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…….

LOKALITA ZÁMĚRU

místo stavby
Zpracovatel : Ing. Jaroslav Bohuněk , Palackého 87,537 01 CHRUDIM
(Osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona
ČNR č.244/92 Sb.,č.osvědčení 5875/871/OPVŽP/96,Ministerstvo ŽP PRAHA).
(ROZHODNUTÍ MŹP č.j. 49014/ENV/06 o prodloužení autorizace do roku 2011).
Telefon : 461 032 791
mobil : 607/960 918
Sídlo: Ing. Jaroslav Bohuněk
IČO : 635 80 951
mail : J. Bohunek@seznam.cz
Škroupova 239
DIČ : CZ-510422033
537 01 CHRUDIM

Datum zpracování : listopad 2009
Spolupráce: Ing. Veronika Bohuňková - ochrana přírody a krajiny

Ing.Jaroslav Bohuněk
…………………………
podpis
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POUŽITÉ ZKRATKY a názvy:
Nejsou uvedeny všeobecně známé a běžně používané zkratky – např. fyzikální jednotky.
Zájmové území
KA
OA
NA
RS
OP
VZ
SZ
MZ
PD
NOD
OOD
NL
RL
ORL
NH
TZL
BL
SO
SP
ZP
AU
OEL
EIA
ÚPSÚ
ÚSES
VOC
OR
PUPFL
ZPF

- místo stavby s jeho nejbližším okolím,které bude
stavbou bezprostředně ovlivněno
- kamiony
- osobní automobily
- nákladní automobily
- rozptylová studie
- odborný posudek dle zákona o ovzduší
- velký zdroj znečištění ovzduší
- střední zdroj
„
„
- malý zdroj
„
„
- projektová dokumentace
- nebezpečný odpad /kategorie N/
- ostatní odpad /kategorie O/
- nebezpečné látky
- ropné látky
-odlučovač RL
- nátěrové hmoty
- tuhé znečišťující látky
- bezpečnostní listy
- stavební objekt
- stavební povolení
- zemní plyn
- aktivní uhlí
- obecný emisní limit
- zkratka anglického výrazu Environmental Impact Assessment,
který znamená Hodnocení vlivů na životní prostředí.
- územní plán sídelního útvaru
- územní systém ekologické stability
- těkavé organické látky
- organická rozpouštědla
- pozemky určené k plnění funkcí lesa
- zemědělský půdní fond
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PODKLADY:

-Projekt stavby pro stavební povolení

zpracovaný firmou Ing.Rad. GREGOR,projektování staveb,HULÍN
-Dodatek č.2 – Změna nosné konstrukce stavby
-Měřící PROTOKOL č.106/02 autorizované fy EVČ Pardubice
a
č. 100/04
„
„

z 09/2005.
z 10 /2007.
z 11. 9.2002.
z 22.7.2004.

-Bezpečnostní listy prášk.nátěr. hmot KOMAXIT fy BALAKOM
„
„ odmašťovacího přípravku SurTec 600

z 14.2.2005.
z 29.3.2006.

- Dále údaje ČHMU,GEOFOND ČR,Internet památky, chmu, Chráněná území ČR ,
Informační systém EIA, a další podklady
- ÚPSÚ Polná

z

roku 2006.

- maily od projektanta a investora a další podklady.

ÚVOD :
Dokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word , registrovaným u společnosti
Microsoft Windows XP Home Edition, č.29R7074.
Grafické přílohy jsou zpracovány grafickým editorem které vlastní objednatel –fy MIVOKOR
s.r.o. a projekční firma ing.Radomír Gregor ,projektování staveb,která zajišťuje projektovou
dokumentaci stavby-záměru.
OZNÁMENÍ záměru :

Výstavba výrobního areálu MIVOKOR s.r.o.,Polná
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění (dále zákon), a slouží jako základní podklad pro zjišťovací řízení
dle § 7 zákona. Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č.3 zákona.
Předmětem oznámení je stavba nového areálu firmy MIVOKOR s.r.o.
Na uvedenou stavbu již bylo vydáno územní rozhodnutí stavebním úřadem v Polné.
Dle §4 zákona patří záměr pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování, pokud se tak
stanoví ve zjišťovacím řízení podle §7.
Zpracování oznámení proběhlo v listopadu 2009. Oznámení je zhotoveno na základě
objednávky firmy MIVOKOR s.r.o.Polná.
Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté oznamovatelem, dílčí doplňující informace
vyžádané zpracovatelem oznámení během vlastního zpracování a údaje získané během
vlastních průzkumů lokality.Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru, jeho
možných vlivech na životní prostředí a rizicích vyplývajících z jeho provozu.
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A) ÚDAJE O OZNAMOVATELI

OZNAMOVATEL - INVESTOR - Provozovatel záměru
A.I

A.II

Obchodní jméno
Sídlo

:
:

Statutární. zástupce

588 13 POLNÁ
: Miloš Vomela, mobil

MIVOKOR s.r.o.

Komenského 114,
602 270 405
N.Dvory 9, 588 13 POLNÁ
567 571 011
567 571 046
obchod@mivokor.cz
www.mivokor.cz
26 28 54 44
CZ 26 28 54 44

Telefon
Fax
Mail
WWW stránky
IČO
DIČ

:
:
:
:
:
:

Obchodní jméno

:

Ing.Radomír GREGOR
Projektování staveb

Sídlo

:

TEL/FAX
e-mail
Stupeň PD

:
:
:

Čechova 692
768 24 HULÍN
573 33 1715,603 579 510
radomír.gregor@tiscali.cz
dokumentace pro ÚŘ

Zpracovatel PD

B) ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 zákona
Název záměru

Výstavba výrobního areálu MIVOKOR s.r.o.,Polná
/ dále záměr /

Zařazení podle přílohy č.1 zákona
Záměr je vlivem navrhované technologie záměru –Pracoviště povrchových úprav dle přílohy č. 1 zák.
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, zařazen dle kategorie II, bod 4.2.,
sloupec B: Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven , od 10 000 do 500000 m2 za rok
celkové plochy úprav .
CELKEM předpokládaná plocha úprav v navrhované lakovně fy MIVOKOR činí
za rok cca 16 000 až 20 000 m2 .
Záměr je uveden ve sloupci B př. č.1 zákona , tudíž
posuzování záměru zajišťuje

Krajský úřad kraje Vysočina .
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B.I.2 Kapacita - rozsah záměru

Jde mimo výrobní strojírenské činnosti /výroba kovových výrobků/ o instalaci zařízení
technologie povrchových úprav. Projektovaná spotřeba práškových barev - 4 tuny za rok.Při
spotřebě cca 0,2 až 0,25 kg práškové barvy na m2 jde o plochu
cca 16 000 m2 až 20 000 m2 .
Počet pracovníků-směnnost
Dvousměnný provoz.

