námitek k budoucímu
záměru.(vyjádření z června 2008 , strana 84)

Fauna a flóra
K posouzení

vlivů

záměru

na

faunu

a

floru

byl

proveden

ZÁKLADNÍ

INVENTARIZAČNÍ BIOLOGICKÝ PRŮZKUM (příloha – Dílčí studie a posudky
č.1) - cévnaté rostliny, obratlovci, bezobratlí vymezeného zájmového prostoru, a to
v období konce vegetačního období roku 2008.
Závěr průzkumu v dané lokalitě:
•

Botanika
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V zájmovém území bylo zaznamenáno 113 taxonů cévnatých rostlin. Z tohoto počtu nebyl
zaznamenán žádný druh zvláště chráněný podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
•

Zoologie

Obojživelníci a plazi:
V celém zájmovém území včetně širších vztahů nebyl během průzkumu v roce 2008
zaznamenán žádný druh obojživelníka. Jeden druh zvláště chráněného plaza – ještěrka
obecná .
Ptáci
V celém zájmovém území včetně širších vztahů bylo během průzkumu v roce 2008
zaznamenán výskyt 27 druhů ptáků, všechny druhy územím jen příležitostně zaletují či
protahují,
a) z toho 20 druhů přímo hnízdí, tento počet je vysoký jelikož areál je již řadu
let opuštěný a zarostlý.
b) jeden druh se na lokalitě hnízdí patří mezi zvláště chráněné, a to v kategorii
ohrožené druh –

ťuhýk obecný

c) v širším území jsou zjištěni 2 druhy ptáků (rorýs obecný a vlašťovka
obecná) tyto jsou zařazeni mezi zvláště chráněné, avšak nebudou ovlivněny.
Je ale třeba upozornit na fakt, že všechny druhy volně žijících ptáků (nejen druhy zvláště
chráněné) jsou chráněny dle §5a zák. 114/1992 Sb.
Savci:
V celém zájmovém území včetně širších vztahů bylo během průzkumu v roce 2008
zaznamenáno 7 druhů savců, z nichž není žádný řazen mezi druhy zvláště chráněné.
Bezobratlí:
V dané lokalitě z denních motýlů se vyskytují čtyři druhy.Byl zde zjištěn i výskyt
čmeláka Bombus spp., jež patří mezi zvláště chráněné druhy bezobratlých živočichů.
Závěr:
Na základě provedeného průzkumu cévnatých rostlin,

obratlovců a vybraných skupin

bezobratlých na předmětné lokalitě a vzhledem k jejímu současnému využití nejsou z hlediska
zjištěných druhů ke stavbě žádné námitky. Celý areál představuje silně pozměněné a
ruderalizované území bez výskytu přirozených, či přírodě blízkých společenstev.
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Krajina
Zájmové území lze hodnotit jako zemědělskou krajinu, do které pronikl vliv blízkého města
Mostu a v širších souvislostech těžký průmysl a energetika. Jedná se především důlním
činností v okolí Mostu (hnědouhelné doly a výsypky).
Zájmové území leží jihovýchodně od města Most (cca 3 km od okraje města). Jedná se o
mírně zvlněnou rovinu, která je v širších souvislostech ohraničena vrcholy Českého
středohoří. Výraznou dominantou

zdejší krajiny je vrch Zlatník (521 m.n.m.), vzdálen

2,8 km SSV směrem. Je to rozsáhlá skalní oblast místního významu.

Obyvatelstvo
V zájmové lokalitě se území nachází neosídlené.

Hmotný majetek
Za hmotný majetek v tomto případě můžeme považovat technická zařízení různých právních
subjektů (železnice, silnice a další komunikace, vysílače, malá vodní díla, mosty apod.).
V případě, že se tohoto majetku dotknou některé činnosti spojené s výstavbou, budou
(v mnoha případech již jsou ) požádáni oprávnění vlastníci o vyjádření a stanovení podmínek,
za kterých je možné potřebné stavební a jiné činnosti na jejich majetku provést.

Kulturní památky
Na ploše uvažovaného záměru nejsou registrovány žádné významné kulturní památky.
Nejbližší registrovanou památkou je kaple Nejsvětější Trojice na návsi v Obrnicích.
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Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
Při celkovém hodnocení kvality životního prostředí a jeho únosného zatížení se budeme držet
hlavních charakteristik dotčeného území :
•

Posuzované území4 se nachází v Ústeckém kraji

•

Nejbližší CHKO je oblast České středohoří ( cca 2,4 km JV)

•

V dotčeném území5 (na ploše zamýšleného záměru či v jeho těsném okolí) se nenacházejí
prvky ÚSES na regionální úrovni.

•

Posuzované území neleží v NP, CHKO, na ploše uvažovaného záměru nejsou vyhlášeny
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky či přírodní
památky. Posuzované území není součástí žádného přírodního parku.

•

Posuzované území není součástí soustavy NATURA 2000 (EVL)

•

Posuzované území je obydlené, ale plocha uvažovaného záměru se žádné zástavby
bezprostředně nedotýká, nejbližší obyt. stavba cca 700 m.

•

Na ploše zamýšleného záměru6 se nenacházejí žádné registrované kulturní či historické
památky

•

Dotčené území se nachází v oblasti silně antropologicky pozměněné

•

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na
proveditelnost záměru.

Dotčené území – území, jehož ŽP a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno provedením záměru nebo
koncepce (dle naši potřebu cca okruh do 3 km)
Posuzovaná lokalita, území – širší zájmové území (dle naši potřebu okruh cca 5 – 15 km)
Plocha zamýšleného záměru – konkrétní místo výstavby záměru (označené parcelním číslem)
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D.

