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Úvod
Pro stavbu ”Výstavba výrobního areálu krmných kvasnic na p. č.PK 121, 124, k.ú.
Čížkovice”, která je v současnosti projekčně připravována ve stupni dokumentace pro územní
řízení, je zpracováno oznámení dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí.
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací
řízení) - bodu 8.5 Drožďárny s kapacitou větší než 1 000 t.
a podlimitní záměr bodu 10.6 Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o
celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích míst v součtu pro celou stavbu.

Areál výrobny krmných kvasnic
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A. Údaje o oznamovateli
Investor a oznamovatel záměru
TY invest group s.r.o.
Vřesová 684/12, 80 00, Praha 8
26468204
CZ26468204

Sídlo
IČ
DIČ
Oprávněný zástupce oznamovatele

Ing.Andrei Novik
Tel.: +420 777 078 075
Fax.: +420 222210507
e-mail info@jetchem.cz

Projektant
Sídlo
IČ

Ing.Stanislav Jareš
Nábřeží 1.máje 1935, 397 01 Písek
48245836
Tel.: +420 605149455
jares.stanislav@seznam.cz

B. Údaje o záměru
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Výstavba výrobního areálu krmných kvasnic na p. č.PK 121, 124, k.ú. Čížkovice
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací
řízení) podlimitní záměr bodu 8.5 Drožďárny s kapacitou větší než 1 000 t .
a podlimitní záměr bodu 10.6 Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o
celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích míst v součtu pro celou stavbu

2. Kapacita (rozsah) záměru
Celková výměra stavebních pozemků záměru
5521 m2
Objekt výrobní haly (hala, sklad, šatna, administrativa)
Zastavěná plocha
864 m2
Obestavěný prostor
6400 m3
Objekt skladu hotových výrobků
540 m2
Zastavěná plocha
Obestavěný prostor
3500 m3
Produkce krmných bílkovin
8 000 tun/rok
3. Umístění záměru

Kraj Ústecký
Obec Čížkovice
k.ú. Čížkovice, p.č. KN 124/1, 124/2 (PK 121, 124)
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4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými,
připravovanými, uvažovanými)
Předmětem stavby je realizace stavby areálu pro výrobu krmných kvasnic na území obce
Čížkovice v k.ú. Čížkovice. Stavba je navržena na pozemcích KN 124/1 a 124/2 (PK 121,
124) v blízkosti místní komunikace do obce Sulejovice, která vede v souběhu se silnicí I/15.
Areál bude dopravně napojen na uvedenou místní komunikaci se sjezdem z této komunikace
na napojovací komunikaci na silnici I/15. Dle projektu bude provedeno prodloužení místní
komunikace a napojení nájezdovým obloukem na místní komunikaci. Napojení bude
korespondovat se stávajícím výškovým profilem stávající komunikace směrem k cementárně.
Areál pro výrobu krmných kvasnic obsahuje dva stavební objekty – objekt výrobní haly se
skladem, šatnou a administrativou a sklad hotové výroby. Zároveň bude provedeno napojení
areálu na inženýrské sítě a obslužnou komunikaci. Celková produkce krmných bílkovin bude
8 000 tun za rok.
Navržené vnitrní komunikace a plochy budou určeny pro dopravní obsluhu areálu –
zásobování a výdej hotové produkce.
Záměr je v souladu se schváleným územním plánem obce Čížkovice. Stavba je navržena
na ploše průmyslové zóny Čížkovice – lokality A. V prostoru lokality A je dle územního
plánu možné v daném území realizovat výstavbu výrobního charakteru, zahrnující výrobu,
podnikatelské areály, sklady, komerční a nekomerční služby, administrativu.
Předkládaný záměr je vhodným využitím území včetně jeho technické a dopravní
infrastruktury.
Pozemek navržený pro stavbu je velmi mírně svažitý, část pozemku je se sklonem k
jihovýchodu. Dopravní obsluha areálu bude zajištěna napojením na stávající obslužnou
komunikací (č.p.641/1) v návaznosti na komunikace stávající v jižně od zájmového území.
Dopravní připojení bude řešeno v souladu s územním plánem obce Čížkovice. V
rozpracovanosti bude navrhované dopravní napojení zpracovatel projektu konzultovat
s příslušným odborem dopravy a dopravním inspektorátem.
Zásobování navrhovaného areálu elektrickou energií bude řešeno napojením na stávající
vedení VN.
Zásobování vodou bude provedeno vybudováním vodovodní přípojky IPE DN 32 mm na
stávající vodovodní řad LT DN 250 který je veden souběžně přilehlé komunikace.
Kanalizace bude řešena napojením na ČOV s odvodem odpadních vod do přilehlé vodoteče.
Pro zásobování nového areálu plynem bude od stávajícího VTL plynovodu DN 500 ID
842337 Lahovice-Lovosice, vybudována VTL přípojka DN 80 v délce cca 265 m k místu
odběru a navazující odběrné plynové zařízení. Napojení bude provedeno navrtávkou. Hlavní
uzávěr plynu (HUP) bude umístěn na hranici pozemku. Místo připojení v terénu bude
upřesněno ve spolupráci s technikem VTL plynárenských zařízení.
Předmětná lokalita se nenachází v chráněné krajinné oblasti (CHKO) ani nezasahuje na území
národního parku. Lokalita, jejíž zátěž je posuzovaná v této studii, se nachází jihozápadně od
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Lovosic, v sousedství CHKO České středohoří. Hranice CHKO leží západně od silnice č.
I/15.
Záměrem nebudou dotčeny lokality soustavy NATURA 2000, jak vyplývá z vyjádření
Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (viz část
F.Doplňující údaje).
Pásma hygienické ochrany vodního zdroje nebudou záměrem dotčeny. Lokalita se nenachází
v záplavovém území. Záměr není umístěn v chráněné oblasti přirozené akumulace vod
(CHOPAV).
V řešeném území se nenachází žádné významné architektonické ani historické památky, které
by mohly být dostavbou či provozem areálu a jeho vlivy negativně dotčeny.
Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá kumulace s jinými záměry.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp.odmítnutí
Záměr investora je vyvolán podnikatelským záměrem investora realizovat výrobu krmných
kvasnic. Investor uvažuje s využitím pozemků pro výstavbu výrobního areálu krmných
kvasnic. Řešení vychází z konfigurace terénu a z možností napojit toto území na obecní
infrastrukturu.
Jedná se o výstavbu areálu obsahující: výrobní objekt (výrobní hala, sklad, šatny,
administrace) objekt skladu hotové výroby, příjezdové, obslužní komunikace a parkoviště.
Lokalita v území tvoří obdélník vymezený stávající komunikací č.p. 641/1, stávající obslužní
komunikací k betonárce, hranice katastru obce Čížkovice, a pozemkami p.č.PK 123/1, 123/2,
123 a 120 (orná půda).
Při přípravě záměru na základě podmínek územně plánovací dokumentace, uspořádání ploch
v dané lokalitě, souvisejících ploch, tvaru stavby, možnosti respektování a napojení
inženýrských sítí, napojení na komunikační systém a požadavky na provozní uspořádání
stavby bylo přistoupeno k záměru využít předmětnou lokalitu pro realizaci. Na základě
zhodnocení možnosti umístění stavby v dané lokalitě nebyl v současnosti již záměr řešen
geograficky variantně.
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány následující varianty :
1. Nulová varianta
2. Varianta předkládaná oznamovatelem
Nulová varianta
Varianta nulová by předpokládala ponechání plochy v současném stavu. Nulová varianta je
možná, neumožňuje realizovat podnikatelský záměr investora, který je v souladu s územně
plánovací dokumentací obce.
Z hlediska vlivu na životní prostředí je tato varianta možná. Otázku případného vlivu
například jiné stavby nebo jiného řešení lokality celého prostoru na životní prostředí nelze
nyní posoudit. Vázala by se k jiné aktivitě.
Varianta předkládaná oznamovatelem
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Žádná činnost související se stavebními pracemi není ekologicky optimální, může být
přijatelná. Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné za přijatelnou považovat a je
možno ji hodnotit jako vhodnou za předpokladu uplatnění všech doporučení a navrhovaných
opatření. Jako takovou lze považovat tu činnost, která eliminuje nepříznivý vliv jednotlivých
záměrů na životní prostředí a zároveň umožňuje realizaci záměru investora a v konečném
důsledku i zájmu zabezpečení služeb odběratelům.
V případě zájmové lokality je třeba stavbu provést tak, aby tato odpovídala požadavkům na
minimalizaci vlivů provozu na životní prostředí v oblasti stavební a následně provozní.
Minimalizace vlivu provozu stavby je technicky realizovatelná a je nutné určit parametry
minimalizace uvedených impaktů. Stavba bude napojena na stávající technickou
infrastrukturu a řešena v souladu s celkovým řešením dopravního systému v předmětném
území. Je v souladu s územním plánem obce, bude umístěna ve stávajícím areálu plochy
průmyslové výroby – lokality A.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Předpokládané členění záměru na stavební objekty




S01 Výrobní hala, sklad, šatny, administrace.
S02 Sklad hotové výroby.
Dopravní řešení

Výše uvedené objekty charakterizují řešenou stavbu s vymezením možného rozsahu řešené
problematiky.
Příprava stavby
V rámci přípravy území pro výstavbu bude provedena skrývka kulturních zemin.
Urbanistické a architektonické řešení
Navrženo je umístění tradiční technologie s důrazem na místní dodavatelské možnosti bez
větších nároků na mechanizaci.
V areálu jsou navrženy dva typy hal, výrobní hala, sklad, šatny, administrace (SO1) a sklad
hotové výroby (SO2), v obou případech jde o montované ocelové konstrukce.
Výrobní hala
První hala rozdělena na tří úseky: výrobní hala, balírna – sklad hotové produkce, šatny,
laboratoř a administrace. Sklad hotové výroby tvoří jeden prostor.
Architektura objektu sleduje snahu po jednoduchosti a účelnosti, je výrazem funkce budovy.
Venkovní řešení: sestává převážně ze zpevněných dopravních ploch, bude však doplněno o
zeleň. Venkovní plochy pro pěší budou dlážděny zámkovou dlažbou, obslužná plocha,
parkoviště je navržena ze štěrkodrti. Výškové „usazení“ objektu vzhledem k výškovým
poměrům dané lokality bude řešeno konkrétními projekty v dalších stupních projekční
dokumentace. Obecně lze říci, že venkovní plochy budou cca o 40 cm níže vzhledem
k podlaze objektu. Konstrukce stěn objektu SO1 je navržena ze zateplených stěnových
panelů, konstrukce stěn objektu SO2 z stěnových panelů bez zateplení.
Okna, dveře a vrata budou ocelová nebo plastová, totéž platí i pro světlíky. Sokl v obou
objektech bude tvořen pohledovým betonem. Klempířské prvky budou z pozinkovaného
plechu s pozdějším nátěrem.
Venkovní úpravy spočívají ve vytvoření zpevněných dopravních ploch, parkovišť a ploch se
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zelení.
Údaje o provozu a výrobě
Počítá se s ekologicky nezávadnou výrobní technologií. Bude se jednat o výrobu bílkovinných
krmiv z otrub a mouky.
Počet zaměstnanců
• provozní část 18 osob
• tří směny provoz (polovina mužů, polovina žen)
• administrativní část 5 osob a vedoucí
Řešení z hlediska požární bezpečnosti
Požární zpráva bude součástí projektové dokumentace.
Realizace stavby nebude vyžadovat zvláštní nároky. Pozemek je částečně zainvestován, nebo
je s možností napojení na veřejné sítě. Příjezd je dobrý, skládka materiálu bude na vlastním
pozemku. Stavba může být realizována v průběhu jedné stavební sezony.
Základní údaje
Tabulka č.1
Objekt
Objekt SO 1 – výrobní hala
Objekt SO 2 – sklad hotových výrobků

Zastavěná plocha
m2
864
540

Obestavěný prostor
m3
6 400
3 500

Dopravní řešení
Dopravní obsluha areálu bude zajištěna napojením na stávající obslužní komunikací
(č.p.641/1) v návaznosti na komunikace stávající v jižní části lokality. Dopravní připojení
bude řešeno v souladu s územním plánem obce Čížkovice a v rozpracovanosti bylo
konzultováno s příslušným odborem dopravy a dopravním inspektorátem.
Napojení z místní komunikace bude provedeno na stávající místní komunikaci – nájezd na
silnici I/11. Ve směru na obec Sulovice bude jízda nákladních vozidel zakázána dopravní
značkou „přikázaný směr jízdy“.
Pro obsluhu areálu bude zajištěno parkování nákladních (TIR) a osobních automobilu.
Počet nákladních automobilů
Počet osobních automobilu

2 až 4 denně
5 až 7 denně

Technologie
Vlastní technologický postup je možné rozdělit na:
 Příprava surovin a materiálů
 Příprava obilného substrátu pro fermentaci – tepelné zpracování,
cukernatění, fermentace
 Očkování fermentorů kvasnicemi
 Příprava na sušení
 Sušení krmných kvasnic
Příprava surovin a materiálů
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Surovinou jsou otruby a mouka, obilí a obilní odpady. Suroviny se skladují odděleně ve
vertikálních silech na otruby a zrní a na mouku.
Živným roztokem pro přípravu živného prostředí je diamofosfát nebo amofosfát. Tyto jsou
dodávány v suchém stavu (pytle), otevírají se až v rezervoárech. Čpavková voda je
skladována v nádržích a přečerpává se na fermentaci čerpadlem. Na vyplachování zařízení se
používá hydroxid draselná KOH. Používání KOH umožňuje navracet promývací vodu do
zařízení.
Pokud se vyskytne pěnění, používají se odpěňovací prostředky. Jako odpěňovací prostředky
se používá Propiol B – 400), je možné používat rovněž rostlinný tuk (řepkový olej, odpady ze
slunečnicového oleje). Potřena odpěňovacích prostředků je malá.
Technologická voda se do procesu fermentace dodává ze zásobníku. Počáteční plnění vodou
se provádí z vodovodu, poté se naplňuje navracenou vodou z odpařovací stanice.
Příprava obilného substrátu pro fermentaci – tepelné zpracování, cukernatění, fermentace
Otruby a mouka se přivádějí pararelními proudy na míchání s vodou do horizontálně
umístěného směšovače. Procházejí magnetickým oddělovačem na rozmělnění. Dávkovače
automaticky dovažují potřebné množství otrub a mouky a dodávají je do směšovače. Na 1,4 t
obilných odpadů je potřeba 7 tun vody za hodinu.
Voda v nádrži zásobníku se udržuje při teplotě 55-60oC pomocí vroucího kondenzátu, který
se navrací do odpařovací stanice. Při prvotním plnění je možný doohřev párou z kotelny.
Ze směšovače se suspenze suroviny dostává do mezinádrře. Dojde k nabobtnání škrobu a
suspenze se přečerpává přes tepelný výměník, kde se ohřívá na 70oC na další ohřev párou do
čerpadla (zde se přivádí pára z kotelny nebo nadbytečná pára ze sušičky). Z čerpadla se
suspenze zahřátá na 95 – 98 oC přečerpává přes trubkový zásobník. Zde dojde k plnému
rozkladu škrobu. Objem trubkového zásobníku je vypočten na přečerpávání suspenze
rychlostí 9 m3/hod.
Z trubkového zásobníku suspenze postupuje do tepelného výměníku, kde odevzdá teplo
vstupující suspenzi, ochlazuje se na 75oC a následně se dostává do přístroje vakuového
ochlazování. Zde se ochladí na 58oC a zároveň cukernatí.
Použito je vakuové ochlazování proto, aby se suspenze ochladila na požadovanou teplotu
58oC okamžitě, což podporuje činnost enzymů při cukernatění škrobu. Vakuové chlazení
zahrnuje sběrné zařízení, skládající se z nádrže o objemu 0,55 – 1 m3 (ve výšce 10 m), na této
nádrži je umístěn tepelný výměník pro kondenzaci par (studená voda dodávána ze suché
chladící věže). Další nádrž je umístěna ve výšce 0 m. Obě nádrže jsou spolu propojeny
tlakovou trubkou, kterou se suspenze ochlazená na 58oC přemísťuje z vrchní nádrže do
spodní. Ve spodní nádrži probíhá cukernatění.
Do nádrže, kde probíhá cukernatění, se čerpadlem s dávkovačem dodává roztok enzymů.
Suspenze obilné suroviny se mísí s enzymy a dochází ke štěpení škrobu na cukry.
Cukerný roztok je připraven k fermentaci.
Očkování fermentorů kvasnicemi
Výroba krmných kvasnic začíná kultivací kvasnicové kultury v laboratoři. Připravuje se až
10 l kvasnicové suspenze. Následně se kvasnice přeočkovávají do fermentorů na separaci
čisté kultury 100 litrů.
Po vypěstování této kultury se přemísťují do fermentoru o objemu 10 m3. Následně se spustí
průmyslový fermentor, Fermentor se vyplachuje, připravuje se automatizace, čerpadla,
provzdušnění. Fermentor se plní provozním roztokem cukrů z nádrže, kde probíhá
cukernatění a po ukončení procesu pěstování kvasnic se fermentor vypouští do nádrže.
Systém čisté kultury plní (10-20 %) plní roztok cukrů, způsobují opakující se rašení očkovací
kultury kvasnic až k vývodu do systému průmyslového fermentoru.
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Množství přiváděného vzduchu do fermentoru zabezpečují dmychadla ve fermentorech čisté
kultury a v průmyslovém fermentoru. Vzduch z fermentoru se čistí od kapek vody a nečistot
ze zařízení – chladič upotřebeného vzduchu, objemový rozdělovač, kde se odděluje vlhkost
s mikroorganismy. Vzduch se vypouští a voda se čerpadlem odčerpává do směšovače (míchá
se s moukou).
Kvasnicová suspenze se nepřetržitě přečerpává z průmyslového fermentoru na další
zpracování.
Příprava na sušení
Kvasnicová suspenze je přiváděna do I.stupně odpařovací stanice v množství 9 m3/hodinu.
Navržena je nucena cirkulace, která dovoluje zvýšit dobu využívání tepelných výměníků na
30 dní. Při naplnění cirkulačního systému (I., II.a III.stupeň) se sepnou cirkulační čerpadla a
pára o teplotě 102oC se přivede z kotelny do tepelných výměníků. Při dosažení potřebné
koncentrace na výstupu (III.stupeň) přepíná zařízení na automatický režim. Odpařená
kvasnicová suspenze se shromažďuje v nádrži a je následně poslána ke konečnému vysoušení.
Sušení krmných kvasnic
Proces sušení probíhá bez vypouštění zplodin do ovzduší. Suspenze kvasnic s obsahem
suchých látek do 55 % se předběžně míchá se suchými kvasnicemi do vlhkosti 25-29 %,
vzniknou granule o průměru 3-4 mm a následně se posílají do granulátoru a granule jsou
podávány do sušící pece. Sušení zde probíhá v přehřáté páře při atmosférickém tlaku.
Zchlazený a vysušený produkt postupuje do balícího zařízení,

