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Úvod
Oznámení zám ru (dále jen oznámení)
CTPark Humpolec H5
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí, ve zn ní
zákona . 163/2006 Sb., a slouží jako základní podklad pro zjiš ovací ízení podle § 7 tohoto zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu p ílohy . 3 zákona.
P edm tem zám ru je nov navrhovaná halová stavba H5 (zastav ná plocha menší než 3 000 m2. Hala
bude sloužit pro skladové ú ely v rámci areálu pr myslové zóny – CTPark Humpolec, v k.ú. Humpolec.
Zám r je dle p ílohy . 1 zákona . 100/2001 Sb. za azen následovn :
kategorie II, bod 10.15, sloupec B: Zám ry podle této p ílohy, které nedosahují p íslušných limitních
hodnot, jsou-li tyto hodnoty v p íloze uvedeny.
Dle §4 uvedeného zákona pat í pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona,
pokud se tak stanoví ve zjiš ovacím ízení podle § 7. P íslušným ú adem je Krajský ú ad kraje
Vyso ina.
Oznamovatelem zám ru je firma CTP Invest, spol. s r.o.
Zpracování oznámení prob hlo v kv tnu 2007. Oznámení je zhotoveno firmou INVESTprojekt NNC, s.r.o.
na základ objednávky firmy CTP Invest, spol. s r.o. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
oznamovatelem, díl í dopl ující informace vyžádané zpracovatelem oznámení b hem vlastního zpracování
a údaje získané b hem vlastních pr zkum lokality.
Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o zám ru, jeho možných vlivech na životní prost edí
a rizicích vyplývajících z jeho provozu.
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ÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. Obchodní firma
CTP Invest, spol. s r.o.

A.2. I
261 05 586

A.3. Sídlo
Central Trade Park D1
396 01 Humpolec

A.4. Oprávn ný zástupce oznamovatele
Remon Leonard Vos
CTP Invest, s r.o.
Central Trade Park D1
396 01 Humpolec
e-mail: simona.navratilova@ctpinvest.cz
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ÁST B
ÚDAJE O ZÁM RU

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název zám ru a jeho za azení podle p ílohy . 1
CTPark Humpolec hala H5 (jedná se o skladovací komplex o zastav né ploše menší než 3000 m2)
Za azení dle p ílohy . 1 zákona . 163/2006 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí, ve zn ní zákona
. 93/2004 Sb., je následující:
kategorie:

II

bod:
název:

10.15
Zám ry podle této p ílohy, které nedosahují p íslušných limitních hodnot, jsou-li
tyto hodnoty v p íloze uvedeny.
B

sloupec:

Dle §4 uvedeného zákona pat í zám r pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona,
pokud se tak stanoví ve zjiš ovacím ízení podle §7.
P íslušným ú adem je Krajský ú ad kraje Vyso ina.

B.I.2. Kapacita (rozsah) zám ru
Základní údaje:
plocha pozemku pro výstavbu:
zastav ná plocha:
komunikace a zpevn né plochy:
plocha zelen :
po et parkovacích míst:

7 286 m2, z toho:
2 183 m2
2 095 m2
3 084 m2
20

zastav ná plocha stávajících hal v rámci areálu 34 067 m2

B.I.3. Umíst ní zám ru
Zám r je umíst n následovn :
kraj:
okres:
obec:
katastrální území:

Vyso ina
Pelh imov
Humpolec
Humpolec

Areál haly H5 je situován ve st edu jižního okraje areálu CTP Humpolec p i dálni ní k ižovatce na D1.
Prostor a okolí zám ru v katastrálním území Humpolec jsou pro ú ely zpracování tohoto oznámení
nazývány tzv. dot eným územím.
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Poloha zám ru je z ejmá z následujícího schématu:

hala H 5

os tatní zástavba
ar eálu CTP
hlavní komunikace
ar eálu CTP

Obr.: Umíst ní zám ru

B.I.4. Charakter zám ru a možnost kumulace s jinými zám ry
Charakterem zám ru je novostavba halového skladovacího objektu H5 v zastavovaném území pr myslové
zóny – CTParku, v katastrálním území Humpolec.
V zájmovém území je v sou asnosti provozováno, resp. p ipravováno, n kolik objekt s komer ním
využitím (výroba, skladování, administrativa apod.). Oznamovaný zám r p edstavuje napln ní funk ního
využití území p edpokládaného platným Územním plánem m sta Humpolce. Zám r je umis ován do
volných ploch, využívá lokáln dostupných sítí technické infrastruktury i dopravního napojení. Zám r
nevyžaduje realizaci dalších aktivit, které by mohly vést ke kumulaci vliv . Území areálu Central Trade
Park D1 navazuje bezprost edn na území dálnice D1 a dálni ní k ižovatky se silnicí I/34.
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B.I.5. Zd vodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní
Základním požadavkem investora je rozší ení skladovacích kapacit a využití nezastav ného území v rámci
areálu. Jedná se jednolodní objekt s p edstavenou dvoupodlažní ástí pro administrativu. Výstavba
objektu umožní rozvoj aktivit investora v dané lokalit a p inese nové pracovní p íležitosti v regionu.
Dot ené území je situováno v jihozápadní ásti komer ního parku „CTP D1 Humpolec“, na jih od
Humpolce p i dálnici D1. ešené území je dosud nezastav nou ástí areálu CTParku. Svou polohou v
blízkosti dálnice D1 je toto území vhodné pro komer ní využití.
Stavba a její umíst ní nebyla zvažována ve více variantách.
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B.I.6. Popis technického a technologického ešení zám ru
Urbanistické a architektonické ešení
Z hlediska urbanistického je objekt umíst n v zón ur ené pro komer ní využití a je v souladu s územním
plánem m sta. Objekty navržené v rámci zám ru tvo í jeden komplex s vlastní infrastrukturou. Je kladen
d raz na vysokou úrove urbanistického a architektonického ešení a na scelení rozli ných funk ních
celk .
Výrobní a skladová hala H5 je situována na pozemku jihovýchodn od správní budovy areálu CTP
Humpolec, štítem šikmo k páte ní komunikaci, rovnob žn se stávajícími objekty v této ásti areálu. Objekt
tvo í velkoprostorová hala s dvoupodlažním vestavkem s kancelá emi a sociálním za ízením
v severozápadním rohu objektu.
Pro zajišt ní obslužnosti objektu je navržena napojení na stávající vnitroareálovou komunikaci, s plochou
pro otá ení nákladních automobil a nakládku zboží podél severozápadní fasády a parkováním pro osobní
vozidla p i severovýchodní fasád objektu. Z d vodu omezení kolize nákladni a osobní dopravy jsou ob
plochy napojeny na páte ní komunikaci samostatn .
Navržená skladovací hala vychází z celkové architektonické koncepce stávajících objekt jak materiálov ,
tak i barevným a hmotovým ešením. Oplášt ní objektu tvo í sendvi ové panely hladké. Navržené barevné
ešení vychází z již použitých odstín barev stávajících okolních objekt a sjednocuje tak celkový vzhled
areálu. Pro oplášt ní haly byla použita barva st edn šedá a metalická šedá. Pro výpln otvor byly použity
rámy rovn ž v barv st edn šedé.
Objekt skladové haly je tvo en obdélníkovým p dorysem o rozm ru 70,79 x 28,72 m. Na severozápadní
ásti fasády haly je umíst n dvoupodlažní p ístavek. Jeho obdélníkový p dorys má rozm r 14,82 x 10,40
m. St echa p ístavku je snížena oproti výšce st echy haly. Všechny nosné ásti skladového areálu i jeho
administrativní ásti jsou navrženy montované z atypických železobetonových prvk . Založení objektu je
uvažováno na širokoprofilových pilotách s hlavicemi, v nichž jsou vytvo eny kalichy pro kotvení
prefabrikovaných sloup .
Hala má v p í ném sm ru jednu lo s modulovým rozp tím vazník 28,0 m, v podélném sm ru jsou
umíst ny vaznice s modulem 5 x 14,0 m. Mezi hlavní obvodové sloupy v podélných osách objektu a ve
štítech jsou vloženy mezisloupy v osových vzdálenostech po 7,0 m. Po obvodu haly budou umíst ny
základové nosníky i kolem p ístavku. Po obvod objektu vlastní haly budou na úrove podlahy
namontovány prefa soklové panely.
Nosnou konstrukci st echy tvo í železobetonové sedlové vazníky. Vlastní st ešní pláš je vytvo en
ocelovými trapézovými plechy, které nesou vrstvy izolace. Sv tlá výška haly pod vazník je 10,50 m.
Konstrukce p ístavku je tvo ena pr b žnými sloupy na jejichž konzolách jsou uloženy prefabrikované
stropní pr vlaky ve sm ru rovnob žn se štíty haly. Na pr vlaky se kladou stropní panely. Po obvodu
vestavku jsou patrová ztužidla. 2.NP je komunika n propojeno jedním dvouramenným betonovým
schodišt m a jedním ocelovým p ímým schodišt m s mezipodestou.
P ístup do objektu - hlavní vstup je navržen v úrovni p ístupové komunikace pro p ší (bez vyrovnávacích
stup ), výškový rozdíl je vyrovnáván rampou.
V objektu je zajišt n bezbariérový p ístup do všech prostor skladovací haly a sociálního zázemí.
Stru ný popis technologie
V rámci ešení projektu výstavby objektu H5 v pr myslové zón v Humpolci bude v tomto objektu umíst n
kompleta ní, logistický a distribu ní provoz nábytká ské firmy. Provoz bude zabezpe ovat skladování
nábytká ských podsestav, ze kterých budou kompletovány nap . sestavy sk ín k obývacích st n, sestavy
kuchy ských linek, sestavy d tských pokoj , kancelá ských místností, atd. P edpokládá se, že uživatelem
t chto prostor bude významná firma p sobící v oblasti distribuce a prodeje kusových sestav nábytku,
výrobk ze d eva, resp. ostatního spot ebního zboží. Skladované položky budou vstupovat do skladu
z transportních prost edk nákladní dopravy, kterou budou výrobky dopravovány od výrobc nebo z jejich
expedi ních sklad . Výstup zboží bude také zpravidla nákladní autodopravou - v menší mí e také st edními
nákladními, resp. dodávkovými automobily.
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Vychystané hotové sestavy pak budou dopravovány odb ratel m ze specializovaných prodejních a
distribu ních firem a ze specializovaných obchodních dom a hypermarket .
Podle OKE bude tento provoz klasifikován následovn :
20.30

Výroba stavebn truhlá ská a tesa ská

20.30 1 Výroba stavebn truhlá ská
36

Výroba nábytku; zpracovatelský pr mysl j. n.