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA
A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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1. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Zájmová lokalita (Obrázek č. 6, 7, 8) je vhodným místem pro realizaci obdobného záměru.
Negativní působení posuzovaného záměru na obyvatelstvo bude minimální. V úvahu
přicházejí možné vlivy hlukové zátěže (příloha – Dílčí studie a posudky č.1 Hluková studie),
či vlivy emisí z dopravy a provozu obalovny živičných směsí na celkovou imisní situaci
(příloha – Dílčí studie a posudky č.1 rozptylová studie). Tyto sledované veličiny jsou
hodnoceny samostatnými odbornými studiemi a jsou řešeny v samostatných kapitolách.

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Vliv na zdraví a bezpečnost obyvatel
V období provozu:
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
1. znečištění ovzduší emisemi z dopravy, z provozních stacionárních zdrojů
(spalování ZP či PB) či manipulace se vstupní surovinou )
2. emise hluku z provozních zdrojů a z doprovodné dopravy
Na základě závěrů odborných studií – RS a HS nelze uvažovat o možných vlivech záměru na
veřejné zdraví.

Vlivy sociálně - ekonomické
Ze sociálního a ekonomického hlediska lze konstatovat, že záměr bude mít pozitivní vliv, a to
hlavně s ohledem na nárůst pracovních příležitostí, očekává se zřízení 6 nových pracovních
míst. Pozitivní vlivy se projeví i v navazujících výrobních oblastech.
Z hlediska sociálně - ekonomického se bude jednat o vlivy spíše pozitivní.
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2. Vlivy na ovzduší a klima
Uvažovaný záměr výstavby obalovny přinese do dotčeného území nové zdroje znečišťujících
látek jako je plynový hořák, třídění kameniva, míchání směsi a sušení kde odtah spalin
sušícího bubnu je po filtraci zaveden do komína, dále pak nárůst automobilové dopravy
v lokalitě po příjezdových komunikacích. Na základě závěrů Rozptylové studie lze vyvodit
tvrzení, že výroba ani automobilová přeprava na ploše areálu obalovny a po příjezdových
komunikacích nezpůsobí nadměrné imisní zatížení lokality a nezpůsobí zde ani v součtu se
stávajícím imisním pozadím překračování imisních limitů posuzovaných znečišťujících látek.
Vlivy provozu výroby obalovny na ovzduší a klima v uvažované lokalitě lze považovat za
nevýznamné.

3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
Hluk
Hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č.148/2006 Sb. ze dne 15.března 2006 „O
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.
Hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe
navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. Hygienický limit
v ekvivalentní hladině akustického tlaku, s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického
tlaku A LAeq, T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní
době podle přílohy č.3 k tomuto nařízení.
Korekce na druh chráněného prostoru:
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor přičítá další korekce

0 dB
-10 dB.
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Pro obalovnu je s ohledem na denní provoz nutné dodržet ve venkovním prostoru limit
LAeq,T = 50 dB, a to ve vztahu k chráněným venkovním prostorům ostatních staveb
a chráněným ostatním venkovním prostorům.
Pro objektivní zhodnocení vlivů na hlukovou situaci byl zpracován odborný posudek (příloha
– Dílčí studie a posudky č.1).
Dle konečného zhodnocení na základě zpracovaných výstupů hlukové studie lze s určitostí
tvrdit, provozem posuzované obalovny v rozsahu řešeného zadání nedojde v řešené lokalitě k
nárůstu hlučnosti na referenčních bodech, které zahrnují veškeré nejblíže ležící chráněné
obytné objekty.
Tabulka – vliv provozu obalovny včetně vlivu dopravy
Referenční

x (m)

y (m)

body

LAeq,s (dB)

LAeq,8h (dB) LAeq,8h (dB) LAeq,8h (dB)

výstavba

pozadí

provoz

provoz+pozadí

1

583

422

43,2

52,2

37,9

52,4

2

843

1796

44,0

45,8

38,5

46,5

3

2258

1447

47,8

45,9

43,1

47,7

4

2807

1155

43,8

42,6

39,2

44,2

Referenční body:

1. Vtelno
2. Chánov
3. Obrnice
4. Patokryje
Vliv uvažovaného záměru na hlukovou situaci lze považovat za nevýznamný.

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Realizace stavby a provozu záměru nebude mít významný měřitelný vliv na vodu.
Vliv na vodu lze označit za nevýznamný.
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5. Vlivy na půdu
Realizace stavby nebude mít vliv na půdu z důvodů, že v minulosti posuzované území již
plně funkci kasáren. Území je plně kanalizované
Vliv na půdu lze označit za nevýznamný.

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Výstavba

a provoz obalovny a její obslužné komunikace jsou součástí již zastavěného

prostoru bývalých kasáren.
Vliv záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje lze tedy hodnotit jako nevýznamné

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vzhledem k charakteru lokality a způsobu jejího současného využití se nepředpokládají žádné
další přímé ani nepřímé vlivy na rostliny ani na živočichy. Není nutno přijímat žádná
minimalizační opatření.
Vliv záměru na faunu a floru lze označit za nevýznamný.