Zdravotní instalace
Vodovod
Na pozemek bude zhotovena vodovodní přípojka ze stávajícího vodovodního řadu (LT DN
250 mm.), který je veden souběžně přilehlé komunikaci. Přípojka bude zhotovena
navrtávacím pasem spolu s podzemním šoupětem DN 25 se zemní soupravou. Přípojka bude
zhotovena z lPE 32. Na přípojce bude připevněn signalizační vodič a ten bude vodivě
propojen s celým vodovodním řadem. Ukončen bude ve vodoměrné šachtě. Na pozemku, jak
je znázorněno v situaci, bude na přípojce osazena vodoměrná šachta s vodoměrnou soupravou
DN 25. Přípojka bude vedena v nezamrzne hloubce 1 500 mm do objektu. V objektu bude
přípojka redukována na potrubí PPH 25. Tam bude napojena na zásobovací vodní nádrž
objemem 7000 litru od které bude rozvedena k jednotlivým zařizovacím předmětům.
Vodovodní potrubí bude vedeno v drážkách v podlaze. Tyto drážky budou mít rozměry 100 x
100 mm. Veškeré rozvody vody budou odizolovány izolací v tloušťkách příslušejících daným
dimenzím jednotlivých potrubí a teplotě médií jím protékajícím.
Kanalizace splašková
V místě není v současné době kanalizace, počítá se s její výstavbou výhledově. Do té doby
musí být objekt odkanalizován způsobem:
• Odkanalizování přes čistírnu odpadních vod s přepadem do nedaleké
vodoteče
Dešťové vody ze střech objektu budou svedeny na terén.
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Ohřev TUV
Pro administrativní část je navržena nová plynová kotelna jejíž součástí bude i ohřev TUV.
Ohřev bude proveden nepřímotopným zásobníkovým ohřívákem TUV, které bude umístěn
pod plynovým kotlem. U ohříváku TUV bude umístěno cirkulační čerpadlo.
Rozvod plynu
Pro připojení nového odběru bude vybudována VTL přípojka DN 80 v délce 265 m k místu
odběru a navazující odběrné plynové zařízení. Napojení bude provedeno navrtávkou. Hlavní
uzávěr plynu (HUP) bude umístěn na hranice pozemku.
Místo připojení v terénu bude upřesněno ve spolupráci s technikem VTL plynárenských
zařízení.
Na plynovém potrubí bude před plynovým kotlem umístěn PKK. Provedení nových kotelen
bude splňovat podmínky TPG 704 01 a dalších příslušných ČSN a předpisů. Navržen je
plynový kotel o výkonu 20 kW.
Palivem bude zemní plyn z městského rozvodu o výhřevnosti 33,5 MJ/m3.
Vytápění
Topným médiem pro vytápění jednotlivých prostor administrativní části výrobní haly je
topná voda o teplotním spádu 75/55°C regulovaná regulátory teploty osazenými v
referenčních místnostech. Zdrojem tepla bude zemní plyn z venkovního plynovodního řádu.
V kotelně budou osazeny nízkoteplotní nebo kondenzační závěsné plynové kotle s
ekvitermní regulací. Kotle budou napojeny na komínový systém Schiedel, vložky pro
použitý typ kotlů. Pravděpodobný typ kotlů bude typ Vitodens 200 od firmy Viessmann
nebo Niagara Delta od firmy Flow Clima. Ohřev TUV bude nepřímotopnými zásobníky
integrovanými v kotlích. Zabezpečovací zařízení kotlů bude expanzními nádobami s
membránou Reflex nebo Expanzomat. Rozvod topné vody bude od kotle v podlaze objektu
k jednotlivým otopným tělesům ve vytápěných prostorech. Rozvod bude proveden z
měděných trubek a tvarovek. Na krytí tepelných ztrát budou v objektech instalována
desková ocelová tělesa, která jsou vybavena ventily s hlavicí termostatického ovládání.
V sociálních zařízení budou osazena koupelnová otopná tělesa Koralux od stejného výrobce.
Na těchto tělesech budou umístěny elektrické topné vložky pro případné temperování těchto
prostorů mimo topné období. Nejvýše položená otopná tělesa se opatří odvzdušňovacími
ventilky. Horizontální rozvod ÚT, a stoupačky ústředního vytápění se tepelně odizolují
izolací.
Objekt skladu hotové výroby nebude vytápěn.
Větrání
Větrání soc. zařízení, prostory úklidových komor, kuchyňky, skladu nářadí, skladu a kotelnyé
nebudou spojeny s venkovním prostředím větratelným otvorem a budou větrány nuceným
způsobem. Vzduch z prostorů bude odsáván pomocí ventilátorků Dekor a sběrným potrubím
vyveden nad střechu, kde bude potrubí ukončeno výfukovými hlavicemi. Vzduch do
větraných prostor bude přisáván netěsnostmi dveřních spár. Kde tato možnost nebude, bude
vzduch odváděn do venkovního prostoru potrubím, ukončeným na fasádě objektu krycí
pohledovou mřížkou.
Elektroinstalace
Zabezpečení elektrické energie je navrženo přípojkou ze stávajícího vedení VN, v projektové
dokumentaci bude podrobně řešena potřeba nové trafostanice o požadovaném příkonu 780
kW. V současné době probíhá jednání s ČEZ ohledně připojení.
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Spotřeba elektrické energie bude měřena v elektroměrovém rozváděči, který bude umístěn v
pilíři na hranici pozemku. Měření bude přímé, hlavní jistič před elektroměrem - 1000 A.
Rozvody budou provedeny Cu kabely a vodiči uloženými pod omítkou. Napojení rozvodů
bude v okruhovém rozváděči na chodbě objektu.
Osvětlení
Osvětlení bude provedeno převážně žárovkovými svítidly, na chodbách budou svítidla s
kompaktními zářivkami.
Hromosvody
Na objektu budou provedeny hromosvody dle ČSN 341390. Bude použita hřebenová
soustava. Jímací soustava bude provedena drátem FeZn prům. 8 mm. K jímací soustavě
budou připojeny všechny kovové části na střeše (výdechy vzduchotechniky, kovová okna a
pod.). Uzemnění bude provedeno zemnící soustavou, vytvořenou páskem FeZn 3O/4 mm
uloženým v základech. Zemnící soustava bude společná pro hromosvody a pracovní
uzemnění.
Předpokládaná roční spotřeba el. energie : 1,5 MWh
Na životní prostředí může mít vliv výstavba, zejména skrývky kulturních zemin a hrubé terénní
práce, vlastní provoz výrobního závodu krmných kvasnic a provoz dopravy. Navržený způsob
realizace záměru a jeho provozu a začlenění do území je řešen tak, aby vliv na životní
prostředí byl minimalizován.
Navržené technické i stavební je v souladu s požadavky na obdobná zařízení a stavby.
Navržena je stavba, která bude přiměřeným způsobem začleněna do předmětného území,
která bude zohledňovat zástavbu a podmínky územně plánovací dokumentace.
Technické řešení jednotlivých stavebních a funkčních prvků bude řešeno účelně s optimalizací
využití doprovodných ploch a technologických požadavků. Posuzovaný záměr je řešen
s ohledem na zabezpečení eliminace vlivů z provozu technologie firmy, navržena jsou
opatření pro zamezení havarijního stavu vzniklého v souvislosti zejména s provozem
výrobním a skladovacím a provozem vozidel. Dopravní zabezpečení a provoz firmy je navržen
se zohledněním navazujících ploch.
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení výstavby
Ukončení výstavby

2010
2011

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj
Ústecký
Obec
Čížkovice
Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá.

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Výčet navazujících rozhodnutí
Územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační
rozhodnutí

Správní úřad, který bude rozhodnutí vydávat
Městský úřad Lovosice, stavební úřad
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II. Údaje o vstupech
1. Zábor půdy
Záměr je situován na pozemcích v k.ú. Čížkovice 62401 na pozemcích KN 124/1 a 124/2 –
PK 122. Pozemek navržený pro stavbu je zemědělským půdním fondem. Pozemek KN 124/2
je veden jako chmelnice, pozemek KN 124/1 je veden jako orná půda.
Vlastnické údaje jsou dány parcelou ve zjednodušené evidenci – pozemek PK 122.
Soupis pozemků dotčených navrhovaným záměrem
Tabulka č.2
Katastrální
území
Čížkovice

Parcelní
číslo KN
124/1
124/2

PK

122

LV
Není zaps.na LV
Není zaps.na LV
350

Kultura
Orná půda
Chmelnice

Celkem

BPEJ

Výměra
(m2)
40047
32592
5521

1.61.00

39967

39967

Součástí projektu bude majetkoprávní elaborát, který podrobně řeší zábor pozemků a
vymezuje skutečný rozsah pozemků dotčených stavbou.
Půda zájmového území je BPEJ 1.61.00, náleží do I.třídy ochrany podle přílohy k
metodickému pokynu MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF.
I. třída ochrany zahrnuje zemědělské pozemky, vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné
a s ohledem na územní plánování podmíněně zastavitelné s možným záborem pro liniové
stavby. Záměr je v souladu s územním plánem obce, jedná se o plochu lokality A průmyslové
zóny. Vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu na území obce s možností záboru
této půdy pro průmyslovou zónu bylo posouzeno v rámci územně plánovací dokumentace.
Provedeny budou skrývky kulturních zemin, dle projektu je předpoklad skrývek o mocnosti
0,20-0,3 m.
Půda určená k plnění funkce lesa
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena.
Chráněná území
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve smyslu
ustanovení § 14 zákona 114/1992 Sb., v platném znění.
Záměr se nenachází v chráněném ložiskovém území, dobývacím prostoru podle zákona
č. 44/1998 v platném znění (horní zákon).
Záměr nezasahuje chráněné území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
v platném znění.
Ochranná pásma
Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odstavce 1 zákona 114/1992 Sb.)
nebudou záměrem dotčena.
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2. Odběr a spotřeba vody
Období výstavby
Pitná voda pro sociální potřeby bude zajištěna při výstavně obvyklým způsobem. Výše
spotřeby bude relativně malá a nebude mít vliv na zásobování obyvatelstva pitnou vodou,
předpoklad je maximálně cca 80 l/pracovníka/den.
Technologická voda pro přípravu směsí bude k dispozici přímo v místech výroby směsí,
hotová směs bude dovážena na stavbu. Betonové směsi budou vyráběny ve stávajících
betonárnách, které mají zajištěn dostatečný přísun vody. Případná potřeba vody přímo na
stavbě (např. pro zkrápění komunikací v době nepříznivých klimatických podmínek) bude
zajišťována v rámci zabezpečení dodávky prací dodavatelem stavebních prací. Nároky na
spotřebu vody pro tyto účely budou časově omezené na dobu výstavby. Budování nových
přípojek vody není nutné.
Období provozu
Vodovodní přípojka na pozemek bude zhotovena ze stávajícího vodovodního řadu (LT DN
250 mm, který je veden souběžně s přilehlou komunikací. Přípojka bude zhotovena
navrtávacím pasem spolu s podzemním šoupětem DN 25 se zemní soupravou. Přípojka bude
zhotovena z lPE 32. Na přípojce bude připevněn signalizační vodič a ten bude vodivě
propojen s celým vodovodním řadem. Ukončen bude ve vodoměrné šachtě. Na pozemku, jak
je znázorněno v situaci, bude na přípojce osazena vodoměrná šachta s vodoměrnou soupravou
DN 25. Přípojka bude vedena v nezamrzne hloubce 1 500 mm do objektu. V objektu bude
přípojka redukována na potrubí PPH 25. Tam bude napojena na zásobovací vodní nádrž
objemem 7000 litru od které bude rozvedena k jednotlivým zařizovacím předmětům.
Vodovodní potrubí bude vedeno v drážkách v podlaze. Tyto drážky budou mít rozměry 100 x
100 mm. Veškeré rozvody vody budou odizolovány izolací v tloušťkách příslušejících daným
dimenzím jednotlivých potrubí a teplotě médií jím protékajícím.
Potřeby vody dle přílohy č.12 k vyhlášce č.428/2001Sb :
Výroba
0,4 x 16 hod
Administrace, šatny 15 x 95 l/den =1440 l/den
Celkem denní průměr Qp

6,4m³/den
1,4m³/den
7,8m³/den

Zásobování předmětných stavebních objektů požární hydrantovou vodou bude zajištěno
pomocí nového vodovodu hydrantové požární vody HDPE DN 200 napojeného ze strojovny
SHZ.
Napojení stabilního hasícího zařízení (sprinlerů) halových objektů bude zajištěno pomocí
nového vodovodu požární vody 2 x LT DN 250 pro SHZ napojené na objekt strojovny SHZ.
Použití dodatečného čištění vodních par v oddělovačích vakuové odpařovací stanice a také
suchých vakuových čerpadel (fungujících bez vody) umožnilo prakticky úplně uzavřít
technologickou vodu v celém procesu. Odběr čerstvé vody je 0,3-0,4 m3/hod.
To také umožnilo vypustit výstavbu čisticích zařízení průmyslových odpadů.
Doplňování čerstvé vody do provozu je prováděno vzhledem k tomu, že voda
z technologického systému odchází společně s hotovým produktem v množství do 120 kg/hod
a také při provozu laboratorního zařízení.

17

3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Zásobení elektrickou energií - přípojkou z probíhajícího vedení VN, v projektové
dokumentaci se prokáže, bude-li nutná nová trafostanice, požadovaný příkon je cca 780 kW.
V současné době probíhá jednání s ČEZ ohledně připojení.
Spotřeba elektrické energie (kW)
Celková spotřeba elektrické energie
od skladování surovin po cukernatění
(čerpadla, směšovače, promíchávání)

80 kW

Fermentace
dmychadlo
čerpadla podavače surovin a odčerpávání suspenze
chladicí systém
přístroje KIP

90 kW
7 kW
20 kW
3 kW

Vypařovací část
Sušení a balení
Kotelna (čerpadla, ventilátory a sací ventilátor)

130 kW
90 kW
60 kW

Celkem: Náklady na elektrickou energii
Osvětlení, laboratoř (+10%)
Celkem

480 kW
40 kW
520 kW

Zemní plyn
Pro připojení nového odběru bude vybudována VTL přípojku DN 80 v délce cca 265m
k místu odběru a navazující odběrné plynové zařízení. Napojení bude provedeno navrtávkou.
Hlavní uzávěr plynu (HUP) bude umístěn na hranice pozemku.
Místo připojení v terénu bude upřesněno ve spolupráci s technikem VTL plynárenských
zařízení.
Na plynovém potrubí bude před plynovým kotlem umístěn PKK. Provedení nových kotelen
bude splňovat podmínky TPG 704 01 a dalších příslušných ČSN a předpisů.
Plynový kotel (Pmax. = 20 kW )
Maximální hodinová potřeba plynu pro administrace a šatny
Maximální hodinová potřeba plynu pro výrobu

2,50 Nm3/h
Qh = 3,82 Nm3/h
Qh = 450 Nm3/h1

Palivo zemní plyn z městského rozvodu o výhřevnosti

33,5 MJ.m3

Vytápění
 Topným médiem pro vytápění jednotlivých prostor administrativní části výrobní haly je
topná voda o teplotním spádu 75/55°C regulovaná regulátory teploty osazenými v
referenčních místnostech. Zdrojem tepla bude zemní plyn z venkovního plynovodního
řádu. V kotelně budou osazeny nízkoteplotní nebo kondenzační závěsné plynové kotle
s ekvitermní regulací. Kotle budou napojeny na komínový systém Schiedel, vložky pro
použitý typ kotlů. Pravděpodobný typ kotlů bude typ Vitodens 200 od firmy Viessmann
nebo Niagara Delta od firmy Flow Clima. Ohřev TUV bude nepřímotopnými
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zásobníky integrovanými v kotlích. Zabezpečovací zařízení kotlů bude expanzními
nádobami s membránou Reflex nebo Expanzomat. Rozvod topné vody bude od kotle v
podlaze objektu k jednotlivým otopným tělesům ve vytápěných prostorech. Rozvod bude
proveden z měděných trubek Supersan a tvarovek Viega. Na krytí tepelných ztrát budou
v objektech instalována desková ocelová tělesa typu Radik-VK nebo Klasik
výrobce Korádo Č.Třebová, která jsou vybavena ventily s hlavicí termostatického
ovládání. V socialních zařízení budou osazena koupelnová otopná tělesa Koralux od
stejného výrobce. Na těchto tělesech budou umístěny elektrické topné vložky pro
případné temperování těchto prostorů mimo topné období. Nejvýše položená otopná
tělesa se opatří odvzdušňovacími ventilky. Horizontální rozvod ÚT a stoupačky
ústředního vytápění se tepelně odizolují izolací G+H Isover.
Objekt SO (sklad hotové výroby) nebude vytápěn.

Spotřeba tepelné energie (páry) a přepočet na spotřebu plynu
Hydrotermické zpracování obilné suspenze (0,1kg/cm2)
Odpařovací stanice (0,1kg/cm2)
Sušení droždí – návrat páry do odpařování
CELKEM
Potřeba plynu na kotelnu
Potřeba plynu na sušení
Potřeba plynu celkem

0,4 t/hod
2,5 t/hod
0,8 t/hod
2,1 t/hod
300 nm3/hod
150 m3/hod
450 nm3/hod

Suroviny pro provoz
Vstupní surovinou budou:
• otruby a mouka
• obilí a obilní odpady
Živným roztokem pro přípravu živného prostředí je diamofosfát nebo amofosfát. Tyto jsou
dodávány v suchém stavu (pytle), otevírají se až v rezervoárech.
Čpavková voda je skladována v nádržích a přečerpává se na fermentaci čerpadlem.
Na vyplachování zařízení se používá hydroxid draselná KOH.
Jako odpěňovací prostředky se používají Propiol B – 400, je možné používat rovněž rostlinný
tuk (řepkový olej, odpady ze slunečnicového oleje).
Přesné množství potřebných vstupních surovin bude vymezeno v projektu. Provozovatel bude
mít k dispozici od dodavatele jednotlivých chemických látek bezpečnostní listy.
Jiné zdroje než uvedené nebudou po realizaci stavby a provoz potřebné.

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Nákladní doprava bude sloužit pro dovoz a odvoz surovin, materiálů, výrobků a zboží. Osobní
doprava bude sloužit jak pro provozní záležitosti investora/oznamovatele, tak pro osobní
dopravu jeho zaměstnanců.
Dopravní obsluha areálu bude zajištěna napojením na stávající obslužní komunikací
(č.p.641/1) v návaznosti na komunikaci I/15 – sjezd z komunikace I/15 nájezdovým
obloukem. Dopravní připojení bude řešeno v souladu s územním plánem obce Čížkovice a
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v rozpracovanosti bylo konzultováno s příslušným odborem dopravy a dopravním
inspektorátem.
Doprava ve směru na Sulejovice nebude pro nákladní vozidla povolena (dopravní značení –
přikázaný směr jízdy).

(dle zpracovatele
napojení projektu)

dopravního

Pro obsluhu areálu bude zajištěno parkování nákladních (TIR) a osobních automobilů.
Počet nákladních automobilu – 2 až 4, počet osobních automobilu – 5 až 7 denně.