B.I.3 Umístění záměru

Místo pro realizaci záměru se nachází v kat území Polná u Jihlavy
KAT. Ú : č. 725 498 Polná
-viz mapa širších vztahů - příloha č. 5 OZN
Stavba je umístěna v průmyslové zóně, okrajové západní části města Polná, ve volném
svažitém terénu podél investičně připravované propojovací místní komunikace, jejíž realizace
bude provedena současně se stavbou výrobního závodu.
Stavba je situována na pozemcích :
Popis stavby
p.č. dle LV KN
Vjezd do areálu
2111/86
Přípojka plynu, přípojka vody 2548/1
Areál závodu vč. přípojek IS
2111/75,
2111/76, 2111/77,
2111/79,
2111/95, 2111/96,
2111/97, 2111/98, 2111/99,
2111/100

Vlastník

Kultura

Město Polná

Orná půda

Město Polná – kupní sml. Mivokor
Mivokor s.r.o.
Fond NM – žádost o převod
Mivokor s.r.o.
Mivokor s.r.o.
Mivokor s.r.o.

Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda

V rámci přípravy průmyslové zóny ( PZ) Polná zajišťuje Město Polná vybudování
infrastruktury v daném území.
ZASTAVĚNÁ PLOCHA na

pozemku o rozloze cca 23 255 m 2.

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry (uvažovanými,
připravovanými)

Investor je vlastníkem pozemků
Záměr obsahuje veškeré související investice-viz PD.
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Před zahájením výstavby areálu závodu je nutno vybudovat infrastrukturu v daném území
výstavby. Projekt infrastruktury se zpracovává samostatně v rámci zakázky Městského úřadu
Polná.
Související investice - infrastruktura
1) SO 101
Spojovací komunikace PLEAS - II/352
2) SO 102
Kanalizační stoka
3) S0 103
Telekomunikační rozvody
4) SO 104
Přeložka sdělovacího kabelu – nutno realizovat před zahájením HTÚ
Předpokládaný termín realizace 03-06/2006.
Výstavbou nevznikají nároky na další stavební investice či související výstavbu .
Záměr je v souladu se závaznou částí územně plánovací dokumentace, umístění není
v rozporu s Územním plánem města Polná
Lokalita záměru je zařazena do zóny průmyslové výroby.
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)

Výrobním programem závodu je zámečnická výroba – výroba kuchyňského závěsného
programu, která je od roku 1993 provozována ve stávajících objektech společnosti Mivokor
v centru města Polná.
Zpracovaná dokumentace stavby pro stavební řízení řeší investiční záměr společnosti
MIVOKOR s.r.o., realizovat v průmyslové zóně města Polná výstavbu moderního výrobního
závodu .
Varianty řešení uvedeného záměru společnosti nebyly navrženy ani zpracovány.
Architektonické řešení stavby
Území výstavby, přístup k navrhovanému výrobnímu areálu a požadavky na účelové
využití objektů předurčily návrh předkládaného řešení.
Hmotové uspořádání objektů vychází z požadavků na budoucí provoz .
Stavba je rozdělena na tři základní části :
1. část : Provozní budova s přiléhající vzorkovnou
Provozní budova je rozčleněna na vstupní část ve které je umístěna recepce a informace,
vestibul pro soustředění návštěvníků s přímou návazností na jídelnu zaměstnanců, šatny a
hygienické zázemí zaměstnanců, a administrativní prostory.
Součástí jídelny je výdejna jídel. Předpokládá se dovoz a výdej cca 120 hotových jídel.
V části provozní budovy je navržena bytová jednotka majitele společnosti a pro příležitostné
ubytování dva apartmány hotelového typu.
2. část : Výrobní a skladové prostory, prášková lakovna
Dispoziční řešení je podřízeno technologii výroby a manipulaci s materiálem a hotovými
výrobky.
3. část : Dopravní napojení, obslužné plochy, parkoviště, přípojky inženýrských sítí
Hlavní vstup do závodu je umístěn v exponovaném prostoru bezprostředně navazující na
příjezdu do areálu.
Důraz řešení byl kladen na reprezentační řešení vstupního bloku, který představuje důležitý
komunikační uzel pohybu zaměstnanců a návštěvníků společnosti.
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B.I.6 Popis technického a technologického řešení záměru

Stavební a technické řešení
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NAVRHOVANÉ STAVBĚ

Název :
Výstavba výrobního areálu MIVOKOR s.r.o. ,Polná
Druh stavby
: Nová stavba
Místo stavby
: Polná u Jihlavy
/viz foto-příloha/
Nadm. výška
: + 0,000 = 512 m n/m
Kraj
: VYSOČINA
Kat.úřad
: pro Vysočinu,kat. pracoviště Jihlava
Kat.území
: Polná u Jihlavy,č.k.ú. 725 498
Způsob provedení
: dodavatelsky
Zahájení/dokončení : 2008 / 2015
Obsah předané dokumentace :
PD pro územní řízení obsahuje stavby:
A.PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA
A 1. Identifikační údaje stavby
A 2. Základní údaje charakterizující stavbu
A 3. Přehled výchozích podkladů
A 4. Věcné a časové vazby
A 5. Termíny zahájení a dokončení stavby
A 6. Objektové členění stavby
A 7. Obsah PD
B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B 1. Charakteristika území stavby
B 2. Architektonické a stavebně technické řešení stavby
B 2.1 Architektonické řešení stavby
B 2.2 Konstrukční řešení – popis SO
B 2.3 Údaje o technologické části stavby
B 2.4 Péče o životní prostředí
B 2.5 Péče o bezpečnost práce a tech. zařízení
B 2.6 Protipožární zabezpečení stavby
B 2.7 Hygiena práce
B 3. Vodovod
B 4. Kanalizace
B 5. Elektroinstalace
B 6. Plynovod
B 7. Ústřední vytápění
B 8. Vzduchotechnická zařízení
B 9. Řešení dopravy
B10.Organizace výstavby
C1,C2,D. Výkresy
Stavební objekty : SO 301 Příprava území,HTÚ
SO 302 Skladová hala a výrobní hala
SO 303 Lakovna
SO 304 Provozní budova
SO 305 Vzorkovna
SO 306 Sklad olejů a maziv,sklad odpadů
SO 307 Komunikace,zpevněné plochy
SO 308 Dešťová kanalizace
SO 309 Splašková kanalizace
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SO 310 Přípojka vody,ATS
SO 311 Přípojka STL plynu
SO 312 Přípojka VN
SO 313 Přípojka NN
SO 314 Venkovní osvětlení
SO 315 Přípojka telefonu
SO 316 Oplocení
SO 317 Konečné terénní úpravy
Provozní soubory : PS 101
PJ 101 . 01
PJ 101 . 02
PJ 101 . 03
PJ 101 . 04