8. Vliv na systém NATURA 2000
Dle vyjádření KÚ Ústeckého kraje nebude mít výstavba Obalovny v bývalém objektu
Kasárna Obrnice vliv na území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. (příloha
str. 81)

9. Vlivy na krajinu
Krajinu dotčeného zájmového území lze považovat za území s málo výraznými hodnotami
krajinného rázu, jde spíše o území s krajinným rázem narušeným bývalými kasárnami, které
již řadu let jsou opuštěné a zanedbané.
Vlivy záměru na krajinu lze tedy hodnotit jako nevýznamné.
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10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky se u posuzovaného záměru nepředpokládají.
Jako negativní vliv na hmotný majetek by mohly být považovány časté průjezdy TNA – přes
silnici I/ 13 a I/27.
Vlivy záměru na hmotný majetek a kulturní památky lze tedy hodnotit jako nevýznamné.
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II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska

jejich

velikosti

a

významnosti

a

možnosti

přeshraničních vlivů
Ve srovnáním se současným stavem životního prostředí přicházejí v úvahu z hlediska
velikosti a významnosti jako nejzávažnější vlivy na hlukovou situaci a vlivy na ovzduší.
Vlivy na klima, povrchové a podzemní vody, na půdu, na horninové prostředí a přírodní
zdroje, na ekosystémy, na faunu a flóru, na hmotný majetek a kulturní památky jsou
nevýznamné.
Vzhledem k možnosti akustického znečištění prostředí a dále vlivu provozu záměru na imisní
situaci byly vypracovány podkladové studie (hluková a rozptylová studie), které podrobným
způsobem popisují a výpočty dokládají očekávané dopady na ŽP.
Pro větší objektivitu posouzení vlivů bylo vypracováno hodnocení.:
o posouzení impaktu v impaktové matici metodou číselného poměru (systém rating)
Tabulka - hodnocení podle dostupných informací metodou posouzení impaktu v impaktové matici
metodou číselného poměru
Hodnocení stavu
Současný stav =

Ovlivněné systémy a složky prostředí

bez vlivu

výsledný

Poznámka

0

A. Vlivy na obyvatelstvo
zdravotní rizika

0

0

sociální vlivy a ekonomické vlivy

0

+3

Turismus a rekreace

0

0

klimatické vlivy

0

0

imisní zátěž

-1

-1

B. Vlivy na složky prostředí (ekosystémy)
Ovzduší

Finance,

zaměstnanost,

podpora podnikání
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Hodnocení stavu
Současný stav =

Ovlivněné systémy a složky prostředí

bez vlivu

výsledný

Poznámka

Půda
vlivy na půdní poměry

0

0

vlivy na znečištění půdy

0

0

vlivy na vodní režim

0

0

vlivy na znečištění vod

0

0

Fauna

0

0

Flora

0

0

vliv na sídelní útvary

0

-1

vliv na zemědělství

0

0

vliv na vodní hospodářství

0

0

vliv na estetiku území

0

0

vliv na dopravní systémy

0

+1

Voda

živé organismy

C. Vlivy na antropogenní systémy
Nárůst dopravy

Rekonstrukce cest

tabulka - Stupnice pro posouzení impaktu v impaktové matici metodou číselného poměru (systém
rating) podle Studies and methodologies, Scoping and Guidelines, London 1981

Známka

Popis impaktu

+5

Vysoce dlouhodobý, nadměrně prospěšný ( nejvyšší možné ocenění)

+4

Vysoce prospěšný, avšak krátkodobě nebo rozsahem omezený

+3

Významně prospěšný, je však krátkodobý na velkém území nebo dlouhodobý na malém
území

+2

Méně prospěšný, je však dlouhodobý nebo na velkém území

+1

Méně prospěšný na omezeném území
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Známka

Popis impaktu

0

Žádný vliv

-1

Menší nepříznivé účinky na omezeném území

-2

Menší nepříznivé účinky, ale dlouhodobé nebo na rozsáhlém území

-3

Významné nepříznivé účinky, dlouhodobým působením na malém území nebo
s krátkodobým působením na velkém území

-4

Vysoce nepříznivé účinky s krátkodobým působením nebo na omezeném území

-5

Vysoce nepříznivé účinky s dlouhodobým a územně rozsáhlým vlivem (nejnižší možné
ohodnocení)

Z hlediska vlivu předmětné stavby na jednotlivé složky životního prostředí lze jejich
významnost hodnotit pro:

OBYVATELSTVO
Významně prospěšný, je však krátkodobý na velkém území nebo dlouhodobý na malém
území
EKOSYSTÉMY
Žádný vliv
ANTROPOGENNÍ SYSTÉMY
Žádný vliv

Možnost přeshraničních vlivů:

Vzhledem ke vzdálenosti od státních hranic zde nejsou podstatné vlivy hlukové zátěže ani
další jiné vlivy související s výstavbou a provozem obalovny živičných směsí.
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III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech
Pokud chápeme environmentální rizika jako soubor vlivů ohrožujících jednotlivé složky
prostředí, pak je nutná jejich analýza v určitém časovém období. Z logického hlediska byla
rizika prověřována v těchto etapách:
-

rizika při výstavbě posuzovaného záměru

-

rizika při samotném provozu posuzovaného záměru

-

rizika po překročení doby životnosti posuzované technologie

Při posuzování rizik bylo postupováno v souladu s platnou legislativou zejména dle zák.
č 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií a metodických pokynů MŽP ČR s touto
problematikou souvisejících. Při uvedení do provozu je nutné, aby investor důsledně
zpracoval provozní řády a bezpečnostní předpisy zejména s důrazem na ochranu lidského
zdraví a životní prostředí. Vzhledem k technologii se problémy v této oblasti nepředpokládají.

Rizika při výstavbě posuzovaného záměru
Rizika při výstavbě byla definována do následujících skupin:
• rizika znečištění vod ropnými látkami ze stavebních strojů
• rizika poškození půdního pokryvu nad únosnou míru – riziko eroze
• riziko nadměrného hluku
• riziko znečištění ovzduší zejména formou zvýšené prašnosti
• riziko pracovních úrazů a ohrožení života pracovníků
Všechna tato rizika jsou známa a pracovně právní předpisy a předpisy ochrany přírody s nimi
počítají. Při dodržování odpovídajících právních a technických norem jsou tato rizika únosná
a nevyžadují zvláštní opatření.
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Rizika při samotném provozu posuzovaného záměru
Při samotném provozu je rizika možno rozdělit do dvou základních skupin:
Subjektivní rizika se většinou týkají chyby obsluhy nebo špatné instalace technických
zařízení Tato rizika existují, jejich pravděpodobnost je stejná jako u ostatních technických či
elektrických zařízení. Zvláštní opatření není nutné realizovat.
Objektivní rizika se týkají živelních pohrom a nestandardních klimatických stavů.
Posuzované území není součástí zátopového území Q100.