Údaje o stávající dopravě
Údaje o intenzitách a složení dopravy byly získány z „Výsledků sčítání dopravy na dálniční a
silniční síti v r.2005 - Kraj Ústecký“, které vydalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci
56, Praha.
Informace o intenzitě dopravy v roce 2005 jsou uvedeny v následující tabulce:
Tabulka č.3
č. silnice
I/15

sčítací úsek
4-0990

nákladní
2412

osobní
4419

motocykly
19

celkem
6850

začátek úseku
Třebenice, zaús.237

konec úseku
vyús.8 a 30

Pro sledovaný rok 2011 byly použity pro přepočet výhledové koeficienty růstu dopravy pro
období 2005 – 2040 dle Věstníku dopravy, Min.dopravy z 25.4.2007:
Tabulka č.4
Silnice

TNA

OA

M

Součet

I/15

2412

4419

19

6850

Koeficient přepočtu pro r. 2011

1,07

1,22

1

Výsledná hodnota – I/15

2581

5391

19

7991

20

V uvedených charakteristikách na silnici I/15 jsou zahrnuty vozidla, která v současnosti
projíždějí na této komunikaci, je zde zahrnuta veškerá doprava včetně nárůstu na sledovaný
rok.
Tento stav bude navýšen o předpokládanou dopravu v rámci provozu výrobního areálu
krmných kvasnic, tj.:
Tabulka č.5
TNA

OA

M

Součet

Areál krmných kvasnic

4 x 2*

7x 2*

0

22

Hodnota včetně areálu krmných kvasnic

2589

5405

19

8013

* příjezd a odjezd

Provoz na nájezdu ze silnice I/15 ve směru k cementárně Čížkovice (Sulejovice) byl použit
ve výši 20 nákladních vo zidel za hodinu.
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III. Údaje o výstupech
1. Množství a druh emisí do ovzduší
Plošné zdroje emisí
Plošným zdrojem znečištění ovzduší v době výstavby budou zejména emise poletavého
prachu na ploše odpovídající výměře staveniště (demolice stávajících objektů, vlastní stavba).
Tyto emise budou vznikat pojezdem nákladních automobilů na komunikacích a v prostoru
staveniště a provozem stavebních mechanismů při zemních pracích. Projevy zvýšené
prašnosti jsou běžným projevem pro každou stavební činnost. Prašnost související se stavební
činností je nepravidelná, krátkodobá a z hlediska imisních koncentrací nahodilá. Působení
plošného zdroje bude přechodné - doba přípravy staveniště a zemních prací s produkcí
sekundární prašnosti patrně nepřekročí období 2 – 3 měsíců a bude možno ji podle potřeby
minimalizovat kropením rizikových míst.
Rozsah stavební činnosti při přípravě území bude časově omezen na dobu vlastní realizace
stavby. Zpracování programu organizace výstavby bude v lokalitě významným eliminujícím
faktorem s ohledem na stávající stav území.
Množství emisí z plošných zdrojů v tomto případě nelze stanovit, neboť tyto závisí na době
výstavby, ročním období, konkrétních klimatických podmínkách apod. Působení zdroje je
možné odborným odhadem stanovit jako množství emitovaného prachu na cca
0,7 – 0,8 t/stavbu. Prašnost se může projevit především za nepříznivých klimatických
podmínek a při špatné organizaci práce. Organizace práce bude významným faktorem
eliminace možných vlivů.
Provoz
Biotechnologické provozy jsou jedny z nejméně ekologicky nebezpečných provozů. Tím
spíše, pokud uvedeme sušení produktu v přehřáté páře, při kterém nevzniká žádný odpad,
čímž lze vypouštění emisí do ovzduší zcela vyloučit.
Celkově se v provozu vypouštějí do ovzduší emise ze spalování zemního plynu ve spalovací
komoře a upotřebený vzduch z průmyslového fermentoru.
Vzduch z průmyslového fermentoru jde na očištění: z počátku se přichlazuje (probíhá
oddělování kapek vlhkosti) a poté se vypouští do ovzduší.
Jedním z původců emisí je vzduch proudící ve ventilaci.
Imisní charakteristika lokality
Posuzovaná lokalita může být imisně ovlivněna zejména výrobní činností v cementárně a
související nákladní automobilovou dopravou, dále pak v letním období provozem
zemědělských zdrojů a v zimním období lokálním vytápěním.
Pro zjištění kvality ovzduší (imisní situace) byly použity data nejbližší monitorovací stanice
kvality ovzduší. Jedná se o stanici s označením ULTTA, která se nachází v Litoměřicích.
Reprezentativní dosah stanice je v rozsahu 4-50 kilometrů, což umožňuje použít zde
naměřená data jako reprezentativní pro stanovení imisního pozadí pro zájmovou lokalitu.
Měření imisí v lokalitě
Tabulka č.6
Název

ULTTA

Lokalita

Typ stanice

Vzdálenost
od zdroje

Reprezentativnost

Cíl měřícího
programu

Litoměřice

automatizovaná

cca 10 km

oblastní měřítko,
městské nebo venkov
(4-50 km)

stanovení repr.
konc. pro osídlené
části území
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Imisní koncentrace v r. 2008 [ µg/m3 ]
Tabulka č.7
Charakteristika

ZZLNA (ČHMÚ, 1510, Zlín)

Max. hodinová koncentrace NO2

77,5 (19 MV: 58,9) 2)

Průměrná roční koncentrace NO2

18,4
145,1 (36 MV: 49,3) 2)
Počet překročení limitní hodnoty: 35

Max. denní koncentrace PM10

27,6

Průměrná roční koncentrace PM10
1)

Pozn.:

2)

Hodnoty pro průměrné denní koncentrace jsou uvedeny jako maximální z celého roku
19 (36) MV: 19. (36.) nejvyšší naměřená hodnota – určuje, zda je překročen přípustný
počet překročení hodnoty limitu. V případě vyšší hodnoty než je limitní hodnota jsou
imisní limity překračovány.

Imisní zátěž lokality oxidem uhelnatým není v lokalitě sledována, roční koncentrace lze
odhadnout do 400 µg/m3, osmihodinový průměr do 3000 µg/m3 .
Průměrná roční koncentrace benzenu v roce 2008 byla ve sledované lokalitě dle ročenky
ČHMÚ „Znečištění ovzduší na území české republiky v roce 2008“ menší než 2 µg/m3.
Uvažujeme tedy imisní pozadí benzenu 2 µg/m3 .
Svou polohou spadá místo stavby pod působnost stavebního úřadu Městského úřadu
Lovosice. Dle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o vymezení oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší na základě dat roku 2008, uveřejněného ve Věstníku MŽP 4/2010, byl na 2
% území překračován imisní limit pro denní koncentrace PM10. Na 1,5 % území pak byla
překračována hodnota cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren.
Imisní limity pro znečišťující látky
V současné době jsou platné imisní limity, stanovené Nařízením vlády č. 597/2006 Sb.
Vzhledem k poloze území jsou v oblasti platné imisní limity pro ochranu zdraví lidí.
V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity znečišťujících látek, které jsou předmětem
výpočtu rozptylové studie.
Tabulka č.8
Doba průměrování

Imisní limit

Přípustná četnost
překročení za kalendářní
rok

Oxid dusičitý

1 hodina

200 µg/m3

18

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

40 µg/m3

-

Oxid uhelnatý

Maximální denní osmihodinový
průměr

10 mg/m3

-

PM10

24 hodin

50 µg/m3

35

PM10

1 kalendářní rok

40 µg/m3

-

Benzen

1 kalendářní rok

5 µg/m3

-

Znečišťující
látka

Pro organické látky (TOC) není imisní limit stanoven.
Pro posouzení stavby byla zpracována rozptylová studie č. E/2840/2010/01 firmou TESO
Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o., Ing.Číhala.
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V areálu budou používány stacionární spalovací zdroje znečišťování (vytápění a výroba páry),
ostatní stacionární zdroje emisí (technologie výroby kvasnic) a liniové zdroje – areálové
komunikace a parkoviště osobních vozidel.
Výpočet rozptylové studie je proveden souhrnně pro uvažované zdroje – vyvolanou dopravu v
obci, na příjezdu do areálu, v areálu a na parkovištích a dále pro stacionární zdroje emisí –
spalovací zdroje na zemní plyn.
Vzhledem k použitým zdrojům a stávající imisní situaci byl výpočet proveden pro NO2, CO,
částice frakce PM10 a benzen.
Výpočet nebyl proveden pro benzo(a)pyren, jelikož dle výsledků dosavadních rozptylových
studií jsou vypočtené hodnoty imisních koncentrací hluboko pod hranicí jak imisních limitů,
tak stávajícího imisního pozadí. Jedná se o příspěvky menší než 1 promile těchto hodnot
(u benzo(a)pyrenu nižší než 1 pg/m3). Z tohoto důvodu by byl výpočet pro benzo(a)pyren
bezúčelný a lze konstatovat, že imisní situace se z hlediska benzo(a)pyrenu prakticky
nezmění.
Emise dalších znečišťujících látek jsou v tomto případě tak nízké, že vzhledem k imisním
limitům těchto látek je výpočet bezúčelný.
Charakteristika zdrojů
Do výpočtu rozptylové studie je zahrnuta doprava související s provozem navrhovaného
záměru. Lokalita byla rozdělena na několik úseků, po kterých byl modelován pohyb
automobilů:
1. Pojezd vozidel na silnicích v obci Čížkovice (průměrná rychlost 50 km/hod,
v blízkosti křižovatky odbočující vozidla 30 km/hod);
2. vjezd vozidel do areálu (průměrná rychlost 30 km/hod);
3. pojezd vozidel na ploše areálu - průměrná rychlost 20 km/hod.
Dále je uvažován pohyb vozidel při parkování (5 km/hod) a běh motorů vozidel na parkovišti
na volnoběh po dobu 30 sekund, emise při volnoběhu jsou stanoveny z emisního faktoru pro
rychlost 5 km/hod.
Intenzita dopravy
Dopravní obsluha areálu bude zajištěna napojením na stávající obslužní komunikací
(č.p.641/1) v návaznosti na komunikace stávající v jižní části lokality.
Pro obsluhu areálu bude zajištěno parkování nákladních (TIR) a osobních automobilu. Počet
nákladních automobilu – 2 až 4, počet osobních automobilu – 5 až 7 denně.
Emisní parametry mobilních zdrojů
Emisní faktory vozidel byly stanoveny programem MEFA verze 02, který slouží k výpočtu
emisních faktorů motorových vozidel. Výpočtovým rokem je rok 2010, emisní kategorie
vozidel byly odhadnuty na základě složení vozového parku a dostupných zdrojů. Výsledný
emisní faktor je tedy dán poměrem kategorie vozidla a daného emisního faktoru z výstupu
programu MEFA. U osobních vozidel se předpokládá 30 % dieselových motorů. U těžkých
nákladních vozidel předpokládáme emisní kategorie EURO 3 (50 %) a EURO 2.
Emisní kategorie osobních a lehkých nákladních vozidel
Tabulka č.9
EURO 2
20 %

EURO 3
30 %

EURO 4
50 %
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Použité emisní faktory vozidel [g/km]
Tabulka č.10
Látka
NOx
CO
PM10
Benzen

5 km/hod
0,431955
1,542989
0,030847
0,007181

20 km/hod
0,304101
0,582599
0,011435
0,002703

Osobní automobily
30 km/hod
0,269154
0,427343
0,009884
0,002281

50 km/hod
0,225528
0,348568
0,011231
0,002051

90 km/hod
0,256009
0,218456
0,010865
0,002655

Použité emisní faktory vozidel – těžká nákladní vozidla [g/km]
Tabulka č.11
Znečišťující
látka

Těžká nákladní vozidla
5 km/hod

20 km/hod

30 km/hod

50 km/hod

80 km/hod

NOx

48,07

13,675

10,653

7,6211

8,59005

CO

22,505

6,81

4,9185

3,6804

3,2535

PM10

2,16615

0,6196

0,44665

0,3127

0,2732

Benzen

0,13425

0,03705

0,0267

0,01915

0,01335

Spalovací zdroje
Vytápění
Topným médiem pro vytápění jednotlivých prostor administrativní části výrobní haly je
topná voda o teplotním spádu 75/55°C regulovaná regulátory teploty osazenými v
referenčních místnostech. Zdrojem tepla bude zemní plyn z venkovního plynovodního řádu.
V kotelně budou osazeny nízkoteplotní nebo kondenzační závěsné plynové kotle s
ekvitermní regulací. Kotle budou napojeny na komínový systém Schiedel, vložky pro
použitý typ kotlů. Pravděpodobný typ kotlů bude typ Vitodens 200 od firmy Viessmann
nebo Niagara Delta od firmy Flow Clima. Ohřev TUV bude nepřímotopnými zásobníky
integrovanými v kotlích.
Uvažované spotřebiče pro administrativní část :
- plynový kotel (Pmax. = 20 kW )

2,50 m3/hod

Sklad hotové výroby nebude vytápěn.
Výroba
Spotřeba tepelné energie (páry) a přepočet na spotřebu plynu
Hydrotermické zpracování obilné suspenze (0,1kg/cm2)
Odpařovací stanice (0,1kg/cm2)
Sušení droždí – návrat páry do odpařování
CELKEM

0,4t/hod
2,5t/hod
0,8t/hod
2,1t/hod

Potřeba plynu na kotelnu
Potřeba plynu na sušení
Potřeba plynu celkem

300 m3/hod
150 m3/hod
450 m3/hod
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Emise spalovacích zdrojů
Emise spalovacích zdrojů jsou stanoveny z emisních faktorů pro spalování zemního plynu
stanovených přílohou č. 2 k nařízení vlády č. 205/2009 Sb. – Emisní faktory.
Emisní faktory pro spalování zemního plynu
Tabulka č.12
Emisní faktor
[ kg/106 m3 paliva ]
NOx

CO

1300

320

Předpokládané emisní parametry jednotlivých spalovacích zařízení
Tabulka č.13
Zařízení, výkon

Technologie

Vytápění
SO 01
20 kW

Kotelna

Sušení

Max. spotřeba zemního plynu

2,5

300

150

m3/hod

Hmotnostní tok emisí

NOx

3,25

390

195

g/hod

CO

0,8

96

48

g/hod

30,7

3 684

1 842

m3/hod

Množství vlhkých spalin (za n.p.)

Pro výpočet doplňkové imisní zátěže je použit matematický model dle metodiky SYMOS´97,
která byla vydána v červnu 1998 Českým hydrometeorologickým ústavem Praha pod názvem
"Systém modelování stacionárních zdrojů". Tato metodika byla počátkem roku 2003 upravena
a doplněna na verzi 02, aby splňovala podmínky dané nařízením vlády č. 350/2002 Sb.,
kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a
řízení kvality ovzduší.
Vypočtené hodnoty doplňkové imisní zátěže referenčních bodů
Výsledkem výpočtu matematického modelu je soubor hodnot doplňkové imisní zátěže
referenčních bodů v posuzované lokalitě. Tabulky obsahují:
• název referenčního bodu
•

hodnotu maximální hodinové koncentrace (NO2 )

•

maximální denní osmihodinový průměr koncentrací (CO)

•

maximální hodnotu průměrné denní koncentrace ( PM10)

•

hodnotu průměrné roční koncentrace (NO2, PM10, benzen)

Tabulky se všemi vypočtenými hodnotami nejsou pro rozsáhlost uvedeny v této studii a jsou
k dispozici u zpracovatele studie.
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Nejvyšší vypočtené hodnoty
V následujících tabulkách je provedeno srovnání maximálních vypočtených hodnot
doplňkové imisní zátěže posuzované lokality (bez ohledu na umístění) s platným imisním
limitem (bez meze tolerance) a imisním pozadím.
Maximální příspěvky koncentrací byly vypočteny přímo v areálu na účelových komunikacích,
se vzrůstající vzdáleností od areálu imisní koncentrace prudce klesají (viz. grafické přílohy).
U imisí NO2 a CO se více projevuje vliv spalovacích zdrojů, zejména ve vyvýšených
oblastech severozápadně od posuzovaného areálu.
Nejvyšší vypočtené hodnoty koncentrací PM10
Tabulka č.14
Průměrné roční koncentrace
[µ
µg/m3 ]

Průměrné denní koncentrace
[µ
µg/m3 ]
Látka

PM10

Vypočtená
hodnota
příspěvku

Imisní
limit

% limitu

Vypočtená
hodnota
příspěvku

Imisní
limit

% limitu

Imisní
pozadí

% pozadí

0,0285

50

< 0,1

0,0042

40

< 0,1

~28

< 0,1

Nejvyšší vypočtené hodnoty koncentrací NO2
Tabulka č.15
Průměrné roční koncentrace
[µ
µg/m3 ]

Maximální hodinové koncentrace
[µ
µg/m3 ]
Látka

NO2

Vypočtená
hodnota
příspěvku

Imisní
limit

% limitu

Vypočtená
hodnota
příspěvku

Imisní
limit

% limitu

Imisní
pozadí

% pozadí

4,54

200

2,27

0,0611

40

0,15

~ 18

0,34

Nejvyšší vypočtené hodnoty koncentrací CO
Tabulka č.16

Látka

CO

Maximální denní osmihodinový
průměr koncentrací
[µ
µg/m3 ]
Vypočtená
Imisní
hodnota
% limitu
limit
příspěvku
9,93

10 000

Průměrné roční koncentrace
[µ
µg/m3 ]
Vypočtená
hodnota
příspěvku

Imisní
limit

% limitu

Imisní
pozadí

% pozadí

0,541

---

---

~ 400

0,14

< 0,1

Nejvyšší vypočtené hodnoty koncentrací benzenu
Tabulka č.17
Průměrné roční koncentrace
[µ
µg/m3 ]

Látka

Benzen

Vypočtená hodnota
příspěvku

Imisní limit

% limitu

Imisní pozadí

% pozadí

0,000283

5

< 0,1

~2

< 0,1

Z hodnot vypočtených koncentrací doplňkové imisní zátěže v pravidelné síti referenčních
bodů jsou vykresleny izolinie koncentrací znečišťujících látek, uvedených výše. Tyto izolinie
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jsou zakresleny do výřezu katastrální mapy posuzované lokality v měřítku 1: 12 000 a jsou
uvedeny v rozptylové studii, která je v plném rozsahu uvedena v části F.Doplňující údaje.
Vypočtené hodnoty ve vybraných referenčních bodech
V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty koncentrací, vypočtené ve vybraných
referenčních bodech, a to u obydlených objektů v blízkosti záměru. Referenční body jsou
umístěny 2 m nad úrovní terénu.
Umístění referenčních bodů (profilů) je znázorněno na obrázku:

Vypočtené hodnoty koncentrací ve vybraných profilech
Tabulka č.18
Maximální hodinové
koncentrace
[µ
µg/m3]

Maximální denní koncentrace
3
[µg/m
]
[µ

NO2

PM10

Maximální denní
osmihodinový průměr
koncentrací
3
[µg/m
]
[µ
CO

1

0,74

0,00698

2,04

2

0,76

0,00511

1,69

3

0,75

0,00628

2,01

4

1,18

0,00451

1,92

5

1,08

0,00245

1,17

6

2,74

0,00882

3,43

7

1,83

0,00279

1,79

Číslo profilu
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Tabulka č.19
Průměrné roční koncentrace [µ
µg/m3]

