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1. Obchodní firma
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
2. IČ:
402 33 308

3. Sídlo (bydliště):
Křižíkova 2393,
415 01 Teplice

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:
Jednatel

Ve věcech technických:
Za VHS

PROJEKTANT:

Milan Vacek
Bílinská 111/28
415 01 Teplice
Tel. 602 464 296

Vrábík Miroslav
vrabik@vhs.cz
Gruntová Martina
martina.gruntova@inprojekt.cz

Divize obal. směsí – SD Milada Chabařovice
Vedoucí obalovny:
Vladimír Klíma
602 351 230
klima@vhs.cz
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I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.
Název záměru:
Rekonstrukce obalovny živičných směsí Chabařovice
Kategorie:
Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacímu řízení)
Příslušný správní úřad:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Číslo a popis záměru:
6.5 - Obalovny živičných směsí

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Jedná se o záměr rekonstrukce obalovny živičných směsí v Chabařovicích.
Navrženým řešením sleduje investor rekonstrukci již nevyhovující, zastaralé obalovny
živičných směsí Teltomat z roku 1987.
Obalovna živičných směsí je provozována na pozemcích v katastrálním území
Chabařovice, rekonstrukce se bude týkat provozních zařízeních na stávajících pozemcích
1615/1, 1631/1, 1631/32, 1631/33, 1631/3, 1632/1, 1612/1.
1) Maximální hodinový teoretický výkon
Průměrný hodinový výkon
Maximální denní výkon za ideálních podmínek
Max. denní výkon za normálních podmínek
Průměrný denní výkon za normál. podmínek
Předpokládaný roční výkon obalovny:
2) Plocha areálu:

1

Obalovna
Kóje
Man. plocha okolo obalovny
Stávající komunikace
Stávající parkoviště
Manipulační plocha cca
Stávající zeleň cca

160 t/ hod (vlhkost kameniva 4%)
120 t/hod (vlhkost kameniva 5%)
1600 tun (prodlouž. směna 11 h/den)
840 tun (normální směna 8 h/den)
500 tun (60%využitelnost kapacity1)
80 000 tun (160 dní x 500 t/den)
696 m2
2 073 m2
2 760 m2
12 000 m2
1 370 m2
5.000 m2
15.000 m2

v návaznosti na klimatické podmínky, technologii pokládky a smluvní partnery
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B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Ústecký kraj
Chabařovice
Chabařovice

Obrázek 1 – orientační vymezení zájmové plochy pro umístění záměru - širší vztahy

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry
(realizovanými, připravovanými, uvažovanými)
Asfaltové směsi se používají výhradně pro výstavbu nebo opravy komunikací. Specifikace
užití jednotlivých asfaltových směsí a litých asfaltů jsou uvedeny v ČSN 73 6121.
Stavba řeší rekonstrukci již existujícího a provozovaného zařízení na výrobu živičných
směsí. V souvislosti se záměrem nevznikají žádné nové územní nároky, využity budou pouze
stávající plochy obalovny.
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Úmyslem je rekonstrukce s cílem navýšení výkonu nového zařízení obalovny oproti současné
již nevyhovující, zastaralé obalovny Teltomat.
Modernizace stávající obalovny TELTOMAT produkce bývalé NDR znamená dosti složitý
problém a to jak technický, tak finanční. Stáří obalovny se pochopitelně projevuje na
technickém stavu. Obecně jsou všude v republice postupně nahrazovány obalovny typu
Teltomat moderními obalovnami západní provenience. Tento obecný trend zřejmě spočívá
mimo jiné v tom, že další inovací (modernizací) starých obaloven nelze již dosáhnout
odpovídajícího efektu v technických parametrech.
Odbyt výrobku odráží vytvořené odběratelské vazby a situaci na trhu. Pro určení možných
vlivů záměru na životní prostředí a vytvoření odbytové rezervy je uvažováno s produkcí
obalovny ve výši 160 t/h s předpokládaným výkonem na základě fondu pracovní doby (160
dní provozu/rok x 500 t/den produkce obalovny) 80.000 t živičné směsi ročně.
Možné kumulace
V současné době není znám záměr, s nímž by mohlo dojít ke kumulaci negativních vlivů.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro
jejich výběr, resp. odmítnutí.
Hlavním předmětem činnosti oznamovatele je provádění staveb pozemních komunikací
a inženýrských sítí, zimní a letní údržba silnic, výroba a prodej obalovaných směsí,
ekologické stavby, výroba betonových prefabrikátů a výstavba vodních děl.
Vzhledem k plánovaným rekonstrukcím a výstavbě nových komunikací v širším zájmovém
území má firma zájem zmodernizovat stávající obalovnu, aby vyhovovala vysokým
nárokům a byla připravena na zvýšený zájem o obalovanou živičnou směs.
Rekonstrukce výrobní linky obalovny odráží technologický vývoj a vychází z potřeby inovace
používané technologie a zkvalitnění služeb zákazníkům. Navržená rekonstrukce tedy
představuje přirozenou podnikatelskou aktivitu, která v určitém čase nevyhnutelně nastává v
každém podnikatelském odvětví.
Umístění nového zařízení využívá existenci stávajícího výrobního areálu, kde již jsou
vytvořené dodavatelsko-odběratelské vazby.

Varianty řešení
Nebyly uvažovány varianty záměru. V úvahu by připadalo variantní řešení umístění
jednotlivých výrobních budov vně areálu obalovny a variantní řešení použité technologie.
Vzhledem k tomu, že se v tomto posouzení jedná pouze o výměnu stávajícího – zastaralého
technologického zařízení za nové a všechny ostatní, nevýrobní objekty zůstanou v podstatě
nedotčeny, není účelné ani smysluplné zvažovat varianty jiného umístění technologie.
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Základní informace o technickém řešení stavby jsou specifikovány v rámci tohoto oznámení.
Nejedná se zatím o konkrétní technologii, konkrétního výrobce. Výrobny živičných směsí pro
stavbu silnic jsou na celém světě obdobné a vlivy na životní prostředí jsou prakticky totožné
bez ohledu na výrobce.
Jako variantní lze pouze považovat zdroj energie pro technologii, a to buď:
A. elektřina
B. zemní plyn (ZP)
C. topný olej (TO)
D. uhelný prach (UP)
Konečné řešení bude známo v dalším stupni PD (v závislosti na zvoleném zdroji energie pro
danou technologii). Na základě tohoto je ve vstupech i výstupech (kap. B.II,III) s těmito
možnými zdroji počítáno, stejně tak i v Rozptylové studii.
Záměr není uvažován ve variantách. Kromě předkládané varianty lze uvažovat pouze
variantu referenční - nulovou (v tomto případě je za nulovou variantu považován současný
již nevyhovující stav).