36.1

Výroba nábytku

36.11

Výroba sedacího nábytku

36.12

Výroba ostatního nábytku pro kancelá e a obchody

36.13

Výroba ostatního kuchy ského nábytku

36.14

Výroba ostatního nábytku

63.1

Manipulace s nákladem a skladování

63.11

Manipulace s nákladem

63.12

Skladování

Provozn skladovací innost bude realizována ve výrobní a skladovací jednoprostorové hale, na kterou
p ímo navazuje patrový administrativní a sociální vestavek. Zde budou umíst ny všechny kancelá ské a
sociální plochy pro zam stnance (šatny, umývárny, WC, oddychová místnost, bufet-jídelna). Zde budou
také umíst ny technické plochy, jako je serverovna, kotelna, sklady administrativy,...
Administrativn a po stránce ízení provozu bude tento provoz napojen po íta ovou sítí s centrálou firmy
umíst nou mimo ešený areál.
Skladovaný sortiment
Skladovaný sortiment bude zahrnovat p ibližn následující položky:

Pol.

Název výrobku

Typ

Obrat
skladovaného
množství

1.
2.

Paletizovatelné zboží
Nepaletizovatelné zboží

r zné druhy
r zné druhy

pal/rok
25 000
5 000

Rozm ry výrobku
Délka

Ší ka

Výška

(cm)
80
150

(cm)
120
200

(cm)
100
50

Hmotnost
palety
(kg)
700
1 000

Skladovaný sortiment se bude dynamicky m nit v ase podle p edobjednávek zákazník , podle zásob
dodavatel a odb ratel na vlastních skladech a podle sezónnosti pro jednotlivé charakteristické druhy
zboží.
Koncepce ešení technologie skladování a manipulace
Podle objednávek a obchodník budou objednávány na sklad jednotlivé druhy zboží. Vstupující materiál zboží - bude do skladu dopravován od výrobc nebo z jejich sklad prost edky kamionové nákladní
dopravy, kdy jednotlivé položky zboží budou paletizovány na monosortimentních paletách. Pro skladování
v regálových skladech se p edpokládají d ev né Europalety o rozm rech 800x1200mm a nosnosti 1000kg.
Pro p íjezdu kamiónu k manipula ním vrat m s polohovacím m stkem budou palety vyskladn ny na
p íjmovou plochu skladu. Skladník provede fyzickou p ejímku zboží a zanese údaje o zboží do
po íta ového eviden ního systému skladu. Po íta vybere volné místo ve skladu (p i adí adresu uložení)
pro jednotlivé palety a vytiskne tzv. zasklad ovací p íkaz. Podle tohoto p íkazu pak obsluha
vysokozdvižných elektrických akumulátorových vozík uloží palety se zbožím do ur ené pozice
v regálovém skladu.
P i objednávkách odb ratel na zboží ze skladu budou obdobn po íta ovým ídícím systémem ur ovány
palety (resp. skladovací místa, která se budou pro ur enou zakázku vysklad ovat) - vytiskne se tzv.
vysklad ovací p íkaz. Podle n j pak obsluha akumulátorových VZV vyskladní celou paletu na expedi ní
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plochu. Pokud budou vysklad ovány pouze jednotlivé kusy výrobku (ne celé palety), odebere obsluha VZV
ru n p íslušný po et položek zboží ze spodní regálové vrstvy, která bude sloužit pro ru ní kusové odb ry
zboží. Celé palety se zbožím pak mohou být v regále umíst ny ve sloupci nad zbožím ur eným pro ru ní
odb ry (tzn. ve 2., 3. nebo 4. vrstv ). Po vyskladn ní všech položek pro odvoz na expedi ní plochu
provede skladník op t fyzickou kontrolu a následn po íta vytiskne expedi ní doklady. Potom po
p istavení dopravního prost edku pro ur itou zakázku na rampu (polohovací m stek) bude zboží naloženo
na NA.
Palety s kusovými odb ry položek zboží budou pak fixovány PE fólií. Zbylé obaly z palet po odebraných
kusových položkách se budou separovat jako odpady.
V rámci inností skladu bude ješt provád na fyzická inventura skladu a optimalizace uspo ádání zboží ve
skladu (p erovnání podle jednotlivých typ a druh zboží).
Obdobný systém manipulace bude i s nepaletizovatelným zbožím s tím rozdílem, že zboží bude ukládáno
voln na podlahovou plochu, na které budou vyzna eny na podlaze skladovací pozice ísly (obdobn jako
ve skladu). V p ípad odpovídajícího balení palet bude možné palety stohovat na sebe (2-3 vrstvy).
Spot eba materiálu a ešení skladování
Ve skladovací hale budou skladovány v regálovém skladu (3-4 skladových vrstev), eventuáln na volných
plochách (na zemi) následující položky materiálu:

Pol.

Název popis

Ro ní
spot eba

Skladované
množství

1.

Paletizovatelné zboží

17 500 t

2 500 t

2.

Nepaletizovatelné zboží

5 000 t

800 t

3.

Obaly - PE fólie, pásky, vložky

20 t

3t

4.

D ev né palety

200 t

20 t

Zp sob uložení
d ev né palety, pop . ve fólii
v regálových skladech
d ev né palety, pop . ve fólii na volné
ploše
v kartonech na Europaletách, ve
skladu
ve skladu v regálech/na zemi

Dopravní obsluha
Veškerý vstupní materiál a kompletované výrobky budou dopravovány do ešeného skladu v areálu
technologického parku v Humpolci nákladními automobily, event. dodávkovými automobily.
P edpokládá se frekvence maximáln cca 8-10 nákladních automobil a 2-3 dodávek za den pro dopravu
vstupního materiálu. Vysklad ované výrobky pak budou vysklad ovány obvykle ve frekvencích cca 10-12
nákladních automobil a 5-10 dodávek za den. Parkování a stání vozidel je uvažováno na volné zpevn né
venkovní ploše u objektu - v nádvorním prostoru.
Vnitro objektová doprava pak bude provád na 4-6 ks elektrických vysokozdvižných vozík o nosnosti 1.4t,
z ásti potom ru ními paletovými vozíky. Dobíjení akumulátor vozík bude ešeno na manipula ní ploše
p íjmu materiálu.
Do objektu denn p ijede cca 50 osobních automobil . Parkování osobních vozidel je umožn no v celém
areálu na vyzna ené parkovací ploše o 20 stáních v severní ásti ešené plochy. Parkovací stání jsou
navržena jako kolmá o rozm rech 5,0m x 2,5m,.
Území dot ené uvedenou stavbou se nachází v t sné blízkosti dálnice D1 a silnice I/43 Pelh imov –
Humpolec a obslužné komunikace vedoucí k jednotlivým objekt m v rámci areálu CTPark Humpolec.
Objekt bude mít dv dopravní napojení na ú elovou komunikaci areálu. Jedno je ur eno pro osobní
automobily a vede na parkovi t u administrativní ásti areálu. Druhé napojení vede k manipula ní ploše a
bude sloužit pro nákladní dopravu, pro vjezd i výjezd.
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Odvodn ní ploch je zajišt no podélným a p í ným sklonem komunikací. Odvodn ní bude realizováno do
vpustí. Stavbou dot ené navazující plochy budou po dokon ení stavby uvedeny do náležitého stavu a
zatravn ny.
Pracovní síly
Skladovcí innost bude v provozu probíhat ve t ísm nném režimu provozu. Po ty pracovník na jednotlivé
sm ny v pracovních dnech je uvedeno pro jednotlivé profese v následující tabulce:
1.sm na

2.sm na

3. sm na

celkem (muži/ženy)

manipula ní pracovníci

20

11

11

42 (22/20)

administrativa a ízení

14

-

-

14 (8/6)

celkem

34

11

11

56 (30/26)

Celkem se tedy po ítá s 56 zam stnanci, z toho 42 pracovník v manipulaci a 14 pracovník administrativa
a THP.

B.I.7. P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru a jeho dokon ení
P edpokládaný termín zahájení výstavby:

pr b h roku 2007

P edpokládaný termín ukon ení výstavby,
uvedení do provozu:

do konce roku 2007

B.I.8. Vý et dot ených územn samosprávných celk
Dot eny jsou následující územn samosprávné celky:
kraj:

Vyso ina

Krajský ú ad kraje Vyso ina
Žižkova 57
587 33 Jihlava
tel: 564 602 111

obec:

Humpolec

M stský ú ad Humpolec
Horní nám stí 300
396 22 Humpolec
tel.: 565 518 111
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B.I.9. Vý et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních ú ad , které
budou tato rozhodnutí vydávat
Územní rozhodnutí

M stský ú ad Humpolec – stavební ú ad
Horní nám stí 300
396 22 Humpolec
tel.: 565 518 111

Stavební povolení

M stský ú ad Humpolec – stavební ú ad
Horní nám stí 300
396 22 Humpolec
tel.: 565 518 111
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. P da
Výstavbou plánovaného objektu jsou dot eny následující pozemky:

Zábor p dy:

plocha pozemku pro výstavbu:

7 286 m2, z toho:

zastav ná plocha budovami:
2 183 m2
komunikace a zpevn né plochy: 2 095 m2
plocha zelen (12,16 %):
3 084 m2
ZPF (orná p da):
PUPFL (lesní p da):

0 m2
0 m2

výstavba (do asný zábor):

není vyžadován

pozemky:

2195/1, 2186/1, 2194/1, 741/1, 2196/1 v k. ú. Humpolec.

Pozn: Všechny pozemky jsou ve vlastnictví CTP Invest spol.s r.o., zapsané na LV . 4620, žádný z
pozemk není sou ástí zem d lského p dního fondu.

B.II.2. Voda
Pitná voda:

V objektu se uvažuje s 42 zam stnanci pro provoz ve skladovací hale 1 a 14
zam stnanci pro provoz v administrativní ásti objektu. Provoz ve skladovací hale
bude probíhat ve t ech sm nách po 253 dní v roce. Uvažovaná specifická pot eba
vody je 60 l/os/den pro administrativní pracovníky a 150 l/os/den pro zam stnance v
istém provozu.