Číslo profilu
NO2

PM10

CO

Benzen

1

0,015

0,00021

0,033

1,4E-05

2

0,010

0,00010

0,018

6,8E-06

3

0,018

0,00022

0,044

1,5E-05

4

0,010

0,00014

0,017

9,7E-06

5

0,011

7,1E-05

0,013

4,8E-06

6

0,015

0,00043

0,025

2,8E-05

7

0,007

6,7E-05

0,010

4,4E-06

Hodnocení
Provozem záměru se v jeho blízkosti a v blízkosti příjezdových komunikací sice zvýší imisní
koncentrace znečišťujících látek, toto navýšení však bude nepatrné a prakticky
nepostřehnutelné. Případný provoz plynových spotřebičů se může projevit zejména ve
vyvýšených oblastech, výsledné imisní příspěvky koncentrací NO2 však i v tomto případě
budou nízké a vzhledem k imisní situaci akceptovatelné.
Hodnoty průměrných hodinových a průměrných denních koncentrací vyjadřují maximální
možnou imisní zátěž příslušného referenčního bodu, vypočtené hodnoty denních koncentrací
mají význam maximálních průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých
mohou nastat, trvaly celý den. Proto lze hodnotit vypočtené hodnoty denních koncentrací jako
velmi nadsazené a prakticky nedosažitelné. Pravděpodobnou imisní zátěž lokality z daných
zdrojů znečištění popisují spíše průměrné roční koncentrace znečišťujících látek.
Imise PM10
Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 v celé lokalitě byl vypočten 0,0285 µg/m3.
Ve vzdálenějších lokalitách se vypočtené hodnoty pohybují kolem do 0,01 µg/m3, což jsou
proti imisnímu limitu (50 µg/m3) a stávajícímu pozadí (cca 28 µg/m3) velmi nízké a
neměřitelné přírůstky.
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 činí 0,0042 µg/m3.
Mimo průmyslový areál jsou vypočteny hodnoty imisních příspěvků menší než 0,001 µg/m3,
což se vůbec neprojeví na celkové imisní situaci.
Překračování imisních limitů pro PM10 vlivem provozu tohoto záměru tedy neočekáváme.
Imise NO2
Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byl vypočten 4,54 µg/m3,
přičemž maximum je vypočteno cca 150 m severozápadně od posuzovaného areálu. V širším
okolí mimo areál je imisní příspěvek do 2 µg/m3, tj. do cca 1 % hodnoty imisního limitu, což
je při stávajícím imisním pozadí zcela akceptovatelné. Tyto krátkodobé koncentrace lze
očekávat pouze při současném provozu všech spalovacích zdrojů na jmenovitý výkon.
Maximální příspěvky průměrných ročních koncentrací NO2, způsobené navýšením dopravy a
provozem spalovacích zdrojů, činí řádově setiny µg/m3, (maximálně 0,0611 µg/m3),
v relativním vyjádření řádově promile hodnoty stávajícího imisního pozadí (cca 18 µg/m3).
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Navýšení krátkodobých i ročních koncentrací NO2 tedy bude minimální, bez znatelného vlivu
na imisní situaci lokality.
Pokud tedy uvažujeme se současným imisním pozadím NO2 přibližně 18 µg/m3, nedojde
k překročení imisních limitů pro hodinové koncentrace NO2 (limit 200 µg/m3) ani pro roční
koncentrace (40 µg/m3).
Imise CO
U CO je maximální vypočtená hodnota příspěvku 9,93 µg/m3 (při imisním limitu
10 000 µg/m3), příspěvek osmihodinových koncentrací mimo areál byl vypočten v rozmezí
1÷4 µg/m3.
Při uvažovaném imisním pozadí cca 400 µg/m3 (roční průměr), tedy nebude překročen imisní
limit pro CO (10 000 µg/m3).
Imise benzenu
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu byl vypočten 0,00028 µg/m3.
Mimo areál byly vypočteny roční koncentrace v řádu desetitisícin µg/m3, což je mizivá
hodnota.
Při uvažovaném imisním pozadí do 2 µg/m3 bude výsledná roční koncentrace benzenu
v posuzované lokalitě v podstatě shodná se současnou situací a neočekáváme překročení
imisního limitu vlivem provozu tohoto záměru.
Závěr
Na základě vypočtených hodnot imisních příspěvků lze konstatovat, že provoz areálu se
projeví na imisní situaci lokality velmi nízkými imisními příspěvky znečišťujících látek,
imisní limity nebudou vlivem provozu tohoto záměru překračovány.
Model znečištění ovzduší SYMOS’97, který je dle přílohy č.6 k nařízení vlády
č.597/2006 Sb. referenční metodou výpočtu rozptylu znečišťujících látek v ovzduší, používá
k výpočtu maximálních hodnot hodinových koncentrací současný provoz všech uvažovaných
zdrojů na jmenovitý výkon, což nemusí odpovídat skutečnosti. Zároveň je nutné poukázat na
to, že všechny výše uvedené maximální koncentrace jsou horním odhadem, tj. nebudou
překročeny při daných vstupních hodnotách.
Pachová studie
Zpracována byla pro posouzení stavby rovněž Pachová studie č. E/2840/2010/02 firmou
TESO Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o., Ing.Číhala. Úkolem této studie
je zmapovat případnou pachovou zátěž dotčené lokality v obci Čížkovice a jejím okolí
(Ústecký kraj), která by byla způsobena provozem technologií po realizaci záměru.
Výroba kvasnic je obecně zdrojem emisí pachových látek, jejich množství však není možno
v této fázi jednoznačně určit, jelikož nejsou známy detailní parametry technologie. Emise
těchto látek se snižují specifickými technologickými procesy.
Co se týká emisí pachových látek, bude do ovzduší odváděn upotřebený vzduch
z průmyslového fermentoru. Dle informací investora jde vzduch z průmyslového fermentoru
na očištění: z počátku se přichlazuje (probíhá oddělování kapek vlhkosti) a poté se vypouští
do ovzduší.
Jelikož tedy nelze modelovat rozptyl pachových látek na základě jejich emisí, byl použit
následující postup:
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Předpokladem je nepřekročení špičkové koncentrace (nikoliv hodinové – viz dále) u nejbližší
zástavby 1 OUER.m-3, a to vzhledem k následující definici:
1 OUER/m3
vnímáme nějakou změnu
3 OUER/m3
citliví jedinci jsou schopni identifikovat, co cítí
3
5 OUER/m
jsme schopni identifikovat, co cítíme
(Zdroj: Petra Auterská, ODOUR, s.r.o.)
Dalším předpokladem je definice zdroje znečištění jako plošný zdroj složený z elementů o
straně čtverce 10 m, který je umístěn nad střechou haly (uvažujeme cca 10 m). Dle tohoto
předpokladu byl určen (vypočten) hmotnostní tok pachových látek z tohoto plošného zdroje
tak, aby nedošlo k překročení výše uvedené špičkové koncentrace. Dále bylo postupováno
jako u standardní rozptylové studie.
Koncentrace pachových látek není v lokalitě sledována.
Modifikace SYMOS pro pachové látky
• Výpočet založen na stanovení nejvyšších možných hodinových koncentrací a počtu
překročení zadané limitní koncentrace v referenčních bodech
• Předpokládá se, že výpočet bude proveden pouze pro jeden zdroj
• V případě výpočtu pro více zdrojů nelze uplatnit sčítání vypočítaných koncentrací pro
jednotlivé zdroje jako u znečišťujících látek, je nutný jiný postup
• Pro řešení problematiky pachových látek jsou relevantní pouze maximální krátkodobé
koncentrace a doba překročení zadané limitní koncentrace
• Pro každý referenční bod se získá sada hodnot maximální hodinové koncentrace pachové
látky (v OU.m-3) pro 11 různých režimů rozptylových podmínek a jedna hodnota
absolutního maxima. Tyto hodnoty se přepočítají pomocí faktoru P/M na špičkové
koncentrace
• Při vhodně zvolené hustotě sítě referenčních bodů je možné stanovit, na jaké ploše
zájmového území a po jakou dobu může být zápach vnímán jako obtěžující.
Způsob výpočtu
Předpokladem pro stanovení hmotnostního toku pachových látek je dosažení špičkové
hodnoty 1 OUER.m-3 u nejbližší zástavby. Dalším předpokladem je určení zdroje znečištění
jako plošný zdroj s elementy o straně čtverce 10 m a výškou 10 m.
Pro přepočet průměrných koncentrací na špičkové je použito převodních faktorů, stanovených
na základě studie společnosti Katestone Scientific. Špičková koncentrace je definována jako
maximální koncentrace, pro kterou je pravděpodobnost překročení v průběhu sledovaného
časového intervalu rovna 10-3. Tabulka je uvedena ve sborníku z konference Ovzduší 2005
v Brně (Josef Keder, ČHMÚ Praha). Koeficient pro přepočet průměrných hodinových
koncentrací pachových látek na špičkové koncentrace je v tomto případě P/M = 2,3 (plošný
zdroj, třída stability I, II, blízká oblast).
Vstupní hodnotou pro výpočet modelu byl hmotnostní tok n-butanolu. Evropská pachová
jednotka totiž odpovídá smyslovému vjemu koncentraci 123 g/m3 n-butanolu v neutrálním
plynu za normálních podmínek.
Postupným opakovaným výpočtem (iterací) byl stanoven hmotnostní tok z tohoto plošného
zdroje tak, aby u blízké zástavby byla špičková koncentrace rovna 1 OUER.m-3 (to odpovídá
vypočtené hodinové koncentraci 123 / 2,3 = 53,48 µg/m3 n-butanolu).
Výsledkem výpočtu je hmotnostní tok pachových látek z výrobny krmných kvasnic (plošného
zdroje) a s ním související očekávané špičkové koncentrace pachových látek (OUER.m-3) ve
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zvolených referenčních bodech. Tyto špičkové koncentrace jsou přepočteny z hodinových
koncentrací pomocí poměru Špička/Průměr (P/M).
Imisní limit
Imisní limit není pro pachové látky přímo stanoven. Je definována přípustná míra obtěžování
zápachem – viz Vyhláška MŽP ČR č. 362/2006 Sb., § 1:
Přípustná míra obtěžování zápachem
(1) Přípustná míra obtěžování zápachem je stav pachových látek ve vnějším ovzduší, kterého
je třeba dosáhnout, pokud je to běžně dostupnými prostředky možné, odstraněním nebo
omezením obtěžujícího pachového vjemu.
(2) Překročení přípustné míry obtěžování zápachem se posuzuje na základě písemné stížnosti
osob bydlících nebo pracujících v oblasti, ve které k obtěžování zápachem dochází.
(3) Přípustná míra obtěžování zápachem je překročena vždy, pokud si na obtěžování
zápachem stěžuje více než 20 osob podle odstavce 2 a pokud alespoň u jednoho z
provozovatelů stacionárních zdrojů bylo prokázáno porušení povinnosti podle zákona, které
překročení přípustné míry obtěžování zápachem způsobilo.
Vypočtená hodnota emise pachových látek
Byl vypočten maximální tok emisí pachových látek, při kterém nebude překročena hodnota
1 OUER/m3 u nejbližší zástavby:
Maximální emise pachových látek : 5 930 OUER/hod
Vypočtené hodnoty – nejbližší zástavba
V následujících tabulkách jsou uvedeny vypočtené hodnoty pachové zátěže a informace o
stavu ovzduší, při kterém k těmto koncentracím dojde.
Hodnoty jsou uvedeny pro odvozený hmotnostní tok 5 930 OUER/hod.
V Pachové studii byly uplatněny stejné referenční body jako u Rozptylové studie.
Vybrané referenční body – blízká zástavba
Tabulka č.20
Vypočtené hodnoty u obytné zástavby při emisi 5 930 OUER/hod
Číslo
profilu

Špičková hodnota
koncentrace
pachových látek
[OUER . m-3]

Třída stability
ovzduší

Rychlost větru

Směr větru

-

[m.s-1 ]

[°]

1

0,80

1

1,5

230

2

0,58

1

1,5

261

3

0,84

1

1,5

303

4

0,82

1

1,5

56

5

1,00

1

1,5

41

6

0,71

1

1,5

2

7

0,48

1

1,5

81
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Nejvyšší hodnota špičkové koncentrace pachových látek při emisi 5 930 OUER/hod je
vypočtena severovýchodně od areálu, a to 5,83 OUER/m3.
Na základě vypočtených špičkových hodnot koncentrací pachových látek lze konstatovat, že
při provozu technologie s emisemi pachových látek do 5 930 OUER/hod by teoreticky
nemělo dojít k dosažení prahové hodnoty 1 OUER.m-3 u nejbližších obydlených objektů.
Provoz výrobny krmných kvasnic v k.ú. Čížkovice by tedy při dodržení emise pachových látek
do 5 930 OUER/hod neměl způsobit obtěžování obyvatelstva zápachem.

2. Odpadní vody
Odpadní vody splaškové
V zájmovém území není v současné době splašková kanalizace. Počítá se s její výstavbou
výhledově. Do té doby musí být objekt odkanalizován jedním ze dvou způsobů:
•
•

Odkanalizování přes čistírnu odpadních vod s akumulační nádrží ze které se následně
používá přečištěna voda k zálivce pozemku nebo se vrátí do výrobního systému.
Odkanalizování přes čistírnu odpadních vod s přepadem do nedaleké vodoteče - přepad by
ovšem vedl přes cizí pozemek, což by vyvolalo jednání s majitelem pozemku.

Dešťové vody
Výpočet průtoku dešťových vod proveden dle ČSN EN 12056-3 a ČSN 75 6101
Q = r . A. C
Plocha střech S = 1450 m2
Q = 0,03 x 450 x 1,0
43,50 l/s
2
Zpevněné plochy S = cca 40 m
Q = 0,03 x 40 x 0,6
0,72 l/s
Budou svedeny přes lapol (lapač ropných látek) do přilehlé vodoteče).
Celkem dešťové vody pro areál (43,5 l/s + 0,72 l/s)
Dešťové vody budou odvedeny na pozemku do vsaku.

44,22/s
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3. Odpady
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:
A. Odpady vznikající během výstavby (odpady z přípravy staveniště, odpady ze stavebních
prací)
B. Odpady vznikající při vlastním provozu
C. Odpady, vznikající po ukončení provozu s následnou demolicí objektů a ploch
Zařazení odpadů dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a stanoví další seznamy odpadů
Odpady vznikající při výstavbě
Tabulka č.21
Kód druhu
odpadu
15 01 01

Druh odpadu
Papírové a lepenkové obaly

Kategorie
odpadu
O

15 01 02

Plastové obaly

O

17 01 01

Beton

O

17 01 02

Cihly

O

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

O

17 01 99

Netříděná stavební hmota

O

17 02 01

Dřevo

O

17 02 02

Sklo

O

17 02 03
17 03 02

Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

O
O

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 11
17 05 04

Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

O

17 08 02

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

O

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,
17 09 02 a 17 09 03

O

20 03 01
20 02 03

Biologicky rozložitelný odpad
Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

O

Během výstavby budou stavební odpady důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií,
s odpady z demolic a s výkopovými zeminami bude nakládáno podle jejich skutečných
vlastností.
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Odpady vznikající vlastní činností realizovaného záměru
Tabulka č. 22
Kód druhu
odpadu

Kategorie
odpadu
O

Způsob zneškodnění
odborná firma

O

odborná firma

02 03 03

Druh odpadu
Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a
separace
Odpady z extrakce rozpouštědly

02 03 99

Odpady jinak blíže neurčené

O

odborná firma

13 05 02

Kaly z odlučovačů oleje

N

odborná firma

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

odborná firma

15 01 02

Plastové obaly, PE fólie

O

odborná firma

15 01 06

Směs obalových materiálů

O

odborná firma

15 01 06
15 02 02

Směs obalových materiálů - kontaminované
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící
tkaniny
a
ochranné
oděvy
znečištěné
nebezpečnými látkami
Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem
16 01 14
Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových
odpadních vod obsahující nebezpečné látky

N
N

odborná firma
odborná firma

N

odborná firma

N

odborná firma

20 01 21

Zářivky a výbojky

N

odborná firma

20 01 38

Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

O

odborná firma

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad - údržba zeleně

O

odborná firma

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

odborná firma

02 03 01

16 01 15
19 08 13

Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001:
- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů,
- vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo
fyzické osobě, nelze-li odpady využít, zajistí jejich zneškodnění,
- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných
vlastností,
- shromažďovat utříděné odpady podle druhů a kategorií,
- zabezpečí je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím
životní prostředí,
- umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště,
- na vyžádání poskytne úplné informace související s odpadovým hospodářstvím.
Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel, který
je v souladu s § 39 odst. 1 a 2 zákona o odpadech povinen vést průběžnou evidenci o
odpadech a způsobech nakládání s nimi a zpracovávat roční hlášení o produkci a nakládání s
odpady.
Další povinností investora, jako původce, bude zařazovat odpady dle druhů a kategorií a
nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností. S nebezpečnými odpady může původce
odpadů nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy
(§ 16 odst. 3 zákona o odpadech). Tento souhlas musí původce mít již před zahájením
činnosti, při které nebezpečné odpady vznikají. Kompletní povinnosti jsou pak uvedeny v §
16 zákona o odpadech.
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Odpady budou shromažďovány dle druhů a kategorií ve vhodných nádobách. Odpad, který
má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N), bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu
určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti a odcizení. Nádoby pro
shromažďování směsného komunálního odpadu budou umístěny v zastřešených boxech a
budou pravidelně odváženy na skládku. Nádoby pro tříděný odpad - sklo, papír a plasty je
navrženo umístit na společné stanoviště, odkud bude odvážen do zařízení k využívání odpadů.
Likvidaci a manipulaci s odpady zajistí provozovatel u odborných firem smluvně před
uvedením stavby do provozu.
Investor bude předávat odpady do vlastnictví odborně způsobilé osoby (specializované
firmy), která na základě oprávnění zajistí využití nebo odstranění odpadů v souladu se
zákonem a smluvně i ověření nebezpečných vlastností odpadů či případné hodnocení jejich
skutečných vlastností. Povinností investora je zkontrolovat, zda odborná firma disponuje
oprávněním k převzetí těchto odpadů.
Povinností investora je předcházet vzniku odpadů a v souladu s § 11 odst. 1 zákona o
odpadech zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití
odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.
Odvoz a manipulace s kontejnery s odpadem bude zabezpečena účelovými nákladními
vozidly odběratele odpadu. Interval odvozu odpadu bude podle potřeby původce odpadu.
Komunální odpad bude odvážený v pravidelných intervalech.
C. Odpady, vznikající po ukončení provozu s následnou demolicí objektů a ploch
Po dožití stavby je možno všechny použité stavební materiály vhodným způsobem dále využít
nebo zneškodnit.
Tabulka č. 23
Kód druhu
odpadu
17 01 01
17 01 02
17 02 01
17 02 03
17 03 02
17 04 05
17 04 11
17 05 04
17 06 04
17 09 04
20 01 11
20 01 21
20 02 01
20 02 03
20 03 01

Název druhu odpadu
Beton
Cihly
Dřevo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Textilní materiály
Zářivky
Biologicky rozložitelný odpad
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Směsný komunální odpad

Kategorie odpadu
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
N
O
O
O

Během demolice a při zneškodňování se s odpadem bude nakládat podle platných předpisů,
které v té době budou v platnosti.
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu odpadového
hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich recyklace.
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4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické
podmínky a zdraví obyvatel lze technickými opatřeními omezit na minimum. Problémy by
mohly nastat při nesprávném nakládání s odpadními, zejména znečištěnými vodami, při
nedodržení protipožárních opatření nebo při havárii vozidel na přilehlých komunikacích.
Provozovatel objektu zpracuje plán havarijních opatření pro případ úniku ropných látek
v případě havárie v dopravním provozu.
Únik většího množství benzinu či nafty mimo prostor parkoviště znamená případné nebezpečí
znečištění zeminy, povrchových a podzemních vod. Možnost úniku mimo zpevněné plochy,
odkanalizované do zařízení na odlučování ropných látek, je eliminována stavebním řešením.
Případný havarijní únik motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou
kontrolou technického stavu a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů
v průběhu vlastní stavby.
Nakládání s nebezpečnými látkami
Záměr nepředpokládá skladování a manipulaci nebezpečných látek v množství dosahujícím
limity podle tabulky uvedené v příloze č. 1 zákona č.353/1999 Sb. o prevenci závažných
havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
(zákon o prevenci závažných havárií). Provozovatel záměru tedy není povinnou osobou podle
§ 3 výše uvedeného zákona.
S používanými přípravky, surovinami, produkty výroby a odpady musí být nakládáno
v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a dle zákona č. 185/2001
Sb. a jeho prováděcích předpisů, ve znění pozdějších předpisů. S chemickými látkami a
přípravky musí být nakládáno v intencích požadavků zákona č. 356/2003 Sb., o chemických
látkách a o změně některých zákonů, v platném znění.
Pro provoz firmy v areálu Čížkovice bude zpracován plán opatření pro případ havarijního
zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod. Havarijní situace, které je možno
předpokládat, jsou popsány v tomto dokumentu a na základě jejich popisu jsou přijata
odpovídající opatření k prevenci havárií a k odstranění jejich případných následků. S plánem
a také s provozním řádem a požárními předpisy budou pravidelně seznamováni všichni
dotčení pracovníci. V případě havárie se bude postupovat podle zpracovaného plánu opatření.
Doporučujeme, aby plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti povrchových a
podzemních vod společnosti v souvislosti s plánovanou adaptací areálu byla v návaznosti na
projektovou dokumentaci provedena tak, aby měl provozovatel pro zahájení zkušebního
provozu již schválený plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti povrchových a
podzemních vod.
Možností vzniku havárie s negativním dopadem na prostředí je požár. V projektu bude
provedeno hodnocení požární bezpečnosti stavebního objektu. Koncepce požární ochrany
provede zařazení hodnocené části objektu do jednotlivých požárních úseků. Požární úseky
budou stavebně a požárně oddělené. Provedeno bude stanovení požárního rizika, stanovení
stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků (§ 41 odst 2, písm. d
vyhlášky), zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska
jejich požární odolnosti (§41 odst 2, písm. e vyhlášky), zhodnocení navržených stavebních
hmot (hořlavost, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu,
toxicita zplodin hoření (§41 odst 2, písm. f vyhlášky) a zhodnocení možnosti provedení
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požárního zásahu, evakuace osob, stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity,
provedení a vybavení - (§41 odst 2, písm. g vyhlášky).