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Nový výrobní aparát představuje moderní technologii, která bude splňovat náročné
požadavky na životní prostředí.
Pro posouzení byly použity parametry obalovny AMMANN Asphalt GmbH, Alfeld (SRN),
Obalovna Uniglobe 160.
Technické řešení odpovídá současnému standardu obdobných obaloven v Německu
a Rakousku a nových obaloven realizovaných v poslední době u nás.
Pokud se jedná o další alternativní typy obaloven jako BENNINGHOVEN, ASKOM apod.
vždy se (podobně jako u obalovny AMMANN) jedná o zařízení využívající maximálně
energie a suroviny s možností dávkování speciálních aditiv včetně recyklátů, které splňují
požadavky investora na kvalitní a výkonové parametry a jsou v maximální míře odpovídající
současné technické úrovni a šetrné k životnímu prostředí.
Instalace nové technologie neklade větší prostorové nároky než má technologie stávající.
Pro obalovnu bude provedena kompletně nová elektroinstalace. Stávající trafostanice,
na kterou je v současné době obalovna napojená, již nemá rezervu. V případě, že kapacita
elektr. proudu již nebude stačit, bude nová obalovna napojena s největší pravděpodobností
na zemní plyn. V dalším stupni řízení se zhodnotí, jaký zdroj energie bude pro danou
technologii nejvhodnější.
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Technologie výroby bude obsahovat:
1. Dávkování
2. Sušení
3. Odprašování
4. věž UNIGLOBE
5. filerové hospodářství
6. dávkování recyklátu
7. asfaltové hospodářství
8. skladování
9. elektřina a zařízení AS
1) Dávkování
Dávkování studeného kameniva sestává z jednotlivých dávkovačů a dopravních pasů. Každý
dávkovač má svůj vlastní odběrný pas s pohonem a frekvenčním měničem, tři různě
nastavitelné velikosti výstupní štěrbiny a hlásič nedostatku materiálu. Podle manuálně
nastavitelné šířky výstupního otvoru lze nastavit tři stupně dávkování a mikroprocesorové
řízení pomocí frekvenčních měničů upraví rychlost odběrných pasů podle zvolené receptury.
To vše je předpoklad optimálního využití zařízení.
Pro danou technologií bude 6 dávkovačů s obsahem 10 m3.
Sběrný pas je integrován přímo v konstrukci dávkovačů, lze jej kombinovat i s podávacím
pasem. Na přání zákazníka je možno dovybavit dávkování hrubotřídičem, vibrátory, roštem
proti vpádu nežádoucích předmětů, signalizací pro posádku nakladače, zastřešením apod.
2) Sušení
Sušící buben je zásobován kamenivem pomocí pásového dopravníku. Buben pracuje na
principu protisměrného proudění, čímž je dosahována mimořádná termická účinnost při
minimálních ztrátách. Tvar lopatek bubnu zaručuje optimální setrvání materiálu v bubnu, tedy
vlastně rychlost průchodu materiálu. V oblasti konvekce tvoří lopatky optimální clonu
kameniva, takže dochází k ideálnímu přenosu tepla na materiál. V dosahu plamene lopatky
naopak brání padání kameniva přes plamen aby nedošlo k jeho uhašení. Podtlak v bubnu
nedovolí žádný únik prachu do ovzduší.
3) Odprašování
Potrubí spalin a odlučovač
1 potrubí spalin
Odsávací potrubí, které slouží jako uklidňovací komora, spojovací potrubí k filtrům, přípoj
odsávání prachu z horkého třídění. Plechová konstrukce, svařovaná a šroubovaná. Max 6 m
potrubí s vodícími plechy a přírubovým spojem.
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1 odlučovač
S otěrovými plechy, montáží pro čidlo, revizní otvor. Materiál je St37 (1.0038), St52 (1.0570)
a Resist440 (1.8714).
Horní část s filtrací
Efektivní množství spalin:
63.000 m3/h
Množství spalin:
43.000 Nm3/h
Plocha filtrů:
663 m2
Počet čistících úseků:
36
Počet čistících mechanismů :
3
Max. znečistění spalin :
250 g/Nm3
Max. znečistění čistého vzduchu :
0,02 g/Nm3
Typ filtru:
3 x 87,5/396 2,5 DuO-3m
Počet kapes:
396
Horní díl s otvory pro nasazení filtračních kapes a revizními otvory. Materiál vnitřně silně
lakovaná ocel. Izolace střechy 30 mm minerální vlny.
Potrubí čistého vzduchu, ventilátor
Potrubí pro čistý vzduch je mezi filtry a ventilátorem.
Komín
Výška komínu:
20 m
Nástavba nad ventilátorem s plošinou pro měření se zábradlím.
4) Míchací věž Uniglobe
Vysušené a ohřáté kamenivo je transportováno na horké třídění pomocí svislého horkého
elevátoru. Vibrační síta roztřídí kamenivo podle požadovaných frakcí, které jsou
uskladněny v zásobnících horkého kameniva. Z těchto zásobníků padá kamenivo podle
dané receptury na váhu. Uzávěry zásobníků umožňují hrubé a jemné vážení, čímž se
dosáhne mimořádné přesnosti vážení při zachování výkonu obalovny.
Míchací věž obsahuje
Horký elevátor s osovou délkou 17 m s výkonem motoru 18,5 kW.
1 zásobník horkého kameniva
Horké třídění - Třídič sestává ze sady vibračních sít s pohonem dvěma vně ležícími excentry.
Rám sít je opláštěn a opatřen žebříkem pro přístup na pochůznou střechu se zábradlím. Oboje
dveře mají 270º otvírání. Klapky pro usměrnění materiálu na síta nebo bypass a vracení
přepadu do posledního zásobníku nebo do přepadu. Třídič je dostatečně dimenzován na velký
podíl jemných frakcí.
Zásobníky horkého kameniva
Nouzové přepady materiálu ze sít jsou spojeny do jednoho kanálu a vedeny ze sít. Obsahy
jednotlivých zásobníků jsou počítány pro specifickou hmotnost 1,6 t/m3. Každý zásobník má
svůj uzávěr s elektropneumatickým ovládáním. Dávkování materiálu je hrubé a jemné s
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možností nastavení v parametrech řídícího programu, čímž se dosahuje vysoká přesnost
vážení. Součástí zásobníku horkého kameniva je mezizásobník vratného prachu.
1 zásobník horkého kameniva
Celkový obsah :
80 t
Bypass
13 t
Váhy
1 váha kameniva s objemem 3.000 kg
1 váha fileru s objemem 330 kg
1 váhy (vyhřívané dno) s objemem 325 kg
5) Filerové hospodářství
Filer je jemně mletý vápenec, který se přidává do směsi za účelem dosažení
požadovaných vlastností – označovaný jako „Vápenec“, nebo se jedná o odsátý prach
z výrobního procesu – označovaný jako „Vratný filer“.
Vratný prach získaný v procesu sušení a odprašování je vracen zpět do výroby pomocí
šnekového dopravníku a elevátoru. Na konci elevátoru je mezizásobník vratného prachu,
který slouží jako zásoba pro váhu fileru. Pokud je plný, přepadává prach do sila vratného
prachu, kde je skladován do období, kdy bude upotřeben ve výrobě a vrácen do okruhu.
Filerové hospodářství se skládá:
Filtrový elevátor , osová délka ……………….…………………………………..…..22 m
Filerova věž
Spodní silo na vratný prach ……………………………………………………… ....60 m3
Horní silo ………………………………………………………………………….....60 m3
vybaveno filtrem na filtrovém sile s plochou 14 m2
Doprava vlastního prachu, doprava fileru vynášecí zařízení na vlastní prach.
6) Dávkování recyklátu
Slouží k přidávání drcené nebo vyfrézované staré asfaltové vrstvy do nově vyráběné směsi za
studena a přímo do míchačky. Vznikající páry a zplodiny jsou odváděny samostatným
potrubím do filtru
7) Asfaltové hospodářství
Zásobníky ve vertikálním provedení s izolací minerální vlnou bez tepelných můstků,
ochranou profilovaným plechem. Každý zásobník má vstupní inspekční otvor, ochranu proti
přetlaku a podtlaku a veškeré požadované vstupy a výstupy
3 zásobníky V 60, obsah …………………………………………………………….60 m3
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Vyhřívání:
Každý zásobník má své pevně instalované a automatické vyhřívání, instalované vně nádrže na
klenutém dnu a závislé na teplotě a času. Navíc má každý zásobník ponorné náporové topení
pro případ rychlého a vyššího ohřevu.
3 základní topení . ……………………………………………………………….…..9 kW
3 náporové topení ……………………………………………………………….….23 kW
Odvzdušnění:
Odvzdušňovací potrubí (4 ks DN 100) je vyvedeno nad úroveň terénu. Všechny tři
z nerezavějícího materiálu mají společné odvzdušnění, nevyhřívané a neizolované, slouží
výhradně k odvzdušnění a přepadu při plnění, lze použít i jako odvod par.
Odběrné potrubí:
Jednoplášťové elektricky vyhřívané potrubí (3 ks s čerpadlem), u každého zásobníku je
kohout. Potrubí je opatřeno třícestným ventilem, řízeným mikroprocesorem.
Plnící potrubí:
Jednoplášťové elektricky vyhřívané potrubí (1 ks s čerpadlem u plnícího čerpadla). Zásobníky
se plní pod hladinou asfaltu, každý zásobník má uzávěr, plnící potrubí má navíc ještě jeden
uzávěr proti eventuálním úkapům a 3 plnící potrubí do zásobníků.
Potrubí asfaltu jsou izolována minerální vatou s ochranou před povětrnostními vlivy
pozinkovým plechem.
8) Skladování
Sila hotové směsi – expediční silo
1 silo na ………………………………………………………………………..…..100 t
Silo se skládá
Komora 1…………………………………………………………………………….45 t
Komora 2…………………………………………………………………………….45 t
Přímé nakládání ……………………………………………………………………..10 t
Přepad ………………………………………………………………………………...3 t
9) Elektřina a AS 1
Na barevném grafickém monitoru je znázorněn logický průběh materiálu celou obalovnou.
Všechny zachycené procesy jsou on-line na obrazovce včetně ostatních informacích nutných
pro hodnocení kvality výroby a bezpečnosti práce.
Veškeré řídící impulsy z monitoru prochází počítačem s okamžitou zpětnou kontrolou, každá
odchylka od zadaných parametrů je okamžitě znázorněna na obrazovce a umožňuje
bezprostřední zásah obsluhy. Všechny produkční údaje jsou zaznamenány ve statistice a lze
i zpětně tisknout.
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Počítač zaznamená i každé odchýlení od receptur, popř. ruční zásah obsluhy. Pokud
skutečnost překročí v programu zadané tolerance, počítač zastaví výrobu a počká na Vaše
rozhodnutí, zda upravíte tolerance nebo budete po nutných úpravách pokračovat. Program je
modulární a umožňuje plynulé přidávání podle rozšíření obalovny. Připojení modemem
dovoluje přímou kontrolu programu i bez účasti technika v obalovně, což šetří náklady i čas
nutný k opravě.
Provoz obalovny:
Kamenivo skladované odděleně podle zrnitosti je dávkováno dávkovačem na principu odběru
materiálu dopravníkem, který má plynule regulovatelnou rychlost. Velký regulační rozsah
umožňuje výrobu i extrémních receptur. Dávkovaný materiál je dopravován sběrným pasem
do sušáku. Sušící buben slouží k sušení a ohřívání minerální směsi, která je nutná k výrobě
obalené živičné směsi. Sušák pracuje na protiproudém principu, což znamená, že minerální
směs vstupuje do sušáku proti směru plamene hořáku. Točivý pohyb šikmo uloženého
sušícího bubnu slouží k tomu, aby byl minerální materiál náležitě promíchán a rozprostřen.
Sušící buben je kontinuálně vyprazdňován vynášecími lopatkami. Předehřátý a vysušený
materiál je opět tříděn na vibračním principu podle jednotlivých frakcí. Vibrační třídění je
zcela kapotováno proti úniku prachu. Vytříděný materiál je ukládán v zásobnících a opět
dávkován podle předem zvolené receptury. Zde je též přidáván filer který je dávkován.
Dávkování pojiva probíhá vážením. Pojivo je ohříváno v zásobnících. Usušená a zvážená
směs kameniva je spolu s filerem a pojivem v míchačce pečlivě zamíchána. Míchačka je
dvouhřídelová s nuceným mícháním. Hotová živičná směs je dopravována do sila hotového
materiálu sloužícího jako mezisklad, kde materiál vydrží cca 2 hodiny bez ztráty teploty.
Materiál je odvážen nákladními automobily o nosnosti 11, 20, 25 tun dle typu nákladního
automobilu. Celý proces výroby je řízen a sledován elektronicky z velínu.
Zplodiny hořeni v sušícím bubnu spolu s vodní párou a jemným prachem z drceného
kameniva jsou odváděny do filtračního zařízení s předřazeným chladičem. Čištěná vzdušnina
je přiváděna vstupním potrubím v horní části výsypky a odtud se rozděluje do jednotlivých
filtračních komor. Zde prostupuje filtrační textilií, kde dochází k odloučení pevných příměsí.
Vyčištěná vzdušnina proudí vnitřkem kapes do výstupní části komory a odtud do odváděcího
potrubí. Všechny komponenty - minerální materiály, filer, asfalt a recyklát jsou
odvažovány a v jednotlivých dávkách přiváděny do míchačky. Hotová směs se uskladňuje
v expedičních zásobnících hotové směsi. Jedná se o obalovnu věžového typu, kdy hotová
směs z míchačky je vypuštěna přímo do expedičních zásobníků. Do transportních vozidel se
vypouští přes výpusti. Korby aut jsou postříkávány olejem (např. BISOL), aby nedocházelo
k ulpívání směsi na korbě. Rozvoz živičné směsi je prováděn zaplachtovanými nákladními
auty. Výroba asfaltových směsí je podrobně stanovena v ČSN 73 6121 Stavba vozovek hutněné asfaltové vrstvy a ve směrnicích a předpisech pro stavby komunikací.
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Recyklované stavební a demoliční odpady jsou při správném použití stejně hodnotné jako
standardní přírodní materiály. Využívání recyklovaných materiálů jako plnohodnotných
stavebních výrobků není tedy na úkor kvality stavebního díla.
Pro výstavbu není potřeba řešit žádné asanační práce. Na pozemcích se nevyskytují žádné
porosty určené ke kácení.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
- zahájení výstavby
- ukončení výstavby

rok 2012
rok 2013

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
VÚSC:
ÚSC – město:

Ústecký kraj j
Chabařovice

Území současné
obalovny
„Teltomat““

Obrázek - Širší vztahy s vyznačením posuzovaného záměru
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí dle §10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.


Územní a stavební řízení dle zák. 183/2006 Sb.



další případná rozhodnutí potřebná pro realizaci stavby
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II. Údaje o vstupech
B.II.1

Zábor půdy

Uvažovaný záměr se nachází na pozemcích ve vlastnictví investora – Vodohospodářské
stavby s.r.o., (VHS, s.r.o.)
Rekonstruovaná technologická linka obalovny včetně doprovodných součástí využije stávající
prostor obalovny na níže uvedených pozemcích.
Předkládaný záměr výstavby nebude vyžadovat zábor půdy v ochraně ZPF, ani nedojde
k dotčení PUPFL.
Tabulka – přehled pozemků
parcelní

Celková

druh pozemku

vlastník

1615/1

Ostatní plocha

ČR2

1631/1

Ostatní plocha

VHS, s.r.o. dobývací prostor

1631/32

Zastavěná plocha a nádvoří VHS, s.r.o. Jiná stavba

38

1631/33

Zastavěná plocha a nádvoří VHS, s.r.o. Jiná stavba

19

1631/3

Zastavěná plocha a nádvoří VHS, s.r.o. Průmyslový objekt

876

1632/1

Ostatní plocha

VHS, s.r.o. Jiná plocha

1612/1

Ostatní plocha

VHS, s.r.o. Ostatní komunikace

číslo

B.II.2

využití

dráha

výměra m2

18.351
38.879

2.184
79

Odběr vody

a) při výstavbě
Pitná voda je do areálu zavedena a bude k výstavbě využívána ze stávajícího zdroje, tzn.
dodavatelem je SVS resp. SČVaK.
b) při provozu
Realizací záměru se nároky na odběr vody nemění. Při vlastní technologii výroby obalované
směsi se voda nespotřebovává. Omezená potřeba vody je na postřik zpevněných ploch.
Následující výpočet potřeby vody je proveden dle přílohy č. 12 vyhlášky 428/01 Sb., kterou
se provádí zákon č. 274/01 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Pro
provozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě (s výtoky, WC a přípravou
teplé vody v průtokovém ohřívači a možností sprchování teplou vodou, provozovna
s nečistým provozem) je v této vyhlášce uvedena roční potřeba vody na jednoho zaměstnance
2

Právo hospodařit s majetkem státu - Palivový kombinát Ústí, st. Podnik
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40 m3. Pokud uvažujeme 6 zaměstnanci, jedná se ročně o 240 m3 vody. Tento údaj je poněkud
nadhodnocen, protože provoz obalovny je cca 9 měsíců, tj. cca 240 dnů v roce. Další voda
bude spotřebovávána na postřik prašných a manipulačních ploch - cca 100 m3/rok.
Toto je teoretická potřeba vody pro provoz obalovny. Skutečná spotřeba v roce 2010 byla cca
340 m3, předpoklad pro novou obalovnu je obdobný.
c) požární
Podle státní normy pro požární bezpečnost staveb ČSN 730873 „Zásobování požární vodou“
se musí zabezpečit i zdroj požární vody, který je schopen trvale zajišťovat požární vodu.
Zdrojem požární vody pro „Obalovnu“ v areálu VHS je průtočný rybníček s dostatečnou
zásobou vody, který se nachází severozápadním směrem za oplocením areálu. Na břehu
rybníka bude vybudováno čerpací stanoviště s příjezdovou komunikací pro požární cisterny.