Zámečnická výroba
Stroje a strojní zařízení
Provozní potrubí
Filtrace
Rozvod chladící vody

PS 102 Lakovna /včetně odmašťování/
PS 103 Provozní rozvod silnoproudu
PS 104 Doprava a manipulace
PS 105 Skladové hospodářství,ASŘ
PS 106 Kiosková trafostanice
Související investice : SO 101 Spojovací komunikace PLEAS – II/352
SO 102 Kanalizační stoka
SO 103 Telekomunikační rozvody
SO 104 Přeložka sdělovacího kabelu
Dodatek č.2 – Změna nosné konstrukce stavby

z 10 /2007

Dodatek č.2-komentář :
Změna nosné konstrukce stavby se týká výhradně stavebních objektů SO 302, SO 303.
Polohové umístění stavby je změnou nedotčeno.

Původně navržená koncepce požárně bezpečnostního řešení (dále PBŘ) stavby dle metodiky
ČSN 73 0804 byla ze strany HZS Vysočina zpochybněna a bylo poukázáno, na nutnost řešení
skladových prostor dle ČSN 73 0845.
Podrobnou analýzou výskytu hořlavého obalového materiálu ve skladových a manipulačních
prostorech byla stanovena skutečná hodnota nahodilého požárního zatížení nad 15 kg/m2.
Vzhledem k této okolnosti bylo nutné provést následující úpravu projektové dokumentace.
Skladové prostory SO 302 je nutno zcela oddělit od výrobních prostorů požárně dělící
konstrukcí a řešit je jako samostatný požární úsek skladu dle metodiky ČSN 73 0845 –
Požární bezpečnost skladů.
Původní koncepce PBŘ i při zdůvodnění požárního zatížení do 15 kg/m2 nedává
provozovateli možnost případné úpravy nebo změny výrobního programu (nově podíl
hořlavého materiálu ve výrobcích) a je tedy doporučeno zvážit případné požární oddělení
velkých skladových a manipulačních prostorů (cca 3000 m2) od výrobních a mít tak do
budoucna možnost variability ve využití navrhovaného výrobního komplexu.
A.Průvodní technická zpráva
TECHNICKÁ ZPRÁVA-stavební řešení
SO 302 Výrobní a skladová hala-statický výpočet
SO 303 Lakovna-statický výpočet

Rozsah stavebních prací
Od úrovně pláně HTÚ budou realizovány základové konstrukce.
Založení stavby je navrženo na základových pasech a základových patkách.
Základové pasy a patky jsou navrženy železobetonové z betonu C20/25(B25), ocel 10 505.
V modulu 1-9 je založení stavby na vrtaných pilotách technologie CFA – DN 600.
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Svislé obvodové zdivo – podezdívky, jsou navrženy z cihelných bloků POROTHERM 45
P+D P15 na maltu 2,5. Stěny budou vyztuženy pozedními věnci.
Příčky tl. 100 a 150 mm v 1.a 1.PP budou provedeny z příčkovek Pk-CD alt. YTONG.
SO 302
Skladová hala a výrobní hala
Nosná konstrukce výrobních a skladových halových objektů je navržena jako trojlodní
rámová ocelová konstrukce o rozponu 30 + 30 + 20 m.
Výška haly je po okap cca 6,800 m, v hřebeni cca 8,150 m.
Minimální SV. 5,500 m.
Založení haly na základových patkách na hutněném násypu.V modulu 1-6 jsou patky
podepřeny vrtanými pilotami technologie CFA.
Střešní plášť je navržen ze sendvičových oceloplechových panelů s polyuretanovým jádrem
tl. 100 mm (Kingspain KS 1000 RW 100/135) v lakovaném provedení PES 25 mikr. RAL
9002/9002. ( R = 4,55 m2 K /W). Součástí střešního pláště jsou veškeré těsnící, lemovací a
spojovací materiály.Střešní plášť je doplněn polykarbonátovými obloukovými světlíky.
Obvodový plášť ocelové haly je kombinován s podezdívkou z cihelných bloků
POROTHERM P+D 450, zděnou do výšky 1,000 m nad podlahu.
Obvodový plášť haly je navržen ze sendvičových oceloplechových panelů s polyuretanovým
jádrem tl. 80 mm (Kingspain KS 1000 SF - B 80) svisle kladených bez viditelných
spojovacích šroubů v lakovaném provedení PES 25 mikr. RAL 9002/9002. ( R = 3,64 m2 K
/W). Součástí stěny obvodového pláště jsou veškeré těsnící, lemovací a spojovací materiály.
Hala je ve styku s nově navrženou provozní budovou bez obvodového pláště.
Obvodový plášť s požadavkem na požární odolnost je navržen sendvičových oceloplechových
panelů s jádrem z minerální vlny tl. 80 mm (Kingspain 1000 FH - B 80).
Podlaha je navržena průmyslová drátkobetonová tl. 190 mm dimenzovaná na zatížení od
technologie provozu výroby.
Zastavěná plocha :
7 765 m 2
55 350 m 3
Obestavěný prostor :
SO 303
Lakovna
Nosná konstrukce lakovny je navržena jako jednolodní rámová ocelová konstrukce o rozponu
13 m. Od objektu skladových a výrobních hal je oddělena požární stěnou.
Výška haly je po okap cca 6,80 m, v hřebeni cca 8,00 m.
Minimální SV. 5,600 m.
Sklon střechy cca 5,18° Založení haly na základových patkách.
Obvodový a střešní plášť je navržen obdobně jako u SO 302 ze sendvičových panelů
Kingspan.
Zastavěná plocha :
795 m 2
Obestavěný prostor :
5 600 m 3
SO 304
Provozní budova
Provozní budova je navržena jako dvoupodlažní montovaný železobetonový skelet.
Stropy jsou navrženy jako ŽB filigránové desky tl. cca 200 mm podporované betonovými
sloupy a průvlaky skeletu v modulu 6,0 x 7,2 m. Konstrukční výška je 3,5 m.
Obvodový plášť je navržen z keramických tvárnic Porotherm opatřených strukturovanou
omítkou.Střešní plášť je navržen skládaný s hydroizolační vrstvou fatrafol.
Zastavěná plocha :
979 m 2
Obestavěný prostor :
7 500 m 3
SO 305
Vzorkovna
Vzorkovna je navržena jako dvoupodlažní objekt s prosklenou čelní fasádou
Stropy nad 1.NP jsou navrženy jako ŽB filigránové desky tl. cca 200 mm podporované
ocelovými sloupy.Obvodová plášť je navržen z keramických tvárnic Porotherm opatřených
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strukturovanou omítkou.Střešní plášť je navržen ze sendvičových panelů Kingspan,
uložených na příhradové vazníky.
Zastavěná plocha :
197 m 2
Obestavěný prostor :
1 500 m 3
SO 306
Sklad olejů a maziv, sklad odpadů
Objekty pro skladové hospodářství jsou navrženy jako samostatné uzavřené přístřešky
navazujících na manipulační plochu.
Příruční sklad olejů : box 5 x 4,5 m ( řešeno dle ČSN 650201)
Sklad odpadu
: box 5 x 4,5 m
Sklad palet
: box 5 x 18,0 m
Sklad šrotu
: box 5 x 13,0 m
Stručný popis technologického záměru
Projekt stavbu rozčleňuje na výrobní a skladové objekty , provozní objekt, ve kterém jsou
umístěny šatny a zázemí zaměstnanců, plynová výtopna, administrativní prostory, jídelna
s výdejnou jídel, vzorkovna, reprezentační prostory a bytová jednotka majitele společnosti.
K hlavním stavebním objektům jsou navrženy doplňkové objekty, zejména inženýrské sítě,
hrubé terénní úpravy a komunikace.
Vzhledem k charakteru využití a provozu navrhovaných stavebních objektů, je stavba
navrhována a posuzována v režimu Vyhlášky č. 369/2001 Sb. Technické požadavky
zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
Stavba je navržena v souladu s Vyhláškou č. 137/1998 o obecných technických požadavcích
na výstavbu a příslušných ČSN.
Nosná konstrukce výrobních a skladových halových objektů je navržena jako trojlodní
rámová ocelová konstrukce v modulu 30 + 30 + 20 m. Výška rámového styčníku je 6,500 m.
Součástí provozu výroby je objekt práškové lakovny umístěný podél západního štítu
výrobních a skladových halových objektů.
Na výrobní a skladový halový objekt přímo navazuje ze severní a východní strany
dvoupodlažní provozní objekt , který je navržen jako montovaný železobetonový skelet.
Stropy jsou navrženy jako ŽB filigránové desky tl. cca 200 mm. podporované betonovými
sloupy a průvlaky skeletu v modulu 6,0 x 7,2 m. Konstrukční výška je 3,5 m.
Objektové členění
SO 301 Příprava území , HTÚ
SO 302 Skladová hala a výrobní hala
SO 303 Lakovna
SO 304 Provozní budova
SO 305 Vzorkovna
SO 306 Sklad olejů a maziv, sklad odpadů
SO 307 Komunikace, zpevněné plochy
SO 308 Dešťová kanalizace
SO 309 Splašková kanalizace
SO 310 Přípojka vody, ATS
SO 311 Přípojka STL plynu
SO 312 Přípojka VN
SO 313 Přípojka NN
SO 314 Venkovní osvětlení
SO 315 Přípojka telefonu