5. Hluk
Použité předpisy, literatura
- Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
- Nařízení vlády č.148/2006 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- Hluk a vibrace. Měření a hodnocení. - Sdělovací technika, Praha 1998.
- Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, č.j.: HEM300-11.12.01-34065 z 11.12.2001
- ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti
stavebních výrobků – požadavky
Hluk v době provozu
Předpokládaná intenzita průměrného dopravního zatížení je uvedena na straně 29 tohoto
oznámení ( osobní vozidla 70, lehká nákladní vozidla 24, těžká nákladní vozidla 8).
Vyjma dopravy jsou dalšími zdroji hluku:
 Vzduchotechnické jednotky umístěné na střechách halových objektů. Tyto jednotky
zajišťují nucenou resp. havarijní výměnu vzduchu ve vnitřních prostorách objektů ve
kterých jsou umístěny. – spec. max. hlučnost 67 dB, max. povolená hlučnost 70 dB.
 Klimatizační jednotky umístěné na střeše halového objektu v místě administrativně
sociálních vestaveb. Tyto jednotky zajišťují chlazení místností místnosti pro server,
kanceláře apod. – spec. max. hlučnost 48 dB, max. povolená hlučnost 50 dB.
Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku
Stavební práce
Způsob (množství, kvalitativní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů
v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude sledován v omezenou
dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném
případě je možné konstatovat, že doba stavby bude omezená.
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze
stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací. Tyto činnosti jsou prováděny téměř
výhradně v denní době. Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve dnech
pracovního klidu a o svátcích.
Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti:
V chráněném vnitřním prostoru budov:
základní hladina hluku L Aeq,T = 40 dB
(§ 10, odst.2 NV č.148/2006 Sb.)
korekce na druh chráněného prostoru dle příl. č. 2, část A, NV 148/2006 Sb.)
obytné místnosti - v denní době
0 dB
-10 dB
- v noční době
Z toho : LAeq,T = 40 dB pro denní dobu
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LAeq,T = 30 dB pro noční dobu
Pro denní dobu pak bude hygienický limit :
a) při provádění stavební činnosti 8 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou :
LAeq,T = 40 dB
t1= 8 hodin
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg(429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 8)/8+ = 57,4 dB
b) při provádění stavební činnosti 14 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou :
LAeq,T = 40 dB
t1= 14 hodin
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg (429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 14)/14) = 55,0 dB
V chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru
(§ 11, odst.4 NV č.148/2006 Sb.)
základní hladina hluku L Aeq,T = 50 dB
korekce na druh chráněného prostoru dle příl. č. 3, část A, NV 148/2006 Sb.)
chráněné venkovní prostory
- v denní době
0 dB
- v noční době -10 dB
korekce na hluk ze stavební činnosti (7 až 21 hod.)
+15 dB
Z toho : LAeq,T = 65 dB pro denní dobu
Provoz obchodního centra
Vnitřní prostor
Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb
občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní
maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní
době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má
výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB.
Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo
posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená
konstrukcemi nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je
přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21
hod.
Příloha č. 5
Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení
Tabulka č.24
Druh chráněné místnosti
Nemocniční pokoje
6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h
Operační sály
Po dobu používání
Lékařské vyšetřovny, ordinace
Po dobu používání
Obytné místnosti
6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h
Hotelové pokoje
6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h
Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských
škol a školských zařízení
Koncenrtní síně, kulturní střediska
Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, kavárny,
restaurace
Prodejny, sportovní haly

Korekce /dB/
0
-15
0
-5
0*
-10*
+10
0
+5
+10
+15
+20
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* V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah je
přípustná další korekce + 5 dB
Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné.

Venkovní prostor
Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací pak platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku ve
venkovním prostoru následující:
Tabulka č.25
Způsob využití
území
Chráněné venkovní
prostor staveb
lůžkových
zdravotnických
zařízení včetně lázní
Chráněné venkovní
prostor lůžkových
zdravotnických
zařízení včetně lázní
Chráněné venkovní
prostor ostatních
staveb a chráněný
ostatní venkovní
prostor

Korekce dB(A)
1)
-5

2)
0

3)
+5

4)
+15

0

0

+5

+15

0

+5

+10

+20

1) Korekce se použije pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku
(§30 odst.1 zák.č.258/2000 Sb.), s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové
komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce. Zejména
rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídky vlaků a opravy vozů.
2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací, a
drahách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na
těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích.
Použije se na hluk na drahách v ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, který je
v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31.prosince
2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového
svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní
komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním
prostoru staveb a v chráněné, venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Pro zájmové území platí – chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní
venkovní prostory:
Hluk z dopravy na pozemních komunikacích den LAeq = 55 dB, noc LAeq = 45 dB
Hluk z dopravy na hlavních pozemních
komunikacích, kde je hluk převažující /I/15) den LAeq = 60 dB, noc LAeq = 50 dB
Hluk z provozu výrobního závodu
den LAeq = 50 dB, noc LAeq = 40 dB
Zpracována byla Hluková studie, Tomáš Bartek, 06/2010, jejímž úkolem je posouzení vlivu
stavebních prací a provozu po realizaci stavby na chráněný prostor chráněných objektů.
Hluková zátěž v předmětném území byla stanovena na základě počítačového modelu. Ve
zvolených referenčních bodech byly vypočteny očekávané hodnoty výhledového hlukového

40

zatížení pro provoz sledovaného objektu. Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou
zpracovány pomocí výpočetního programu HLUK+ verze 8.11 (RNDr Miloš Liberko - JsSoft
Praha). Algoritmus výpočtu vychází z metodických pokynů. Výpočtové body byly voleny 2
m od fasády objektů situovaných v předmětném území (chráněný prostor staveb).
Hluk+ verze 8 byl plně integrován do prostředí Windows a obsahuje řadu nových funkcí a
vlastností, umožňuje uplatnit zdroje stacionární označené jako průmyslové zdroje hluku.
Byly vypočteny průběhy izofon v pětidecibelových odstupech dB(A). Izofony jsou
zobrazeny v grafickém výstupu uvedeném v další části. Průběhy izofon byly stanoveny ve
výšce 3 m. Pro zvolené referenční body ve výšce 3 m.
Výsledky výpočtu
Stavební práce
V tomto případě zdrojem hluku boudou stacionární zdroje stavební techniky a liniové zdroje
návozu a odvozů materiálů stavby.
Stacionární zdroje - stavební činnost
Tabulka č.26
Zdroj

Obj

výška

[x ; y]

Q

[m]

L2

Plocha

Lw

RMin

[dB]

[m2]

[dB]

[m]

P 1

autojeřáb

857.2; 639.2

1.5

1.0

87.0

1.000

87.0

0.28

P 2

nakladač

829.4; 624.0

1.5

1.0

94.0

1.000

94.0

0.28

P 3

rypadlo/buldozer

832.4; 614.1

1.5

1.0

100.0

1.000

100.0

0.28

P 4

automix

866.5; 676.9

1.5

1.0

93.0

1.000

93.0

0.28

P 5

čerpadlo betonu

869.2; 672.2

1.5

1.0

103.0

1.000

103.0

0.28

P 6

okružní pila

802.0; 642.4

0.5

1.0

92.0

1.000

92.0

0.28

P 7

okružní pila

878.5; 649.1

0.5

1.0

92.0

1.000

92.0

0.28

Liniovým zdrojem hluku bude nákladní doprava stavby.
Liniové zdroje - stavební činnost
Tabulka č.27
Akustický výkon

Hladina akustického
tlaku ve vzdálenosti 1[m]

Doba používání
stroje

Typ stroje, název

LW v dB(A)

LpAr v dB(A)

8hod/den

Pojezd Těžkých nákladních vozidel

-

LpA10 = 89 dB(A)

max. 4 průjezdů/hod

Hluková zátěž - provoz areálu
Zdrojem hluku budou opět stacionární a liniové zdroje – stacionární v podobě strojů a zařízení
ve výrobě, vytápění (hala SO1), vzduchotechnika (haly SO1 a SO2) s vývody do venkovních
prostor a nakládka a vykládka TNV.
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Stacionární zdroje, odhad hladiny hluku, provoz areálu
Tabulka č.28
Zdroj

Obj

[x ; y]

výška

Q

[m]

L2

Plocha

Lw

RMin

[dB]

[m2]

[dB]

[m]

P 8

na/vykládka TNV

816.5; 636.4

1.5

1.0

89.0

1.000

89.0

0.28

P 9

na/vykládka TNV

846.0; 657.7

1.5

1.0

89.0

1.000

89.0

0.28

P 10

kotel 20kW

840.0; 680.6

2.0

1.0

40.0

1.000

40.0

0.28

P 11

dmychadlo

852.8; 674.5

1.5

1.0

75.0

1.000

75.0

0.28

P 12

čerpadla

849.4; 670.5

1.0

1.0

65.0

1.000

65.0

0.28

P 13

chladící systém

844.7; 666.8

1.0

1.0

65.0

1.000

65.0

0.28

P 14

sušička a balička

854.8; 665.8

1.0

1.0

66.0

1.000

66.0

0.28

P 15

ventilátory vně

835.3; 674.9

1.0

2.0

55.0

1.000

55.0

0.40

P 16

ventilátory vně

842.4; 682.3

1.0

2.0

55.0

1.000

55.0

0.40

P 17

ventilátory vně

850.4; 662.8

1.0

2.0

55.0

1.000

55.0

0.40

P 18

ventilátory vně

857.5; 672.5

1.0

2.0

55.0

1.000

55.0

0.40

Liniovým zdrojem hluku bude obsluhující osobní a nákladní doprava. Nákladní doprava bude
sloužit pro dovoz a odvoz surovin, materiálů, výrobků a zboží. Osobní doprava bude sloužit
jak pro provozní záležitosti investora/oznamovatele, tak pro osobní dopravu jeho
zaměstnanců.
Dopravní obsluha areálu bude zajištěna napojením na stávající obslužní komunikací
(č.p.641/1) v návaznosti na komunikaci I/15 – sjezd z komunikace I/15 nájezdovým
obloukem. Dopravní připojení bude řešeno v souladu s územním plánem obce Čížkovice a
v rozpracovanosti bylo konzultováno s příslušným odborem dopravy a dopravním
inspektorátem.
Doprava ve směru na Sulejovice nebude pro nákladní vozidla povolena (dopravní značení –
přikázaný směr jízdy).
Dle investora bude intenzita této dopravy 2-4 TNV a 5-7 OA za den, pro další výpočty bude
brána vyšší hodnota z rozpětí, tj. 4 TNV a 7 OA / den.
Hluková zátěž stávající
Vzhledem k tomu, že záměr se nachází v blízkosti silnice 1. třídy I/15 a lze předpokládat, že
hluková zátěž této silnice a spojnice od této silnice k nedaleké Cementárně nebude
nezanedbatelná, byl proveden i výpočet pro tuto variantu.
Údaje o intenzitách a složení dopravy byly získány z „Výsledků sčítání dopravy na dálniční a
silniční síti v r. 2005 - Kraj Ústecký“, které vydalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci
56, Praha.
Informace o intenzitě dopravy v roce 2005 jsou uvedeny v následující tabulce:
Intenzita dopravy 2005 (zdroj ŘSD)
Tabulka č.29
č. sil.
sčítací úsek
I/15

4-0990

nákladní

osobní

motocykly

celkem

začátek úseku

konec úseku

2412

4419

19

6850

Třebenice, zaús.237

vyús.8 a 30

Pro sledovaný rok 2011 byly použity pro přepočet výhledové koeficienty růstu dopravy pro
období 2005 – 2040 dle Věstníku dopravy, Min. dopravy z 25. 4. 2007:
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Přepočet intenzity na rok 2011 (zdroj ŘSD)
Tabulka č.30
Silnice

TNA

OA

M

Součet

I/15

2412

4419

19

6850

Koeficient přepočtu pro r. 2011

1,07

1,22

1

Výsledná hodnota – I/15

2581

5391

19

7991

V uvedených charakteristikách na silnici I/15 jsou zahrnuty vozidla, která v současnosti
projíždějí na této komunikaci, je zde zahrnuta veškerá doprava včetně nárůstu na sledovaný
rok. Tento stav bude navýšen o předpokládanou dopravu v rámci provozu výrobního areálu
krmných kvasnic.
Přepočet intenzity včetně dopravy záměru
Tabulka č.31
TNA

OA

M

Součet

Areál krmných kvasnic

4 x 2*

7x 2*

0

22

Hodnota včetně areálu krmných kvasnic

2589

5405

19

8013

* příjezd a odjezd

Provoz na nájezdu ze silnice I/15 ve směru k cementárně Čížkovice (Sulejovice) byl použit
ve výši 20 nákladních vozidel za hodinu, rozdělený na stejné poloviny na jednotlivé nájezdy
na //15.
Vymezení referenčních bodů
Kontrolní body byly zvoleny v chráněném venkovním prostoru chráněných objektů nejblíže
situovaných vůči navrhované stavbě - 2m od fasády ve výšce 3m.
Objekt č. 1 - referenční bod 1
Tabulka č.32
č. p.:

245

Část obce:

Čížkovice

Číslo LV:
Typ budovy:
Způsob využití:

738
budova s číslem popisným
objekt k bydlení

Katastrální území:

Čížkovice 624101

Objekt č. 2 - referenční bod 2
Tabulka č.33
na parcele:

494

Část obce:

Čížkovice

Číslo LV:
Typ budovy:
Způsob využití:

368
budova bez čísla popisného
objekt k bydlení

Katastrální území:

Čížkovice 624101
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Objekt č. 3 - referenční bod 3
Tabulka č.34
č. p.:

89

Část obce:

Sulejovice

Číslo LV:
Typ budovy:
Způsob využití:

249
budova s číslem popisným
objekt k bydlení

Katastrální území:

Sulejovice 759414

Objekt č. 4 - referenční bod 4
Tabulka č.35
č. p.:

191

Část obce:

Sulejovice

Číslo LV:

42

Typ budovy:

budova s číslem popisným

Způsob využití:

objekt k bydlení

Katastrální území:

Sulejovice 759414

Situace referenčních bodů

Referenční bod 4

Referenční bod 3
Zájmové území

Referenční bod 2
Referenční bod 1
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VÝSLEDKY VÝPOČTU
Výpočet byl prováděn pro 4 varianty:
• Stavební činnost
• Provoz bez veřejné dopravy
• Současný stav
• Provoz včetně veřejné dopravy
Stavební činnost
Hodnoty v referenčních bodech - stavební činnost DEN (7-21 hod)
Tabulka č.36
TABULKA
výška

Souřadnice

1

3.0

2

č.

BODŮ

VÝPOČTU

(DEN)

LAeq (dB)
doprava

průmysl

celkem

524.8; 183.1

21.4

43.9

43.9

3.0

1129.1; 476.8

24.0

48.7

48.7

3

3.0

1483.9; 864.1

13.5

42.6

42.6

4

3.0

1147.8; 1011.8

25.8

45.7

45.8

předch.

měření

Nejistota výpočtu ± 1,2 dB

Provoz areálu
Hodnoty v referenčních bodech - provoz areálu
Tabulka č.37
TABULKA
č.

výška

Souřadnice

1

3.0

2

BODŮ

VÝPOČTU

(DEN)

LAeq (dB)
doprava

průmysl

celkem

524.8; 183.1

13.4

31.5

31.6

3.0

1129.1; 476.8

15.8

32.7

32.8

3

3.0

1483.9; 864.1

1.6

9.8

10.4

4

3.0

1147.8; 1011.8

17.1

18.2

20.7

TABULKA

BODŮ

VÝPOČTU

(NOC)

1

3.0

524.8; 183.1

7.2

31.5

31.6

2

3.0

1129.1; 476.8

8.8

32.7

32.7

3

3.0

1483.9; 864.1

9.8

9.8

4

3.0

1147.8; 1011.8

18.2

18.8

Nejistota výpočtu ± 1,2 dB

10.1

předch.

měření
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Stávající stav
Hodnoty v referenčních bodech
Tabulka č.38
TABULKA

BODŮ

VÝPOČTU

(DEN)

LAeq (dB)

č.

výška

Souřadnice

1

3.0

525.8; 182.4

46.4

46.4

2

3.0

1129.9; 477.3

38.5

38.5

3

3.0

1483.9; 864.1

34.8

34.8

4

3.0

1147.8; 1011.8

43.6

43.6

TABULKA

BODŮ

doprava

průmysl

měření

celkem

VÝPOČTU

1

3.0

524.8; 183.1

42.6

42.6

2

3.0

1129.1; 476.8

34.5

34.5

3

3.0

1483.9; 864.1

30.7

30.7

4

3.0

1147.8; 1011.8

39.7

39.7

předch.

(NOC)

Nejistota výpočtu ± 1,2 dB

Provoz areálu včetně veřejné dopravy
Hodnoty v referenčních bodech - provoz areálu včetně veřejné dopravy
Tabulka č.39
TABULKA
č.

výška

1

3.0

2
3

BODŮ

VÝPOČTU

(DEN)

LAeq (dB)

Souřadnice

měření

doprava

průmysl

celkem

525.8; 182.4

46.8

31.5

47.0

3.0

1129.9; 477.3

38.6

32.7

39.6

3.0

1483.9; 864.1

35.0

9.8

35.0

4

3.0

1147.8; 1011.8

44.1

18.2

44.1

TABULKA

BODŮ

1

3.0

524.8; 183.1

42.8

31.5

43.1

2

3.0

1129.1; 476.8

34.6

32.7

36.8

3

3.0

1483.9; 864.1

30.8

9.8

30.8

4

3.0

1147.8; 1011.8

39.9

18.2

39.9

VÝPOČTU

předch.