B.II.3

Ostatní surovinové a energetické zdroje

 Základní suroviny
Dále uváděná množství vycházejí z teoretického maximálního ročního objemu výroby
cca 140 000 t obalované směsi za rok:
V odhadu spotřeby je uvažováno 5 % asfaltu a 5,5 % cizího fileru
surovina
den
rok
t
t
kamenivo (drcené, těžené)
790
114 550
vápenec (filer)
49
7 050
asfalt
44
6 400
recyklát
83
12 000
celkem
966
140 000
Ve skladbě nejsou respektovány změny z titulu receptur jednotlivých druhů směsí.
 Zdroje surovin:
Kamenivo, písek
Roudnice- Nučničky,
Vápenec
Velké Hydčice,
asfalt
Česká rafinérská - Litvínov,
recyklát
rekonstrukce živičných zpevněných ploch
Další suroviny:
BIONA – řepkový olej (postřik korb TNA)
Oleje (teplonosný, převodový, hydraulický)
Motorová nafta (vnitropodniková ČSPHM obsah 25 m3)
Elektrická energie (provoz obalovny)
Zemní plyn, popřípadě PB, topný olej, uhelný prach pro ohřev asfaltu a kameniva.
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 Odběr energie
Inženýrské sítě budou totožné, v areálu obalovny.
a) elektrická energie
Elektrická energie se bude v provozu obalovny využívat pro napájení pohonných jednotek
(elektromotorů) obalovny, pro napájení ventilátorů odprašovacího zařízení, pro pomocné
provozy (laboratoř) a pro osvětlení a vytápění pracovišť a dalších prostor.
Spotřeba elektrické energie:
Za výrobní dobu cca…..……………………………………….…………250 000 kWh/ rok
Za nevýrobní dobu cca ….………………………………………….……..18 000 kWh/ rok
Spotřeba elektrické energie celkem za rok …………………….…….268 MWh/ rok
b) tepelná energie
Na ohřev obalovací směsi je možnost použít buď ZP, PB, TO,UP.
výkon hořáku 14 MW

výhřevnost paliva
maximální hodinová

zemní plyn (ZP)

propan – butan (PB)

topný olej (TO)

uhelný prach (UP)

36,2 MJ/m3

107 MJ/m3

42,3 MJ/m3

34,5 MJ/m3

1.600 m3

950 kg

1.370 kg

1678 kg

1.280 m3

760 t

1.096 t

1.343 t

spotřeba
roční spotřeba cca

c) výrobní suroviny
Jako vstupní suroviny budou používány následující druhy:
Surovina
Zdroj (dle smluvních vztahů)
A – přírodní kamenivo
- Roudnice- Nučničky,
B – kamenná vápená moučka (tzv. filer)
- vápenka Velké Hydčice
C – ropný asfalt (živice)
- Chemopetrol Litvínov - Záluží
D – přísady a aditiva
- neovlivní bilanci, desetiny, setiny %
E - recyklát
- rekonstrukce živičných zpevněných ploch

B.II.4

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Jako příjezdová komunikace do areálu je využívána místní komunikace a stávající silnice
III/25350, sčítací úsek: 4-4110. Z hlediska vnějších dopravních vztahů využije výrobní areál
stávající dopravní infrastrukturu v regionu, záměr vyžaduje vybudování 120 m2 nové
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komunikace, která povede okolo nové kóje. Následkem rekonstrukce obalovny dojde
k vyspravení povrchu ploch po demolici.
Parkovací plochy pro stavební stroje v rámci areálu obalovny jsou vyhovující. Stroje obsluhy
obalovny jsou garážovány v areálu Milada.
Doprava mletého vápence bude uskutečňována v uzavřených vozech s nádržemi pro sypké
hmoty. Doprava asfaltu bude uskutečňována v uzavřených vozech s nádržemi pro tekuté
hmoty – specielně určených pro asfalt.
Přeprava a odvoz hotové směsi z obalovny je závislý na lokalizaci staveb v regionu a na
smluvních vztazích.
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III. Údaje o výstupech
B.III.1

Ovzduší

Pro zhodnocení ovlivnění ovzduší realizací oznamovaného záměru byla zpracována
rozptylová studie (příloha H.3., Ing. Josef Talavašek VIII/2008, držitel osvědčení MŽP
o autorizaci č.j.: 457/820/08/DK ze dne 12.02.2008), která je přílohou tohoto oznámení.
Předkládaná rozptylová studie hodnotí ovlivnění ovzduší plynnými škodlivinami,
vznikajícími při spalování zemního plynu, propan–butanu, topného oleje nebo uhelného
prachu při ohřevu technologických částí. Dále jsou posouzeny reálné emise, které vstupují
do ovzduší z procesu tepelného zpracování živice.
Pro obalovnu, a to včetně související dopravy, jsou charakteristické emise: oxidu siřičitého
(SO2), oxidů dusíku (NOx), které se jako imise posuzují jako oxid dusičitý (NO2), oxidu
uhelnatého (CO), uhlovodíků (CxHy), celkového organického uhlíku (TOC), tuhých
znečišťujících látek, které se jako imise posuzují jako frakce prachu PM10, benzenu,
formaldehydu, acetaldehydu a polycyklických aromatických látek (PAU). Komentovány jsou
také pachové látky. Imise CxHy a TOC se zde celkové hodnotí jako TOC.
a) v období výstavby:
S ohledem na charakter záměru se zde neřeší výstavba, jedná se o rekonstrukci obalovny
umístěnou v místě stávajícím.
Za kombinaci liniového a plošného zdroje znečištění ovzduší lze považovat staveniště po
dobu provádění stavebních a technologických prací.
Staveniště bude určitým zdrojem prachu a emisí z výfukových plynů stavebních strojů
a nákladních vozidel přivážejících materiál na výstavbu záměru.
Pokud budeme posuzovat předkládaný záměr ve fázi výstavby, je nutné konstatovat, že
některé negativní dopady na jednotlivé složky se mohou nebo budou jistě vyskytovat.
Jedná se zejména o následující okruh problémů:
 emise ze spalovacích motorů dopravních prostředků a stavebních strojů,
 možné zvýšení prašnosti s ohledem na nepříznivé meteorologické podmínky –
sucho – za nepříznivých podmínek bude prováděno skrápění komunikací
cisternovými vozy.
Výstavba bude prováděna postupně a není předpoklad neúnosného přetížení dopravní
infrastruktury.
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b) Období po uvedení stavby do provozu
Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší
Zdrojem je spalování paliva, třídění kameniva, míchání směsi a sušení, kde odtah spalin je
po filtraci zaveden do komína o výšce 20 m.
Je uvažováno s následujícími druhy paliva:
o plyn (ZP),
o propan – butan (PB),
o topný olej (TO),
o uhelný prach (UP),
Emise jsou tvořeny exhalacemi ze spalování, pevnými částicemi z ohřevu a třídění kameniva
a širokým spektrem zejména organických látek z míchačky. Jedná se zde především
o základní znečišťující látky, u kterých garantují výrobci splnění emisních limitů, kdy limity
jsou zpravidla pod garantovanými emisemi.
Tabulka – emise ze spalování
Látka / Emise

ZP g/h (kg/rok)

PB g/h (kg/rok)

TO g/h (kg/rok)

OU g/h (kg/rok)

SO2

15,4 (12,3)

3,8 (3,0)

3994,9 (6576,0)

15.941,0 (12.758,5)

NOx

5280,0 (4224,0)

2660,0 (2128,0)

2740,0 (2192,0)

12.585,0 (10.072,5)

CO

432,0 (345,6)

351,5 (281,2)

808,3 (646,6)

1.678,0 (1.343,0)

TOC

38,4 (30,7)

38 (30,4)

465,8 (372,6)

721,5 (577.5)

TZL

32,0 (25,6)

399,0 (319,2)

2918,1 (2334,5)

14.263,0 (11.415,5)

Dále jsou zde přítomny nebezpečné organické sloučeniny klasifikované jako jedy:
o acetaldehyd,
o benzen,
o formaldehyd.
Poslední skupinu tvoří nebezpečné látky klasifikované jako polycyklické aromatické
uhlovodíky (PAU).
Tabulka – emise chemických látek
Znečišťující látka / Emise

Bodový zdroj – g/h (kg/rok)

Plošný zdroj – kg/rok (g/h)

Acetaldehyd

25,2 (18,9)

-

Benzen

21,6 (16,2)

0,05 (0,04)

Formaldehyd

57,6 (43,2)

0,08 (0,06)

PAU

0,02 (0,072)

0,005 (0,004)
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Emisní limit tuhých znečišťujících látek (TZL) je 20 mg/m3, obalovna je kategorizována
jako velký zdroj znečišťování ovzduší. Povinnosti vyplývající z výše uvedeného předpisu
budou zahrnuty do provozního řádu. Podle podkladů výrobců je možno konstatovat, že
předpokládaná skutečnost bude 15 mg/m3. Emisní limit bude dodržen.
Celkové množství vzdušiny uvolněné do volného ovzduší bude 45.000 m3. Pro uvedený
emisní limit 20 mg/m3 je teoretická hodnota hmotnostního toku emisí TZL do volného
ovzduší cca 0,9 kg/h tj. 675 kg/rok.
c) Hlavní plošné zdroje znečišťování ovzduší
Zdrojem je vykládání hotové směsi a emise z plochy obalovny, kde emise z vykládání hotové
směsi představují vlastní vykládání ze zásobníku hotové směsi do transportních automobilů.
Jedná se o plošný zdroj o velikosti cca 3 m2 a výšce cca 2 m nad zemi.
Dalším zdrojem jsou zde emise z hotové směsi na korbě NA do jeho zaplachtování, emise
z výfukových plynů nákladních automobilů a nakladače a emise z manipulace s kamenivem.
Zde se jedná o plošný zdroj o velikosti cca 250 m2 a výšce 2 m nad terénem.
Pro výpočet, který umožňuje určit emisi prašnosti z plochy obalovny, se použije přiměřeně
emisní faktor podle již uvedené přílohy č. 2 k vyhlášce č. 205/2009 Sb., který stanovuje
množství TZL podle technologického procesu.
Pro cca 74.000 t kameniva je emisní faktor 7.400 kg. Teoretický hmotnostní tok TZL do
volného ovzduší bude 7.400 kg za rok.
d) Hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší
Pro normální výrobu za běžných provozních podmínek při denní výrobě cca 500 t je pro
výpočet uvažováno podle dostupných podkladů o obalovnách s celkem cca 50 auty za den
pro dovoz materiálu a odvoz obalované směsi.
Emisní faktory znečišťujících látek jsou uvedeny pro rychlost 20 km/h v areálu obalovny.
Do výpočtu je zahrnut provoz od příjezdové komunikace, po areálu a po parkovištích, kde
budou parkovat osobní automobily (OA) zaměstnanců.
Modelově je voleno celkem 100 jízd OA denně (příjezd, odjezd, parkování). Emise
z dopravy OA jsou zanedbatelné.
Tabulka – emisní faktory liniových zdrojů
Látka / Emise

TNA (g/km)

OA (g/km)

Oxid siřičitý (SO2)

0,1355

0,0201

Oxidy dusíku (NOx)

3,4269

0,1163

Oxid uhelnatý (CO)

6,2710

05157

Uhlovodíky (CxHy)

2,4806

0,1107
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Látka / Emise

TNA (g/km)

OA (g/km)

Benzen

0,0330

0,0035

Tuhé částice frakce PM10

0,4964

0,0005

Voda

a) Technologické odpadní vody
Technické odpadní vody nebudou posuzovaným záměrem stavby produkovány.
b) Splaškové vody
Předpokládaná spotřebě vody je 40 m3/rok na osobu. V současnosti je zaměstnáno 6 osob,
roční spotřeba byla 340 m3, je předpoklad, že se spotřeba nezmění.
Znečištěné vody mají charakter odpadních vod vypouštěných z domácností či služeb, kdy
převážná část znečištění je produktem lidského metabolismu a hygienických potřeb. Množství
odpadních vod se oproti současnému stavu nezmění.
Další voda bude spotřebovávána na postřik prašných ploch - cca 100 m3/rok.
c) Dešťové vody – budou zasakovány v terénu.