Zastavěná plocha / m2

Obestav. prostor / m3/

23 255 m 2
7 765 m 2
55 350 m 3
2
795 m
9 744 m3
979 m 2
197 m 2
115 m 2
2736, 1586, 702 m 2
600 bm
23 šachet + 2 x ORL
300 bm
9 šachet
65 bm
60 bm
140 bm
42 bm
220 bm
10 stožárů,10 park.sv.
31 bm
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SO 316 Oplocení
SO 317 Konečné terénní úpravy
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535 bm
8 495 m 2

Opěr.st.-1,5 m-107 bm

Pro stavbu výrobního areálu je nutno vybudovat přípojky inženýrských sítí napojených na
nově realizovanou infrastrukturu v daném území.
Stavba respektuje stávající ochranná pásma. Stávající ochranná pásma nebudou stavbou
dotčena .
Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední cizí pozemky.
Stručný popis výrobního procesu
Hlavní výrobní surovinou je ocel ve svitku (á 1t) a 5 t ocel profilová uložená ve skladu
surovin.Hutní materiál bude dělen pásovými pilami a hydraulickými nůžkami a uloženy do
regálů.Ve výrobní hale bude prováděno na jednoúčelových strojích (soustruh,fréza,lis,vrtačka,
ohýbačka, bruska, svářecí box,svařovací robot,svařovací stroj na sítě) kovodělné zpracování
výrobků.
Skladové hospodářství výroby
Bude zabezpečovat skladování základních surovin pro výrobu v množství cca 100 tun
hutního materiálu, což představuje předzásobení na 60 dnů .
Olejové hospodářství
Skladovaní a manipulace s NH
Pro zabezpečení provozu technologie výrobního zařízení je navržen příruční sklad olejů pro
skladování hořlavých kapalin IV.tř., hydraulických, mazacích olejů, náplní do strojů a
řezných emulzí.
Příruční sklad je navržen v souladu s požadavky ČSN 650201 – Prostory pro výrobu,
skladování a manipulaci , příloha D.
Předpokládaná skladovací kapacita je 6 -7 m3 HK.
Pro sklad NH je navrženo havarijní větrání s min. desetinásobnou výměnou vzduchu.
Provozní odvětrání skladu bude zabezpečeno větracími otvory při stropu a podlaze skladu.
Doplňování příručního skladu se předpokládá 1 x týdně.
Doplňování olejů a mazadel pro technologii
Dělník – pracovník údržby , nebo obsluha výrobního zařízení zajišťuje průběžné
doplňování hydraulických olejů a mazadel určených pro provoz technologického zařízení.
Na pracovištích, tvořících jeden požární úsek je dovoleno ukládat nejvýše 50 litrů hořlavých
kapalných NH všech tříd nebezpečnosti v uzavíratelných obalech.
Nové hydraulické olej, mazadla, odmašťovadla, řezné emulze
Oleje, mazadla, technické benziny, nafta, čističe, ředidla, odmašťovadla jsou průběžně
dováženy od distributorů v originálních plechových obalech (10 a 20 l kanistry ) v celkovém
objemu 100–150 l, a ukládány na záchytných ocelových vanách s roštem – 2 ks.
Nové hydraulické oleje jsou dováženy ve 200 l obalech a uloženy na stojanu (4 x 200 l sudy)
Řezné emulze, emulze broušení jsou dováženy ve 200 l obalech a uloženy na stojanu (2 x
200 l sudy).
Upotřebený hydraulický olej, řezné emulze
Upotřebený hydraulický olej bude v provozu výroby vypouštěn do mobilního zařízení
s kontrolní prosklenou nádobkou a výlevkou.
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Po naplnění nádoby ( cca 50 l) bude upotřebený olej přečerpán do 200 l ocelového sudu
uloženého v záchytné vaně s roštem ve skladu odpadů.
Ve skladu odpadů budou v záchytných vanách s roštem samostatně ukládány odpadní řezné
emulze, zbytky olejů a ředidel, odpadů z broušení, sorbenty.
Likvidace a odvoz odpadů bude zajištěna specializovanou firmou.
Předpokládané množství upotřebeného oleje za rok:
- hydraulický olej
200-300 kg / rok
- řezné emulze
250-400 kg / rok
Příruční sklad hořlavých kapalin
(ČSN 650201 – Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu skladování a manipulaci)
Příruční sklad: sklad pro nejvýše 7m3 hořlavých kapalin všech tříd nebezpečnosti.
Ve skladě budou skladovány převážně hydraulické oleje, mazadla a řezné emulze (hořlaviny
III. a IV. Třídy) ve 200 l ocelových sudech nebo v plechových a plastových obalech 10 a 20
litrových uložených v záchytných vanách s roštem a speciálních stojanech na 200 l sudy
Havarijní jímka