Rizika po překročení doby životnosti posuzované technologie
Tato rizika souvisejí zejména s likvidací stavby, její demontáži a odvozu kovového odpadu.
Obchodní zákoník také řeší vytvoření povinné rezervy firmy, kdy nejnižší částka je stanovena
na 5% z ročního zisku firmy. Stanovami firmy se dá tato částka zvýšit. Tato rezerva by tedy
měla být k dispozici v případě ukončení činnosti a měla by být použita např. k likvidaci
objektu.
Podle zkušeností s obdobnými záměry doporučuje zpracovatel této dokumentace investorovi
vytvořit účet, na kterém by shromažďoval 5% zisku.
Je však nutné postupovat podle platných norem a zákonů v době ukončení životnosti
technologie.
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IV. Charakteristika

opatření

k prevenci,

vyloučení,

snížení,

popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Opatření směřující ke kompenzaci nebo vyloučení rizik a nepříznivých vlivů na životní
prostřední můžeme věcně i časově rozdělit do tří kategorií:
1. opatření realizovaná v průběhu zpracování projektové dokumentace
2. opatření realizovaná v době výstavby
3. opatření realizovaná v průběhu provozu
Je třeba zdůraznit, že všechna opatření vycházejí ze současného stavu situace a dostupných
technik a technologií. Opatření realizovaná zejména v průběhu provozu budou rozvíjena tak,
jak se budou korigovat poznatky o vlivu záměru na životní prostředí.
Principem pro stanovení konkrétních opatření je zásada předběžné opatrnosti. Protože se
podařilo skloubit proces zpracování projektové dokumentace s procesem zpracování
dokumentace vlivu na životní prostředí, jsou zde navrhovaná kompenzační opatření již
zapracována do projektové dokumentace.

Opatření realizovaná v době výstavby a provozu
Technická a přípravná opatření

Technická

opatření

by

měla

být

koncipována

jako

eliminační,

minimalizační

a preventivní. Za snad nejdůležitější opatření v tomto slova smyslu v době výstavby a v době
po uvedení stavby do provozu, je možno považovat :
o precizní provedení všech stavebních a montážních prací
o dokonalá technologická a pracovní kázeň na všech úsecích zvolené technologie
o pravidelné důkladné kontroly a precizní provádění údržby a případných oprav
celého technologického celku.
Při výstavbě je nutno dodržovat následující podmínky:
•

při výkopových pracích bude dbáno na minimální zábor kolem výkopu, vykopaný
materiál bude použit zpět na zásyp – nesmí být požadován jeho odvoz na skládku!
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Do okolních porostů nebude vjížděno žádnou technikou a nebudou zde zřizována zařízení
staveniště, ani deponie výkopů

•

výkopy budou vedeny tak, jak je uvedeno v PD ( projektové dokumentaci)

•

tech. zařízení využívající spalovacích motorů by měla splňovat emisní normu EURO 3

•

zvýšenou pozornost věnovat skrývání zeminy – v případě nálezu hrobů, kosterních
zbytků, keramiky apod. ihned informovat orgány památkové péče
Opatření na úseku vody

V zájmu minimalizace negativních vlivů předmětné stavby bude nezbytné zabezpečit :
•

řádnou technologickou přípravu

•

učinit veškerá dostupná opatření cílená k tomu, aby v žádném případě nemohlo dojít

ke

kontaminaci vody především látkami ropného charakteru
•

dodržovat zákaz mytí strojů, zařízení a motorových vozidel a čištění jejich součástí
naftou(!)

•

běžnou údržbu, drobné opravy a doplňování pohonných hmot a olejových náplní skříní
provádět zásadně v předem připraveném prostoru na manipulační ploše k tomuto účelu
určené a konstruované dle platných předpisů

•

staveniště vybavit potřebným množstvím sorbentů ropných látek (DN 1 Adsodan
Plus,CHEZACARB etc.)
Opatření na úseku odpadového hospodářství

•

třídit odpad dle kategorizace a z důvodů recyklace

•

specifikovat prostory pro shromaždování nebezpečných odpadů a případných ostatních
látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci provozu uvažovaného
záměru; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s
legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství
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veškeré odpady evidovat, případné překročení limitů odpadů je nutno zasílat „ Hlášení o
množství a nakládání s odpady“. Při případném překročení limitů produkce odpadu splnit
ohlašovací povinnost ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. Likvidaci provádět smluvně, u
subjektů k tomu oprávněných a vybavených příslušnými prostředky a zařízením
v souladu se zák. č. 185/2001Sb.
Opatření na úseku ovzduší

Prašnost
Prašnost bude negativně působícím faktorem především v době výstavby i v době provozu.
V tomto období bude nutné zaměřit pozornost především na :
•

řádné zakrytí (zaplachtování) přepravovaných stavebních materiálů a surovin, jež vykazují
sklony k prášení

•

úzkostlivě udržovat příjezdové komunikace v naprosté čistotě

•

v případě potřeby zvlhčovat povrch staveniště a příjezdové komunikace a zamezit tak
prášení při přejezdech strojů, zařízení a dopravních prostředků