・ Neznečištěné vody ze střech - plochy, kde není předpoklad zvýšeného znečištění ropnými
produkty jsou odkanalizovány pomocí dešťové kanalizace.
・ Mírně znečištěné vody ze zpevněných ploch - Zpevněné plochy v areálu mohou být
znečištěny pouze úkapy z techniky zde pojíždějící. Všechny zpevněné plochy v areálu
jsou napojeny na kanalizaci s tím, že odstavné plochy a parkoviště jsou a budou
odkanalizovány olejovou kanalizací.
Postřik korb se provádí za účelem navlhčení povrchu korby, aby nedocházelo k přilepení
obalované směsi ke korbě při její dopravě. Voda využívaná na postřik korb zůstává z větší
části na korbě a jen z menší části bude z korb stékat.
B.III.3

Odpady

Nakládání s odpady - tedy i jejich bezpečné zneškodnění je povinností všech původců, kteří
se budou na výstavbě podílet bez ohledu na investora nebo generálního dodavatele. Nakládání
s odpady se řídí dle zákona č.185/2001 Sb. a vyhlášek č.381/2001 až 384/2001 Sb. Množství
odpadů není možné v této fázi projektové přípravy stanovit.
Dodavatel stavby bude průběžně zpracovávat bilance veškerých odpadů s evidencí kódu
a druhu odpadu podle Katalogu odpadů.
V rámci žádosti o kolaudaci stavby se předkládá specifikace druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob jejich likvidace. Odpady
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budou ukládány pouze ve vybraných a označených nádobách a budou uloženy na vyhrazené
oplocené ploše ošetřené v souladu s příslušnými vodohospodářskými předpisy, která není
předmětem projektu. To se týká nejen odpadů při výstavbě vzniklých, ale i odpadů případně
nalezených při výstavbě.
Tabulka - Předpokládané odpady vznikající při demolici:
Kód
odpadu
02 01 99
08 01 11

Kat. Název druhu odpadu
O

Odpady jinak blíže neurčené

N

Nakládání
Kompostování, skládka KO
společně s obcí

15 01 01

O

Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky (dále
NL)
Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

O

Plastové obaly

Recyklace

15 01 03

O

Dřevěné obaly

Skládka, druhotné využití

15 01 04

O

Kovové obaly

Recyklace

15 01 07

O

Skleněné obaly

Recyklace

15 01 10

N

Spalovna NO

15 02 02

N

Obaly obsahující zbytky NL nebo obaly těmito
látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné NL

17 01 01

O

Beton z demolice bez znečištění

Skládka, zásyp objektů

O

Směsi nebo oddělené frakce betonu, tašek a
keramických výrobků neuvedené pod 17 01 06

Skládka, zásyp objektů

O

Cihly demolované zdivo bez znečištění

Skládka, zásyp objektů

O
O

Dřevo
Sklo, okenní sklo a sklobet. tvárnice

Skládka
Skládka

O

Měď, bronz, mosaz dem. elektroinsta

Skládka

O

Hliník dem. rozvaděčů a elektroinstal

Skládka

O

Železo a ocel

Recyklace

O

Směsné kovy, ostatní kovové materiály

Skládka

17 04 11

O

Kabely neuvedené pod č. 17 04 10

Recyklace

17 05 04

O

Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03

Skládka zemin

17 01 07

17 01 02
17 02 01
17 02 02
17 04 01
17 04 02
17 04 05
17 04 07

Spalovna NO
Recyklace

Spalovna NO
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Kód
odpadu
17 06 03

Kat. Název druhu odpadu

Nakládání

17 09 04

O

20 02 01

O

Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují
NL
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené
pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03,
Biologicky rozložitelný odpad

20 03 01

O

Směsný komunální odpad

Skládka KO

20 03 03

O

Uliční smetky

Skládka KO

20 03 04

O

Kal ze septiků, žump, chemických WC

Specializovaná firma

N

Skládka NO
Skládka
Kompostování

Při rekonstrukci posuzované stavby vzniknou odpady různých skupin a druhů dle „Katalogu
odpadů". Při veškerém nakládání s těmito odpady (tzn. jejich soustřeďování, shromažďování,
skladování, přepravě a dopravě, využívání, úpravě, odstraňování atd.) je třeba dodržet
ustanovení legislativních předpisů platných v oblasti nakládání s odpady. S legislativou
odpadového hospodářství úzce souvisí legislativní předpisy platné v oblasti nakládání s obaly,
které jsou stanoveny zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon
o obalech) a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Na nakládání s nebezpečnými odpady se
pak přiměřeně vztahuje i zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických
přípravcích.
Obecně platí zásada, že na ploše zařízení stavenišť či na vlastním staveništi je vhodné odpady
ukládat pouze krátkodobě. Předpokládá se, že odpady, které vzniknou v průběhu stavebních
prací, budou odváženy a likvidovány mimo staveniště.
Odpady, které budou vznikat v rámci stavby, lze rozdělit na ty, které budou vázány na vlastní
proces realizace stavby, a na ty, které budou vznikat v souvislosti s použitými technologiemi
mechanismy, zázemím stavby apod. Kromě těchto odpadů budou na staveništi a zařízeních
stavenišť vznikat odpady spojené s pobytem a pohybem lidí. Půjde většinou o odpady typu
komunálního odpadu.
Tabulka - Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě
Č. ODPADU

NÁZEV DRUHU ODPADU

KAT. ODPADU

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02
15 01 04
15 01 05
17 04 11
17 04 07
17 06 03
17 05 04
20 02 01
20 03 01

Plastové obaly
Kovové obaly
Kompoziční obaly
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Skleněné obaly
Jiné izolační materiál
Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03
Biologický rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad

O
O
O
O
O
N
O
O
O
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Č. ODPADU

NÁZEV DRUHU ODPADU

20 03 03
20 03 04

KAT. ODPADU

Uliční smetky
Kal ze septiků,žump,chemických WC

O
O

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

NÁZEV DRUHU ODPADU

KAT. ODPADU

05 01 06

Ropné látky z údržby zařízení

N

20 01 01

Papír a lepenka

O

05 01 09

N

13 01 13

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich
vzniku
Odpadní barvy a laky obsahující org.
rozpouštědla
Jiné hydraulické oleje

13 02 08

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

N

15 01 10

N

17 03 02

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

20 01 01

Papír, lepenka

O

20 01 39

Plasty

O

20 01 21

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 03 03

Uliční smetky

O

20 03 04

Kal ze septiků a žump

O

08 01 11

15 02 02

N
N

N
N
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Odpady, které mohou vzniknout při havárii
Odpady, které by mohly v případě havárií vznikat, jsou představovány především úniky paliv
a mazadel ze zásobníků, rozvodů, dopravních a mechanizačních prostředků při jejich
poruchách a haváriích. Při havarijních situacích mohou vznikat odpady, z nichž z hlediska
ovlivnění životního prostředí jsou nejzávažnější odpady nebezpečné s obsahem ropných látek.
Tabulka: Přehled a kategorizace odpadů, které mohou vzniknout při havárii
Č. ODPADU

NÁZEV DRUHU ODPADU

KAT. ODPADU

17 05 03

Zemina a kamení obsahující NL

N

15 02 02

N

17 09 03

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

19 13 01

Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující NL

N

N

Způsoby nakládání s odpady
Potřebné meziskládky budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace. Rovněž budou
specifikovány prostory pro shromažďování případných nebezpečných odpadů v době
výstavby. Odpady budou zneškodňovány mimo lokalitu, v rámci odpadového hospodářství
stavebních a montážních firem, případně po vzájemné dohodě.
Před zahájením výstavby požádá provozovatel o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady,
jakož i bude předkládat evidenci vznikajících odpadů v souladu s platnou legislativou
v oblasti nakládání s odpady.
Vznikající odpady budou odváženy údržbářskými četami mimo lokalitu a likvidovány v rámci
odpadového hospodářství organizace, pověřené prováděnými pracemi.
Odpady lze odstraňovat nebo využívat pouze předáním odpadů osobě k tomu oprávněné!

B.III.4

Hluk a vibrace

Hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č.148/2006 Sb. ze dne 15. března 2006
„O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.“.
Zdrojem hluku bude především doprava a provoz automobilů na příjezdových a obslužných
komunikacích, manipulačních plochách, dalším zdrojem bude hluk z použitých stavebních
a montážních technologií, udává se v rozmezí mezi 80–95 dB(A) ve vzdálenosti 5 metrů,
hluk nákladních vozidel 70–82 dB(A) ve vzdálenosti 5 m. Stavební a montážní práce budou
prováděny pouze v pracovní dny a v denní době. Tento zdroj hluku bude dočasný.

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 30/75
Rekonstrukce obalovny živičných směsí Chabařovice
Název záměru
Zadavatel:
Zpracovatel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle zák.č.100/2001 Sb – č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417 633 256,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Technologie jako taková bude zajisté určitým zdrojem hluku. Zdrojem hluku může být pohyb
nákladních a osobních vozidel v areálu provozovny, vlastní silniční doprava spojená se
záměrem3 a hluk vydávaný technologií a strojním zařízením (viz. B.I.6.(F). V okolí záměru
nejsou objekty pro trvalé bydlení, ke kterým by bylo možno reálně vztahovat hluk
z provozovny, jsou ve značné vzdálenosti, ale přesto byla provedena akustická studie.
Současná hluková situace
Vzhledem k tomu, že obalovna je již provozována a jedná se o rekonstrukci již nevyhovující,
zastaralé obalovny živičných směsí Teltomat z roku 1987 nedojde k výraznému navýšení
dopravy.
Nová obalovna živičných směsí a vzdálenosti areálu obalovny od nejbližší obytné zástavby
jsou (cca 900 m – 1400 m) lze předpokládat, že hluk z obalovny i z obslužné nákladní
dopravy bude obdobný a bude pod úrovní stávajícího hluku v území.
 Pro objektivní posouzení vlivů záměru na hlukovou situaci v okolí byla zpracována
odborná hluková studie (Ing. Josef Talavašek - držitel osvědčení o autorizaci podle
zák.č.86/2002 Sb., č. osvědčení o autorizaci č.j.: 457/820/08/DK ze dne 12.02.2008.
(Příloha H.3) Vlivy na hlukovou situaci podrobněji řeší kap. D/I, odst. 3.
V případě hlukové studie platí určení imisních hodnot ve vzdálenosti 2 m od fasád
posuzovaných objektů. Zde tato skutečnost nemá žádný praktický význam, nejbližší zástavba
a tedy i všechny referenční body leží ve vzdálenostech řádově stovky metrů.
Z hlediska vnějších dopravních vztahů využije výrobní areál stávající dopravní infrastrukturu
v regionu a nevyžaduje budování nových komunikací. Nová obalovna bude realizována ve
stávajícím areálu obalovny. Jedná se o areál se značným odstupem od zástavby.
Provoz:
Charakter výroby v obalovně je nesrovnatelný s běžnou průmyslovou výrobou, jedná se
o zakázkovou výrobu závislou na počasí, jde o typickou sezónní výrobu.
Za zdroje hluku lze u této stavby považovat především:
o vlastní technologii obalovny (hořák sušícího bubnu, kompresor, ventilátor,
transportéry pro dopravu kameniva, násypky kameniva,
o manipulační prostředky uvnitř areálu obalovny (nakladač),
o vnější nákladní dopravu (nákladní automobily).