Havarijní jímka musí být dimenzována nejméně na užitný objem největší nádrže
technologického zařízení, kontejneru nebo přepravného obalu, v nichž se vyskytuje
hořlavá kapalina , která je sváděna do havarijní jímky, nejméně však na 10% objemu všech
zařízení do jímky sváděných. Záchytnou nebo havarijní jímku uzavřeného skladu budou
tvořit záchytné ocelové vany a stojany na sudy.
Nosné konstrukce

Stěny skladu jsou navrženy z cihelných bloků POROTHERM 45 P+D na maltu MVC 2,5.
Střecha je navržena z panelů KINGSPAN - KS 1000 SP, tl. 100/135 mm s protipožárním
podhledem ze sádrokartonu GKF 15 mm - odolnost 30 min.
Podlahy

Podlahy ve skladech hořlavých kapalin musí být chemicky odolné vůči působení
skladovaných hořlavých kapalin a provedeny z nehořlavých hmot kromě povrchové vrstvy,
zajišťující chemickou odolnost podlah, která však musí vykazovat index šíření plamene
nejvýše i5 – 100 mm/min.
Konstrukce podlaha je navržena jako hlazená drátkobetonová desky tl. 190 mm.
Hydroizolace a izolace proti případným úkapům je navržena ze svařované fólie PEHD
Junifol tl. 0,6mm
Větrání

Ve skladech hořlavých kapalin musí být zajištěno dostatečné, zpravidla přirozené větrání.
Větrací otvory musí být opatřeny mřížkou a musí být trvale otevřené s vyjímkou zimního
období, kdy je možno je uzavřít.
Pro uzavřené sklady hořlavých kapalin III. a IV. Třídy nebezpečnosti, uložené v přepravních
obalech a kontejnerech, jsou výše uvedené požadavky na větrání jen doporučené.
Nosný program v připravovaném areálu:
Drátěný závěsný program- po broušení a zaleštění s konečnou úpravou
(chrom,saten,nikl, odmašťování , lakování).
Trubky pro stolové nohy a madla-po broušení s úpravou(chrom,saten,nikl,lakování).
Stojany a reklamní panely-po broušení a tvarování úprava (lakováním).
Kapacita zpracování cca 550 tun oceli za rok.
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Drátěný závěsný program
Drát ve svitku se na CNC ohýbacím centru WAFIOS rovná, ohýbá na požadovaný tvar a dělí
na potřebnou délku. Vytvarovaný tvar, např. rámeček, se svaří na svářecím stroji DTS a poté
se vzniklý svar zabrousí a zaleští.Při výrobě vnitřního drátěného programu se na rámeček
bodují dráty podle požadovaného typu výrobku.Tyto dráty rovná a na požadovanou délku dělí
rovnací a dělící stroj. Nabodované polotovary se ohýbají a poté zastřihávají na konečný tvar
podle typu výrobku.Takto připravený polotovar se zabrousí a zaleští pro konečnou
povrchovou úpravu (chrom,saten, nikl a lakování)
Trubky pro stolové nohy a madla
Trubky pro stolové nohy a madla se dělí v kooperaci na požadovanou délku. Takto připravené
polotovary se brousí podle požadavku povrchové úpravy (chrom, saten, nikl a lakování).
Součástí sloupů a madel jsou sdružené díly, které se vyrábí na CNC obráběcích centrech
KIRA a TORNÁDO. Tyto díly jsou povrchově upraveny (chrom, saten, nikl).
Stojany a reklamní panely
Při výrobě stojanů a reklamních panelů se nakoupený profilový materiál v tyčích nadělí na
požadovanou délku na pásových pilách. Nadělené materiály se svařují na požadovaný typ
výrobku a po svaření se svary zabrousí. Plechy se zpracovávají na hydraulických nůžkách a,
děrovacích lisech, ohraňovacích lisech a ohýbačkách. Takto připravené sestavy se povrchově
upravují práškovým lakováním.
B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaná cena stavby
Předpokládaný termín
-

cca 150 mil.Kč
zahájení stavby :
ukončení stavby – I. ETAPA :
ukončení stavby – II. ETAPA :
ukončení stavby – III.ETAPA :
ukončení stavby – IV.ETAPA :

08 / 2008
12 / 2009
12 / 2010
12 / 2012
12 / 2015

B.I.8 Výčet dotčených územně správních celků

Kraj : Vysočina
Obec : Polná

Krajský úřad kraje Vysočina
587 33 Jihlava – Žižkova 57, tel. : 564 602 111
Městský úřad
588 13 Polná – Husovo náměstí 39
tel. : 567 559 251

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
-

Rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší obsahující podmínky k umístění
stavby a povolení provozu středního zdroje znečištění ovzduší na základě
odborného posudku /OP/ dle zákona o ovzduší.:
Kraj.úřad Kraje VYSOČINA - odbor životního

- Stavební povolení :
- Kolaudační rozhodnutí :

prostředí

Městský úřad, odbor výstavby, Polná
Městský úřad, odbor výstavby, Polná
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ÚDAJE o VSTUPECH

B.II.1
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(například zábor,odběr a spotřeba vody,surovinové a energ. zdroje)

Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)