•

zajistit ozelenění nezpevněných ploch a dbát o jejich údržbu

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

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

•

dokonalou organizaci práce vylučující :

•

zbytečné přejezdy dopravních prostředků, stavebních strojů a zařízení

•

běh jejich motorů naprázdno

•

tech. zařízení využívající spalovacích motorů by měla splňovat emisní normu EURO 3
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Opatření na úseku fyzikálního prostředí

Během celého období výstavby posuzovaného záměru bude nutné minimalizovat
technologickou hlučnost :
•

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

•

vhodnou organizací nasazení jednotlivých strojů a zařízení

•

omezením doby nasazení zdrojů hluku na dobu nezbytně nutnou

•

pracovní obsluhu zdrojů hluku vybavit odpovídajícími a předepsanými ochrannými
prostředky

•

technologická kázeň ( řádně pečovat a pravidelně kontrolovat komorový filtr a stav
filtračních pytlů)

•

dodržovat termíny kontrol, revizí a údržby

Vhodná opatření bude nutné v přiměřené míře použít i na příjezdových trasách. Projektová
dokumentace

bude obsahovat

konkretizaci

nasazení

veškeré

stavební technologie

a dopravních prostředků, včetně jejich vlivů na hluk a čistotu ovzduší.

Opatření na úseku horninového prostředí a půdy

•

Nově budované cesty i manipulační plochy budou vysypány materiálem místního původu
či materiálem podobných vlastností.

•

Bude realizována skrývka svrchní vrstvy půdy a vytvořena její deponie pro pozdější
rekultivaci stavebních záměrů či jiné využití v rámci rekultivací území

Případné kontaminované stavební materiály nebo půdy budou likvidovány v souladu se
zák.č. 185/2001 Sb. Eliminovat zbytečné přejezdy techniky po nezpevněných cestách a
četnost přejezdů zohlednit vzhledem k atmosférickým podmínkám (podmáčení při silných
deštích apod.)
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Opatření na úseku fauny a flóry

V posuzovaná lokalitě vzhledem k zjištěným rostlinným a živočišným druhům není nutno
přijímat žádná omezení ani navrhovat kompenzační či minimalizační opatření. V případě
nutného kácení stromů zajistit náhradní výsadbu v počtu min. 1 nový za 1 pokácený
jelikož lze negativní vlivy stavby na zjištěné rostlinné a živočišné druhy v podstatě vyloučit,
není navrhován monitoring negativních vlivů. V příadě kácení je nutno postupovat v souladu
se zákonem 114/1992 Sb. – kácení mimo vegetační období.

Ochrana zdraví obyvatelstva

•

Provést měření při zkušebním provozu pro potvrzení a upřesnění hlukových emisí

•

Udržovat technologická zařízení v perfektním technickém stavu tak, aby nemohlo
docházet ke zvýšení hlučnosti provozu

•

V případě prokázání překročení hygienických norem (při měření ve zkušebním režimu)
omezit provoz tak, aby normy byly dodrženy
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V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Ze strany zadavatele byly poskytnuty pouze ty podklady, které byly ve stadiu zadání
k dispozici. Mimo to získal zpracovatel další podklady a informace z dalších zdrojů, které
jsou uvedeny pod „Odborná literatura a podkladové materiály“
Při prognózování budoucího stavu byly brány v úvahu jednak existující studie, jednak byly
provedeny vlastní propočty a odhady. Při hodnocení současné a budoucí zátěže ovzduší byl
použit zpřesněný model SYMOS 97, upravený v roce 2003 dle platné legislativy na verzi
2003. Pro hodnocení hlukové zátěže byl použit programový produkt HLUK+ (firem JP Soft a
Enviroconsult Praha), který byl původně schválen do užívání dopisem hlavního hygienika
České republiky pod č.j.: HEM/510-3272-13.2.9695 ze dne 21. února 1996. Výpočetní
program byl upraven novelou pro výpočet hluku ze silniční dopravy z roku 1996. Uvedená
novela byla dále upravena v roce 2004.
Značnou výhodou zpracovatele předkládané dokumentace je znalost problematiky regionu.
Je možno konstatovat, že pro umístění uvažovaného záměru v dané lokalitě je k dispozici
dostatek podkladů, které umožňují provádět prognózy s dostatečnou vypovídající schopností.
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VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování dokumentace
Ke zpracování oznámení bylo dostatek podkladových materiálů a vycházelo se z realizace
obdobných záměrů. Z tohoto důvodu je oznámení zpracováno dle příl.č.4 zák. č. 100/2001 Sb.
a má náležitosti dokumentace. Specifikace vlivů záměru na ŽP byla provedena na základě
získaných podkladů oznamovatele, zpracovaných odborných studií v oblasti vlivů na
hlukovou a imisní zátěž a vlastních znalostí a zkušeností. Výhodou byla dobrá znalost
lokality. Úroveň posuzování vlivů na životní prostředí odpovídá rozsahu a kvalitě vstupních
údajů a informací. Předložená dokumentace je zpracována podle zákona č. 100/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, na současné úrovni poznání. Všechny dostupné informace o
současném stavu životního prostředí v zájmové lokalitě byly využity a do dokumentace
zapracovány.

Předpoklady nedostatků ve znalostech a neurčitostí:
§

Hodnocení imisí a hluku se provádí modelovými výpočty – zde je nutné
konstatovat, že každá výpočtová metodika může zahrnovat určité nepřesnosti.
Metody použité jsou vytvořeny na základě současného stupně poznání a nejsou a
ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, ale prognózou s přesností danou
současnými znalostmi. Při praktickém ověřování metod lze nalézt chybu do 20 % u
modelování znečištění ovzduší a ± 2 dB u hluku. Nutno zdůraznit, že jako vstupní
hodnoty pro výpočty v RS a HS byly zadávány hodnoty maximální (EIA vždy
posuzuje nejhorší možnou variantu) – přesto výstupní hodnoty splňují zákonné
limity.