3

je malého rozsahu a při předpokládané frekvenci je metodicky stávajícími výpočtovými produkty (HLUK+)
metodicky nevyhodnotitelná.
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Pro výrobu 500 t/den je pro výpočet dopravního zatížení uvažováno s dopravní intenzitou
cca 50 nákladních automobilů za den pro dovoz materiálu a odvoz asfaltových směsí.
Materiály budou dováženy z lokalit jako doposud. Odvoz hotové směsi z obalovny je závislý
na lokalizaci staveb v regionu.
Tabulka: stacionární zdroje hluku
Zdroj hluku

B.III.5

Hladina akustického tlaku
LAeq,T, vzdálenost 3 m (dB)

Hořák sušícího bubnu

68

Kompresor

83

Ventilátor

83

Nakladač

86

Autodoprava

90

Rizika vzniku havárií

Při posuzování rizik bylo postupováno v souladu s platnou legislativou zejména dle zákona
č. 353/1999 Sb. a metodických pokynů MŽP ČR s touto problematikou souvisejících. Při
uvedení do provozu je nutné, aby investor, provozovatel důsledně zpracoval provozní a
bezpečnostní přepisy. Dále rozpracovat pojem „Havárie“ jako událost mimořádná, částečně
nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená závažná událost. V případě
oznamovaného záměru vyhodnotit riziko havárie a navrhnout veškerá opatření v předcházení
havárie.
Na komunikaci může dojít k následujícím haváriím, spojených s únikem ropných látek (látek
nebezpečných vodám):
 havárie vozidel spojená s únikem RL4
 porušením těsnosti nádrže přepravující látky nebezpečné vodám.
o Havárie vozidel spojená s únikem RL – pravděpodobnost havárie vozidel na daném
úseku komunikace je vzhledem k šířce vozovky, návrhové rychlosti, směrovým
poměrům a dalším parametrům, která by byla spojená s únikem RL je za standardní
situace velmi malá. Vozidla se na daném úseku budou pohybovat rychlostí do
50 km/h. Při nestandardní situaci, kdy dojde k havárii vozidel z jakýchkoliv příčin
technická závada, nepozornost řidiče, nedodržování pravidel, apod.) spojené s únikem

4

RL – ropné látky
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RL, bude postupováno podle příslušných předpisů. Postižené území bude
dekontaminováno.
o Havárie těsnosti nádrže přepravující látky nebezpečné vodám – je sama o sobě velmi
nepravděpodobná. Taková havárie je obvykle způsobena havárii vozidel
přepravujících tyto látky. Zřídka k ní dochází pouze porušením těsnosti nádrže vinou
technické závady nebo nedostatečné kontroly. I v takovém případě se postupuje podle
platných předpisů a postižené místo je dekontaminováno (odtěžením zasažených
zemin při jejich kontaminaci, omytím a vyčištěním vozovky, apod.).
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C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
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C.1
Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Posuzovaná oblast je velmi významně antropogenně ovlivněna – zájmové území se nachází
v extravilánu města Chabařovice. Vzhledem k tomu, že je již obalovna provozována,
(v současnosti je technologie zastaralá, kolaudace v roce 1987) rekonstrukcí obalovny dojde
ke zlepšení jejích možných vlivů na ŽP.
Dotčené území, tj. správní území města Chabařovice má zpracován platný územní plán.
Navrhovaný záměr je v souladu s tímto územním plánem.
Celé širší posuzované území okolí Chabařovic je ekologicky nestabilní. Vyznačuje se
značnými plochami po devastaci (po těžbě uhlí, skládka nebezpečných odpadů), které jsou
postupně rekultivovány. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající obalovny
nedojde, k záboru ZPF ani PUPFLu.
Souhrn:
・ Zájmové území se nenachází v žádném zvláště chráněném velkoplošném ani
maloplošném území - nejsou zde vyhlášeny národní přírodní rezervace, přírodní
rezervace, národní přírodní památky či přírodní památky.
・ Dotčené území není součástí přírodního parku.
・ Plocha uvažovaného záměru není součástí soustavy NATURA 2000.
・ Dotčené území není součástí CHOPAV.
・ Na základě inventarizačního a biologického průzkumu nebude nutno požádat
o výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů (podle §56 zákona
・ Dotčené území je obydlené, plocha uvažovaného záměru se dotýká existující
zástavby.
・ V trase uvažovaného záměru se nenacházejí kulturní či historické památky, které
by mohl uvažovaný záměr přímo ovlivnit.
・ Dotčené území se nachází v oblasti silně antropologicky pozměněné.
・ Na ploše zamýšleného záměru či v jeho těsném okolí se nenacházejí prvky ÚSES,
a to na lokální, regionální či nadregionální úrovni.
・ V dotčeném území nebyly zjištěny takové extrémní poměry, které by mohly mít
vliv na samotnou proveditelnost záměru

C.1.1 Klima a ovzduší

Charakter klimatu širšího zájmového území je určen celkovou konfigurací terénu
formovaného orografickými celky: strmými jižními svahy Krušných hor, které ze severu
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ohraničují terciérní severočeskou hnědouhelnou pánev. K ní zhruba ve směru jihozápad severovýchod přiléhají izolované výběžky Českého středohoří.
Klima v celé podkrušnohorské pánvi má výrazně inverzní povahu. Znamená to, že je silně
náchylné ke vzniku stabilního zvrstvení ovzduší s převrácenou tepelnou charakteristikou.
V důsledku inverzních stavů může docházet k hromadění emisí v přízemních vrstvách
atmosféry.
Hodnocené území se podle klimatické regionalizace nachází v mírně teplé klimatické
oblasti T2 (Quitt 1971, 1975). Teplá oblast se vyznačuje dlouhým teplým a suchým létem,
krátkou mírnou zimou a krátkým přechodným obdobím (jaro, podzim).
Charakteristiky klimatického regionu T 2
Počet letních dnů
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu

50 – 60
100 – 110
30 – 40
- 2°C až – 3°C

Průměrná teplota v červenci

18- 19°C

Průměrná teplota v dubnu

8 – 9°C

Průměrná teplota v říjnu

7 – 9°C

Průměrný počet dní se srážkami nad 1 mm

90 – 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 – 400 mm

Srážkový úhrn v zimním období

200 – 300 mm

Počet dní se sněhovou pokrývkou

40 – 50

Počet dní zamračených
Počet dní jasných

120 – 140
40 – 50

Větrné poměry jsou ovlivněny převládajícím rozložením tlakových útvarů, tedy zimní
anticyklonou a letní cyklonou. Místní větry jsou ovlivněny příslušnými orografickými
podmínkami, které tyto hlavni směry deformují. Převládá jihozápadní a severozápadní směr
proudění.
Pro posouzení celkového vlivu pozadí jsou k dispozici imisní údaje z měřící stanice. Zákonem
č. 86/2002 Sb. jsou definovány oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) jako
prováděcím právním předpisem vymezená část území (zóna) nebo sídelní seskupení
(aglomerace), kde je překročena hodnota jednoho nebo více imisních limitů nebo cílového
imisního limitu pro ozon nebo hodnota jednoho či více imisních limitů zvýšená o příslušné
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meze tolerance. Dle věstníku MŽP (částka 4/2011) není posuzovaná oblast zařazena do
tohoto seznamu.
V případě města Chabařovice nedochází k překročení denních imisních limitů pro
znečišťující látky PM10, SO2, NO2 a pro benzo(a)pyren.

C.1.2 Územní systém ekologické stability krajiny

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených
i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. Ochrana ÚSES je
povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ.
Ve vymezeném území se nenachází žádný památný strom ani zde nebyl vyhlášen žádný
stupeň chráněného území ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
- nadregionální biokoridor:
o Po úpatí Krušných hor vede nadregionální biokoridor – Mezofilní hájový – K3, do
jeho ochranné zóny záměr nezasahuje.
- lokální ÚSES - nejbližšími jsou:
o Přibližně 1 km J směrem od lokality záměru se nachází LBC 149 Na Zalužanském
potoce. Biocentrum tvoří lužní lesík pod hrází rybníka v mělkém údolí Zalužanského
potoka zachovaný na okraji jámy chabařovického lomu, biocentrum je navrženo v
budoucnu rozšířit na plánovanou plochu lesnické rekultivace. Pod hrází rybníka vyšší
lužní porost, v podrostu křoviny, nitrofilní bylinné patro. Význam refugíum lužních
společenstev v narušené krajině pánve. Na lesík bezprostredně navazuje rekultivovaná
plocha lomu.
C.1.3 Zvláště chráněná území

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
chrání přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná území tím, že umožňuje
jejich vyhlášení za zvláště chráněná území, přičemž se stanoví podmínky jejich ochrany. Do
kategorie zvláště chráněných území jsou řazeny národní parky, chráněné krajinné oblasti,
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky.
V širším dotčeném území záměru se nacházejí tyto celky zvláště chráněných území:
a) Velkoplošná ZCHÚ:
Řešené území nespadá do žádného velkoplošného chráněného území – nejbližším je
CHKO České středohoří, a to cca 7,5 km SV směrem.
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b) Maloplošná ZCHÚ:
Plocha uvažovaného záměru nespadá ani se přímo nedotýká žádného maloplošného
chráněného území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Také v
nejbližším okolí nejsou vyhlášena žádná maloplošná ZCHÚ.
c) CHOPAV:
Plocha uvažovaného záměru není součástí vyhlášené Chráněné oblasti přirozené
akumulace vod.
d) Přírodní parky:
Území pro uvažovaný záměr není součástí přírodních parků. Území uvažovaného záměru se
nachází SZ směrem ve vzdálenosti cca 6,7 km od Přírodního parku Východní Krušné
hory. Toto přírodně cenné území je oproti posuzovanému záměru v takové vzdálenosti a
pozici, že nemůže být posuzovaným záměrem nijak ovlivněno.

C.1.4 Významné krajinné prvky

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, §3 písm.b) je
významný krajinný prvek (VKP) definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní
plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Zvláště chráněná část přírody je z této definice vyňata.
Nejbližším významným krajinným prvkem ze zákona je bezejmenná nádrž, která se nachází
cca 250 m SZ od areálu, dalšími VKP je Jezero Milada, které se nachází J směrem ve
vzdálenosti cca 1 km. Dalšími významnějšími VKP je vodní nádrž Kateřina, Násada a
Modlanský rybník atd. Nejbližším vodním tokem je Zálužanský potok.
Dle současného stavu poznání lze konstatovat, že uvažovaný záměr do VKP nebude
zasahovat.
C.1.5 Natura 2000

Dle zákona č.114/1992 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů byla v souladu s právem
Evropských společenství v České republice vytvořena soustava NATURA 2000, která na
území ČR vymezil evropsky významné lokality a ptačí oblasti, které používají smluvní
ochranu nebo jsou chráněna jako zvláště chráněná území.
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Na posuzovaném území se nenachází území NATURY 2000.
Dle stanoviska vydaného KÚ Ústeckého kraje ze dne 16/6 2011 lze vyloučit, že záměr může
mít samostatně či ve spojení s jinými významný vliv na území evropsky významných
lokalit nebo ptačích oblastí (příloha H.2).
o Ptačí oblast – hranice PO Východní Krušné hory se nachází cca 3,6 km S směrem.
o Evropsky významné lokality – nejbližší EVL:
Mokřad Kateřina (cca 1,6 km ZJZ směrem),
Východní Krušnohoří (cca 3,6 km S směrem).
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C.2
Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí
v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně
ovlivněny
C.2.2 Fauna a flora, ekosystémy