Tab.: Bilance pot eby vody
Bilance pot eby vody
sklad- 1.sm na

20 zam

150.00 l/zam.den

3000.00 l/den

sklad- 2.sm na

11 zam

150.00 l/zam.den

1650.00 l/den

sklad- 3.sm na

11 zam

150.00 l/zam.den

1650.00 l/den

administrativa

14 zam

60.00 l/zam.den

840.00 l/den

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem

7140.00 l/den

pr m rná denní pot eba vody
maximální denní pot eba vody
maximální hodinová pot eba vody
ro ní úhrnná pot eba vody (p edpoklad)

Qp = 7 140,00 l/den
Qdmax = 10 710,00 l/den
Qhmax = 0,26 l/s
Qr = 2 606,10 m3/rok

Výstavba:

spot eba vody nespecifikována (b žná)

Ostatní voda:

bez nárok

Požární voda:

Požární voda bude zajišt na dv ma stávajícími podzemními hydranty na vodovodní
p ípojce DN 200. V objektu budou umíst ny požární hydranyt typu D25. Pot eba
požární vody pro vnit ní odb rná místa odpovídá pr toku Q ≥ 2,20 l/s.
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Suroviny:
P edm tem zám ru je skladování a distribuce hotových výrobk v p epravních obalech (palety apod.)Vlastní provoz v hale H5 nevyžaduje žádné významné surovinové zdroje. Administrativní ást bude
zásobována pouze b žnými kancelá skými pot ebami. B žný provoz objekt bude vyžadovat pouze dovoz
istících a desinfek ních prost edk p ípadn údržbový a pomocný materiál nespecifikovaného množství.
Elektrická energie:

instalovaný p íkon Pi:
soudobý instalovaný p íkon Pp:
p edpokládaná ro ní spot eba:
zdroj:
výstavba:

265 kW
184 kW
2318 kWh
rozvodná sí , stávající trafostanice
odb r nespecifikován (b žný)

Zemní plyn:

p edpokládaná ro ní spot eba:
maximální hodinová spot eba:
zdroj:

cca 33 000 m3/rok
cca 18 m3/h
rozvodná sí (p ípojka k STL plynovodnímu
adu),
odb r nespecifikován (b žný)
bez nárok
bez nárok

Stla ený vzduch:

výstavba:
provoz:
výstavba:

Pozn: V trání bude provád no pomocí st ešních ventilátor resp. destrifikátor , v administrativní ást bude
p ípadn vybavena chlazením pomocí místních jednotek typu Split.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dopravní nároky zám ru nep ekro í následující hodnoty:
Osobní doprava:
Celkový po et parkovacích míst:

20

Celkový obrat:

cca 2,5 vozidla na parkovací místo a den

Celková intenzita osobní dopravy:

do 50 p ijížd jících vozidel/den
do 50 odjížd jících vozidel/den

Nákladní doprava:
Celková intenzita lehké nákladní (dodávkové) dopravy:

cca 2 - 3 p íjezd+odjezd/den (vstupy)
cca 5-10 p íjezd+odjezd vozidel/den (výstupy)

Celková intenzita st ední a t žké nákladní dopravy:

cca 8-10 p íjezd+odjezd/den (vstupy)
cca 10-12 p íjezd+odjezd vozidel/den(výstupy)

as dopravy:

tém

Dopravní trasy:
Výstavba:

výhradn denní doba pracovních dní

Dálnice D1, Okružní (I/34)
intenzita dopravy:
druh vozidel:
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Kotelna pro vytáp ní objektu zemním plynem
Zdrojem tepla bude kotelna osazená kotli na spalování zemního plynu a klimatiza ními jednotkami s
plynovými oh evy s odvodem spalin p es st echu. Odvod spalin je umíst n 14 m nad úrovní terénu.
P edpokládané množství emisí z t chto zdroj je uvedeno v následující tabulce:1
tuhé látky
kg/rok
0,780

SO2
kg/rok
0,374

NOx
kg/rok
74,880

CO
kg/rok
12,480

org. látky
kg/rok
4,992

Jedná se o nevelká množství škodlivin, nebude použito žádné za ízení pro snižování emisí. Ur itým
opat ením je i díky ekonomickým d vod m snaha o optimalizaci vytáp ní a tedy i nižší spot ebu plynu a
instalace kotle o vysoké ú innosti spalování.
Automobilová doprava vyvolaná zám rem
Osobní a nákladní doprava vyvolaná provozem haly H5 bude produkovat následující množství emisí2:
tuhé látky
kg/km.den
0,047

SO2
kg/km.den
0,002

NOx
kg/km.den
1,393

CO
kg/km.den
0,446

org. látky
kg/km.den
0,152

Také v tomto p ípad se jedná o pom rn nízké množství emitovaných škodlivin.
Provoz parkovišt
Parkovišt osobních vozidel bude p sobit jako plošný zdroj a bude produkovat následující množství emisí3:
tuhé látky
g/den
0,010

SO2
g/den
0,096

NOx
g/den
6,426

CO
g/den
12,014

org. látky
g/den
2,142

B.III.2. Odpadní voda
Množství odpadních vod:
Splaškové vody:
pr m rný denní odtok

Qp = 7140,00 l/den

maximální denní odtok
maximální hodinový odtok
p edpokládaný ro ní odtok

Qpmax = 10710,00 l/den
Qhmax = 0,26 l/s
Qr = 2606,10 m3/rok

Ve vozovce je p ed pozemkem vedena kanalizace splašková PVC DN250. Pro skladovou halu H5 je již na
parcelu vytaženo potrubí p ípojky splaškové kanalizace DN200. Na konci této p ichystané kanalizace se
umístí betonová šachta DN1000. Splašková kanalizace bude dále dovedena k objektu.

1

Pro výpo et byly použity emisní faktory uvedené v na ízení vlády íslo 352/2002 Sb.
Pro výpo et byl použit program MEFA 02 doporu ený ministerstvem životního prost edí R.
3
Pro výpo et byl použit program MEFA 02 doporu ený ministerstvem životního prost edí R.
2
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Areálová splašková kanalizace je napojena na ve ejnou kanalizaci, která je napojena na centrální
kanaliza ní istírnu obce. Pro odvád ní odpadních vod platí podmínky kanaliza ního ádu. Odpadní vody
odtékající z objektu mají charakter b žných komunálních odpadních vod.
Výstavba:
Za ízení staveništ nebude napojeno na splaškovou kanalizaci, splaškové vody budou
jímány v jímce a odváženy k likvidaci mimo staveništ . WC budou používána mobilní chemická,
spravovaná externí firmou.
Deš ové vody:
Ve vozovce je p ed pozemkem vedena kanalizace deš ová DN400. Pro skladovou halu H5 je již na parcelu
vytaženo potrubí p ípojky deš ové kanalizace DN250. Na konci této p ichystané kanalizace se umístí
betonová šachta DN1000.
Odtud bude veden areálový rozvod deš ové kanalizace k jednotlivým v tvím ležaté kanalizace deš ové
z objektu. Na areálovou deš ovou kanalizaci se napojí kanalizace areálová, odvád jící deš ovou vodu ze
zpevn ných ploch p es odlu ova ropných látek.
Pro spodní ást zpevn né plochy haly bude vybudována nová p ípojka deš ové kanalizace PVC DN200.
p ípojka bude ukon ena kanaliza ní šachtou DN1000.
V areálu budou odd len vedeny deš ové vody ze zpevn ných ploch s možností kontaminace ropnými
látkami a isté deš ové vody ze st echy. Vody s možností kontaminace budou zaúst ny do isté deš ové
kanalizace až po vy išt ní v odlu ova i ropných látek (ORL) dostate né kapacity a výkonu.
•

Kanalizace pro kontaminované deš ové vody

Deš ové vody ze zpevn ných ploch se zvýšenou možností kontaminace ropnými látkami (parkovišt a
manipula ní plocha) budou zachycovány uli ními vpustmi, budou p e išt ny v odlu ova ích ropných látek.
Zaúst ny budou jednak do existující p ípojky deš ové kanalizace DN 250 pro nekontaminované deš ové
vody a do nov vybudované p ípojky deš ové kanalizace DN200 , napojené do stoky DN 400.
Vzhledem k dispozi nímu ešení budou v areálu osazeny dva odlu ova e ropných látek, a to ORL1 parkovací plocha osobních automobil s kapacitou 5,9 l/s bude na severní stran areálu, ORL2 –
zpevn ná plocha s kapacitou 13,44 l/s bude osazen na manipula ní ploše na severní stran areálu.
Oba odlu ova e ropných látek jsou tvo eny odlu ova em kalu, koalescen ním odlu ova em a sorp ním
filtrem. Odlu ova e budou vybaveny bezpe nostním uzáv rem na odtoku, zabra ujícímu vyplavení
nahromad ných ropných látek. Sestava ORL musí zajistit koncentraci NEL na odtoku do 0,50 mg/l.
Venkovní úseky kanalizace pro kontaminované vody jsou dimenzovány na pr tok vyvolaný návrhovým
dešt m o periodicit n = 1 (tzv. jednoletý déš ) a intenzit 160l/s/ha:
Tab.: Návrhové množství kontaminovaných deš ových vod.

NÁVRHOVÉ MNOŽSTVÍ KONTAMINOVANÝCH DEŠ OVÝCH VOD
Intenzita návrhového dešt (n = 1)

i = 160 l/s.ha

Typ povrchu

F [m2]

Parkovišt s možností kontaminace RL

468

Celkem p es ORL 1

468

Zpevn ná plocha s možností kontaminace RL

Fred [m2]

Q [l/s]

0,80

374,4

5,9

0,80

374,4

5,9

1050

0,80

840

13,44

Celkem p es ORL 2

1050

0,80

840

13,44

Celkem

1518

1214,4

19,34

•

Kanalizace pro nekontaminované deš ové vody

Nekontaminované deš ové vody ze st echy budou zaúst ny do navrhované deš ové areálové kanalizace,
zaúst né do stávající areálové deš ové kanalizace DN 400, jež je veda p ed pozemkem ve vozovce. Úseky
kanalizace vedené uvnit haly a úseky venkovní areálové kanalizace odvád jící deš ové vody
z podtlakového systému jsou dimenzovány dle SN 73 6760 (návrhový déš 300 l/s pro podtlakové
kanaliza ní systémy):
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Tab.: Návrhové množství deš ových vod z podtlakové kanalizace.