§

V oblasti dopravy surovin a výrobků se vychází z určitých předpokladů na základě
údajů získaných v rámci projektové přípravy. V dané fázi jsou k dispozici poměrně
přesné údaje o objemech přepravy výrobků, materiálu, časové součinnosti, délce
nasazení strojů atd.
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Zpracovatel dokumentace se však domnívá, že měl k dispozici všechny potřebné údaje pro
objektivní vyhodnocení vlivů oznamovaného záměru na životní prostředí a že další
zpřesňující údaje, které mohou vyplynout z navazujících stupňů projektové dokumentace, se
nepromítnou do charakteristik vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. Míru
takovýchto neurčitostí spolu s nepřesnostmi modelových výpočtů lze hodnotit jako
přijatelnou s ohledem na rozsah posuzování a s přihlédnutím ke zkušenostem s podobným
hodnocením záměrů.
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E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO
ZÁMĚRU(pokud byly předloženy)
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Pro posuzování vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/200 1 Sb. přicházejí do
úvahy tyto varianty:
1. Aktivní varianta - navržený záměr
2. Nulová varianta - bez realizace záměru
3. Aktivní nulová varianta

ad 1) Jedná se o realizaci záměru výstavby a výroby živičných směsí v bývalém areálu
kasáren Obrnice Popis aktivní varianty včetně vstupů a výstupů je uveden v příslušných
kapitolách části B této dokumentace.
ad 2) Nulová varianta bez činnosti - bez realizace záměru je uvažována jako referenční
varianta určená pro srovnání vlivů záměru na životní prostředí.
ad 3) Aktivní nulová varianta spočívá v řešeni záměru pouze z hlediska technických potřeb a
nejsou zde zohledňovány požadavky ochrany životního prostředí. Tato varianta není
realizovatelná neboť odporuje platným předpisům v oblasti ŽP v ČR.

Pro posouzení vlivu na životní prostředí jsou uvažovány pouze dvě varianty a to:
1. Aktivní varianta - realizace navrženého záměru
2. Nulová varianta - bez realizace záměru
Za variantní řešení mohou být považovány různé rozsahy zastavěnosti dotčeného území a
různý poměr ploch v rámci skutečného využití (skladovací plochy, plochy parkoviště,
komunikace, zeleň). Změna takovýchto poměrů však nemůže ve svém důsledku ovlivnit
skutečný vliv na ŽP, který je dán záborem půdy a změnou dopravní situace. Variantní řešení
v tomto rozsahu není projektantem řešeno.

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto
zákona.
Obalovna živičných směsí Obrnice

Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:
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F.

ZÁVĚR

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto
zákona.
Obalovna živičných směsí Obrnice

Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:
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HERKUL a.s.
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Lze předpokládat, že realizace oznamovaného záměru včetně veškerých projekčně
navržených prvků pro eliminaci negativních vlivů a včetně navržených opatření vyplývajících
z předkládaného oznámení, přinese určité navýšení či zhoršení současných parametrů zátěží
vůči okolí. Bude se jednat především o:
•

Navýšení dopravy v těsném okolí

•

V dotčeném území budou přineseny nové zdroje znečišťujících látek

Podle provedených studií a dalších shromážděných údajů jsou však veškeré vlivy přijatelné.
Proto byly provedeny odborné studie na zjištění vlivů způsobené navýšením dopravy, tj.
možné navýšení hluku a emisí, z jejichž závěrů vyplývá, že možná navýšení budou nepatrná a
nebudou překračovat zákonné limity.
•

Uvažovaný záměr nebude mít na obyvatelstvo z hlediska veřejného zdraví žádný
podstatný vliv, z hlediska sociálně ekonomických vlivů jej lze hodnotit jako mírně
pozitivní.

•

Vlivy provozu výroby obalovny na ovzduší a klima v uvažované lokalitě lze považovat
za nevýznamné.

•

Vliv uvažovaného záměru na hlukovou situaci lze považovat za nevýznamný.

•

Vliv na vodu lze označit za nevýznamný.

•

Vliv na půdu lze označit za nevýznamný.

•

Vliv záměru na horninové prostředí

a přírodní zdroje lze tedy hodnotit jako

nevýznamné
•

Vliv záměru na faunu a floru lze označit za nevýznamný.

•

Vlivy záměru na krajinu lze tedy hodnotit jako nevýznamné.

•

Vlivy záměru na hmotný majetek a kulturní památky lze tedy hodnotit jako
nevýznamné.

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto
zákona.
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:
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Vzhledem k tomu, že se záměr ve složek životního prostředí, se neprojevuje významně
negativně, je možné konstatovat, že
záměr je při splnění podmínek a navrhovaných opatření
v kapitole „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení , snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů“

v dané lokalitě z hlediska vlivu na životní prostředí realizovatelný.

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto
zákona.
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

G.
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Obalovna živičných směsí Obrnice
HERKUL a.s.
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VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto
zákona.
Obalovna živičných směsí Obrnice

Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:
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HERKUL a.s.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417633256,,731 411 700,
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Záměrem investora je výstavba moderní obalovny živičných směsí. Hlavními surovinami
potřebnými k výrobě obalovaných drtí je kamenivo a asfalt, a to v předpokládaném
zpracovávaném množství 80.000 t/rok při průměrném denním výkonu cca 500t.