(NOC)

Nejistota výpočtu ± 1,2 dB

Příslušné vyobrazení pásem izofon hluku je uvedeno v Hlukové studii, která je v plném
rozsahu v části F.Doplňující údaje.
Při výpočtu provozní varianty bylo počítáno se zdroji hluku, které se přímo dotýkají veřejné
dopravy v obci Čížkovice. Údaje o intenzitách a složení dopravy byly získány z „Výsledků
sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v r. 2005 - Kraj Ústecký“, pro rok 2011 přepočítány
dle koeficientů Věstníku dopravy – Výhledové koeficienty růstu dopravy pro období 20052040, číslo 9/2007.
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Výpočet byl prováděn celkem ve 4 variantách (pro den a noc).
V první variantě jde o výpočty hluku během stavby záměru a jeho vliv na chráněný venkovní
prostor, další varianta je samotný budoucí provoz areálu a jeho vliv hluku na chráněný
venkovní prostor, třetí varianta je zmapování současného stavu bez záměru (resp. pro rok
2011) a čtvrtou variantou je sounáležitost provozu areálu se stávající (r. 2011) veřejnou
dopravou.
U varianty Stavební činnost byla pro výpočet nasazena obvyklá stavební technika, vše
v maximálním zatížení – předpoklad, že všechny stroje pracují současně, což je z hlediska
emise hluku nejnepříznivější varianta. Rozložení jednotlivých zdrojů hluku po staveništi a
jejich průměrné vzdálenosti od nejbližšího okolního chráněného prostoru staveb se nebudou
v průběhu stavby významně lišit. Navíc od prvních metrů (výškově) hrubé stavby bude hluk
již částečně stíněn stojícími zdmi stavby. Jako zdroj hluku byla zde uvažována i
vnitrostaveništní komunikace, a to se 4 průjezdy nákladními auty za hodinu tam i zpět.
U varianty Provoz bylo počítáno s maximálním provozem osobní i nákladních vozidel dle
předpokladu investora, tj. 14 průjezdů osobních vozidel/den a 8 průjezdů nákladních
vozidel/den. Stacionárním zdrojem hluku budou po dobu provozu areálu venkovní jednotky
VZT, které budou umístěny na střeše budovy SO1, stroje a zařízení uvnitř budovy, tak i
nakládka a vykládka materiálů - volnoběh nákladních vozidel u ramp.
Nejvíce postiženým objektem nežádoucím hlukem během stavební činnosti bude budova č. 2
s referenčním bodem č. 2 (objekt k bydlení na parcele č.494, Čížkovice), kde hladina hluku
dosáhne hodnoty LAeq,T = 48,7 dB. Druhým nejvíce hlukem postiženým místem bude objekt
č. 4 s referenčním bodem č. 4 (Sulejovice č.p.191), kde maximální hladina hluku dosáhne
LAeq,T = 45,8 dB. Tyto hodnoty jsou ovlivněny i vzdáleností od zdroje hluku, který v prvním
případě je 494 m, ve druhém 422 m.
Vzhledem k lokalitě (blízkosti objektů k bydlení), kde se stavba nachází, bude nutné
dodržovat bourací práce v denní dobu a ve stanoveném časovém rozhraní 7-21 hodin.
Z tohoto důvodu ani nebyla počítána varianta pro noc.
Pro omezení nepříznivých vlivů hluku a vibrací na okolí bude zhotovitel stavebních prací
používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost
nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.
Nejvíce postiženým objektem během provozu by byla opět budova č. 2 s referenčním bodem
č. 2 (objekt k bydlení na parcele č.494, Čížkovice), kde hladina hluku dosáhne dle zadaných
vstupů maximální hodnoty LAeq,T = 32,8 dB (v noci 32,7 dB).
Po započtení veřejné dopravy do tohoto modelu se tyto hodnoty provozního hluku zvýší
natolik, že již nejvíce postiženým místem bude objekt č. 1 s referenčním bodem č. 1 a
maximální hladinou hluku 2 m od fasády a ve výšce 3 m LAeq,T = 47,0 dB ve dne a LAeq,T =
43,1dB v noci.
Z výše uvedených výpočtů, závěrečných hodnot hladin hluku v příslušných referenčních
bodech, je zřejmé, že hluková zátěž sledovaných objektů nebude vlivem stavebních prací
v zájmovém území v chráněném venkovním prostoru překračovat povolené hodnoty pro den
LAeq,T = 65 dB. Noční provoz na staveništi bude vyloučen.
Samostatný provoz areálu nebude překračovat v zájmovém území v chráněném venkovním
prostoru povolené hodnoty pro den LAeq,T = 50 dB a pro noc LAeq,T = 40 dB.
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Dále ani i následný provoz areálu včetně hluku z veřejné dopravy nebude překračovat
v zájmovém území v chráněném venkovním prostoru povolené hodnoty pro den LAeq,T = 60
dB a pro noc LAeq,T = 50 dB.
Zdroje hluku, v této studii zanesené, splňují dle uvedených výpočtů požadavky Nařízení
vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Předmětem navrhovaného záměru je výstavba výrobního závodu krmných kvasnic
v průmyslové zóně obce Čížkovice.
Pozemky určené pro stavbu severovýchodně od Čížkovic, jihozápadně od Lovosic, severně je
vedena místní komunikace souběžně se silnicí I/15.
Dle výpisu z katastru nemovitostí budou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny.
Předmětná lokalita se nenachází v chráněné krajinné oblasti (CHKO) ani nezasahuje na území
národního parku. Za silnicí I/15 prochází hranice CHKO České středohoří. Záměrem nebudou
dotčeny lokality soustavy NATURA 2000.
Pásma hygienické ochrany vodního zdroje nebudou záměrem dotčeny. Lokalita není umístěna
v záplavovém území. Záměr není umístěn v chráněné oblasti přirozené akumulace vod
(CHOPAV). V blízkosti se nachází CHOPAV Severočeská křída, její hranice prochází cca 2
km severovýchodně.
V blízkosti plánovaného záměru se nenachází přírodní parky, nejbližší hranice přírodního
parku Dolní Poohří prochází jihovýchodním směrem mimo zájmové úzeí.
Záměr je možné považovat z hlediska funkčnosti za souvisící se stanovenými prioritami trvale
udržitelného rozvoje této části území obce Čížkovice.

1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Přímo zájmové území, kde je připravována stavba, není územím, v němž by umístění
předmětného záměru znamenalo nevratitelný vliv na přírodní zdroje, jejich kvalitu nebo
schopnost regenerace.
Předmětné území není územím s trvalými přírodními zdroji. Záměr není řešením, které by
nad přijatelnou míru mělo nevratitelný vliv působení na přírodní zdroje, jejich kvalitu a
schopnost regenerace.
Realizací úprav předmětné lokality nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.
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1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností
- na územní systémy ekologické stability
Zájmové území je situováno mimo tah územních systémů ekologické stability.
Územní systém ekologické stability krajiny je vzájemně propojený soubor přirozených i
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Rozlišuje se lokální, regionální a nadregionální systém ekologické stability. Do plochy
plánované pro výstavbu objektu nezasahuje žádný prvek ÚSES.
V blízkosti se nachází několik biokoridorů a biocenter.
Prvky územních systémů ekologické stability (ÚSES) v v širších územních vztazích
Tabulka č.40
Typ prvku

Název

Ev. číslo

Regionální biocentrum
Regionální biocentrum
Regionální biocentrum
Regionální biocentrum

Humenský vrch
Sutomský vrch - Jezerka
Píšťany
Lovoš

1293
1292
1277
379

Regionální biokoridor

Lovoš - Ostrý

591

Regionální biokoridor

Sutomský vrch - Humenský vrch

616

Regionální biokoridor

Humensky vrch - Myslivna

617

Regionální biokoridor

Sutomský vrch - Hazmburk

618

Osa nadregionálního biokoridoru

Stříbrný roh - Polabský luh

Osa nadregionálního biokoridoru

Vedlice - Oblík, Raná

Směr propojení regionálního biokoridoru

Sutomský vrch - Humenský vrch

616

Směr propojení regionálního biokoridoru

Ostrý - Sutomský vrch

592

Směr propojení regionálního biokoridoru

Sutomský vrch - Hazmburk

618

- na zvláště chráněná území
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně
přírody a krajiny.
V širším okolí záměru nachází jedno velkoplošné a pět maloplošných chráněných území.
Charakteristiky zvláště chráněných území v blízkosti zájmové lokality (mimo zájmové území)
Tabulka č.41
Kategorie a název

CHKO České středohoří

Rozloha ha

106 300

Vyhlášeno

1976

Popis
Vyhlášení CHKO bylo vzhledem k
středoevropské jedinečnosti krajinného
reliéfu mladotřetihorního vulkanického
pohoří, pestrosti geologické stavby,
druhovému bohatství rostlinstva a
odpovídajícímu oživení krajiny
charakteristickou faunou. Genové lesní
základny v CHKO jsou zaměřeny
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Kategorie a název

Rozloha ha

Vyhlášeno

Popis
především na buk, avšak je tu dále udržován
a reprodukován genetický materiál jilmu,
javoru, lípy a jeřábu.

NPP Borečský vrch

19

1951

Rostlinná společenstva teplých strání, skal a
hájů na suti s mikroexhalacemi vodních par
na temeni Boreče

NPR Lovoš

49,99

1949

Předmětem ochrany jsou teplomilná
společenstva charakteru stepi, lesostepi a
listnatého lesa, jejichž rozmístění určuje
expozice svahů, stupeň zazemnění
svahových sutí a půdní reakce, vytvořených
na odlišných typech neovulkanitů (bazalt vs.
trachyt)

PR Kalvárie

8,71

1993

Kalvárie a Vendula, dva typické vrcholy
Českého středohoří s hodnotnými
společenstvy

PP Plešivec

32,65

1966

Společenstva volných otevřených sutí s
výskytem ledových jam při jejich úpatí s
bohatou faunou a florou

4,0

1969

Důvodem ochrany je bohaté naleziště
divizny brunátné v různých barevných
variacích

PP Radobýl I

V prostoru zájmového území se nenachází žádné zvláště chráněné území z kategorie národní
park, CHKO, NPR, PR, NPP, PP ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Žádná z chráněných území nebudou záměrem dotčena ani ovlivněna.
- na území přírodních parků
Území přírodních parků nejsou polohou zájmového území záměru dotčena. Nejbližším
Zájmová lokalita je situována mimo oblast přírodního parku, nejbližší se nachází cca 6 km
jihovýchodním směrem, jedná se o přírodní park Dolní Poohří.
- na významné krajinné prvky
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo
přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Ten, kdo zamýšlí zásah do VKP, si musí
opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Obecně tak již v rámci
projekčních prací vyplývá pro investora povinnost volit takové technologie a stavební
postupy, které v maximálně možné míře ochrání dotčené VKP, popřípadě minimalizují
negativní dopady spojené se stavebními pracemi a následným užíváním staveb.
Registrované VKP ve smyslu §6 zákona č. 114/1992 Sb., ani prvky vymezené zákonem
114/1992 Sb.nejsou na území dotčeném stavbou situovány.
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- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality
NATURA 2 000 je soustava chráněných území, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin a
živočichů a cenné biotopy. Na základě směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a
92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
se ČR zavázala k jejímu vyhlášení v souvislosti se vstupem do Evropské unie.
Předmětné území není situováno ani neleží v blízkosti lokality, která by byla zařazena do
programu Natura 2000 jako významná ptačí lokalita nebo evropsky významná lokalita
(viz. Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „Výstavba výrobního areálu krmných
kvasnic v k.ú. Čížkovice“ z hlediska možného ovlivnění evropsky významných lokalit a
ptačích oblastí dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, Krajský úřad
Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 101435/2010/KUUK/N-1316
z 2.6.2010).

Nejblíže situované evropsky významné lokality

CZ0422075 CHKO Borečský vrch (Jedna z mála relativně početných lokalit druhu Pulsatilla
patens. Populace je svou stabilitou počtu rostlin i kvetoucích jedinců perspektivní. Celkový
počet individuí činí 130 rostlin. Plocha populace činí 0,3 ha).
CZ0420459 Košťálov (Skupina vrchů Košťál, Sutomský vrch, Jezerka a Ovčín mezi obcemi
Sutom, Boreč, Radovesice a Košťálov - 1 km severně od obce Třebenice).
Zájmové území není součástí zájmového území není žádná evropsky významná lokalita (=
pSCI) ani ptačí oblast (= SPA).
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu
Zájmové území je mimo území historického, kulturního nebo archeologického významu,
nenalézají se zde objekty uvedeného významu.
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V historických pramenech se obec Čížkovice objevuje poprvé v roce 1276. V této době byla
obec rozdělena na dvě různě velké části. Menší díl patřil vladykovi Čáslavovi a druhá, větší
část vsi náležela do husitských válek do majetku kláštera sv. Jiřího v Praze.
Poblíž obce bylo odkryto bohaté starolaténské pohřebiště a unikátním bronzovým kováním a
dřevěnými nádobami, datované od 5.století před n.l.
Na katastru obce Čížkovice se nachází následující kulturní památky:
•
•
•
•
•

kostel Nejsvětější Trojice,
kostel sv. Václava,
kaple sv. Františka,
pomník u silnice na Lhotku,
zámek.

Žádný objekt historického, kulturního nebo archeologického významu nebude stavbou dotčen.
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Přímo zájmové území není územím se starou zátěží. Podle Systému evidence starých
ekologických zátěží, který byl zřízen a je spravován a aktualizován MŽP, nejsou v místě
realizace stavby staré zátěže evidovány.

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny
2.1 Vlivy na obyvatelstvo
V době realizace stavby může být ovlivněno obyvatelstvo zejména s ohledem na stavební
práce. Délka stavby bude pouze omezenou dobu.
Případnou sekundární prašnost z vlastního staveniště lze technicky eliminovat. Pro
minimalizaci negativních vlivů jsou pro etapu výstavby formulována následující doporučení:
-

Dodavatel stavby bude poskytovat garance na minimalizování negativních vlivů stavby na
životní prostředí a na celkovou délku stavby se zohledněním požadavků na používání
moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu
prostředí šetrných technologií).

-

Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody pro obyvatele nejblíže situovaných objektů bydlení a zabezpečil
dopravní obslužnost území.

Z hlediska doby realizace záměru, jeho rozsahu a současným respektováním výše uvedených
doporučení lze záměr i v době stavebních prací akceptovat.
Navržená technologická zařízení, či technologické postupy, nebudou způsobovat nadlimitní
hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb.
Za předpokladu dodržení stanovených podmínek pro realizaci záměru a kontrol ze strany
odpovědných orgánů není předpoklad nějakého zdravotního rizika pro obyvatelstvo.
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2.2 Ovzduší a klima
Klimatické podmínky
Klimaticky území spadá do oblasti T2, kterou je možné charakterizovat jako teplou,
s dlouhým létem, velmi teplým a velmi suchým. Přechodné období je krátké s teplým jarem i
podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá, s krátkým trváním sněhové
pokrývky.
Klimaticky se obec Čížkovice nachází na SV okraji suché oblasti v závětří Krušných hor,
které se táhne od města Žatec přes Slaný k Praze. Roční úhrn srážek je pod 500 mm.
Meteorologické podmínky jsou v podstatě dány směrem a rychlostí větru, dále pak stabilitou
atmosféry vycházející z vertikálního tepelného zvrstvení. Stabilita atmosféry je vyjádřena pěti
třídami; a to třídou superstabilní (inverze), stabilní, izotermní, normální a konvektivní. Tyto
meteorologické faktory mají vliv na rozptyl a transmisi škodlivin a na tvorbu imisních zátěží
v dané oblasti. Zastoupení stabilní a velmi stabilní atmosféry v dané lokalitě dosahuje 34 %.
Malý vertikální rozptyl kontaminantů v těchto třídách vytváří nepříznivé podmínky pro imisní
situaci v blízkosti přízemních zdrojů, ale naopak je příznivý pro zdroje vyšší.
Klimatická charakteristika oblasti
Tabulka č.42
Číslo oblasti
Počet letních dnů

T2
50 až 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více

160 až 170

Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů

100 až 110
30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

18 až 19

Průměrná teplota v dubnu

8 až 9

Průměrná teplota v říjnu

7 až 9

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

90 až 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 až 400

Srážkový úhrn v zimním období

350 až 400

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 až 50

Počet dnů zatažených

40 až 50

Počet dnů jasných

120 až 140

Dlouhodobá průměrná teplota je 8,5 oC (Doksany – 10 km JV směrem), průměrný úhrn
srážek za rok je cca 455,9 mm (Doksany).
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Stabilitní větrná růžice

Rychlostní větrná růžice

Hodnoty větrné růžice
Tabulka č.43

Odborný odhad stabilitní větrné růžice vypracoval Český hydrometeorologický ústav Praha útvar ochrany čistoty ovzduší - oddělení modelování a expertiz.
Svou polohou spadá místo stavby pod působnost stavebního úřadu Městského úřadu
Lovosice. Dle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o vymezení oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší na základě dat roku 2008, uveřejněného ve Věstníku MŽP 4/2010, byl na 2
% území překračován imisní limit pro denní koncentrace PM10. Na 1,5 % území pak byla
překračována hodnota cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren.
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2.3 Voda
Hydrologicky se zájmové území nachází v povodí řeky Ohře a Dolního Labe. Předmětná
lokalita je odvodňována pravostranným přítokem řeky Labe, a to vodním tokem Modla.
Základní hydrologické údaje
Tabulka č.44
Hydrologické číslo povodí
1 – 13 – 05 – 004
1 – 13 – 05 – 006
1 – 13 – 05 – 006
1 – 13 – 05 – 003
1 – 13 – 05 - 009

Tok
Modla
Modla
Modla
Labe
Labe

Profil
nad Jenčickým potokem
nad Vchynickým potokem
ústí Labe
pod Modlou
nad Milešovským potokem

Modla pramení 1 km západně od Lhotky ve výšce 498 m n. m., ústí zleva do Labe v
Lovosicích v 140 m n. m., plocha povodí je cca 93,5 km2, délka toku 27,2 km. Koryto Modly
je na území města opatřeno kamennou rovnaninou, která spolu s místy těsným obestavěním,
výrazně snižuje jeho ekologický potenciál sloužící jako přirozená migrační osa bioty.
V okolí zájmového území se nenachází žádné vodní nádrže.
Hydrogeologické poměry předmětné lokality se odvíjí od intensity srážek, geologických
poměrů, propustnosti horninového prostředí, morfologii území a od povrchových úprav
terénu. Z hydrogeologického hlediska se zájmové území nachází v hydrogeologickém rajonu
Česká křídová pánev.
Zájmové území se nenachází v území chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Nejbližší CHOPAV Severočeská křída se nachází cca 1,2 km severovýchodním směrem.
Záměr se nenachází v PHO vodního zdroje.