Fytogeograficky náleží lokalita do fytogeografického okresu Podkrušnohorská pánev.
V rekonstrukčním geobotanickém mapování (MIKYŠKA et al. 1969) je toto území řazeno
k dubohabrovým hájům (Carpinion betuli) a acidofilním doubravám (Quercion roburi –
petraeae), z hlediska nového zpracování potenciální vegetace (NEUHÄUSLOVÁ et
MORAVEC 1997) ke komplexu sukcesích stádií na antropogenních stanovištích.
Dotčené území se nachází v lokalitě Podkrušnohorské pánve obalovna živičných směsí je
umístěna v již zastavěném území, je lokalizována a leží mimo obec v blízkosti místní
komunikace. Tomu odpovídá i přirozený výskyt flóry a fauny typický pro toto prostředí.
Z fytocenologického hlediska se v zájmové lokalitě sporadicky vyskytují bezcenná
rostlinná společenstva ruderálních kultur v okolí silnice. Výskyt ochranářsky významných
druhů je na sledované lokalitě vzhledem k jejímu dosavadnímu využívání krajně
nepravděpodobný.
Vlastní plocha pro rekonstrukci obalovny nepředstavuje příhodná stanoviště pro výskyt
chráněného genofondu rostlin, ani pro výskyt chráněných druhů živočichů - jedná se o
zpevněnou plochu, která v současnosti je využívána jako obalovna živičných směsí.
C.2.3 Obyvatelstvo

Město Chabařovice leží mezi Ústím nad Labem a Teplicemi. Nachází se v krajině s lehce
zvlněným terénem pod východním pohořím Krušných hor. S rozvojem průmyslu Ústecka,
značně stoupl zájem o uhlí. Existence hnědého uhlí a jeho využití bylo pro další vývoj přímo
osudné. Tato surovina odstartovala radikální zprůmyslnění nejen Chabařovic, ale celého
Ústecka. Rozvoj těžby postupně začal vytěsňovat vše ostatní, ale především zemědělskou
výrobu. Souvislá éra dolování trvala plných 257 let a byla ukončena poslední vytěženou tunou
uhlí na Lomu Chabařovice v roce 1997.
V blízkosti dotčeného území se nenachází lokalita s obytnými stavbami. Zástavba obce
v Chabařovicích je vzdálena cca 1 200 m od námi posuzované lokality.
C.2.3 Ovzduší a klima

Imisní situaci v širší lokalitě Podkrušnohoří ovlivňuje různými podíly řada regionálních
zdrojů, např. teplárna Trmice, elektrárna a teplárna Ledvice, Komořany, ACTHERM,
Tušimice, Prunéřov a Počerady, Doly Bílina atd. Dalšími zdroji znečišťování ovzduší jsou
malé lokální stacionární zdroje. Celostátně také lze sledovat postupné zvyšování prašných
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emisí v ovzduší, což je způsobováno zejména dopravou, v zimním období má na tento stav
vliv také rozšiřující se vytápění zejména rodinných domků neekologickými palivy.
Imisní pozadí základních znečišťujících látek v regionu je zjišťováno nejblíže v měřící stanici
č. 1007 Krupka, která je umístěna na jihovýchodním úbočí Krušných hor v nadmořské výšce
533 m ve vzdálenosti cca 5 km SZ směrem od areálu obalovny.
Hodnocení celkové kvality ovzduší v dané zájmové lokalitě, tj. v oblasti Ústí nad Labem
(hodnocení pozadí) bylo provedeno na základě údajů existujícího systému měření koncentrací
znečišťujících látek měřícími stanicemi (tabelární přehled imisních údajů AIM pro období let
1997–2008, který je zveřejněn na www.chmi.cz a údajů z grafických ročenek ČHMÚ. Při
hodnocení údajů se vycházelo z naměřených hodnot krátkodobých a průměrných ročních
koncentrací. Nejvhodnější charakteristikou lokality jsou průměrné roční koncentrace. Hodnoty
krátkodobých maximálních koncentrací a jejich četnost jsou využity jako doplňkové informace
o imisní situaci za nepříznivých klimatických podmínek.
Tabulka – přehled imisních limitů dle NV č. 597/2006 Sb.
látka

doba průměrování

imisní limit

SO2

1 hod

350 ( max. 24x za rok)

24 hod

125 (max. 3x za rok)

1 hod

200 (max. 18x za rok)

1 kalendářní rok

40

24 hod

50 (max. 35x za rok)

1 kalendářní rok

40

NO2
PM10

Tabulka - Výsl. měření imisí v roce 2009 [µg/m3]. Měřící stanice Krupka
znečišťující látka

SO2

NO2

PM10

Rok

2009

2009

2009

maximální

257,8

72,5

374,0

98%

65,8

48,6

76,0

maximální

91,9

53,8

121,8

98%

31,6

42,4

54,6

průměr

10,0

14,4

20,7

Hodinové hodnoty
Denní hodnoty
roční hodnota

Zdroj : http://www.chmi.cz/uoco/isko/tab_roc/2009_enh/cze/index.cz.html

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

ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
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D.1
Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti,
složitosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání,
frekvence a vratnosti)
D.1.1 Vliv na veřejné zdraví a bezpečnost
・

Vlivy na faktor pohody a zdraví obyvatelstva

Vlivy hodnoceného záměru budou vlivy zcela typické pro obdobné záměry. Výstavbou
záměru nevzniknou žádná významná zdravotní rizika, která by byla vyvolána stavbou záměru
ani se nepředpokládá žádné reálné přímé negativní ovlivnění zdraví obyvatelstva.
K určitému narušení faktoru pohody dojde v těsném okolí plochy záměru v době výstavby,
a to především v oblasti možného navýšení prašnosti. Z hlediska tohoto je nutno na
připravované práce upozornit obyvatele s dostatečným předstihem. Po dobu realizace stavby
lze předpokládat při deštivém počasí možnost částečného znečištění silnic a komunikací
z důvodu výjezdu stavební mechanizace a vozidel ze stavby, při suchém počasí lze
předpokládat možnost zvýšené prašnosti při pohybu NA při navážení materiálu na výstavburekonstrukci.
Silnice a komunikace zasažené stavbou musí být po dobu stavby průběžně čištěny. Prašnost
lze technickými opatřeními minimalizovat.
Umístění mimo souvislou zástavbu obce je i základním opatřením k minimalizaci narušení
faktorů pohody. S ohledem na charakter zařízení může být určitým problémem narušení
faktorů pohody způsobené vyšší frekvencí přepravy odpadů do zařízení - provoz zařízení je
pouze v denních hodinách.
Samozřejmě riziko pracovního úrazu existuje vždy, ale zaměstnanci by měli při plnění svých
pracovních povinností dbát na příslušné pracovně - právní předpisy, se kterými je
provozovatel seznámí - proškolí.
Provozovatel musí dodržovat všechny předpisy o ochraně životního prostředí. Umístění
zařízení staveniště, skladovacích ploch, případná deponie demolice a zeminy, volba
příjezdových cest na staveniště musí být provedeny s ohledem na ochranu životního prostředí
a veřejného zdraví.
Na základě výstupů z provedených odborných studií lze očekávat, že provozem stavby
nebudou porušovány zásady ochrany veřejného zdraví nebo psychologické zátěže
z narušení faktoru pohody obyvatel.
Vlivy na obyvatelstvo v době výstavby záměru lze považovat za mírně negativní, v době
provozu za akceptovatelné.
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D.1.2 Vlivy na složky ŽP
・

Vlivy na faunu a floru, ekosystémy

Vzhledem k charakteru lokality a způsobu jejího současného využití se nepředpokládají žádné
další přímé ani nepřímé vlivy na rostliny ani na živočichy, není nutno žádat o výjimku
v souladu se zákonem č. 114/92Sb., zároveň není nutno realizovat žádná minimalizační či
kompenzační opatření.
Vliv záměru na faunu a floru lze označit za nevýznamný.
・

Vlivy na vodu

Rekonstrukcí technologie obalovny nenastane ovlivnění či zhoršení odtokových poměrů
v území. Stávající obalovna je postavena na zpevněné ploše, z níž jsou dešťové vody
odváděny přes lapoly (ORL - odlučovače), kde dochází k jejich předčištění a následně zásaku
do terénu. Tento princip zůstane zachován.
Provozem obalovny nedochází ani nebude docházet ke vzniku odpadních technologických
vod. Odpadní vody ze sociálních prostor budou i nadále likvidovány stávajícím způsobem.
Vliv záměru na vodu lze označit za nulový.
・

Vlivy na půdu

Realizace stavby nebude mít vliv na půdu z důvodů, že v současnosti je posuzované území
již plně funkční, na již existujících plochách je provozováno zařízení na výrobu živičných
směsí, tudíž nevzniknou žádné nové prostorové nároky na půdu.
Žádný z pozemků není evidován dle druhu jako ZPF či PUPFL. Nenastane změna využití
území.
Vlivy na půdu lze označit za nulové.
・

Vlivy na ovzduší

Při realizaci rekonstrukce obalovny živičných směsí dochází z hlediska znečišťování
ovzduší k podstatným změnám stávajícího stavu, kdy již nevyhovující, zastaralé zařízení
je nahrazeno novým, které bude splňovat požadavky emisních limitů. Rekonstrukce
záměru obalovny nepřinese do dotčeného území nové zdroje znečišťujících látek.
 Pro zhodnocení ovlivnění ovzduší realizací oznamovaného záměru byla zpracována
odborná rozptylová studie příloha H.3. (Ing. Josef Talavašek VIII/2008, držitel
osvědčení MŽP o autorizaci č.j.: 457/820/08/DK ze dne 12.02.2008), která je přílohou
tohoto oznámení.
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Na základě závěrů Rozptylové studie lze vyvodit tvrzení, že výroba ani automobilová
přeprava na ploše areálu obalovny a po příjezdových komunikacích nezpůsobí nadměrné
imisní zatížení lokality a nezpůsobí zde ani v součtu se stávajícím imisním pozadím
překračování imisních limitů posuzovaných znečišťujících látek.
Obecně je možno konstatovat, že nedochází k předkročení imisních limitů, a tak je doba
překročení ve všech referenčních bodech nulová.
I přes poměrně značnou vzdálenost referenčních bodů jde prakticky o zanedbatelný vliv
terénu mezi zdroji a referenčními body.
Určení vlivu na okolí je provedeno u jižního okraje Chabařovic, kde jsou voleny všechny
referenční body.
(ze studie)
V následujících tabulkách je uveden vliv provozu nové obalovny při spalování zemního
plynu, vliv provozu, kdy je jako teplonosné médium použit propan – butan, v následující
tabulce je stanoven vliv provozu pro další alternativně zvolené palivo – topný olej a v další
tabulce je určen vliv provozu při spalování uhelného prachu. V poslední tabulce je určen
vliv chemických znečišťujících látek, který nezávisí na volbě paliva. V případě
teplonosného média topný olej a uhelný prach je nutno přihlédnout ke skutečnosti, že kvalita
těchto paliv je obecně variabilní.
Tabulka – vliv provozu obalovny při spalování zemního plynu
r.b. x (m)

1
2
3

2343
2622
3029

y (m)

2028
1815
1587

SO2

NO2

CO

TOC

PM10

TV/TS

1h-1rok
3
µg/m

1h-1rok
3
µg/m

8h-1rok
3
µg/m

1/2h-1rok
3
µg/m

24h-1rok
3
µg/m

0,1-0,001
0,1-0,001
0,1-0,001

23,9-0,295
23,1-0,241
20,2-0,176

2,8-0,033
2,3-0,026
2,0-0,018

1,0-0,006
0,8-0,004
0,6-0,003

0,5-0,003
0,4-0,002
0,3-0,001

1/1,1/3,1/4
1/3,1/1
1/3,1/1

PM10

TV/TS

Tabulka – vliv provozu obalovny při spalování propan – butanu
r.b. x (m)

1
2
3

2343
2622
3029

y (m)

2028
1815
1587

SO2

NO2

1h-1rok
3
µg/m

1h-1rok
3
µg/m

CO
8h-1rok
3
µg/m

TOC
1/2h-1rok
3
µg/m

24h-1rok
3
µg/m

0,1-0,000
0,0-0,000
0,0-0,000

12,1-0,151
11,7-0,123
10,3-0,099

2,7-0,028
2,1-0,022
1,7-0,015

1,0-0,006
0,8-0,004
0,6-0,003

1,2-0,014
1,1-0,011
1,0-0,008

1/1,1/3,1/4
1/3,1/1
1/1,1/3,1/2

PM10

TV/TS

Tabulka – vliv provozu obalovny při spalování topného oleje
r.b.