Pro účely zpracování tohoto oznámení byla zvolena věžová obalovna firmy. AMMANN
Asphalt GmbH, Alfeld (SRN). Obalovna Uniglobe 160 o maximálním výkonu 160 t/hod
(vlhkost kameniva 4 %). Jméno Ammann má na trhu obaloven své jméno.Firma má
v současnosti na českém trhu své servisní pracovníky, jejichž úkolem je inovace firemní
know-how. Dále firma nabízí partnerství po celou dobu životnosti obalovny. Po ukončení
životnosti bývá většinou nahrazena novou, modernější.
Technologické zařízení využívá maximálně energie i suroviny, je vybaveno účinným
odprašovacím zařízením, odsáváním znečišťujících látek, a garantuje požadované výstupní
hodnoty na ochranu životního prostředí. Výrobní proces je řízen automaticky pomocí
mikroprocesoru, statistické shromaždovaní je samozřejmostí. Pro zajištění provozu obalovny
je v areálu kromě vlastního technologického zařízení navržen provozní a sociální objekt,
váhy, skládky kameniva, zpevněné plochy, oplocení s vjezdem do areálu, přípojky a vnitřní
rozvody inženýrských sítí.

Daná lokalita se jeví z pohledu investora jako optimální, zejména z hlediska dostupnosti
surovin na novou výrobnu, byla vybrána také s ohledem na budoucí potřeby regionu.Volba
lokality nebyla tedy volbou náhodnou, ale byla výsledkem podrobného průzkumu v dané
oblasti. Zájmové území bylo v minulosti využíváno jako vojenská základna armády ČR. Celé
území je rozděleno na čtyři plochy. Areál obalovny se nachází na p.č. 111/1 v k.ú. Chánov.
Námi popisované území je plocha č.1( obrázek 9, 10)
V případě skončení využívání obalovny v této lokalitě lze předpokládat, že území bude i
nadále využívané jako průmyslová oblast dle limitů ÚPD.

Plocha budoucího areálu není cenná z hlediska přírodního ani historického a nenacházejí se
zde žádné objekty, které by bylo nutné odstranit. Vlivy na životní prostředí lze hodnotit
celkově jako nevýznamné, stejně tak jako vlivy na strukturu a funkční využití území.

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto
zákona.
Obalovna živičných směsí Obrnice

Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:
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H.

PŘÍLOHA

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto
zákona.
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:
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Obalovna živičných směsí Obrnice
HERKUL a.s.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
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Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno dle §45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/ 2004 Sb.

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto
zákona.
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:
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Obalovna živičných směsí Obrnice
HERKUL a.s.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417633256,,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru hlediska územně plánovací
dokumentace

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto
zákona.
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:
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Obalovna živičných směsí Obrnice
HERKUL a.s.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
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Stanovisko Obce Obrnice k záměru „Obalovna živičných směsí Vtelno“.

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto
zákona.
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:
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Obalovna živičných směsí Obrnice
HERKUL a.s.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417633256,,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Stanovisko Báňského úřadu v Mostě k záměru „Obalovna živičných směsí Vtelno“.

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto
zákona.
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:
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Obalovna živičných směsí Obrnice
HERKUL a.s.
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Stanovisko KUÚK ohledně umístění záměru na CHLÚ.

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto
zákona.
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:
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Obalovna živičných směsí Obrnice
HERKUL a.s.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417633256,,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Obrázek č. 6 – mapa širších vztahů – červeně označeno zájmové území

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto
zákona.
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:
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Obalovna živičných směsí Obrnice
HERKUL a.s.
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Obrázek č. 7 – zájmové území – zájmové území označeno červeně označeno

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto
zákona.
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:
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Obalovna živičných směsí Obrnice
HERKUL a.s.
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Obrázek č. 8 – ortofotomapa zájmového území s vyznačeným umístěním záměru

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto
zákona.
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:
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Obalovna živičných směsí Obrnice
HERKUL a.s.
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Obrázek č. 9– Zákres zájmového území do katastrální mapy s vyznačeným umístěním
záměru

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto
zákona.
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:
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Obalovna živičných směsí Obrnice
HERKUL a.s.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417633256,,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Obrázek č. 10 – Zákres zájmového území do katastrální mapy, rozčlenění bývalých
kasáren ČR Obrnice

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto
zákona.
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:
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Obalovna živičných směsí Obrnice
HERKUL a.s.
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info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Obrázek č. 11– Obalovací souprava živičných směsí- výkres č.1

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto
zákona.
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:
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Obalovna živičných směsí Obrnice
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Obrázek č. 12 – Obalovací souprava živičných směsí – výkres č.2

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto
zákona.
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:
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Obalovna živičných směsí Obrnice
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Obrázek č. 13 – Obalovací souprava živičných směsí – zastavovací studie
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1. Ing. Čestmír Ondráček - Základní biologický inventarizační průzkum (cévnaté
rostliny, obratlovci, vybrané skupiny bezobratlých) – v bývalém areálu kasárna ČR –
U Obrnic - „OBALOVNA ŽIVIČNÝCH SMĚSÍ“ – červen 2008.

2. Ing. Josef Talavašek – Rozptylová a hluková studie, červenec 2008 „Obalovna
živičných směsí - Obrnice“, Držitel osvědčení MŽP o autorizaci podle zákona č.
86/2002 Sb. č.j. : 457/820/08/DK ze dne 12.2.2008, a držitel osvědčení MŽP o
autorizaci č.j.: 46984/ENV/06 ze dne 21.07.2006.

3. Ing.. Karel Studecký – Odborný posudek č. 41/2008, „Obalovna živičných směsí –
areál bývalých kasáren Vtelno“, červenec - 2008, autorizovaná osoba ke zpracování
odborných posudků dle zákona č. 86/2002 Sb, rozhodnutí MŽP č.j.:
2140/740/03/MS ze dne 8.7.2003.