NÁVRHOVÉ MNOŽSTVÍ DEŠ OVÝCH VOD Z PODTLAKOVÉ KANALIZACE
Intenzita návrhového dešt (ZTI)

i = 300,0 l/s.ha

Typ povrchu

F [m2]

sou . C

rekukovaná F

Q [l/s]

St echa

2106

1,00

2106

63,18

Zpevn né plochy

2050

0,9

1845

55,35

Celkem

2

3951

118,53

Ro ní srážkový úhrn

0,460 m/rok
1817,46 m3/rok

Celkové množství deš ových vod odvád ných do kanalizace:

Výstavba:

nespecifikováno (množství zanedbatelné)
Zna ná ást odebrané vody pitné v období výstavby se stane sou ástí stavebních
materiál (nap . beton), i se p irozen odpa í.
Odvedení srážkové a podzemní vody ze staveništ je ešeno sklonem staveništ a
do asným odvod ovacím p íkopem vedoucím po obvodu HTÚ, zaúst ným do dvou
erpacích studní.

B.III.3. Odpady
Provoz:

S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona . 185/2001
Sb., o odpadech. Odpad bude dle tohoto zákona t íd n, shromaž ován a likvidován
dle jednotlivých druh a kategorií, stanovených vyhláškou MŽP . 381/2001 Sb.,
kterou byl vydán Katalog odpad . Vyt íd ný odpadový materiál bude odvážen
k likvidaci i recyklaci smluvními oprávn nými firmami v intervalech dle pot eby.

V následující tabulce jsou uvedeny druhy odpad s o íslováním dle Katalogu odpad (vyhláška MŽP
381/2001 Sb.), typy skladovacích kontejner a uvedení odhadu objemu produkovaného odpadu:

R .

Tab: P edpokládané množství odpad produkovaných p i provozu v hale H5

kód druhu
název odpadu
odpadu
08 03 17
15 01 01
15 0102

odpadní tiska ské tonery
zbytky papírových a lepenkových obal
plastové obaly (PE, fólie, pásky, polystyrenové prvky)

kategorie
odpadu

skladování/
p eprava

množství
(t/rok)

N

1 x 1 m3

0,5

O

1x7m

3

10

1x7m

3

10

3

50

O

15 01 03

poškozené d ev né palety a d ev né obalové
materiály

O

1x7m

15 01 06

sm s obalových materiál

O

1 x 1m3

3

O

1 x 1m

3

2

3

0,1

20 01 01

sb rový papír

20 01 21

zá ivky a výbojky

N

1 x 1m

20 02 01

odpady ze zelen

O

1 x 7 m3

10

O

3

40

3

20

20 03 01
20 03 03

sm sný komunální odpad
uli ní smetky
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B.III.4. Ostatní
Hluk:

akustický tlak u ústí odvodu spalin:
do LA,w = 85 dB
umíst ní odvodu spalin:
st echa a pláš budovy
akustický tlak u vyúst ní vzduchotechniky: do LA,w = 85 dB
umíst ní vzduchotechniky:
st echa budovy
doprava:
maximální
hladiny
hluku
z provozu
na parkovišti u nejbližší obytné zástavby
LAeq,T < 50 dB (v denní dob )
LAeq,T < 40 dB (v no ní dob )
výstavba:

Vibrace:
Zá ení:

do 80 dB/5m
nejsou produkovány ve významné mí e

ionizující zá ení:
elektromagnetické zá ení:

Další fyzikální nebo biologické faktory:

zdroje nejsou používány
významné zdroje nejsou používány
(pouze b žná komunika ní za ízení)
nejsou produkovány

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz zám ru nep edstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stav s nep íznivými environmentálními d sledky. Zám r bude ešen v souladu s platnými p edpisy v
oblasti požární ochrany. Zám r nespadá do režimu zákona . 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií.
Riziko dopravních nehod nep evýší b žn akceptované riziko.
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ÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ V DOT ENÉM ÚZEMÍ

C.I. VÝ ET NEJZÁVAŽN JŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOT ENÉHO ÚZEMÍ
Dot ené území je sou ástí pr myslového areálu a je tvo eno p evážn plochami r zných aktivit (doprava,
výroba, skladování apod.), na východní stran sousedí s lesními pozemky, které p edstavují hodnotn jší
krajinný i p írodní prvek v území. Vlastní plocha zám ru je již z d ív jšího období vy ata z pozemk
ur ených pro pln ní funkcí lesa, je zbavena vegetace a p ipravena pro výstavbu.
Dot ené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany p írody a krajiny. To prakticky
znamená:
• V dot eném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální ani na
regionální úrovni.
• V dot eném území se nenachází žádné zvlášt chrán né území ani není dot ené území sou ástí
žádného zvlášt chrán ného území. Dot ené území neleží v národním parku nebo chrán né krajinné
oblasti, v dot eném území nejsou vyhlášeny žádné národní p írodní rezervace, p írodní rezervace,
národní p írodní památky nebo p írodní památky.
• Dot ené území není sou ástí p írodního parku.
• Dot ené území není sou ástí soustavy Natura 2000.
• Posuzovaný zám r nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku ani do
žádného výhnamného krajinného prvku ze zákona.
V dot eném území se nevyskytují
pásmu hygienické ochrany vodního
stanovení zranitelných oblastí a o
provád ní protierozních opat ení v t

povrchové vody, území neleží v zátopovém území, území neleží v
zdroje. Území leží ve zranitelné oblasti dle zákona . 103/2003 Sb., o
používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, st ídání plodin a
chto oblastech.

Území m sta Humpolec pat í mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, uvedené ve sd lení MŽP
íslo 4, uve ejn né ve v stníku MŽP, ástka 3 z b ezna 2007.

R

Dot ené území je v t sném kontaktu s dálnicí D1.
V dot eném území nebyly zjišt ny extrémní pom ry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného zám ru.
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C.II. STRU NÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ
V DOT ENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a ve ejné zdraví
Zám r je zasazen do stávajícího pr myslového areálu CTP D1, do polohy p ilehlé k dálnici, mimo kontakt s
obytnou zástavbou. Nejbližší trvale obývaná zástavba m sta Humpolce se nachází na ul. Pelh imovské, ve
vzdálenosti v tší než cca 500 m od zám ru. Dopravní napojení zám ru je potom vedeno na ul. Okružní, již
v t sn jším kontaktu se zástavbou a dále na dálnici D1 (bez zástavby).
Ve m st Humpolec žije 10914 obyvatel (k 1.1.2004). Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro ú ely
zpracování oznámení zjiš ovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území m sta Humpolec pat í mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, uvedené ve sd lení MŽP R
íslo 4, uve ejn né ve v stníku MŽP, ástka 3 z b ezna 2007.D vodem pro za azení je p ekra ování
imisního limitu pro maximální denní koncentrace PM10 na 10% území.
V blízkosti Humpolce se nenachází žádná stanice imisního m ení. Pro alespo p ibližný popis stávajícího
stavu uvádíme údaje z rozptylové studie tvo ící sou ást Krajského programu snižování emisí
Jihomoravského kraje (DHV 2003). S ohledem na typ hodnoceného zám ru uvádíme p edevším údaje o
imisní zát ži oxidy dusíku (NO x).
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Jak je z výše presentovaného obrázku z ejmé, imisní situace na katastru Humpolce a v jejich okolí se
pohybuje pod úrovní imisních limit . Dosahované hodnoty u NOx se dosahují cca 50% imisního limitu (pro
NO2). P ímo v okolí hodnoceného závodu je imisní zát ž ovliv ována p edevším provozem na dálnici D1 a
maximální krátkodobé koncentrace NOx zde dosahují až 75% limitu, pr m rné ro ní koncentrace pak až
65% limitu.
Imisní úrove t kavých organických látek není v blízkosti hodnoceného sledována.
Klima
Z klimatického hlediska zasahuje hodnocené území do mírn
možno stru n charakterizovat následn :

teplé klimatické oblasti - MT5, kterou je

MT 5 – normální až krátké léto, mírné až mírn chladné, suché až mírn suché, p echodné období
normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normáln dlouhá, mírn chladná, suchá
až mírn suchá s normální až krátkou sn hovou pokrývkou.
íslo oblasti
Po et letních dn
Po et dn s pr m rnou teplotou 10° a více

MT 5
30 až 40
140 až 160

Po et mrazových dn

130 až 140

Po et ledových dn
Pr m rná teplota v lednu

40 až 50
-4 až -5

Pr m rná teplota v ervenci

16 až 17

Pr m rná teplota v dubnu

6 až 7

Pr m rná teplota v íjnu
Pr m rný po et dn se srážkami 1mm a více

6 až 7
100-120

Srážkový úhrn ve vegeta ním období

350-450

Srážkový úhrn v zimním období
Po et dn se sn hovou pokrývkou
Po et dn zamra ených
Po et dn jasných

250-300
60 až 100
120 až 150
40 až 50

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Dot ené území se nachází v pr myslovém areálu Central Trade Park D1 v Humpolci. Stávající hluková
situace v prostoru zám ru je dána zejména hlukem z pozemní automobilové dopravy na dálnici D1 resp.
ostatních komunikacích. Pr myslové zdroje hluku z jednotlivých objekt
v areálu (vytáp ní,
vzduchotechnika, výrobní provoz) se na celkových hladinách hluku v území podílí menší m rou a jsou
významné pouze v jejich nejbližším okolí. Vzhledem k pr myslovému charakteru prostoru však nejde o
problém (je p edpokládáno, že jsou pln ny požadavky pracovní hygieny).
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V dot eném území se nenachází žádný hlukov chrán ný prostor, nejbližší obytná zástavba se nachází ve
vzdálenosti v tší než cca 250 m od zám ru.
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjišt ny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Zájmové území náleží hydrograficky do povodí Sázavy, díl ího povodí 1-09-01-114 Pstružný potok. Zám r
leží v horní ásti tohoto povodí. Pstružný potok pramení severn od areálu pod m stem Humpolec, vlévá
se levostrann do eky Sázavy, je vyhlášen vodohospodá sky významným tokem.
Vlastní území výstavby je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani ob asný povrchový tok a nenachází se na
n m ani žádná vodní plocha, prameništ
i mok ad. V dot eném území se rovn ž nenachází žádné
ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona . 254/2001 Sb. o vodách, ve zn ní pozd jších
p edpis . Jižn areálu CTP probíhá hlavní rozvodnice mezi povodím horního toku Sázavy a povodím
Želivky. Tato rozvodnice je sou asn i hranicí vymezující areálu nejbližší ochranné pásmo, a to PHO
vodní nádrže Švihov.
Zám r je umíst n mimo zátopové území.
Zájmové území je dnes pln odvod ováno deš ovou kanalizací vybudovanou pro areál CTP D1 do
reten ní jímky a následn do deš ové kanalizace m sta.
Posuzované území leží v oblasti s pr m rným vodohospodá ským potenciálem povrchových vod.
Povodí je zranitelnou oblastí dle na ízení vlády . 103/2003 Sb., povodí náleží dle na ízení vlády
. 71/2003 Sb. do kaprovitých vod, dle hydroekologického informa ního systému (HEIS) vedeného VÚV
TGM jsou požadované limity pro kaprovité vody pln ny.
Plocha staveništ
stavby.