1
2
3

x (m)

2343
2622
3029

y (m)

2028
1815
1587

SO2

NO2

1h-1rok
3
µg/m

1h-1rok
3
µg/m

8h-1rok
3
µg/m

1/2h-1rok
3
µg/m

24h-1rok
3
µg/m

18,0-0,220
17,3-0,180
15,2-0,132

12,5-0,155
12,1-0,127
10,6-0,092

4,2-0,054
3,9-0,043
3,4-0,031

2,3-0,029
2,2-0,023
1,9-0,017

7,7-0,099
7,4-0,075
6,4-0,055

CO

TOC

1/3,1/4
1/3
1/3
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Tabulka – vliv provozu obalovny při spalování uhelného prachu
r.b. x (m) y (m)

1
2
3

2343
2622
3029

2028
1815
1587

SO2

NO2

CO

TOC

PM10

1h-1rok
3
µg/m

1h-1rok
3
µg/m

8h-1rok
3
µg/m

1/2-1rok
3
µg/m

24h-1rok
3
µg/m

71,7-0,876
68,9-0,717
60,5-0,526

56,8-0,696
54,6-0,569
47,9-0,417

8,1-0,101
7,7-0,082
6,7-0,059

3,4-0,043
3,3-0,035
2,9-0,025

37,2-0,435
35,8-0,359
30,8-0,268

TV/TS

1/3,1/4
1/3
1/3

Tabulka – vliv provozu obalovny pro chemické znečišťující látky
r.b. x (m) y (m)

1
2
3

2343 2028
2622 1815
3029 1587

z
(m)
182
180
180

Acetaldehyd Formaldehyd TV Benzen
TS
1/2h-1rok
1/2h-1rok
1/2h-1rok
3
µg/m

3
µg/m

0,1-0,001
0,1-0,001
0,1-0,001

0,2-0,003
0,2-0,002
0,1-0,001

2/2
1/4
1/4

PAU

3
µg/m

1/2h-1rok
3
µg/m

0,1-0,001
0,1-0,001
0,1-0,001

0,0004-0,00002
0,0003-0,00001
0,0002-0,00001

TV
TS
1/1
1/1
1/1

Specifikace referenčních bodů:
- r.b. 1 – č.p. 562 – objekt k bydlení v Nádražní ulici,
- r.b. 2 – č.p. 688 – rodinný dům v ulici U Haly,
- r.b. 3 – č.p. 694 – rodinný dům v ulici V Aleji.
Všechny vypočítané imisní koncentrace provozu obalovny s rezervou nedosahují imisní
limity pro ochranu zdraví lidí. Spalování zemního plynu a propan – butanu je celkově
rovnocenné. Zatímco jsou hodinové imisní koncentrace NO2 u zemního plynu cca
dvojnásobné oproti propan – butanu, tak u frakce prachu je to opačně, tj. imisní koncentrace
PM10 jsou u propan – butanu oproti zemnímu plynu cca dvojnásobné. Ještě větší rozdíl je zde
v případě frakce prachu PM10 u průměrných ročních koncentrací. Imisní hodnoty jsou
s ohledem na značnou vzdálenost referenčních bodů (cca 900, 1.100 a 1.400 m) velmi nízké.
Závěr: (citace RS- H.3: str. 12)
Vzhledem k vypočteným imisním hodnotám nebude provoz stavby Rekonstrukce
obalovny živičných směsí Chabařovice mít výrazný vliv na znečištění ovzduší v okolí.
Vypočtené hodnoty imisí, pro které se uvádí nejistota výpočtů 30 %, jsou v referenčních
bodech na okrajích sídelního útvaru Chabařovice pod imisními limity určenými pro
ochranu zdraví i pro ochranu ekosystémů. Výpočty je také ověřena výška komínu strojně
technologické výroby asfaltových směsí, jak je uvedena ve vstupní části.
Vlivy provozu výroby obalovny na ovzduší a klima v uvažované lokalitě lze považovat
za nevýznamné.
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・ Vlivy hluku na zdraví

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Toto nařízení zrušuje
nařízení vlády č. 502/2000 Sb. a nařízení vlády č. 88/2004 Sb.
Hluk je zvuk, který člověka ruší. Představuje fyzikální energii, přenášenou sluchovým
analyzátorem do centrální nervové soustavy, přináší do organismu informace a umožňuje
člověku komunikaci s prostředím i společností.
- Komunální hluk (také zvaný environmentální, residenční nebo domácí) je definován
jako hluk ze zdrojů s výjimkou pracovišť. Hlavní zdroje komunálního hluku jsou silniční,
železniční a letecká doprava, průmysl, stavby a veřejné práce a hluk ze sousedství.
- Lokální hluk z průmyslu způsobuje značné obtěžování a znalost vztahu mezi
obtěžováním a hlukem umožňuje předpověď hlukového obtěžování a tím i řízení hlukového
rizika.
 Pro objektivní posouzení vlivů záměru na imisní situaci v okolí byla zpracována
odborná studie (Ing. Josef Talavašek - držitel osvědčení o autorizaci podle
zák.č.86/2002 Sb., č. osvědčení o autorizaci č.j.: 457/820/08/DK ze dne 12.02.2008.
(Příloha H.3).
(ze studie):
Imisní hodnoty jsou určeny v referenčních bodech na okraji Chabařovic, jak je
prezentováno v odborné studii (H.3. obrázek 1). Terén je určen jako odrazivý. Imisní hodnota
určená v každém referenčním bodě a platí při provozu nové obalovny a související dopravy.
Celková ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T je vztažena podle uvedeného nařízení
vlády č. 148/2006 Sb. na osm nejhlučnějších hodin během denního provozu obalovny.
Pro výpočet je využit programu HLUK+, verze 8.09 normal. S ohledem na skutečnost, že se
jedná o značnou vzdálenost referenčních bodů od obalovny (cca 900 až 1.400 m), nejsou zde
prezentovány izofony. Výpočet platí pro odrazivý terén a denní provoz.
Tabulka – vliv provozu obalovny včetně vlivu dopravy
r.b.

x (m)

y (m)

LAeq,T (dB)

1

2343

2026

43,7

2

2620

1815

37,3

3

3027

1587

35,1

Specifikace referenčních bodů:
- r.b. 1 – č.p. 562 – objekt k bydlení v Nádražní ulici,
- r.b. 2 – č.p. 688 – rodinný dům v ulici U Haly,
- r.b. 3 – č.p. 694 – rodinný dům v ulici V Aleji.
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Vliv provozu se uplatní pouze v bezprostředním okolí strojně technologického zařízení
pro výrobu asfaltových směsí ve stávajícím areálu.
Maximální imisní hodnota vlivu provozu obalovny je dosažena v r.b. 1, kde je zohledněna
i doprava v souvislosti s provozem. Se značnou rezervou zde nedochází k dosažení
hygienického limitu, který činí pro denní provoz 50 dB.
Závěr: (citace HS. str. 16)
Vzhledem k vypočteným hodnotám nebude provoz stavby Rekonstrukce obalovny
živičných směsí Chabařovice mít vliv na hlukovou situaci v okolí. Pro výstupy
modelových výpočtů podle programu HLUK+ platí nejistota vypočtených imisí ± 2 dB.
Se značnou rezervou jsou dodrženy limity ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve
venkovním prostoru. Vypočtené imisní hodnoty leží pod limitem (50 dB) a mimo určené
pásmo nejistoty.
Vlivy záměru na hlukovou situaci v uvažované lokalitě lze považovat za nevýznamné.

・ Vlivy na odpady

Během rekonstrukce obalovny nebudou prováděny ve velkém rozsahu žádné terénní práce.
Dojde pouze k demontáži stávajícího zařízení a budou provedeny výkopové práce mj. pro
položení základů.
Rekonstrukcí obalovny dojde ke zvýšení množství odpadů, avšak pouze při demontáži
jednotlivých technologických celku, z nichž ale podstatnou část je možno recyklovat.
Vlivy záměru na odpadové hospodářství lze označit za nevýznamné.
・ Vlivy na krajinu

V důsledku existence stávajícího provozu nedojde ke vzniku nového prvku v krajinné
scéně. Nezměněno rovněž zůstane stávající využití – zavedená ekonomická aktivita, která je
již trvalou charakteristikou území.
Estetická hodnota území nebude v důsledku přítomnosti nynější technologie významněji
ovlivněna, projev zařízení v prostorových vztazích zůstane na současné úrovni.
Vliv záměru na krajinný ráz je v obou projektových variantách hodnocen jako nevýznamný.
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D.2 Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Imisní působení (ovzduší, hluk) vlivem realizace záměru a vyvolané dopravy nebude
dosahovat hodnot, které by vedly k takovému zvyšování zdravotních rizik či k narušování
faktorů pohody obyvatelstva, jež by realizaci záměru vylučovaly.
V době výstavby se dá předpokládat určitý zvýšený pohyb automobilů a stavební techniky.
Rozsah vlivů bude pouze lokální a časově omezený. Vzhledem k rozsahu stavebních a jiných
prací v období výstavby a provozu sledovaného záměru nedojde tedy k výraznému
ovlivňování nejbližší obytné zástavby oproti současnému stavu.
Pro záměr není předpoklad zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí uvažovaného
záměru vyplývající z expozice hluku či nárůstu imisí z automobilové dopravy. Vlivy záměru
na lidské zdraví lze hodnotit jako nevýznamné v době výstavby i provozu, a to v případě
dodržení navržených minimalizačních opatření.
Jako u každé stavby či technického zařízení tak i tohoto záměru existuje určité riziko
mimořádné události, jako jsou živelní pohromy apod. Havarijní řády a další ochranná
opatření jsou navrhována tak, aby byla tato případná rizika minimalizována.
Lze konstatovat, že ve srovnání se současným stavem životního prostředí, jsou z hlediska
velikosti vlivu možné vlivy záměru na ŽP zanedbatelné.
Závěrem této kapitoly je možné konstatovat, že při posuzování hodnoceného záměru nebyly
identifikovány žádné vlivy, které by v souvislosti s jeho realizací měly zásadně negativní
dopad na životní prostředí a obyvatelstvo v daném území.
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Údaje

o

možných

významných

nepříznivých

vlivech

přesahujících státní hranice
Vzhledem k plánovanému umístění a samotnému charakteru záměru je možné konstatovat, že
jakékoliv vlivy přesahující státní hranice nelze v tomto území předpokládat.
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D.4 Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
Opatření směřující ke kompenzaci nebo vyloučení rizik a nepříznivých vlivů na životní
prostřední můžeme věcně i časově rozdělit do tří kategorií:
1. opatření realizovaná v průběhu zpracování projektové dokumentace,
2. opatření realizovaná v době výstavby,
3. opatření realizovaná v průběhu provozu.
Principem pro stanovení konkrétních opatření je zásada předběžné opatrnosti.

D.4.1 Opatření realizovaná v době zpracování PD
Je třeba zdůraznit, že všechna opatření vycházela ze současného stavu situace a dostupných
technik a technologií. Opatření realizovaná zejména v průběhu realizace a provozu budou
rozvíjena tak, jak se budou korigovat poznatky o možných vlivech realizace záměru na
prostředí. Principem pro stanovení konkrétních opatření je:
 zásada předběžné opatrnosti.
 zpracování podkladových odborných studií.