2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Z geomorfologického hlediska náleží zkoumané území k Hercynskému systému, provincii
Česká vysočina, subprovincii Česká tabule, oblasti Středočeská tabule, celku Dolnooharská
tabule, podcelku Terezínská kotlina, okrsku Lovosická kotlina.
Geomorfologicky leží zájmové území při hranici dvou orografických soustav. Krušnohorská
soustava je zde reprezentována orografickým celkem Českého středohoří. Česká křídová
tabule je zastoupena Terezínskou kotlinou, Ralskou pahorkatinou a Dolnooháreckou tabulí.
Město Lovosice leží na při západním okraji terezínské kotliny a jižním a západním břehu řeky
Labe. Terén kotliny je rovinný, řeka Labe vytváří vedlejší ramena na severním břehu, proti
městu se nachází rozlehlá vodní plocha Žernoseckého jezera. Z jihu se do řeky Labe vlévá
řeka Ohře u Litoměřic a řeka Modla v Lovosicích. Severním břeh Labe, od úseku Litoměřice
– Velké Žernoseky je prakticky členitější než břeh jižní. Charakteristickou dominantou je
vrch Radobýl (399 m n.m.). Celá oblast podél řeky Labe je podstatně hustě osídlena. Kromě
větších měst Litoměřice (26 tis. obyvatel, Lovosice 12 tis. obyvatel a Terezína 8 tis. obyvatel)
se zde vyskytuje celá řada menších sídel a městských částí. V poměrně blízkém okolí stavby
logistického centra leží obce Siřejovice, Sulejovice, Čížkovice, Lukavec, Nové Kopisty,
Žalhostice, Píšťany, Malé a Velké Žernoseky, Vchynice a Bílinka.
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Z geologického hlediska náleží zájmové území k západnímu okraji České křídové tabule,
v tomto prostoru tvořené sedimenty středního turonu, tj. prachovitými pískovci a vápnitými
jílovci. Kvartér v nadloží křídových hornin je tvořen písčitými štěrky řeky Labe o mocnosti 8
– 12 m. V nadloží štěrků se vyskytuje proměnlivá vrstva eolicko-fluviálních uloženin, tvořená
sprašovými hlínami s příměsí štěrků nebo písků o mocnosti cca 3 - 6 m.
V zájmovém území nejsou evidována žádná chráněná ložisková území a prognózní zdroje
surovin, žádná poddolovaná území, sesuvy a svahové deformace.
Půda
Převažujícím půdním typem v širším okolí předmětné lokality jsou karbonátové černozemně
na spraších, které na výchozech křídových slínů přecházejí do mělčích typyckých
pararendzin. Na strmějších sklanatých svazích přecházejí půdy až do rankerů. Na zbytcích
teras jsou vyvinuty arenické kambizemě s tendenců k podzolizaci. Na čedičích a jejich
derivátech jsou vyvinuty ostrůvky eutrofních kambizemí. Misty, zvláště v severní části
bioregionu, se vyskytují slané půdy. Zejména ve vyšší a vlhčí jižní části jsou zastoupeny
ostrovy hnědozemí na psraších. Význam mají i typické hnědé, víceméně oglejené fluvizemě
na Ohři.
Na většině území se nachází asociace černozemí přírodních a zemědělsky zkulturněných,
tvořená hlavním půdním typem černozemě na spraších, které se tu vyskytují jako černozemě
pravé, ilimerizované a černozemě karbonátové s obsahem CaCO3 v celém půdním profilu až
do povrchové vrstvy. Mocnost humózního černozemního horizontu je v rozmezí 40 až 60 cm,
zásoby živin jsou velmi dobré.
V bezprostředním okolí Labe je vylišena asociace nivních hydromorfních půd, převážně
zemědělsky zkulturněných. Jsou to půdy hlinité, jílovito – hlinité až jílovité s dobrými
zásobami minerálních živin a s dobrými rezervami vody pro vegetaci.
Stavbou dojde k záboru zemědělského půdního fondu v kultuře chmelnice a orná půda.
Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ)
jako nezbytná součást pedologických charakteristik. Jednotky BPEJ jsou označeny
pětimístným kódem (1. číslo označuje klimatický region, 2. a 3. číslo, t.j. dvojčíslí označuje
příslušnost k hlavní půdní klimatické jednotce (HPJ), 4. číslo vyjadřuje svažitost pozemku a
jeho expozici, 5. číslo udává poměr hloubky a skeletovitosti půdního profilu).
V zájmové oblasti se nachází BPEJ:

1.61.00

Z uvedené charakteristiky platí: klimatický region zájmové oblasti

1

Základní charakteristika hlavních půdních jednotek:
61

Lužní půdy na nivních uloženinách, jílech a slínech, těžké až velmi těžké,
obvykle se sklonem k převlhčení

K přesnějšímu určení kvality zemědělských půd slouží zařazení půd do tříd ochrany
(I až V, nejlepší jsou půdy I. třídy ochrany) - dle ”Metodického pokynu odboru ochrany lesa a
půdy Ministerstva životního prostředí ČR z 1.10.1996, č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy
ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.”
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Z hlediska zařazení bonitních půdně ekologických jednotek do tříd ochrany zabírané
zemědělské půdy pro zájmové území platí:
1.61.00 I.třída ochrany
Do I.třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických
regionech, převážně v plochách rovinných a sklonitých. Možnost záboru uvedené půdy byla
prověřena y vyhodnocena v rámci vyhodnocení záborů půd v územně plánovací dokumentaci
obce Čížkovice.
Vlastní stavbou nedojde k ovlivnění půdy nad míru běžnou při zástavbě uvedeného
charakteru. V souvislosti se stavbou (jak v etapě realizace, tak provozu nebo odstraňování)
nebude docházet ke škodlivým emisím nebo jevům, jež by mohly podstatným způsobem
narušit půdní pokryv v okolí zamýšlené stavby.
Nepředpokládá se ani skladování a manipulace s chemickými látkami a chemickými
prostředky většího rozsahu, které by mohlo být zdrojem znečištění půdy.
Horninové prostředí a přírodní zdroje nebudou záměrem souvisejícím se stavbou ovlivněny.
2.5 Flóra, fauna a ekosystémy
Velkoplošně převládá v širším zájmovém území jako typ potenciální přirozené vegetace
střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum), místy v komplexu s mokřadními olšinami (Alnio
glutinosae).
Průzkum nejbližšího okolí ukázal, že v prostoru plánované výstavby ani v nejbližším okolí se
nevyskytují přírodní biotopy podle uváděné metodiky.
Flóra
Zájmové území je situováno v areálu průmyslové zóny obce. Při přípravě adaptace areálu
vymezené pro stavbu bylo provedeno posouzení předmětné lokality s ohledem na sledování
výskytu flory a fauny v předmětném území.
Při terénním průzkumu přímo ve vymezeném prostoru byla věnována zvýšená pozornost
sledování výskytu možných významných společenstev, která by mohla být přímo negativně
dotčena. Nutné je vzít v úvahu požadavek na technologickou kázeň a zvýšenou kontrolu
stavebních prací.
Výčet druhů determinovaných v území při biologickém průzkumu
V bylinném patru byly determinovány následující druhy:
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha), Agropyron repens (pýr plazivý), Agrostis
stolonifera (psineček výběžkatý), Agrostis tenuis (psineček tenký), Agrimonia eupatoria
(řepík lékařský), Achillea millefolium (řebříček obecný), Ajuga reptans (zběhovec plazivý),
Alchemilla vulgaris (kontryhel obecný), Alopecurus pratensis (psárka luční), Arthemis
(rmen), Atriplex (lebeda), Bellis perennis (sedmikráska chudobka), Brassica campestris
(brukev obecná), Brassica rappa (brukev řepka), Capsella bursa pastoris (kokoška pastuší
tobolka), Cirsium arvense (pcháč rolní), Cirsium vulgare (pcháč obecný), Convolvulus
arvensis (svlačec rolní), Dactylis glomerata (srha říznačka), Echium vulgare (hadinec
obecný), Elytrigia reensp (pýr plazivý) (ens), Festuca pratensis (kostřava luční), Fumaria
officinalis (zemědým lékařský), Galeopsis tetrahit (konopice polní), Galium aparine (svízel
přítula), Glechoma hederacea (popenec břečťanovitý), Chrysanthemum leucanthemum
(kopretina bílá), Chenopodium album (merlík bílý), Lolium perenne (jílek vytrvalý),
Matricaria chamomilla (heřmánek pravý), Phleum pratense (bojínek luční), Pimpinella
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saxifraga (bedrník obecný), Plantago media (jitrocel prostřední), Poa pratensis (lipnice
luční), Polygonum aviculare (rdesno ptačí), Poa pratensis (lipnice luční), Poa annua (lipnice
roční), Potentilla anserina (mochna husí), Ranunculus arvensis (pryskyřník luční), Sinapis
arvensis (hořčice rolní), Stelaria holostea (ptačinec velkokvětý), Symphytum officinale
(kostival lékařský), Taraxacum officinale (tařice lékařská), Thlaspi arvense (penízek rolní),
Trifolium arvense (jetel rolní), Taraxacum officinale (smetánka lékařská), Trifolium pratense
(jetel luční), Tussilago farfara (podběl lékařský), Veronica chamaedrys (rozrazil rezekvítek).
Fauna
Přímo na lokalitě určené pro stavbu nebyla zjištěna přímá migrační trasa živočichů,
rozmnožovací stanoviště obojživelníků nebo zimoviště plazů, nebyla zde zjištěna hnízdiště
ptactva..
V širším území se vyskytuje běžná fauna zemědělsko-lesní krajiny a urbanizovaných ploch.
Po provedeném průzkumu přímo pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně konstatovat, že
v území lokality vzhledem k jejímu situování se v území nenacházejí a nebudou dotčeny žádné
druhy flory nebo fauny chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR.
Údaje je možné dokladovat, jak je uvedeno výše, mimo vlastní průzkum rovněž na základě
stanovení aktuálního stavu krajiny v rámci zpracování generelu ÚSES a při ochranářském
mapování (prováděném po delší časový úsek), kdy byla provedena podrobná rekognoskace
terénu.
2.6 Krajina, krajinný ráz
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky,
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.
Hodnocení krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání
jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a
neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání.
Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně vnímaných vztazích
krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění estetických hodnot,
harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.
Předmětné území je v současnosti zemědělským půdním fondem bez stavby, umístění
v průmyslové zóně u místní komunikace a následně silnice I.třídy.
V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí není zřízen k ochraně krajinného rázu dle §12
zákona 114/1992 Sb. přírodní park. Nejblíže situované přírodní parky Hostýnské a Vizovické
vrchy jsou mimo zájmové území.
Stavba je navržena v ploše s ohledem na okolní prostory, je v blízkosti cementárny.
Navrhovaná stavba respektuje měřítko krajiny, umožňuje koexistenci případných dalších
staveb průmyslové zóny a zároveň respektuje nejblíže situovanou zástavbu obce.

2.7 Hmotný majetek a kulturní památky
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo
kulturních památek.
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2.8 Hodnocení
Tabulka č.45
Předmět hodnocení

Kategorie významnosti
I.
II.
III.
Vlivy na obyvatelstvo
x
Vlivy na ovzduší a klima
x
Vliv na hlukovou situaci
x
Vliv na povrchové a podzemní vody
x
Vliv na půdu
x
Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje
x
Vliv na floru a faunu
x
Vliv na ekosystémy
x
Vliv na krajinu
x
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky
x
I. - složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost
II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů
III.- složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové hodnocení

Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle charakteru záměru, lokality, do
níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka
byla vyplněna po podrobném studiu dané problematiky.

D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky
Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a případné přímé nebo nepřímé vlivy na
obyvatelstvo je možno charakterizovat:
- z hlediska vlivu znečištěného ovzduší
- vlivu hlukové zátěže
- produkce odpadů
- vlivu na sociální vztahy a psychickou pohodu
Základní ukazatele pro možnost posouzení a stanovení možnosti ovlivnění realizací záměru
v území jsou uvedena v tomto oznámení.
Vliv znečištěného ovzduší
V době výstavby a v době provozu v objektu budou emitovány do volného ovzduší škodliviny
z provozu dopravních prostředků stavby, při přípravě území pro stavbu, zejména při
skrývkách kulturních zemin a manipulaci se stavebními odpady. Jedná se o zvýšení
přechodné, omezené dobou výstavby, která je maximálně zkrácena.
Při vlastním provozu budou vznikat emise především z provozu související dopravy.
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Na základě hodnot vymezených zpracovanou rozptylovou studií je možné konstatovat, že
předmětná stavba a její provoz nebude znamenat překročení limitních hodnot z hlediska
ovzduší.
Zpracovatel rozptylové studie uvádí, že provozem záměru se v jeho blízkosti a v blízkosti
příjezdových komunikací sice zvýší imisní koncentrace znečišťujících látek, toto navýšení
však bude nepatrné a prakticky nepostřehnutelné. Případný provoz plynových spotřebičů se
může projevit zejména ve vyvýšených oblastech, výsledné imisní příspěvky koncentrací NO2
však i v tomto případě budou nízké a vzhledem k imisní situaci akceptovatelné.
Hodnoty průměrných hodinových a průměrných denních koncentrací vyjadřují maximální
možnou imisní zátěž příslušného referenčního bodu, vypočtené hodnoty denních koncentrací
mají význam maximálních průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých
mohou nastat, trvaly celý den. Proto lze hodnotit vypočtené hodnoty denních koncentrací jako
velmi nadsazené a prakticky nedosažitelné. Pravděpodobnou imisní zátěž lokality z daných
zdrojů znečištění popisují spíše průměrné roční koncentrace znečišťujících látek.
Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 v celé lokalitě byl vypočten 0,0285 µg/m3.
Ve vzdálenějších lokalitách se vypočtené hodnoty pohybují kolem do 0,01 µg/m3, což jsou
proti imisnímu limitu (50 µg/m3) a stávajícímu pozadí (cca 28 µg/m3) velmi nízké a
neměřitelné přírůstky.
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 činí 0,0042 µg/m3.
Mimo průmyslový areál jsou vypočteny hodnoty imisních příspěvků menší než 0,001 µg/m3,
což se vůbec neprojeví na celkové imisní situaci.
Překračování imisních limitů pro PM10 vlivem provozu tohoto záměru tedy neočekáváme.
Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byl vypočten 4,54 µg/m3,
přičemž maximum je vypočteno cca 150 m severozápadně od posuzovaného areálu. V širším
okolí mimo areál je imisní příspěvek do 2 µg/m3, tj. do cca 1 % hodnoty imisního limitu, což
je při stávajícím imisním pozadí zcela akceptovatelné. Tyto krátkodobé koncentrace lze
očekávat pouze při současném provozu všech spalovacích zdrojů na jmenovitý výkon.
Maximální příspěvky průměrných ročních koncentrací NO2, způsobené navýšením dopravy a
provozem spalovacích zdrojů, činí řádově setiny µg/m3, (maximálně 0,0611 µg/m3),
v relativním vyjádření řádově promile hodnoty stávajícího imisního pozadí (cca 18 µg/m3).
Navýšení krátkodobých i ročních koncentrací NO2 tedy bude minimální, bez znatelného vlivu
na imisní situaci lokality.
Pokud tedy uvažujeme se současným imisním pozadím NO2 přibližně 18 µg/m3, nedojde
k překročení imisních limitů pro hodinové koncentrace NO2 (limit 200 µg/m3) ani pro roční
koncentrace (40 µg/m3).
U CO je maximální vypočtená hodnota příspěvku 9,93 µg/m3 (při imisním limitu
10 000 µg/m3), příspěvek osmihodinových koncentrací mimo areál byl vypočten v rozmezí
1÷4 µg/m3.
Při uvažovaném imisním pozadí cca 400 µg/m3 (roční průměr), tedy nebude překročen imisní
limit pro CO (10 000 µg/m3).
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu byl vypočten 0,00028 µg/m3.
Mimo areál byly vypočteny roční koncentrace v řádu desetitisícin µg/m3, což je mizivá
hodnota.
Při uvažovaném imisním pozadí do 2 µg/m3 bude výsledná roční koncentrace benzenu
v posuzované lokalitě v podstatě shodná se současnou situací a neočekáváme překročení
imisního limitu vlivem provozu tohoto záměru.
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Na základě vypočtených hodnot imisních příspěvků lze konstatovat, že provoz areálu se
projeví na imisní situaci lokality velmi nízkými imisními příspěvky znečišťujících látek,
imisní limity nebudou vlivem provozu tohoto záměru překračovány.

Na základě vypočtených špičkových hodnot koncentrací pachových látek lze konstatovat, že
při provozu technologie s emisemi pachových látek do 5 930 OUER/hod by teoreticky
nemělo dojít k dosažení prahové hodnoty 1 OUER.m-3 u nejbližších obydlených objektů.
Provoz výrobny krmných kvasnic v k.ú. Čížkovice by tedy při dodržení emise pachových látek
do 5 930 OUER/hod neměl způsobit obtěžování obyvatelstva zápachem.
Vliv hlukové zátěže
Zhodnocena byla hluková zátěž v rámci stavebních prací a při provozu po realizaci stavby
výrobního areálu krmných kvasnic, která uvádí, že na základě zjištěných hodnot nebudou
chráněné objekty v předmětném území hlukovou zátěží dotčeny nad přípustnou úroveň.
Výpočet byl prováděn celkem ve 4 variantách (pro den a noc). V první variantě jde o výpočty
hluku během stavby záměru a jeho vliv na chráněný venkovní prostor, další varianta je
samotný budoucí provoz areálu a jeho vliv hluku na chráněný venkovní prostor, třetí varianta
je zmapování současného stavu bez záměru (resp. pro rok 2011) a čtvrtou variantou je
sounáležitost provozu areálu se stávající (r. 2011) veřejnou dopravou.
U varianty Stavební činnost byla pro výpočet nasazena obvyklá stavební technika, vše
v maximálním zatížení – předpoklad, že všechny stroje pracují současně, což je z hlediska
emise hluku nejnepříznivější varianta. Rozložení jednotlivých zdrojů hluku po staveništi a
jejich průměrné vzdálenosti od nejbližšího okolního chráněného prostoru staveb se nebudou
v průběhu stavby významně lišit. Navíc od prvních metrů (výškově) hrubé stavby bude hluk
již částečně stíněn stojícími zdmi stavby. Jako zdroj hluku byla zde uvažována i
vnitrostaveništní komunikace, a to se 4 průjezdy nákladními auty za hodinu tam i zpět.
U varianty Provoz bylo počítáno s maximálním provozem osobní i nákladních vozidel dle
předpokladu investora, tj. 14 průjezdů osobních vozidel/den a 8 průjezdů nákladních
vozidel/den. Stacionárním zdrojem hluku budou po dobu provozu areálu venkovní jednotky
VZT, které budou umístěny na střeše budovy SO1, stroje a zařízení uvnitř budovy, tak i
nakládka a vykládka materiálů - volnoběh nákladních vozidel u ramp.
Nejvíce postiženým objektem nežádoucím hlukem během stavební činnosti bude budova č. 2
s referenčním bodem č. 2 (objekt k bydlení na parcele č.494, Čížkovice), kde hladina hluku
dosáhne hodnoty LAeq,T = 48,7 dB. Druhým nejvíce hlukem postiženým místem bude objekt č.
4 s referenčním bodem č. 4 (Sulejovice č.p.191), kde maximální hladina hluku dosáhne LAeq,T
= 45,8 dB. Tyto hodnoty jsou ovlivněny i vzdáleností od zdroje hluku, který v prvním případě
je 494 m, ve druhém 422 m.
Vzhledem k lokalitě (blízkosti objektů k bydlení), kde se stavba nachází, bude nutné
dodržovat bourací práce v denní dobu a ve stanoveném časovém rozhraní 7-21 hodin.
Z tohoto důvodu ani nebyla počítána varianta pro noc.
Pro omezení nepříznivých vlivů hluku a vibrací na okolí bude zhotovitel stavebních prací
používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost
nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.
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Nejvíce postiženým objektem během provozu by byla opět budova č. 2 s referenčním bodem
č. 2 (objekt k bydlení na parcele č.494, Čížkovice), kde hladina hluku dosáhne dle zadaných
vstupů maximální hodnoty LAeq,T = 32,8 dB (v noci 32,7 dB).
Po započtení veřejné dopravy do tohoto modelu se tyto hodnoty provozního hluku zvýší
natolik, že již nejvíce postiženým místem bude objekt č. 1 s referenčním bodem č. 1 a
maximální hladinou hluku 2 m od fasády a ve výšce 3 m LAeq,T = 47,0 dB ve dne a LAeq,T =
43,1dB v noci.
Z výše uvedených výpočtů, závěrečných hodnot hladin hluku v příslušných referenčních
bodech, je zřejmé, že hluková zátěž sledovaných objektů nebude vlivem stavebních prací
v zájmovém území v chráněném venkovním prostoru překračovat povolené hodnoty pro den
LAeq,T = 65 dB. Noční provoz na staveništi bude vyloučen.
Samostatný provoz areálu nebude překračovat v zájmovém území v chráněném venkovním
prostoru povolené hodnoty pro den LAeq,T = 50 dB a pro noc LAeq,T = 40 dB.
Dále ani i následný provoz areálu včetně hluku z veřejné dopravy nebude překračovat
v zájmovém území v chráněném venkovním prostoru povolené hodnoty pro den LAeq,T = 60
dB a pro noc LAeq,T = 50 dB.
Zdroje hluku splňují dle zpracované hlukové studie požadavky Nařízení vlády č. 148/2006
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Po realizaci záměru v území může být tento předpoklad ověřen po ustálení dopravních
charakteristik měřením.
Vliv produkce odpadů
Odpady je možné očekávat v době přípravy lokality pro stavbu a v době provozu navrhované
stavby občanské vybavenosti, která bude v zájmovém území situována.
Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001 Sb.odpady zařazovat podle druhů
a kategorií stanovených v Katalogu odpadů, vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale
nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě k možnému využití, nelze-li odpady
využít, zajistit jejich zneškodnění, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi
podle jejich skutečných vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií a
zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní
prostředí.
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu odpadového
hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich recyklace.
Odpady zařazené mezi odpady nebezpečné budou umístěny před předáním oprávněné firmě
ve vymezeném prostoru, svoz a zneškodnění bude zajišťovat specializovaná firma.
Vliv na sociální vztahy, psychickou pohodu a pod.
Sociální vztahy ani psychická pohody v předmětném území nebude narušena.
Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo
Identifikace nebezpečnosti
Na základě rozboru toxikologických dat o jednotlivých identifikovaných škodlivinách, na
základě porovnání hmotnostních toků, na základě předpokladu imisní zátěže v okolí realizace
záměru byly hodnocením zdravotních rizik sledována produkce škodlivin.
Pro NOx byly pro posouzení možnosti ovlivnění převzaty publikované údaje ze „Směrnice pro
kvalitu ovzduší v Evropě, Část III Anorganické škodliviny - oxid dusičitý“. V tomto
materiálu byla akutní odezva pozorována u bronchitiků při inhalaci trvající 5 minut při
koncentraci 2 820 µg.m-3 NO2, změny plicních funkcí byly u zdravých osob pozorovány při
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koncentracích vyšších než l 880 µg.m-3 NO2 a u osob nemocných astmatem byly změny
vyvolány koncentracemi vyššími než 900 µg.m-3 NO2. Nejcitlivější skupina z hlediska
expozice NO2 jsou astmatici a bronchitici, u nichž se náchylnost k astmatickým projevům
objevuje při 1 až 2 hodinové expozici koncentrací NO2 v rozmezí 375 - 565 µg.m-3.
Uvedené hodnoty v zájmovém území nebudou dosahovány.
Tuhé znečišťující látky vyvolávají změnu funkce a kvality řasinkového epitelu v horních
dýchacích cestách, což může vyvolávat hypersekreci bronchiálního hlenu a snížení
schopnosti dýchacího systému a vytvoření podmínek pro vznik zánětlivých změn v důsledku
bakteriální nebo virové infekce. Akutní zánětlivé postižení často přechází do fáze chronické
- vznik chronické bronchitidy s následným postižením oběhového systému. Vyšší výskyt
těchto postižení je možné sledovat u rizikových skupin populace tj. dětská populace, staří lidé
a lidé s nemocemi dýchacího a srdečně cévního systému. Přípustné imisní koncentrace podle
hygienických, zdravotně zdůvodněných norem a právních norem jsou následující: IHk (Kmax)
- 500 µg.m-3, IHd (Kd) - 150 µg.m-3, IHr (roční průměrná koncentrace) - 60 µg.m-3 .
Uvedené hodnoty v zájmovém území nebudou dosahovány.
Hluk
Při hodnocení působení hluku na organismus mají nepříznivý vliv spíše projevy
nespecifického účinku hluku na organismus než primární působení na sluchový orgán. Jde o
obecnou odpověď organismu cestou centrální nervové soustavy a vegetativního nervového
systému na hlukovou zátěž. Konečné projevy lze sledovat v kardiovaskulárním systému,
dýchacím systému, centrálním nervovém systému a imunitním systému.
Hodnoty hluku, pod kterými u průměrné populace nebyly pozorovány nepříznivé zdravotní
projevy (dle epidemiologické studie - TNO, 1994)
Z následující tabulky a uvedených výsledků hlukové studie je zřejmé, že celková hluková
expozice chráněných prostor obytných domů za současného stavu zasahuje do pásma mírného
obtěžování hlukem.
Tabulka č.46
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – den (LAeq, 6-22 h )
Nepříznivý účinek