nebyla v minulosti meliorována ani sem nezasahuje ú inek n které jiné meliora ní

Podzemní voda
Z regionáln hydrogeologického hlediska náleží širší okolí studovaného území rajónu 652-Krystalinikum v
povodí Sázavy (Michlí ek et al. 1986). V rámci tohoto rajónu lze vymezit svrchní zvode vázanou
p edevším na kvartérní pokryv, zónu zv trávání a zónu podpovrchového rozpojení hornin a spodní zvode
vázanou na propustné tektonické zóny v hlubších ástech krystalinika. Hloubka ob hu je dána úrovní
místní erozivní báze, kterou v daném regionu tvo í Pstružný, resp. Hejnický potok. Ob h má v tšinou
lokální charakter.
Hladina podzemní vody je p evážn volná a sleduje konformn terén. K infiltraci dochází prakticky v celé
ploše rozší ení hornin krystalinika. Nej ast jším zp sobem odvodn ní m lkého ob hu podzemních vod je
skrytý p íron do uloženin údolních niv, p íp. p ímo do vodo-te í. Mén
asté jsou su ové, eventueln
puklinové výv ry v úrovni a nad úrovní místní erozivní báze.
Hladina podzemní vody nebyla provád nými pr zkumnými pracemi zastižena, její úrove lze p edpokládat
v hloubce 6 až 7 m pod terénem, zhruba na úrovni kóty 295 m n.m. a níže, v n kterých místech je
zaklesnutá hloub ji (Lauerman 1998).

C.II.5. P da
Žádná z dot ených parcel není sou ástí zem d lského p dního fondu (ZPF) ani pozemk ur ených k
pln ní funkcí lesa (PUPFL). Pozemky byly již vyjmuty ze ZPF i PUPFL v p edchozích etapách p ípravy a
výstavby pr myslové zóny.
P evažujícími primárními p dami v dot eném území byly kambizem modální eubazické až mezobazické,
které se v sou asnosti vyskytují ve své p vodní podob v širším území zám ru. Ty to p dy jsou
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agronomicky relativn málo významné zejména vzhledem k nadmo ské výšce a SZ orientaci území (IV.
t ída ochrany).

C.II.6. Horninové prost edí a p írodní zdroje
Z hlediska regionální geologie náleží zájmové území jednotvárné skupin

eského moldanubika.

Horninové prost edí je budováno pararulami až rulami. Horniny skalního podloží jsou sm rem k povrchu
rozpukané a rozložené v št rkovitá a pís itá eluvia, p echázející v pís itohlinitá deluvia, jež jsou kryta
svrchními hlinitými horizonty. Nav tralé skalní podloží se dle výsledk provedených pr zkumných prací
nachází v hloubce 2 - 5 m pod terénem. Místn se vyskytují recentní navážky.
Geologické pom ry v území byly zjiš ovány inženýrsko-geologickým pr zkumem (Lauerman 1998), na
pozemku byly realizovány pr zkumné vrtané a kopané sondy do hloubky 0,8 až 5,0 m. Vrtnými pracemi byl
ov en následující profil (zjednodušeno):
• hlína humusová, sm rem do hloubky p ibývající obsah písku s úlomky kamene,
• písek hlinitý, rezav hn dý,
• rula r zného stupn zv trání (siln zv tralá až zv tralá, nav tralá).
V dot eném území se nenachází žádné zdroje nerostných surovin ani geologické nebo paleontologické
památky.
Míra rizika pronikání radonu z podloží nebyla v oblasti zjiš ována. Provedení radonového pr zkumu a
vyhodnocení jeho výsledk bude sou ástí dalšího stupn projektové p ípravy.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Dot ené území je sou ástí pr myslového areálu. P i p edcházejících pracích v území byla již provedena
skrývka ornice. V prostoru lze p edpokládat pouze výskyt drobných zástupc fauny (hmyz, drobní savci)
charakteristických pro obdobná stanovišt .
Dot ené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany p írody a krajiny. Nenachází se zde
prvky územního systému ekologické stability, zvlášt chrán ná území ani sou ástí soustavy Natura 2000.
Plocha zám ru nezasahuje ani do žádného registrovaného významného krajinného prvku, ani do
významného krajinného prvku ze zákona.
Biogeografická charakteristika území
Podle biogeografického len ní eské republiky (Culek, 1996) leží zájmové území na rozhraní dvou
biogeografických podprovincií - provincie panonské a provincie hercynské, na území Lechovického
bioregionu, jeho p echodné, tedy nereprezentativní ásti. Bioregion leží ve st edu Jižní Moravy a zasahuje
podstatnou ástí do Rakouska. Zabírá geomorfologický celek Dyjsko-svratecký úval.
Bioregion je tvo en št rkopískovými terasami s pokryvy spraší a ostr vky krystalinika. Horninové podloží
tvo í nezpevn né sedimenty mo ského neogénu - jíly, písky a št rky, které jsou místy pevn ji stmelené a v
r zné mí e vápnité. P evažuje zde 1. dubový vegeta ní stupe , na severních svazích dominuje 2.bukodubový stupe . Bioregion p edstavuje ást severopanonské podprovincie ovlivn né srážkovým stínem a
sousedstvím hercynských bioregion . Díky srážkovému stínu je pro tento bioregion charakteristické
nejteplejší podnebí v eské republice.
Z hlediska regionáln - fytogeografického (Skalický in Hejný et Slavík,1988) se zkoumaná oblast nachází
ve fytogeografické oblasti termofytikum, obvod Panonské termofytikum, fytogeografickém okrese 20b
Jihomoravská pahorkatina, Hustope ská pahorkatina.
Fauna a flora
V zájmovém území se nevyskytuje žádný p irozený vegeta ní porost. Zám r bude realizován na pozemku
s travním porostem se známkami ruderalizace, s ostr vky náletové zelen .
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Stejn jako flóra je také fauna v okolí dot eného území výrazn antropogenn ovlivn na. Lze zde
p edpokládat výskyt drobných bezobratlých zástupc fauny, charakteristických pro p ím stská stanovišt .
Ve vrcholových partiích Švédských val se vyskytuje b ehule í ní (Riparia riparia).
Zájmové území není sou ástí Územního systému ekologické stability.

C.II.8. Krajina
Dot ené území p edstavuje suburbánní zónu m sta Humpolce, která je charakterizována intenzivním
rozvojem podnikatelských aktivit. Urbanizace se rozvíjí podél dálnice D1 resp. silnice I/34.
V dot eném území dochází ke kontaktu s lesním porostem, který je sou ástí typické zem d lsko-lesní
krajiny vyso iny.
Sou asný stav krajiny a ešeného území lze vyhodnotit jako antropologicky siln poznamenaný. Plocha se
nachází na území pr myslové zóny.
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C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
V prostoru výstavby se nenachází žádné trvalé i do asné stavby, které by bylo nutno v souvislosti se
zám rem zlikvidovat.
Architektonické a historické památky
Zájmové území neleží v památkov chrán ném území a nenacházejí se zde nemovité kulturní památky,
podléhající zákonu . 20/1987 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , o státní památkové pé i a evidované v
Úst edním seznamu kulturních památek eské republiky. Na pozemku se rovn ž nenachází drobná
solitérní architektura (k íže, boží muka, smír í kameny atd.).
Archeologická nalezišt
P i zásazích do terénu nelze jednozna n vylou it archeologický nález. Vzhledem k d ív jším provedeným
terénním úpravám je však tato možnost celkov málo pravd podobná.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Zám r se nachází v areálu Central Trade Park D1 jižn od centra m sta Humpolce, v prostoru vymezeném
p ibližn dálnicí D1, rampami dálni ní k ižovatky a silnicí I/34. P íjezd je zajišt n prost ednictvím ú elové
komunikace ze silnice I/34 (Humpolec, ul. Okružní).
Komunika ní systém dot eného území je vyhovující.
Stávající intenzity dopravy na komunika ní síti dot eného území jsou z ejmé z následujících obrázk :
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Obr.: Intenzity dopravy na komunika ní síti dot eného území ( SD R, 2000)

V území je dostupná veškerá další nezbytná infrastruktura.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prost edí
Pro dot ené území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být zám rem dot eny.
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ÁST D
ÚDAJE O VLIVECH ZÁM RU NA VE EJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIV
SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

A ODHAD JEJICH VELIKOSTI,

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a ve ejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Zdraví obyvatel žijících v blízkém okolí místa zám ru by mohlo být ovlivn no škodlivými faktory, které
mohou p esahovat hranice areálu v souvislosti p edevším s navazující dopravou a dalším provozem
zamýšlené výrobní haly. Mezi nep íznivé vlivy, které p esahují hranice areálu a mohly by p ípadn
nep ízniv p sobit na obyvatelstvo, obecn pat í:
•
•
•
•

Provozní vlivy fyzikální - hluk, vibrace, elektromagnetické zá ení a pole
Provozní vlivy biologické - pronikání p vodc nemocí, rozmnožování hmyzu, hlodavc apod.
Provozní faktory chemické - škodliviny pronikající do okolního ovzduší, vody a p dy
Vlivy navazující dopravy (hluk, zne iš ování ovzduší aj.)