Dílčí studie a posudky
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Odborná literatura a podkladové materiály
1. Anonymus: Energie-kde ji vzít?.-EkoWATT Praha. 1996
2. Aamec V. a kol.: Doprava, zdraví a životní prostředí. Grada. Praha 20007
3. Biogeografické členění České republiky (M. Culek (editor) a kolektiv, Enigma,Praha,
1995)
4. Bejček, Šťastný: Fauna Bílinska, GRADA Publishing 2000
5. Bejček, Šťastný: Flora Bílinska, GRADA Publishing 2000
6. Culek M. a kol.: Biogeografické členění České rpubliky. Praha 198
7. Doc.MUDr. Havránek J.a kol: Hluk a zdraví.Avicenum 1990
8. Ekonomické hodnocení přírodních stanovišť v ČSSR (Dušek, Korbini; závěrečná
zpráva )K - 4 - 3/4; ČSAV Praha; 1986)
9. Kára J, Adamovský R:Praktická příručka-obnovit.zdroje energie.-MZE ČR, Praha, 1993
10. Materna J. a kol: Zemědělství a lesní hospodářství v oblastech se znečištěným
ovzduším. Praha, SZN 1987
11. Projektová dokumentace Hodnocení vlivu investic na životní prostředí - vícekriteriální
analýza EIA (J. Říha; ACADEMIA; 1995)
12. Svazek ročenek Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP ČR; poslední ročníky)
13. Tebodin: Návrh krajského programu zlepšení kvality ovzduší, Krajský program
snižování emisí a imisí, Krajský program pro zlepšení specifických problémů Ústeckého
kraje, 2003
14. Tomášek M.: Půdy České republiky, Český geologický ústav, Praha 2000
15. Chráněná území ČR , Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
16. Technické výkresy, technická zpráva
17. mapové přílohy zadání stavby
18. vlastní blíže neidentifikovatelné materiály
19. konzultace s odborníky - speciality některých, významně dotčených oblastí
INTERNET:
§
§
§
§
§
§
§
§

Český statistický úřad. Dostupné z: <http:// www.czso.cz>
Mapový portál CENIA. Dostupné z: <http://geoportal.cenia.cz>.
Ministerstvo životního prostředí, oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší: Dostupné
z http://www.env.cz>.
Krajský úřad ústeckého kraje. Dostupné z <http://kr-ustecky.cz>.
Český hydrometeorologický ústav. Dostupné z <http://www.chmu.cz>.
Český ústav zeměměřičský a katastrální. Dostupné z <http://nahlizenidokz.cz.>
Oficiální stránky města Obrnice. Dostupné z: http:// www.obrnice-mesto.cz
Regionální internetový magazín. Dostupné z : http://www.e-region.cz
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Právní předpisy a normy:
o Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.
o Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
o Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
o Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
o Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů.
o Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací.
o Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
o Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského
půdního fondu.
o Vyhláška č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích.
o Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.
o Zákon č. 258/2001 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
o Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.
o ČSN ISO 9613-2: Akustika – Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru – Část 2:
Obecná metoda výpočtu.
o Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých dalších zákonů, resp.
o Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých zákonů (nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České
republiky k Evropské unii v platnost)
o Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií
o Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
o Nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti
chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a
vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek
o Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací
o Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky
z hlediska emisí hluku

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.4 tohoto
zákona.
Obalovna živičných směsí Obrnice

Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

97/100

HERKUL a.s.
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417633256,,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Přehled zkratek
AOPaK
ÚSES
NR ÚSES
R ÚSES
NRBC
RBC
NRBK
VKP
ZPF
ČOV
SČVK
ULK
KÚÚK
PD
ŽP
ČHMÚ
ZPF
TTP
BPEJ
EO
REZZO
ZCHÚ
CHOPAV
CHLÚ
PO
EVL
KOD (SOD, OD)
CHOPAV
ZP
PB
RD
RS
HS
k.ú
č.p.

Agentura ochrany přírody a krajiny
územní systém ekologické stability
nadregionální územní systém ekologické stability
regionální územní systém ekologické stability
nadregionální biocentrum
regionální biocentrum
nadregionální biokoridor
významné krajinné prvky
zemědělský půdní fond
čistírna odpadních vod
Severočeské vodovody a kanalizace
Ústecký kraj
Krajský úřad ústeckého kraje
projektová dokumentace
životní prostředí
český hydrometeorologický ústav
zemědělský půdní fond
trvalý travní porost
bonitovaná půdně ekologická jednotka
ekvivalentní obyvatel
registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (kategorie 1-4)
zvláště chráněná území
chráněná oblast přirozené akumulace vod
chráněné ložiskové území
ptačí oblast
evropsky významná lokality
kriticky (silně, ohrožený) ohrožený druh
chráněná oblast přirození akumulace vod
zemní plyn
propan-butan
rodinný dům
rozptylová studie
hluková studie
katastrální území
číslo parcelní

Dotčené území – území, jehož ŽP a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno
provedením záměru nebo koncepce (dle naši potřebu cca okruh do 3 km)
Posuzovaná lokalita, území – širší zájmové území (dle naši potřebu okruh cca 5 – 15 km)
Plocha zamýšleného záměru – konkrétní místo výstavby záměru (označené parcelním
číslem)
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Zpracovatel

Vypracoval:
Mgr. Luboš Motl, Okružní 314, Meziboří – držitel autorizace č. 1522/243/OPVŽP/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o.
Jiráskova 413, Litvínov 436 01
Tel.: 476731518-21
Fax.: 476 731 517
E-mail: info@ees-servis.cz

V Litvínově 31. 7.2008

…………………………………………
Autorizaci podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o

posuzování vlivů a životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) vydalo MŽP
ČR dne 15.9.1999, Č.j.:1522/243/OPVŽP/99
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