Pozemky určené k zastavění v katastrálním území Polná jsou uvedeny v LV jako orná půda.
Stavbou dojde k záboru ZPF výše uvedených pozemků.
Ve smyslu Zák.334/92 Sb., ve znění všech novel a vyhl. č. 13/94 Sb. bude samostatně
zpracována dokumentace pro trvalé odnětí ZPF z dotčených pozemků, a v rámci územního
řízení podána žádost o souhlas k vynětí ZPF.
Bilance skrývky ornice
V prostoru vymezeném stavbou bude provedena na p.č. 2111/95, 2111/96, 2111/97, 2111/98,
2111/99, 2111/100, 2111/75, 2111/76, 2111/77, 2111/79, skrývka ornice v ploše 22 419 m2.
Hloubka skrývky kulturních vrstev půdy je 0,20 – 0,4 m.
Skrývané množství : 7 725 m3 ( Při prům.tl. 0,30 m)
Ornice bude skrytá těžkou mechanizací (buldozer) a uložena na mezideponii v prostoru místa
skrývky, bezprostředně nakládána a odvážena k rekultivaci.
Vytěžená zemina v množství cca 7 000 m3 bude odvážena do vzdálenosti cca 15 km
k rekultivaci uzavřené skládky odpadů Věžnice města Polná.
Zemní práce
- Po odtěžení ornice se provede výkop – zářez do svahu na úroveň – 0,300 až - 0,700.
Výkopové práce budou realizovány v III. třídě těžitelnosti zeminy.
- Současně se bezprostředně po skrývce ornice v prostoru realizace násypového tělesa
provede zahutnění pláně – aktivního povrchu sprašových hlín ve spádu terénu, tj. cca 5 %
k okraji zemníku, kde bude zajištěno případné zachycení a odvedení případných
stékajících srážkových vod z prostoru pláně.
- Na takto upravené pláni se rozprostře zahutní +vrstva ŠD (f.0-32) – tzv. pojízná
manipulační vrstva o mocnosti 250-300 mm. Tato vrstva bude chránit pláň proti
rozježdění stavebními mechanizací.
- Na takto upravené pláni bude (v souladu s ČSN 73 61 33 Navrhování a provádění zemního
tělesa pozemních komunikací ) realizováno násypové těleso do úrovně provádění základů a
železobetonových pilot , tzv. úrovně MONTÁŽNÍ PLOCHY.
Předpokládá se, že zásypový materiál f. 0-63 bude dovážen ze vzdálenosti 20 –25 km ze
zemníku kamenolomu „ Bílý kámen“ u Havlíčkova Brodu.
Navážení násypového materiálu bude zajištěno NA LIAZ s vlekem ( hmotnost nákladu cca
25 tun – 15 m3).
Po realizaci pilot a základových konstrukcí se provede zeminová deska.
Zeminová deska bude zhotovena z nestejnozrnitého materiálu 0-63 mm,který splňuje
parametry Cu > 30 a Cc (<1;3>) s D05>20% a wL < 40 %.

BILANCE VÝKOPOVÝCH A NÁSYPOVÝCH PRACÍ

Úsek
CELKEM

VÝKOPY
Celkem

VÝKOPY
NÁSYPY
Vytěžená
Pilotovací
zeminová
zeminová
rula
úroveň
deska 1- 9
deska 9 - 15
3
3
3
3
5
608
m
9
041
m
3
860
m
896 m3
19 887 m

13 797 m3

Pozn. Předpokládá se, že vytěžená rula bude použitá do násypového tělesa. O množství
vytěžené ruly se sníží kubatura dováženého násypového materiálu.
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Voda (zdroj vody,spotřeba)

PŘÍPRAVA STAVBY , VLASTNÍ STAVBA

Pro zásobování stavby vodou bude zhotovena stavební přípojka. Jde o nenáročnou
stavbu na použiti vody,neboť veškeré stavební komponenty budou dováženy . Sociální
zařízení bude standardně vybudováno dle POV, která se zpracovává.
PROVOZ ZÁMĚRU

SO 310
Přípojka vody
Navržená vodovodní přípojka je napojena na zásobovací řad DN 110,navrtávacím pasem se
zemní zákopovou soupravou.Přípojka je vedena do vodoměrné šachty,která je osazena ve
vzdálenosti 11,40m na hranici pozemku / viz situace 1:500/.
Z vodoměrné šachty je veden rozvod převážně v zeleném pásu.V místě uložení pod
vozovkou je potrubí uloženo v chráničce z trubek PVC 110.Celková délka chrániček 17,0m.
Potrubí navrženo plastové Ř 50 dl.72,60m.
Potrubí je uloženo v rýze se svislými stěnami v pískové podkladní vrstvě tl.100mm a
obsypáno pískem 300mm nad potrubí.Zbývající část potrubí je zasypána výkopovým
materiálem.Na trase přípojky je navržena vodoměrná šachta,plastová, ,rozměrů 1,20 x 0,90m
hl.1,80m samonosná,osazená na betonové podkladní desce,dle typového podkladu.
Vnitřní vodovod
Vnitřní rozvod vody k výtokovým armaturám bude veden v drážkách ve zdivu. V hale bude
potrubí vedeno volně podél stěn . Rozvody studené pitné a užitkové vody jsou navrženy
plastové. Rozvody v hale – ocelové trubky.
Zásobování vodou
V novém závodě bude používána voda pro :
- pití a hygienické účely
- vnitřní zabezpečení stavby
- doplňování topného systému
Výpočet potřeby
a) pitná voda
Stanovení potřeby pitné vody
Potřeba vody je stanovena dle směrnice 9/73 MLVHZ ČR a ČSN 73 0873 - Zásobování
požární vodou.
a) pitná voda, hygiena
V novém areálu bude dvousměrný provoz při 250 pracovních dnech za rok, s tímto
rozložením pracovních sil a specifickou potřebou
- zámečnická výroba
66 pracovníků á 125 l/os/směna
- balení
20 pracovníků á 125 l/os/směna
- THP, administrativa
30 pracovníků á 50 l/os
Počet směn
: 2
Počet pracovních dnů
: 250
Q roční
Q denní
q prům.
q max
3
3
3
(m /rok)
(m /den)
(m /hod)
l/s
pití , hyg. potřeby
5 000
20
1,25
1,38
mytí nádobí
125
0,5
0,03
0,07
5 125
20,5
1,28
1,45
Celkem
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b) požární voda
Na základě posouzení objektu ve smyslu požárního zabezpečení je stanovena potřeba vody
pro požární zabezpečení :
vnější :
zásobní podzemní nádrže vody
vnitřní :
hydranty D 25, min. tlak vody 0,2 MPa
při současnosti 2 hydrantů potřeba vody 2x1,1 l/s
Návrh řešení
Přívod požární a pitné vody pro zabezpečení provozu výrobního závodu je zajištěn přípojkou
vody SO 310. Nová přípojka bude napojena na navržený zásobovací řad DN 110.
Přípojka bude přivedena do vodoměrné šachty,kde bude osazena vodoměrná sestava.
Z vodoměrné šachty je potrubí vedeno do objektu SO304 Provozní budova,kde bude
v kotelně umístěna zesilovací stanice Grundfos CH.
c) ostatní potřeba vody
Potřeba vody pro doplňování topného systému je zanedbatelná a je zohledněna v potřebě
vody pro pití a hygienické potřeby.
SO 308
Dešťová kanalizace
a SO 309
Splašková kanalizace
V areálu je navržena oddílná kanalizace.Je navrženo potrubí PVC, uložené do pískového
lože a obsypané pískem.
Vstupní šachty montované, vstup zakryt litinovým poklopem DN 600.
Dešťové vody ze zpevněné příjezdové plochy budou předčištěny na gravitačním
koalescenčním odlučovači ropných látek.
Pro čištění kontaminovaných dešťových OV jsou navrženy gravitačně koalescenční ORL AS
TOP /VF odpovídající vypočtenému průtoku do 15 a 20 l/s.
Kanalizace vnitřní
Splaškové odpadní vody od jednotlivých zařizovacích předmětů jsou odváděny připojovacím
potrubím do svislých odpadů a dále ležatým kanalizačním potrubím do venkovní kanalizace.
Dešťové OV jsou zachytávány střešními žlaby a odváděny střešními svody na fasádě přes
lapače střešních splavenin do ležaté dešťové kanalizace.
Vnitřní svislé a ležaté odpadní potrubí je navrženo plastové. Střešní žlaby a svody jsou
navrženy z ocel. pozinkovaného plechu .
V areálu závodu budou produkovány tyto odpadní vody : - splaškové
- dešťové ze střech objektů
- dešťové ze zpevněných ploch
Výpočet množství odpadních vod
a) splaškové odpadní vody
Množství splaškových odpadních vod je stanoveno dle výpočtu potřeby pitné vody.
Odpadní vody
splaškové