Provozní vlivy fyzikální - hluk, vibrace, elektromagnetické zá ení a pole
V p ípad p ípravných zemních a následných stavebních prací je minimální pravd podobnost, že by
fyzikální faktory (hluk) p sobily rušivými vlivy na obyvatele dom nejblíže místa zám ru. Vzhledem
ke zna né vzdálenosti nejbližších trvale obytných budov (cca 250 m) nebude docházet k rušení a
v žádném p ípad zhoršování zdravotního stavu stálých obyvatel lokality vlivem hluku spojeného
s výstavbou a provozem zám ru. Samotný hluk zemních a stavebních prací bude vzhledem ke vzdálenosti
od obytných budov utlumen a bude p ekrýván hlukem z dopravního provozu na komunikaci I/34 a dálnici
D1.
P i budoucím provozu zám ru nebudou vzhledem ke vzdálenosti nejbližších chrán ných prostor
p esahovány hygienické limity pro hluk jak z dopravy vozidel do areálu a po p ilehlém parkovišti, tak i
stacionárních hlukových za ízení (výstupy tepelných za ízení a vzduchotechniky).
Samotný provoz zám ru nebude vzhledem ke zna né vzdálenosti od obytných prostor p sobit žádné
fyzikální (hlukové) vlivy, které by potenciáln mohly p ispívat k možnému zhoršování zdravotního stavu
zasažených trvale bydlících obyvatel v okolí tohoto areálu.
Ší ení vibrací, elektromagnetického zá ení (ionizujícího, vysokofrekven ního) nebo elektromagnetického
pole v tomto p ípad není uvažováno.
Provozní vlivy biologické - pronikání p vodc nemocí, rozmnožování hmyzu, hlodavc apod.
Biologické vlivy lze vylou it, nebo provoz nebude disponovat s biologickým materiálem.
Provozní faktory chemické, vlivy navazující dopravy
Dalším potenciálním škodlivým vlivem bude p sobení chemických polutant vznikajících produkcí emisí
z vytáp ní objektu a dodate nou dopravní zát ží související s provozem a obsluhou zám ru. Hlavním
polutantem vznikajícím z t chto zdroj je oxid dusi itý (NO2).
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Akutní p sobení NO2
P edpokládaný nár st krátkodobého maximálního zatížení bude dle provedeného výpo tu v nejbližším
okolí zám ru dosahovat u oxidu dusi itého do 2 µg.m-3, tedy do 1 % imisního limitu (LV1h=200 µg.m-3) u
pr m rných ro ních koncentrací pak do 0,2 µg.m-3 tedy cca 0,5 % imisního limitu (LVr=40 µg.m-3).
Dle krajské rozptylové studie (2003) se imisní situace na katastru Humpolce a v jejich okolí pohybuje pod
úrovní imisních limit . Dosahované hodnoty u NOx se dosahují cca 50% imisního limitu (pro NO2). P ímo v
okolí hodnoceného závodu je imisní zát ž ovliv ována p edevším provozem na dálnici D1 a maximální
krátkodobé koncentrace NOx zde dosahují až 75% limitu, pr m rné ro ní koncentrace pak až 65% limitu.
P edpokládaný nár st krátkodobého maximálního zatížení bude dle provedeného výpo tu v nejbližším
okolí zám ru dosahovat u oxidu dusi itého do 2 µg.m-3, tedy do 1 % imisního limitu (LV1h=200 µg.m-3) u
pr m rných ro ních koncentrací pak do 0,2 µg.m-3 tedy cca 0,5 % imisního limitu (LVr=40 µg.m-3).
Pokud v rámci konzervativního p ístupu se teme maximální p ír stkovou koncentraci NO2 s maximální
poza ovou hodnotou pro tuto noxu z stane výsledná koncentrace s odstupem pod p ípustným limitem
(200 µg.m-3). Ze zdravotního hlediska budou tyto koncentrace i po uvád ném navýšení s dostate ným
odstupem bezpe né. Stálí obyvatelé nejbližších dom budou vystaveni koncentracím nižším než zde
z d vodu bezpe nosti používaným koncentracím maximálním.
Pozn.: Pro akutní expozici NO2 do koncentrace 300 µg.m-3 nebyly p i epidemiologických studiích WHO
(Sv tová zdravotnická organizace) pozorovány žádné zm ny zdravotního stavu pokusných osob. eská
legislativa uvádí imisní limit pro 1-hodinovou koncentraci 200 µg.m-3. Americká EPA (Agentura ochrany
životního prost edí) uvádí akutní RBC (koncentrace látky která je ješt bezpe ná pro expozici lov ka) 470
µg.m-3.
Chronické p sobení NO2
Maximální p ísp vek k ro ní koncentraci NO2 z provozu zám ru dle zpracované rozptylové studie bude na
hranici areálu 2 µg.m-3.
Pr m rná ro ní poza ová koncentrace NO2 dle krajské rozptylové studie (2003) dosahuje cca 65% limitu
tj. cca má hodnotu 26 µg.m-3.
I po p i tení maximálního p ír stku tohoto polutantu dojde pouze k 70 % napln ní limitu
Ro ní koncentrace NO2 budou tedy s dostate ným odstupem bezpe né.

eské legislativy.

Pozn.: WHO stanovila jako bezpe ný limit pro dlouhodobou expozici NO2 30 µg.m-3.
stanovila pr m rný ro ní limit 40 µg.m-3.

eská legislativa

Sociální a ekonomické d sledky
Po stránce sociální nelze o ekávat významné p sobení. Zám r je umis ován do prostoru vyhrazeného pro
podobnou výstavbu, kdy budou vytvo eny nové pracovní pozice, což lze považovat za vliv pozitivní.
Po et dot ených obyvatel
Vzhledem ke zna né vzdálenosti nejbližších trvale obytných dom lze tvrdit, že jejich obyvatelé nebudou
zám rem prakticky dot eni.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Stávající imisní zát ž zájmového území bude v d sledku stavby ovlivn na p edevším emisemi z dopravy
stavebních materiál a zeminy a provozem stavebních stroj . Hlavními emitovanými škodlivinami bude
prach a oxidy dusíku. Emise škodlivin však bude krátkodobá, omezená pouze na úvodní období výstavby a
její vliv tedy bude nízký.
Vliv provozu na stávající imisní situaci bude ovlivn n p edevším provozem automobilové dopravy vázané
na zám r a áste n také zdrojem tepla spalujícím zemní plyn.
Pro vyhodnocení nár stu imisní zát že oxidu dusi itého v d sledku provozu areálu byl zpracován výpo et
dle metodiky SYMOS 97, verze 2003, který zahrnuje i provoz tohoto zám ru. Výsledky tohoto výpo tu jsou
graficky znázorn ny na následujících obrázcích:
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Obr.: Rozložení imisních p ísp vk NO2 vyvolané provozem zám ru

p ísp vek maximální hodinové koncentrace [µg.m-3]

p ísp vek pr m rné ro ní koncentrace [µg.m-3]

P edpokládaný nár st krátkodobého maximálního zatížení tedy bude v nejbližším okolí zám ru dosahovat
u oxidu dusi itého do 2 µg.m-3, tedy do 1 % imisního limitu (LV1h=200 µg.m-3) u pr m rných ro ních
koncentrací pak do 0,2 µg.m-3 tedy cca 0,5 % imisního limitu (LVr=40 µg.m-3).
P ísp vek provozu hodnoceného zám ru tedy nezp sobí významn jší zm nu stávajícího stavu stávajícího
imisního zatížení hodnoceného území.
Emise prašných ástic z provozu zám ru (viz kap. B.II.1) je velmi nízká, proto m žeme i bez výpo tového
vyhodnocení imisní zát že konstatovat, že posuzovaný zám r nevyvolá navýšení koncentrací PM10 v
hodnoceném území.
Vlivy na klima
S ohledem na rozsah zám ru a konfiguraci terénu k ovlivn ní klimatických charakteristik vlivem realizace
navrhované stavby nedojde.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Hladiny hluku tvo ené zejména dopravním provozem na silnicích I/34 a D1 nedoznají po zprovozn ní
zám ru významných zm n a z stanou na tém
stejných hladinách jako v sou asnosti. Lze tedy
konstatovat, že hluková situace v dot eném území se po zprovozn ní zám ru významn nezm ní, nedojde
ke vzniku nových nadlimitních stav ani ke zvýšenému obt žování obyvatel. Hluková problematika je
spolehliv ešitelná.
Hluk z výstavby rovn ž vzhledem ke zna né vzdálenosti od nejbližších trvale obytných dom
nep edstavuje problém.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktor (vibrace, zá ení elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vylou eny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodn ní území
Realizací zám ru dojde ke zvýšení zpevn ných a zast ešených ploch v území a tedy i ke zvýšení
povrchového odtoku na úkor vsaku. Srážkové vody budou odvedeny do areálové kanalizace a následn
p es reten ní nádrž do m stské kanalizace.
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Po realizaci zám ru bude v d sledku zvýšení zpevn ných ploch z území odvád no cca 1820 m3/rok.
Odvedením t chto deš ových vod kanalizací se tak áste n zm ní charakter odvodn ní posuzovaného
území. Kone ným recipientem odvád ných vod je Pstružný potok, v jehož povodí areál leží. Omezení
infiltrace deš ové vody do p dy je z hlediska rozlehlosti povodí zanedbatelné a tedy i vliv na charakter
odvodn ní m žeme hodnotit jako nevýznamný.
Vliv na jakost povrchových vod
Na OV Humpolec budou z objekt odvád ny pouze splaškové vody v množství cca 3100 m3 za rok.
Hodnoty zne išt ní u vypoušt ných odpadních vod budou odpovídat povoleným limit m kanaliza ního
ádu. P i pln ní kanaliza ního ádu a vzhledem k objem m odvád ných vod je z ejmé, že funk nost OV
Humpolec nebude zám rem významn ovlivn na a nebude ani ovlivn n kone ný recipient - Pstružný
potok.
Na základ námi známých skute ností nep edpokládáme významné negativní ovlivn ní vodního toku v
dot eném území a tím ani negativní ovlivn ní životního prost edí.
Vlivy na podzemní vodu
K ovlivn ní hydrogeologických charakteristik m že p i stavbách podobného rozsahu dojít zejména v
souvislosti se zásahem do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody.
Budova H5 bude založena na vrtaných pilotách cca 5 až 6 m pod stávající úrovní terénu. Hladina
podzemní vody se nachází v hloubce okolo 6 až 7 m pod terénem. Je pravd podobné, že základy budou
provád ny nad úrovní hladiny podzemní vody, vázanou zónu zv trávání a zónu podpovrchového rozpojení
hornin (eluvium, zv tralá a nav tralé rulové horniny). Podzemní voda m že být lokáln zastižena p i
hloubení základových pilot .
Vliv na kvalitu podzemní vody v posuzované oblasti lze ozna it jako nevýznamný, vodní zdroje nebudou
ohroženy.
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D.I.5. Vlivy na p du
Obecn jsou vlivy na p du dány záborem plochy p d azené do zem d lského p dního fondu (ZPF),
pozemk m ur eným k pln ní funkcí lesa (PUPFL) nebo ovlivn ním její kvality. Zám r výstavby haly H5
v rámci CTParku Humpolec nevyžaduje zábor p d ZPF ani PUPFL.
Z hlediska zne išt ní p d se p i dodržení standardních stavebních postup p i rekonstrukci a výstavb
objekt nep edpokládá negativní vliv.
Z hlediska ochrany p d proto nevyplývají vzhledem k zám ru žádná omezení. P dy v dot eném území a
prostoru zám ru jsou již p evrstveny a budou využity pro ozelen ní a k parkovým úpravám.