D.4.2 Opatření realizovaná v době výstavby
Technická opatření by měla být koncipována jako eliminační, minimalizační
a preventivní.
Za snad nejdůležitější opatření v tomto slova smyslu v době výstavby a v době po uvedení
stavby do provozu, je možno považovat precizní provedení všech stavebních a montážních
prací, dokonalá technologická a pracovní kázeň na všech úsecích zvolené technologie,
pravidelné důkladné kontroly a precizní provádění údržby a případných oprav celého
technologického celku.
Při výstavbě je nutno dodržovat následující podmínky:
 Při výkopových pracích bude dbáno na minimální zábor kolem výkopu, vykopaný
materiál bude použit zpět na zásyp – nesmí být požadován jeho odvoz na skládku!
 Výkopy budou vedeny tak, jak je uvedeno v PD (projektové dokumentaci).
 Tech. zařízení využívající spal. motorů by měla splňovat emisní normu EURO 3.
Opatření na úseku vody

V zájmu minimalizace negativních vlivů předmětné stavby bude nezbytné zabezpečit:
 řádnou technologickou přípravu - učinit veškerá dostupná opatření cílená k tomu, aby
v žádném případě nemohlo dojít ke kontaminaci vody především látkami ropného
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charakteru, dodržovat zákaz mytí strojů, zařízení a motorových vozidel a čištění jejich
součástí naftou(!),
běžnou údržbu, drobné opravy a doplňování pohonných hmot a olejových náplní skříní
provádět zásadně mimo areál výstavby,
staveniště vybavit potřebným množstvím sorbentů ropných (DN1 Adsodan Plus,
CHEZACARB etc.),
veškeré odpady, především pak ropného původu a jim podobné, likvidovat smluvně, u
subjektů k tomu oprávněných a vybavených příslušnými prostředky a zařízením
v souladu se zák. č. 185/2001Sb.,
ropné látky (nafta, mazací oleje, živice) skladovat a manipulovat s nimi nadále tak,
aby bylo zabráněno možnému znečištění půd či vod,
aktualizovat havarijní plán.

Opatření na úseku odpadového hospodářství

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

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





řádné zakrytí (zaplachtování) přepravovaných stavebních materiálů a surovin,
jež vykazují sklony k prášení,
v případě potřeby úzkostlivě udržovat povrch staveniště a příjezdové
komunikace v naprosté čistotě a zamezit tak prášení při přejezdech strojů, zařízení
a dopravních prostředků,
zajistit ozelenění vhodných ploch a dbát o jejich údržbu.

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




udržování dokonalého technického stavu motorů všech vozidel, stavebních strojů,
zařízení a dalších mechanizmů,
dokonalou organizaci práce vylučující zbytečné přejezdy dopravních prostředků,
stavebních strojů a zařízení a běh jejich motorů naprázdno,
technická zařízení využívající spalovacích motorů by měla splňovat emisní normu
min. EURO 3.
Opatření na úseku fyzikálního prostředí

Během celého období výstavby bude nutné minimalizovat technologickou hlučnost




účelným rozmisťováním stavebních strojů a zařízení s ohledem na útlum hluku
vzdáleností, vhodnou organizací nasazení jednotlivých stavebních strojů a zařízení,
omezením doby nasazení zdrojů hluku na dobu nezbytně nutnou, tvorbou překážek
šíření hluku,
nutné dodržovat technologická kázeň (řádně pečovat a pravidelně kontrolovat
komorový filtr a stav filtračních pytlů) a dodržovat termíny kontrol, revizí a údržby.
Opatření na úseku horninového prostředí a půdy





nutně eliminovat zbytečné přejezdy techniky po nezpevněných cestách a četnost
přejezdů zohlednit vzhledem k atmosférickým podmínkám (podmáčení při silných
deštích apod.).
pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned
vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých nepropustných ploch
možno provést dekontaminaci Vapexem.
Opatření na úseku fauny a flóry

 Záměr bude realizován na stávajících zpevněných plochách v rozloze odpovídající
nyní existující obalovně, oblast nepředstavuje vhodná stanoviště - není nutno přijímat
žádná omezení ani navrhovat kompenzační či minimalizační opatření.
Opatření na úseku veřejného zdraví a faktoru pohody obyvatelstva





stavbu provádět po úsecích, a to dle schváleného harmonogramu stavby, který bude
součástí dokumentace plánu organizace výstavby (POV),
časově minimalizovat stavební práce v jednotlivých úsecích a tím i celkové trvání
výstavby,
řádně zvolit a v rámci stavební přípravy projednat přepravní trasy, umístění dočasných
objektů stavby, ploch stavebního dvora a manipulačních a skladových ploch,
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přeprava zeminy a stavebních materiálů musí být realizována pouze po stanovených
přepravních trasách. Aby se minimalizovala dopravní zátěž stávajících komunikací
v dotčeném území a negativní vlivy na obyvatelstvo budou přepravní trasy
v maximální míře využívat trasu vnitřních komunikací,



hlučné mechanismy či technologie budou využívány pouze ve stanovené denní době,



v případě zvýšené prašnosti při suchém počasí bude prováděno kropení komunikací
v areálu stavby a případně také míst provádění zemních prací,



s ohledem na počasí bude pravidelně prováděna kontrola zpevněných příjezdových
komunikací v nejbližším okolí stavby. V případě potřeby bude provedeno jejich
zvlhčení nebo mytí kropicím vozem,



v případě nebezpečí znečištění vozovek blátem ze staveniště budou znečištěná vozidla
před vjezdem na veřejné komunikace zbavena nečistot.

D.4.3 Opatření realizovaná při provozu


Vypracovat plán opatření pro případ havárie (dále jen Havarijní plán).



Vypracovat provozní a bezpečnostní přepisy.



Třídit odpad dle kategorizace, zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty
oprávněnými k této činnosti.
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D.5 Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které
se vyskytly při specifikaci vlivů.
Ke zpracování oznámení bylo k dispozici určité základní množství podkladových materiálů
– tyto podklady byly dostatečné pro fázi podání Oznámení.
Dále se také vycházelo ze zkušeností s dalšími obdobnými záměry a také ze znalosti
problematiky dotčené lokality.
Úroveň posuzování vlivů na životní prostředí odpovídá rozsahu a kvalitě vstupních údajů
a informací. Všechny dostupné informace o současném stavu životního prostředí v zájmové
lokalitě byly využity a do tohoto oznámení zapracovány.
Zpracovatel se držel norem běžných v EU.
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E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO
ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
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Záměr není uvažován ve variantách. Kromě předkládané varianty lze uvažovat pouze
variantu referenční - nulovou (v tomto případě je za nulovou variantu považován současný
stav).
Pro posouzení vlivu na životní prostředí jsou uvažovány pouze dvě varianty a to:
1. Aktivní varianta - realizace navrženého záměru
2. Nulová varianta – současný stav území.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 58/75
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1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

Ortofotomapa, území v současnosti (vizualizace záměru), katastrální mapa se
stávajícím provozem obalovny Teltomat z roku 1987.
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Zpracovatel EIA má k dispozici kolaudační rozhodnutí z 30.9.1987
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G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ
SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
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Rekonstrukce obalovny živičných směsí Chabařovice
Název záměru
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Záměrem investora je rekonstrukce výrobní linky obalovny živičných směsí. Nová
technologie odráží vývoj a vychází z potřeby inovace používané technologie a zkvalitnění
služeb zákazníkům. Úmyslem je rekonstrukce, tzn. navýšení výkonu nového zařízení
obalovny oproti současné již nevyhovující, zastaralé obalovny „Teltomat“.
Umístění nového zařízení využívá existenci stávajícího výrobního areálu, kde již jsou
vytvořené dodavatelsko-odběratelské vazby.
Hlavními surovinami potřebnými k výrobě obalovaných živičných směsí je kamenivo a asfalt,
a to v předpokládaném zpracovávaném množství 80.000 t/rok při průměrném denním
výkonu cca 500 t.
Technologické zařízení pro výrobu asfaltové směsi bude od některého z renomovaných
výrobců těchto zařízení (např. AMMANN, BENNINGHOVEN, ASKOM) s následující
technickou specifikací: třídírna horkého kameniva, míchačka a zásobník hotové směsi včetně
výdeje v jednom technologickém modulu.
Pro účely zpracování tohoto oznámení byla zvolena věžová obalovna firmy. AMMANN
Asphalt GmbH, Alfeld (SRN). Obalovna Uniglobe 160 o maximálním výkonu 160 t/hod
(vlhkost kameniva 4 %).
Jako variantní lze pouze považovat zdroj energie pro technologii, a to buď:
A. elektřina
B. zemní plyn (ZP)
C. topný olej (TO)
D. uhelný prach (UP)
Konečné řešení bude známo v dalším stupni PD (v závislosti na zvolený zdroj energie pro
danou technologii).
Pokud se jedná o další alternativní typy obaloven jako BENNINGHOVEN, ASKOM apod.
vždy se podobně jako u obalovny AMMANN jedná o zařízení využívající maximálně
energie a suroviny s možností dávkování speciálních aditiv včetně recyklátů, která splňují
požadavky investora na kvalitní a výkonové parametry a jsou v maximální míře
odpovídající současné technické úrovni šetrné k životnímu prostředí.
Souhrnem:
・ Záměrem nebude dotčena půda v ochraně ZPF.
・ V souvislosti s realizací záměru nebudou ovlivněna zvláště chráněná území.
・ Záměr se nedotýká územních systémů ekologické stability krajiny.
・ Plocha uvažovaná pro záměr není součástí území Přírodního parku.
・ Záměr se nenachází v území zařazeném do systému NATURA 2000.
・ záměr nebude mít vliv na znečištění ovzduší.
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Vzhledem k tomu, že ve většině složek životního prostředí se uvažovaný záměr neprojevuje
negativně, je možné konstatovat, že
při splnění navrhovaných opatření v kapitole D/IV
je tento záměr
v dané lokalitě z hlediska vlivu na životní prostředí a lidské zdraví
realizovatelný.
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H.

PŘÍLOHA

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
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H.1 Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou ÚPD.

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 66/75
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H.2 Stanovisko orgánů ochrany přírody, pokud jej vyžadují dle § 45i odst. 1 zákona 114/1992
Sb. ve znění zákona 218/2004 Sb.
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Ministerstvo životního prostředí, oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší: Dostupné
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Český hydrometeorologický ústav. Dostupné z <http://www.chmu.cz>.
Český ústav zeměměřičský a katastrální. Dostupné z <http://nahlizenidokz.cz.>
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Právní předpisy a normy:
o Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.
o Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a předpisů
o Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
o Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
o Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
o Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů.
o Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříz. účinky hluku a vibrací.
o Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského
půdního fondu.
o Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. 114/1992 Sb.
o Zákon č. 258/2001 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
o Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.
o Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií
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Přehled zkratek
OSS
ÚSES
NRBC
RBC
NRBK
RBK
VKP
EO
KÚÚK
PD
ŽP
ČHMÚ
ZPF
ZCHÚ
CHÚ
CHLÚ
PO
EVL
KOD (SOD, OD)
CHOPAV
EPS
ZP
PD
SÚ
RD
RS
HS
VEP
NO
KO
RL
k.ú
č.p.

orgány státní správy
územní systém ekologické stability
nadregionální biocentrum
regionální biocentrum
nadregionální biokoridor
regionální biokoridor
významné krajinné prvky
elektroodlučovače (ekvivalentní obyvatelé)
Krajský úřad Ústeckého kraje
projektová dokumentace
životní prostředí
český hydrometeorologický ústav
zemědělský půdní fond
zvláště chráněná území
chráněné území
chráněné ložiskové území
ptačí oblast
evropsky významná lokality
kriticky (silně, ohrožený) ohrožený druh
chráněná oblast přirození akumulace vod
elektronická provozní stanice
zemní plyn
projektová dokumentace
stavební úřad
rodinný dům
rozptylová studie
hluková studie
vedlejší energetický produkt
nebezpečný odpad
komunální odpad
ropné látky
katastrální území
číslo parcelní
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Zpracovatel oznámení
Mgr. Luboš Motl – držitel autorizace č. 1522/243/OPVŽP/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o.
Jiráskova 413, Litvínov 436 01
Tel.: 417 633 256
Fax.: 476 731 517
E-mail: lubos.motl@ees-servis.cz

Autorizaci podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů a životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí) vydalo MŽP ČR dne 15.9.1999, č.j.:1522/243/OPVŽP/99.

1.9. 2011

____________________________
Mgr. Luboš Motl
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Příloha H.3.

Rozptylová
a hluková studie
Technická zpráva