Q roční
(m3/rok)
5 125

Q denní
(m3/den)
20,5

q prům
l/s
1,28

q max
l/s
1,45

b) dešťové odpadní vody
Množství dešťových odpadních vod je vypočteno z dané plochy a intenzity 15 minutového
deště při periodě p = 0,5.
- Dešťové vody ze střech
0,974 x 0,9 x 158 = 138,50 l/s
- Dešťové vody ze zpevněných ploch
0,250 x 0,8 x 158 = 31,60 l/s
- Dešťové vody z manipulační plochy – 1
0,100 x 0,8 x 158 = 12,64 l/s
- Dešťové vody z manipulační plochy - 2
0,150 x 0,8 x 158 = 18,96 l/s
Roční množství dešťových odpadních vod z areálu závodu je 14 740 x 0,85 = 12 529 m3/rok
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B.II.3 Energetické a

20

surovinové

zdroje (například druh, zdroj, spotřeba)

PALIVA A ENERGIE :

ELEKTRICKÁ ENERGIE
Součástí elektroinstalace areálu výrobního závodu MIVOKOR jsou elektrorozvody pro
osvětlení, technologii výroby, vzduchotechniku , rozvody zásuvkové pro běžné použití,
přípojka vn, trafostanice, přípojka nn a slaboproudé rozvody (strukturovaná kabeláž).
Bilance potřeby el. výkonů je následující :

provoz
A.Technologický odběr
1. Technologie I. etapa
2. Chlazení, kompresor
3. Technologie 2.etapa
4. Technologie 3.etapa
Součet
B. Netechnologický odběr
5. Osvětlení, zásuvkové okruhy
6. VZT (větrání,chlazení)
Součet
Celkem A + B
Soudobost celková

Max. soudobě celkem

Pi(kW)

B

Pp (kW)

676
35
403,70
14,50
1129,20

0,30
0,70-0,80
0,30
0,30

202,80
26,50
121,11
4,35
354,76

408,50
62

0,5-0,9

310
664,80

0,8
531,85

Základní technické údaje na straně odběratele :
Rozvodná soustava
:
3 PEN AC 50 Hz, 230/400V, TN-C-S
základní - samočinným odpojením od zdroje
Ochrana před úrazem el. proudem:
zvýšená - doplňujícím pospojováním
proudovým chráničem
III
Stupeň dodávky el. energie :
Měření elektrické energie :
nepřímé, v rozvaděči nn kioskové transformovny
SO 312 Přípojka VN

Navrhovaná přípojka VN řeší kabelový přívod pro nově budovanou kioskovou TS Polná –
Mivokor, zajišťující dodávku elektrické energie
pro navrhovaný areál společnosti
MIVOKOR s.r.o. Polná.
Trasa nové kabelové přípojky začíná provedením nového kabelového svodu z venkovního
vedení VN 61 na stávajícím podpěrném bodě č. 14-jb 12/15 kN, který je umístěn na pozemku
p.č. 2111/80.
Přívodní kabel vn 22 kV , 3xAXEKVCEY 1x240 mm2 – 140 bm je veden uložený v zemi
podél obslužné komunikace průmyslové zóny přes pozemek p.č.2111/86, 2111/75,2111/76,
2111/98.
Kabelová přípojka bude ukončena v kioskové trafostanici 630kVA, 22/0,4k umístěné na
pozemku p.č. 2111/98.
SO 313 Přípojka NN

Napojení bude provedeno z nové trafostanice 630kVA, 22/0,4kV, která je umístěna v areálu
výrobního závodu.
Napojení bude provedeno kabely AYKY 3x240+120 mm2, v délce 160 m uloženými v zemi.
Ukončení kabelové přípojky je v rozvaděči RH, který bude umístěn v rozvodně nn v objektu
provozní budovy.
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Rozvod EPS - Elektrická požární signalizace není požadována
PD zahrnuje -Rozvod EZS-Docházkový systém-Kamerový systém-Vnitřní rozhlas.
SO 314

Venkovní osvětlení

V areálu firmy bude provedeno venkovní osvětlení stožárovými výbojkovými světly.
Osvětlení bude ovládáno automaticky v závislosti na intenzitě osvětlení.
SO 315

Přípojka telefonu

Přívod telefonních státních linek do areálu výrobního závodu je součástí investice
TELECOMU - RMTS místní části.
Dle požadavků investora je uvažováno s využitím 8 přípojek linky typu ISDN2 a rezervně se
uvažuje se čtyřmi analogovými linkami. V místě výstavby je stávající kabelové vedení
jednotné telefonní sítě. Z této bude provedena odbočka (viz. situace) a to buď přes kabelovou
zemní telefonní spojku XAGA, nebo přes distribuční pilíř SIS1-QT.
Roční spotřeba el. energie pro provoz cca 700 000 kWh.
ZEMNÍ PLYN
Středotlaký plynovod :