D.I.6. Vlivy na horninové prost edí a p írodní zdroje
Projekt neuvažuje s hloubením podzemních prostor, objekt bude založen na pilotách. Stavba samotná tvo í
z geologického hlediska cizorodý prvek v geologické stavb území, bez dalších vliv na její kvalitu.
Pro hodnocení vzájemného vlivu stavby a horninového prost edí je rozhodující geomechanický stav
horninového podloží. Inženýrskogeologickým pr zkumem byl prokázán výskyt eluviálních hornin a zv tralé
ruly do hloubky minimáln 3 m pod terénem. Projekt neuvažuje s hloubením podzemních prostor. Objekt
bude založen na pilotách. Výšková úroven 0,0m je ve 592,80 m n.m. Zakládáním budou zasaženy vrstvy
pís itých hlín a rozv tralých rulových hornin.
Stavba samotná tvo í z geologického hlediska cizorodý prvek v geologické stavb území, bez dalších vliv
na její kvalitu.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Zásahem do biotické složky životního prost edí vyvolaným realizací zám ru bude odstran ní nep vodního
vegeta ního krytu dot eného území. S ohledem na charakter zelen a lokalizaci dot eného území však lze
ozna it vliv na biotickou složku za nevýznamný.
K ovlivn ní ostatní fauny a flóry dojde p i provád ní skrývek povrchových vrstev p dy na území výstavby.
U pohybliv jších živo ich (ptáci, hmyz apod.) je možné p edpokládat omezení niky s její možnou
náhradou v okolních lokalitách. U drobných živo ich lze vzhledem k jejich popula ní dynamice
p edpokládat, že mohou být jejich p ípadné po etní ztráty nahrazeny na vhodných okolních stanovištích.
Realizací zám ru nebudou dot eny žádné prvky ÚSES.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v míst uvažovaného zám ru je již ovlivn na starší antropogenní
prostoru pr myslové zóny charakter krajiny významn nezm ní.

inností. Výstavba zám ru v

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek ani architektonické památky nebudou z d vodu jejich absence v lokalit ovlivn ny.
Možnost archeologického nálezu v pr b hu zemních prací p i výstavb zám ru není jednozna n
vylou ena, nebo zájmové území je územím s archeologickými nálezy. V p ípad , kdy budou skrývkou,
výkopem nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu
ustanovení zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i ve zn ní pozd jších p edpis , zajistit
záchranný archeologický výzkum.
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D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Zám r je prost ednictvím komunika ního systému Central Trade Park D1 napojen na silnici I/34
(Humpolec, ul. Okružní). V souvislosti s provozem zám ru je o ekávána intenzita dopravy v pr m rné
úrovni cca 20 t žkých nákladních automobil (náv sových souprav), 10 lehkých nákladních automobil a
50 osobních automobil denn .
T žká doprava bude sm rována prakticky výhradn na dálnici D1, lehká (osobní) doprava potom do všech
sm r . Doprava je tedy sm rována p evážn na páte ní komunika ní systém, což je možno považovat za
výhodu. Navýšení intenzit dopravy lze p itom považovat (ve srovnání se stávající dopravní situací) za málo
významné.
Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou o ekávány. Nedochází k rozvoji ani k omezení stávající infrastruktury,
infrastrukturní sít budou pouze p izp sobeny resp. využity pro zám r.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou o ekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II. ROZSAH VLIV

VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI

Rozsah p ímých negativních vliv je prakticky omezen rozsahem zám ru resp. areálu, do kterého je zám r
umis ován. Širší rozsah vliv se m že projevit pouze v navazujícím dopravním provozu, který je ovšem
relativn nízký. Pro komunika ní napojení jsou k dispozici odpovídající kapacitní komunikace, celkové
ovlivn ní širšího území je tedy zanedbatelné.
Vzhledem k malému imisnímu p sobení (ovzduší, hluk) zám ru a vyvolané dopravy nebude realizací
zám ru docházet k zvyšování zdravotních rizik, ani k narušování faktor pohody obyvatelstva.

D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEP ÍZNIVÝCH VLIVECH
P ESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nep íznivé vlivy p esahující státní hranice jsou vylou eny.

D.IV. OPAT ENÍ K PREVENCI, VYLOU ENÍ, SNÍŽENÍ POP ÍPAD KOMPENZACI
NEP ÍZNIVÝCH VLIV
Za b žného provozu nevyvolává zám r žádné významné nep íznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat
p ípadn kompenzovat. Prevence nebo vylou ení nep íznivých vliv vyplývá zejména z d sledného
dodržování platných zákonných p edpis , norem, p edpis a schválených provozních nebo havarijních
ád . Nad tento rámec jsou doporu ena následující opat ení:
• Skládky sypkých materiál v pr b hu výstavby je t eba minimalizovat. V suchých dnech doporu ujeme
zkráp ním povrchu staveništ snižovat prašnost. Dále je t eba zajistit o istu komunikace v prostoru
výjezdu ze staveništ . B hem provozu zajistit pravidelnou údržbu a se izování kotl a dalších zdroj
tepla.
• Po zimní sezón provést o istu parkovišt od zbytk
údržb parkovišt a dopravních napojení.

posypových materiál

používaných p i zimní

• Areál nutno vybavit prost edky k zachycení a odstran ní havarijních únik vodám nebezpe ných látek.
• Srážkové vody z komunikací a parkovacích ploch nevypoušt t do kanalizace bez p ed išt ní v ORL,
který bude zaru ovat dostate nou kvalitu a ú innost.
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• Provozovateli areálu doporu ujeme minimalizovat používaní solí p i zimní údržb parkovišt a
dopravních napojení vzhledem k nižšímu zne išt ní odvád ní srážkových vod a tím i jednoduššímu
dodržování požadavk provozovatele kanalizace.
• Pro ozelen ní navrhnout druhy odpovídající místním klimatickým pom r m, p izp sobit p dní pom ry
jejich požadavk m. Zajistit ádnou pé i o veškerou zele v areálu v etn provedení p ípadných
dosadeb za uhynulé jedince.

D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK VE ZNALOSTECH A NEUR ITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY P I SPECIFIKACI VLIV
Toto oznámení bylo zpracováno na základ sou asných znalostí o výstavb a provozu oznamovaného
zám ru - výstavby haly H5 - tedy na úrovni dokumentace pro územní ízení, resp. zkušeností z jiných
obdobných provozoven. Tomu byla p izp sobena i úrove zpracování oznámení, která je zam ena spíše
na vytipování možností vzniku nep íznivých vliv . Vzhledem k tomu, že nebyly zjišt ny žádné kritické
skute nosti, které by bylo nutno ov it podrobn jšími analýzami, lze íci, že se v pr b hu zpracování tohoto
oznámení nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neur itosti, které by omezovaly spolehlivost
prezentovaných záv r .
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ÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁM RU
Zám r je ešen v jedné variant , dané dostupným pozemkem.
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ÁST F
DOPL UJÍCÍ ÚDAJE

F.I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Prostorové ešení a situace zám ru jsou umíst ny v grafické p íloze tohoto oznámení.

F.II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou známy.
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ÁST G
VŠEOBECN SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stru né a srozumitelné form údaje o zám ru a dále záv ry
jednotlivých díl ích okruh hodnocení možných vliv zám ru na životní prost edí. Zájemc m o podrobn jší
údaje proto doporu ujeme prostudování p íslušných kapitol oznámení.
Charakterem zám ru je novostavba halového skladovacího objektu H5 v zastavovaném území pr myslové
zóny – CTParku, v katastrálním území Humpolec.
Základním požadavkem investora je rozší ení skladovacích kapacit a využití nezastav ného území v rámci
existujícího areálu. Zám r je umis ován do volných ploch, využívá lokáln dostupných sítí technické
infrastruktury i dopravního napojení. Zám r nevyžaduje realizaci dalších aktivit, které by mohly vést ke
kumulaci vliv . Území areálu Central Trade Park D1 navazuje bezprost edn na území dálnice D1 a
dálni ní k ižovatky se silnicí I/34.
Jedná se jednolodní objekt s p edstavenou dvoupodlažní ástí pro administrativu. Výstavba objektu
umožní rozvoj aktivit investora v dané lokalit a p inese nové pracovní p íležitosti v regionu.
Umíst ní zám ru je z ejmé z následujícího obrázku:

h ala H5

ostatní zástavba
areálu CTP
hlavní komunikace
areálu CTP
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V nov budovaném objektu H5 v pr myslové zón v Humpolci bude umíst n kompleta ní, logistický a
distribu ní provoz nábytká ské firmy. Provoz bude zabezpe ovat skladování nábytká ských podsestav, ze
kterých budou kompletovány nap . sestavy sk ín k obývacích st n, sestavy kuchy ských linek, sestavy
d tských pokoj , kancelá ských místností, atd.
Nároky zám ru na infrastrukturní zdroje (voda, plyn, elektrická energie apod.) nejsou ni ím výjime né,
bude využito stávajících i nov budovaných rozvodných sítí, které jsou v území p ed realizací tohoto
zám ru k dispozici.
Výstupy do životního prost edí jsou omezeny na emise do ovzduší (dané provozem kotelny a souvisejícím
dopravním provozem), vypoušt ní splaškových a srážkových odpadních vod a emise hluku (souvisejícím
dopravním provozem). Zpracované hodnocení prokázalo, že nebude docházet k p eslimitnímu ovlivn ní
životního prost edí v okolním území.
Další ekologické vlivy jsou celkov málo významné. Produkce odpad se nevymyká b žné produkci.
Zám r je umis ován do prostoru, který nepodléhá z hlediska ochrany p írody a krajiny zvláštnímu režimu.
V dot eném území se nenachází žádné chrán né území, nejsou zde vyhlášeny žádné p írodní rezervace
nebo p írodní památky, nenachází se zde prvky územního systému ekologické stability ani lokality Natura
2000.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, p da, fauna, flóra,
ekosystémy, krajina p ípadn jiné) jsou tedy možné vlivy zám ru p ijateln nízké.

FileName: CTPHumpolec_H5_ozn.doc
SaveDate: 1.6.2007

Zakázka/Dokument: C492-07/Z01
Vydání: 01
Strana: 38 z 40

CTPark Humpolec H5
OZNÁMENÍ ZÁM RU

ÁST H
P ÍLOHY

P ílohy
1.