dB(A)
< 50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Sluchové
Postižení ¤
Zhoršené osvojení řeči a čtení u
dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování
¤ přímá expozice hluku v interiéru

Informace vyplývající ze vztahu dávky a účinku jsou využity v oblasti prevence hluku a to
pro stanovení nejvýše přípustných hodnot hluku.
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Hodnoty hlukové zátěže v zájmovém území způsobené provozem areálu včetně veřejné
dopravy nebudou nepřekračovat maximální povolenou hranici, jak je zřejmé z výsledků
uvedených v hlukovém posouzení v předchozí části. Hodnot uvedených v způsobující
nepříznivý zdravotní projev na obyvatelstvu nebude dosaženo.
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatel
dosahováno, realizace posuzovaného záměru v území bude možná bez nadměrného ovlivnění
okolních antropogenních systémů.
Sociální, ekonomické důsledky
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo v uvedených oblastech nadměrně negativní
vliv. Posuzovaný záměr nemá sociální nebo ekonomické vlivy.
Vliv na estetické kvality území
Z hlediska posouzení vlivu nové výstavby na estetické kvality území lze konstatovat:
- navrhovaná stavba je řešena po stránce technické i estetické na standardní
úrovni pro objekty tohoto typu,
- zasazení stavby je provedeno citlivě, nevytváří negativní pohledové
kontrasty v měřítku, asociacích ani v harmonii.
V následující tabulce jsou shrnuty předpokládané vlivy na obyvatelstvo.
Tabulka č. 47
VLIVY
Hluk a prach při výstavbě
Sociální a ekonomické
Hluk z dopravy

TYP OVLIVNĚNÍ ODHAD VÝZNAMNOSTI VLIVU
přímé,
Minimální nepříznivý vliv, zmírňující opatření
krátkodobé
jsou dostupná
přímé
Příznivý vliv, dobrá úroveň nákupu potravin
trvalé
přímé
Nepříznivý vliv na faktory pohody, zmírňující
trvalé
opatření jsou dostupná

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Rozsah vlivů záměru realizovat stavbu výrobního závodu krmných kvasnic v průmyslové
zóně v obci Čížkovice vztažený k předmětnému území a populaci nebude znamenat negativní
dopad dokladovaný výše uvedenými skutečnostmi a charakteristikami, menší velikostí
předmětné stavby a počtu parkovacích ploch, včetně způsobu řešení záměru v území.
Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby na strukturu a funkční využití území je uvedeno v
následující tabulce:
Tabulka č.48
VLIVY
Pojezdy při výstavbě,
demolice, manipulace se
stavebními odpady

TYP
OVLIVNĚNÍ
přímé,
krátkodobé

Doprava při provozu

přímé

Vliv na estetické kvality
území

dlouhodobý

ODHAD VÝZNAMNOSTI VLIVU
nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná

Malý nepříznivý vliv, odčlenění nejbližšího objektu
stěnou s protihlukovými účinky.
nepříznivý vliv se nepředpokládá
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3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice
Předmětný záměr související s realizací objektu není zdrojem možných vlivů, přesahujících
státní hranice.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
 Architektonický vzhled objektu bude řešen v souladu s požadavky regulativů územně
plánovací dokumentace na základě navrhovaného řešení objektu.
 Při přípravě stavby bude zpracován program organizace výstavby zejména s ohledem na
přípravu staveniště a stavební práce.
 Zpracován bude projekt výsadby zeleně s izolační zelení se zohledněním prostorové
vegetace s estetickým a hygienickým charakterem.
 Dodržována bude technologická kázeň ze dodavatele stavby, organizace výstavby bude
řešena s ohledem na vodohospodářské charakteristiky území (ochrana kvality vody) a to tak,
aby zejména hluk neobtěžoval okolní obyvatelstvo. Důsledným čištěním podvozků
nákladních vozidel před výjezdem ze staveniště a čištěním povrchu vozovky, případně
realizací oddělujících bariér bude zabráněno vzniku sekundární prašnosti. Vypínáním motorů
nákladních vozidel a techniky po dobu, kdy nejsou v činnosti, bude snížena velikost plynných
emisí a emisí hluku do okolí apod.
 Během výstavby budou stavební odpady důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a
kategorií, s odpady z demolic a s výkopovými zeminami bude nakládáno podle jejich
skutečných vlastností.
 Dodržována bude organizace vnitřního dopravního řešení lokality s ohledem na provoz
výrobního závodu krmných směsí.
 Nakládání s odpady a chemickými látkami bude odpovídat požadavkům platné legislativy.
 Dopravní obsluha areálu bude zajištěna napojením na stávající obslužnou komunikací
(č.p.641/1) v návaznosti na komunikaci I/15 – sjezd z komunikace I/15 nájezdovým
obloukem.
 Doprava ve směru na Sulejovice nebude pro nákladní vozidla povolena (dopravní značení
– přikázaný směr jízdy).
 Zpracován bude Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám pro
případ havarijního zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod společnosti (v souladu s
ustanovením § 39 odst.2 písm.a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a
vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech
havarijního plánu) v souvislosti s plánovaným rozšířením výroby.
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5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při
specifikaci vlivů
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci
oznámení.
Vymezený záměr byl posouzen na základě podkladů poskytnutých oznamovatelem a
rozpracovaným projektem. V další stupni přípravy záměru bude podrobně celý záměr
rozpracován.

E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)
Záměr investora je vyvolán podnikatelským záměrem investora realizovat výrobu krmných
kvasnic. Investor uvažuje s využitím pozemků pro výstavbu výrobního areálu krmných
kvasnic. Řešení vychází z konfigurace terénu a z možností napojit toto území na obecní
infrastrukturu.
Při přípravě záměru na základě podmínek územně plánovací dokumentace, uspořádání ploch
v dané lokalitě, souvisejících ploch, tvaru stavby, možnosti respektování a napojení
inženýrských sítí, napojení na komunikační systém a požadavky na provozní uspořádání
stavby bylo přistoupeno k záměru využít předmětnou lokalitu pro realizaci. Na základě
zhodnocení možnosti umístění stavby v dané lokalitě nebyl v současnosti již záměr řešen
geograficky variantně.
Varianta nulová by předpokládala ponechání plochy v současném stavu. Nulová varianta je
možná, neumožňuje realizovat podnikatelský záměr investora, který je v souladu s územně
plánovací dokumentací obce.
Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné za přijatelnou považovat a je možno ji
hodnotit jako vhodnou za předpokladu uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření.
Jako takovou lze považovat tu činnost, která eliminuje nepříznivý vliv jednotlivých záměrů na
životní prostředí a zároveň umožňuje realizaci záměru investora a v konečném důsledku i
zájmu zabezpečení služeb odběratelům.
Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné za přijatelnou považovat a je možno ji
hodnotit jako vhodnou za předpokladu uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření.

F. Doplňující údaje
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací:
Přehledná situace
Kopie katastrální mapy – KN stav, měřítko 1 : 1 000
Výřez mapy územního plánu obce Čížkovice
Výstavba výrobního areálu krmných kvasnic na p. č.PK 121, 124, k.ú. Čížkovice
Situace, měřítko 1 : 1 000 (zmenšeno)
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Rozptylová studie č. E/2840/2010/01 Výstavba výrobního areálu krmných kvasnic na p. č.PK
121, 124, k.ú. Čížkovice, TESO spol. s r.o.,Ostrava, 06/2010
Pachová studie č. E/2840/2010/02 Výstavba výrobního areálu krmných kvasnic na p. č.PK
121, 124, k.ú. Čížkovice, TESO spol. s r.o.,Ostrava, 06/2010
Hluková studie Adaptace Výstavba výrobního areálu krmných kvasnic na p. č.PK 121, 124,
k.ú. Čížkovice, Tomáš Bartek, Pstruží, 06/2010

2. Další podstatné informace oznamovatele
Oznamovatel uvedl všechny známé informace o předmětném záměru ve výše zpracovaném
oznámení.

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Předmětem stavby je realizace stavby areálu pro výrobu krmných kvasnic na území obce
Čížkovice v k.ú. Čížkovice. Stavba je navržena na pozemcích KN 124/1 a 124/2 (PK 121,
124) v blízkosti místní komunikace do obce Sulejovice, která vede v souběhu se silnicí I/15.
Areál bude dopravně napojen na uvedenou místní komunikaci se sjezdem z této komunikace
na napojovací komunikaci na silnici I/15. Dle projektu bude provedeno prodloužení místní
komunikace a napojení nájezdovým obloukem na místní komunikaci. Napojení bude
korespondovat se stávajícím výškovým profilem stávající komunikace směrem k cementárně.
Areál pro výrobu krmných kvasnic obsahuje dva stavební objekty – objekt výrobní haly se
skladem, šatnou a administrativou a sklad hotové výroby. Zároveň bude provedeno napojení
areálu na inženýrské sítě a obslužnou komunikaci. Celková produkce krmných bílkovin bude
8 000 tun za rok.
Navržené vnitrní komunikace a plochy budou určeny pro dopravní obsluhu areálu –
zásobování a výdej hotové produkce.
Záměr je v souladu se schváleným územním plánem obce Čížkovice. Stavba je navržena
na ploše průmyslové zóny Čížkovice – lokality A. V prostoru lokality A je dle územního
plánu možné v daném území realizovat výstavbu výrobního charakteru, zahrnující výrobu,
podnikatelské areály, sklady, komerční a nekomerční služby, administrativu.
Předkládaný záměr je vhodným využitím území včetně jeho technické a dopravní
infrastruktury.
Pozemek navržený pro stavbu je velmi mírně svažitý, část pozemku je se sklonem k
jihovýchodu. Dopravní obsluha areálu bude zajištěna napojením na stávající obslužnou
komunikací (č.p.641/1) v návaznosti na komunikace stávající v jižně od zájmového území.
Dopravní připojení bude řešeno v souladu s územním plánem obce Čížkovice. V
rozpracovanosti bude navrhované dopravní napojení zpracovatel projektu konzultovat
s příslušným odborem dopravy a dopravním inspektorátem.
Zásobování navrhovaného areálu elektrickou energií bude řešeno napojením na stávající
vedení VN.
Zásobování vodou bude provedeno vybudováním vodovodní přípojky IPE DN 32 mm na
stávající vodovodní řad LT DN 250 který je veden souběžně přilehlé komunikace.
Kanalizace bude řešena napojením na ČOV s akumulační nádrží ze které se následně používá
přečištěna voda k zálivce pozemku, nebo odvodem odpadních vod do přilehlé vodoteče.
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Pro zásobování nového areálu plynem bude od stávajícího VTL plynovodu DN 500 ID
842337 Lahovice-Lovosice, vybudována VTL přípojka DN 80 v délce cca 265 m k místu
odběru a navazující odběrné plynové zařízení. Napojení bude provedeno navrtávkou. Hlavní
uzávěr plynu (HUP) bude umístěn na hranici pozemku. Místo připojení v terénu bude
upřesněno ve spolupráci s technikem VTL plynárenských zařízení.
V rámci přípravy území pro výstavbu bude provedena skrývka kulturních zemin.
Navrženo je umístění tradiční technologie s důrazem na místní dodavatelské možnosti bez
větších nároků na mechanizaci.
V areálu jsou navrženy dva typy hal, výrobní hala, sklad, šatny, administrace (SO1) a sklad
hotové výroby (SO2), v obou případech jde o montované ocelové konstrukce.
Počítá se s ekologicky nezávadnou výrobní technologií. Bude se jednat o výrobu bílkovinných
krmiv z otrub a mouky.
Dopravní obsluha areálu bude zajištěna napojením na stávající obslužní komunikací
(č.p.641/1) v návaznosti na komunikace stávající v jižní části lokality. Dopravní připojení
bude řešeno v souladu s územním plánem obce Čížkovice a v rozpracovanosti bylo
konzultováno s příslušným odborem dopravy a dopravním inspektorátem.
Napojení z místní komunikace bude provedeno na stávající místní komunikaci – nájezd na
silnici I/11. Ve směru na obec Sulovice bude jízda nákladních vozidel zakázána dopravní
značkou „přikázaný směr jízdy“.
Vlastní technologický postup je možné rozdělit na přípravu surovin a materiálů, přípravu
obilného substrátu pro fermentaci – tepelné zpracování, cukernatění, fermentace, očkování
fermentorů kvasnicemi, přípravu na sušení a sušení krmných kvasnic.
Na životní prostředí může mít vliv výstavba, zejména skrývky kulturních zemin a hrubé terénní
práce, vlastní provoz výrobního závodu krmných kvasnic a provoz dopravy. Navržený způsob
realizace záměru a jeho provozu a začlenění do území je řešen tak, aby vliv na životní
prostředí byl minimalizován.
Navržené technické i stavební je v souladu s požadavky na obdobná zařízení a stavby.
Navržena je stavba, která bude přiměřeným způsobem začleněna do předmětného území,
která bude zohledňovat zástavbu a podmínky územně plánovací dokumentace.
Technické řešení jednotlivých stavebních a funkčních prvků bude řešeno účelně s optimalizací
využití doprovodných ploch a technologických požadavků. Posuzovaný záměr je řešen
s ohledem na zabezpečení eliminace vlivů z provozu technologie firmy, navržena jsou
opatření pro zamezení havarijního stavu vzniklého v souvislosti zejména s provozem
výrobním a skladovacím a provozem vozidel. Dopravní zabezpečení a provoz firmy je navržen
se zohledněním navazujících ploch.
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H. Příloha
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací
Stanovisko k projektu podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve
znění pozdějších předpis
Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „Výstavba výrobního areálu krmných kvasnic
v k.ú. Čížkovice“ z hlediska možného ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích
oblastí dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, Krajský úřad Ústeckého
kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 101435/2010/KUUK/N-1316 z 2.6.2010
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Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba „Výstavba výrobního
areálu krmných kvasnic na p. č. PK 121, 124, k.ú. Čížkovice“ je přijatelná a lze ji
doporučit
k realizaci na navržené lokalitě.

Oznámení bylo zpracováno: červen 2010

Zpracovatel oznámení : Ing. Jarmila Paciorková
číslo osvědčení 15251/3988/OEP/92

Podpis zpracovatele oznámení:

…….………………………….

Spolupracovali:
TESO spol. s r.o.,Ostrava, Rozptylová studie č.E/2831/2010
Tomáš Bartek, Pstruží, Hluková studie
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F. Doplňující údaje
Přehledná situace
Kopie katastrální mapy – KN stav, měřítko 1 : 1 000
Výřez mapy územního plánu obce Čížkovice
Výstavba výrobního areálu krmných kvasnic na p. č.PK 121, 124, k.ú. Čížkovice
Situace, měřítko 1 : 1 000 (zmenšeno)
Rozptylová studie č. E/2840/2010/01 Výstavba výrobního areálu krmných kvasnic na p. č.PK
121, 124, k.ú. Čížkovice, TESO spol. s r.o.,Ostrava, 06/2010
Pachová studie č. E/2840/2010/02 Výstavba výrobního areálu krmných kvasnic na p. č.PK
121, 124, k.ú. Čížkovice, TESO spol. s r.o.,Ostrava, 06/2010
Hluková studie Adaptace Výstavba výrobního areálu krmných kvasnic na p. č.PK 121, 124,
k.ú. Čížkovice, Tomáš Bartek, Pstruží, 06/2010
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H. PŘÍLOHA
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací
Sdělení Městského úřadu Slušovice, stavebního úřadu, zn.: SÚ-337/2010/Kul. z 29.3.2010
Stanovisko k projektu podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve
znění pozdějších předpis
Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „Výstavba výrobního areálu krmných kvasnic
v k.ú. Čížkovice“ z hlediska možného ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích
oblastí dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, Krajský úřad Ústeckého
kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 101435/2010/KUUK/N-1316 z 2.6.2010
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VÝSTAVBA VÝROBNÍHO AREÁLU KRMNÝCH KVASNIC
NA P. Č.PK 121, 124, K.Ú. ČÍŽKOVICE
SITUACE, měřítko 1 : 1 000 (zmenšeno)