2.
3.

grafické p ílohy:
- zastavovací studie – schéma
- koordina ní studie
rozptylová studie
dokumenty:
- vyjád ení p íslušného stavebního ú adu
- stanovisko orgánu ochrany p írody
- autoriza ní osv d ení zpracovatele oznámení

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní ásti.
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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována na základ objednávky investora stavby fy. CTP INVEST, spol. s
r.o., jako p íloha oznámení zám ru dle § 6 zákona .100/2001 Sb.
Výpo tov je hodnocen p ísp vek ke stávající imisní zát ži provozu tepelných zdroj v hale H5 v areálu
CENTRAL TRADE PARK D1 v Humpolci.
Uvažovanými bodovými zdroji jsou klimatiza ní jednotky spalující zemní plyn a další otopná za ízení
umíst ná v hale. Hodnocenou škodlivinou je oxid dusi itý (NO2).
Dále byl výpo tov vyhodnocen vliv nár stu automobilové dopravy vyvolaný zám rem. Hodnocenou
škodlivinou byl oxid dusi itý (NO2).
Stávající úrove imisní zát že v hodnoceném území je vyhodnocena na základ výpo tu imisní zát že,
provedené v Krajském programu snižování emisí kraje Vyso ina.

2. Charakteristika území
Posuzovaný zám r je navržen do prostoru stávajícího pr myslového areálu ležícího v t sné blízkosti
dálnice D1 u dálni ního sjezdu EXIT 90 - Humpolec. P ibližn 400 m západním sm rem od hodnoceného
zám ru se nachází obytná zástavba.
Terén zájmového území je zvln ný, postupn se svažuje k severu, k centru m sta Humpolec.
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3. Metoda výpo tu o ekávaného zne išt ní

3.1. Použitá metodika
Výpo et imisní zát že škodlivinami byl provád n, s ohledem na stávající imisní limity, podle metodiky
SYMOS ve form výpo tového programu SYMOS 97 verze 2003 (IDEA-ENVI s.r.o.), kdy výsledkem
výpo tu byly pr m rné ro ní koncentrace a maximální hodinové koncentrace oxidu dusi itého. Výsledky
výpo tu byly porovnávány se stávajícími platnými imisními limity.

3.2. Použité emisní limity
3.2.1. Imisní limity a meze tolerance pro oxid dusi itý (NO2) a oxidy dusíku (NOx)
Pro vyhodnocení výsledk výpo tu byly použity imisní limity uvedené v na ízení vlády . 597/2006 Sb., v
aktuálním zn ní:
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4. Vstupní data

4.1. Definice zájmového území
Zájmové území je vymezeno tvercem o rozm rech 1600 x 1400 m orientovaným podle zem pisných
sou adnic. Tento prostor zahrnuje potenciáln dot ené zájmové území. Podrobn ji je vymezení zájmového
území z ejmé z následujícího obrázku.

Poloha nové výrobní haly je zakreslena ervenou barvou, hranice areálu CTP jsou znázorn ny zelen .

4.2. Data o zdrojích zne iš ování ovzduší
Hodnocený zám r zahrnuje výstavbu nové výrobní haly ve stávajícím areálu CENTRAL TRADE PARK D1
v Humpolci v etn zajišt ní jejího vytáp ní klimatiza ními jednotkami a dalšími zdroji tepla využívajícími
jako palivo zemní plyn z ve ejné distribu ní sít .

4.2.1. Navrhovaný stav
Vytáp ní a technologické zdroje tepla
Vytáp ní výrobních prostor haly H5 bude zajišt no agregáty typu SAHARA a vzduchotechnickými
jednotkami, s oh evem využívajícím jako palivo zemní plyn. Vytáp ní vestavku v hale a výroba teplé vody
bude zajišt no plynovou kotelnou osazenou dv ma kotli BUDERUS.
P edpokládaná ro ní spot eba zemního plynu bude p ibližn 39 tisíc m3. Maximální spot eba plynu pro
vytáp ní bude cca 21,8 m3/hod.
Spaliny budou vedeny nad st echu objektu do výšky 10 m.
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Použité emisní faktory
Pro výpo et emisí NOx z tepelných zdroj spalujících zemní plyn byl použit emisní faktor dle p ílohy . 5
k na ízení vlády . 352/2002 Sb.
Faktor pro spalovací za ízení o výkonu do 0,2 MW:
1600 kg NOx na 1 000 000 m3 zemního plynu
Faktor pro spalovací za ízení o výkonu více než 0,2 MW:
1920 kg NOx na 1 000 000 m3 zemního plynu

4.3. Poloha výpo tových bod
Výpo et byl proveden pro pravidelnou sí referen ních bod vzdálených od sebe 50 m. Poloha
referen ních bod je graficky znázorn na na následujícím obrázku:

Ve všech bodech pravidelné sít byl výpo et provád n ve výšce cca 1 m nad terénem.

4.4. Meteorologická data
Pro výpo et byla použita podrobná v trná r žice Humpolec, vytvo ená
modelování a expertíz.

HMÚ Praha, odd lením

Souhrn této r žice je uveden v následující tabulce:
S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

klid

17,71

6,41

6,19

16,2

8,79

5,61

12,61

9,6

16,88
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5. Analýza a zhodnocení modelové imisní situace
Výpo ty jsou zpracovány pro oxid dusi itý NO2, který je v p ípad spalování zemního plynu rozhodnou
škodlivinou, u níž dochází nejd íve k p ekro ení imisního limitu.
Jak již bylo uvedeno v úvodu, p edm tem výpo tu této rozptylové studie bylo zjišt ní p ísp vku imisní
zát že oxidy dusíku v d sledku výstavby haly H5. Níže presentované výsledky p edstavují imisní ovlivn ní
samotným provozem, bez zapo tení stávající imisní zát že. Vyhodnocení celkové imisní zát že
hodnoceného území je provedeno v další ásti této studie.

5.1. P ísp vek k imisní zát ži oxidem dusi itým - navrhovaný stav
5.1.1. Ro ní pr m rné koncentrace NO2
P ísp vek k pr m rné ro ní koncentraci NO2 zp sobený provozem dosahuje do 0,2 µg.m-3, tedy mén než
1 % imisního limitu (40 µg.m-3). Nejvyšší p ísp vek je dosahován v prostoru parkovišt osobních
automobil , v ostatních ástech zájmového území vychází p ísp vky pr m rné ro ní koncentrace okolo
0,1 µg.m-3 a mén .
Ve všech p ípadech tedy jde o hodnoty hluboko pod hodnotu imisního limitu pro pr m rné ro ní
koncentrace (LV=40 µg.m-3). Pole rozložení koncentrací je z ejmé z p iloženého obrázku:

Provoz tepelných zdroj v hale tedy závažn jším zp sobem neovlivní stávající imisní situaci
v hodnoceném území a nebude tedy ani p í inou p ekro ení imisních limit v lokalit .
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5.1.2. Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace NO2
P ísp vek maximální hodinové koncentrace NO2 zp sobený provozem dosahuje cca 2 µg.m-3, tedy 1 %
imisního limitu (LV=200 µg.m-3). Toto maximum je dosahováno v prostoru parkovišt osobních
automobil . V ostatních ástech zájmového území je p ísp vek maximální hodinové koncentrace nižší.
Doba trvání maximální koncentrace je velmi krátká.
Pole rozložení koncentrací je z ejmé z p iloženého obrázku:

Také v p ípad maximálních hodinových koncentrací z výpo tu vyplývá, že provoz hodnocených zdroj
tepla nebude zp sobovat nár st imisní zát že nad limitní hodnotu, tedy ani p ekro ení limitem
tolerovaných dob p ekro ení limitu.
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6. Analýza a zhodnocení reálné imisní situace
Pro ú ely celkového zhodnocení imisní zát že zájmového území uvažujeme, s ohledem na druh
posuzovaného zám ru a dostupná data, pouze se stávající zát ží oxidem dusi itým.
V blízkosti Humpolce se nenachází žádná stanice imisního m ení. Pro alespo p ibližný popis stávajícího
stavu uvádíme údaje z rozptylové studie tvo ící sou ást Krajského programu snižování emisí
Jihomoravského kraje (DHV 2003). S ohledem na typ hodnoceného zám ru uvádíme p edevším údaje o
imisní zát ži oxidy dusíku (NO x).

Jak je z výše presentovaného obrázku z ejmé, imisní situace na katastru Humpolce a v jejich okolí se
pohybuje pod úrovní imisních limit . Dosahované hodnoty u NOx se dosahují cca 50% imisního limitu (pro
NO2). P ímo v okolí hodnoceného závodu je imisní zát ž ovliv ována p edevším provozem na dálnici D1 a
maximální krátkodobé koncentrace NOx zde dosahují až 75% limitu, pr m rné ro ní koncentrace pak až
65% limitu.
Výpo tem zjišt né p ísp vky provozu haly H5 po realizaci posuzovaného zám ru dosahují relativn
nízkých hodnot (p ísp vek krátkodobého maximální zatížení oxidem dusi itým do 2 µg.m-3, p ísp vky
pr m rné ro ní koncentrace do 0,2 µg.m-3), které s ohledem na stávající úrove imisní zát že prakticky
nezm ní stávající zatížení zájmového území oxidem dusi itým (NO2).
Provoz zdroj tedy nevyvolá nár st stávající imisní zát že oxidu dusi itého (NO2) nad úrove imisních
limit .
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7. Záv r
P ísp vek provozu zdroj tepla v hale H5 po realizaci výše popsaného zám ru, významným zp sobem
neovlivní stávající imisní zatížení NO2 hodnoceného území.
Vypo tené pr m rné ro ní koncentrace oxidu dusi itého, v etn zapo tené p edpokládané stávající imisní
zát že (a stávajících zdroj v areálu), nebudou dosahovat hodnot imisního limitu pro pr m rné ro ní
koncentrace.
V p ípad maximální krátkodobé imisní zát že také m žeme konstatovat, že v hodnoceném území
nebudou krátkodobá maxima imisní zát že oxidem dusi itým dosahovat i p ekra ovat hodnoty imisního
limitu.
Záv rem tedy lze konstatovat, že zdroje zne iš ování ovzduší umíst né ve výše popsané hale H5 v
areálu CENTRAL TRADE PARK D1 v Humpolci, nebudou zp sobovat dosažení nebo p ekra ování
imisních limit oxidu dusi itého.

V Brn 25.5.2007

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpo et rozptylových studií
íslo autorizace 3151/740/03
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