Obecní plynovod STL LPE SDR 11 DN 63 x 5,8 je veden v zeleném pásu za příjezdovou
silnicí ve vzdálenosti cca 12,2 m před hranicí pozemku, tj. oplocením.
SO 311 Plynová přípojka STL :

Středotlaká přípojka z LPE SDR 11 DN 63 x 5,8 bude napojena na stávající obecní
plynovod a vyústí do skříně pro měření v oplocení, kde je instalován hlavní uzávěr plynu pro
areál a fakturační plynoměr ROOTS s přepočítačem množství plynu, kde bude instalován
hlavní uzávěr plynu kulový kohout G 2 “ .
Skříň pro měření je propojena se skříni pro doregulaci a měření u kotelny
středotlakým plynovodem LPE SDR 11 DN 63 x 5,8, vedeným od plotu areálem.
Pro navrhování a provádění zemních prací při stavbě plynovodů a přípojek platí norma
ČSN 73 3050, vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb. a vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb.
Výkopové práce budou prováděny ručně. V případě obnažení kabelů se tyto zajistí proti
poškození a po ukončení montáže plynové přípojky se opatří betonovými chráničkami. Před
veškerými výkopovými pracemi budou všechna podzemní vedení vytýčena jejich
správcem. O vytýčení inženýrských sítí je nutno provést zápis do stavebního deníku.
Plynová přípojka bude provedena protlakem pod silnicí. Způsob mechanické ochrany
izolace potrubí před poškozením zásypovým materiálem na dně výkopu, úprava dna výkopu,
obsyp a zásyp potrubí se volí podle ČSN 03 8375 a ON 03 8391. U středotlakého
nebo jiným jemnozrnným materiálem. Tloušťka vrstvy podsypu musí být nejméně 10 cm a
zhuštěného obsypu nejméně 20 cm nad povrchem potrubí a zbytek se provede zásypem
prohozenou zeminou. Potrubí musí být označeno výstražnou fólií podle normy ČSN 73
6006. Při instalaci plynové přípojky nutno dodržet minimální odstupové vzdálenosti od
ostatních podzemních vedení dle normy ČSN 73 6005.
Maximální hodinová spotřeba plynu
114,4 m3/h
Roční spotřeba zemního plynu
150 000 m3
SUROVINY :

Spotřeba práškových barev:
za rok
cca 4 000 kg.
Komaxit – epoxidové,epoxipolyesterové,polyesterové.
Ruční odmašťování: typ OB
pozn: / dle BL neobsahuje odmašťovací látka SurTec 600 halogenové org.
Sloučeniny.Spotřeba SurTec 600 cca 200 l/měsíc, tj. 2784 kg/rok, dle BL
obsah TOL do 2%,tj. 0,056 tun/rok.
Železo:
Kapacita zpracování cca 550 tun oceli za rok.
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B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (i související stavby)

Likvidace provozu /záměru/

Provoz vozidel při případné likvidaci stavby / tohoto záměru / v budoucnu
nebude závažnější než při současné výrobě.
Vzhledem k tomu, že se jedná o klasickou instalaci strojů vč. el. instalace bez
vyjímečných materiálů a klasickou stavební činnost,bude likvidace běžná – bráno z dnešních
hledisek.
Proto není demolice,likvidace zařízení ani doprava-hluk a emise z hlediska vlivu na životní
prostředí v daleké budoucnosti v tomto oznámení popsána ,ani nebude hodnocena.
Hlavní důraz by spočíval v likvidaci-odvozu stavebních odpadů a odvozu výrobního zařízení
s běžným obsahem a procentem klasického NOD.
PŘÍPRAVA STAVBY , VLASTNÍ STAVBA

Při výstavbě průmyslového objektu MIVOKOR v Polné bude využíváno středně těžké
techniky typu: Nákladní vozidla Tatra, Liaz ,Kolový bagr TEREX .Vzhledem k plánovaným
přesunům půdy po staveništi a stanovení trasy mimo město k odvozu zeminy se předpokládá
minimální zatížení komunikací a městských částí tímto provozem,neboť území záměru je
situováno v okrajové části města Polná v průmyslové oblasti mimo obytnou zástavbu.Nejedná
se o velkou stavbu/jako elektrárna nebo cukrovar apod./ ale středně velkou stavbu přízemního
charakteru.
PROVOZ ZÁMĚRU
SO 307

Komunikace, zpevněné plochy

Hlavní vjezd a výjezd do areálu závodu MIVOKOR je navržen z místní spojovací
komunikace (II / 352 – PLEAS).
Vjezd do expedičního prostoru je navržen samostatně z místní komunikace realizované
v rámci realizace přípravy průmyslové zóny Polná.
Manipulační plochy jsou vyspádovány do odvodňovacího žlabu, který bude odvádět případné
úkapy RL z výdejních míst do odlučovače ropných látek.
Počty zásobovacích vozidel

30 osobních vozidel zaměstnanců denně
10 x NA - LIAZ s návěsem za den
10 x Avia za den

Doprava a manipulace
Manipulace s výrobky na paletách a v přepravních koších bude v prostoru výroby prováděna
ručně vedenými paletovými vozíky.
Manipulace se surovinami, komponenty a hotovými výrobky ve skladech bude prováděna
vysokozdvižnými elektrickými vozíky.
Expedice hotových výrobků k zákazníkovy je zabezpečena v prostoru rampy vybavené
sekčními vraty a vyrovnávacími můstky.
B.III ÚDAJE o VÝSTUPECH
B.III.1

OVZDUŠÍ (například přehled zdrojů znečišťování, druh a množství
emitovaných škodlivin), způsoby a účinnost zachycování
znečišťujících látek)
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Likvidace provozu /záměru/ - obdoba s čl. B.II.4 tohoto OZN v rámečku.Ovzduší není
v tomto OZN při likvidaci záměru popsáno ani řešeno.
PŘÍPRAVA STAVBY , VLASTNÍ STAVBA

Zemní práce
Při stavbě jde o běžný postup prací a vzhledem ke klasickému průběhu výstavby,běžné
středně náročné stavby jde o normální koordinovaný průběh odvislý od technologie
výstavby dodavatele.Při skrývce jde o odvoz zeminy NA.Emise z odvozu budou vždy
krátkodobé.
Při zemních pracích /vrtání a hloubení základů / jde o další přemístění zeminy a částečně i
v místě stavby.
Vzhledem k přepravě mimo město nebudou emise z dopravy významně velké. Tyto situace
jsou krátkodobé.
Doba, četnost a způsob dopravy /HLUK a EMISE/ proto neovlivní znatelně provoz na
vnějších komunikacích
Znečištěná vozidla budou očištěna před vjezdem na veřejnou komunikaci.
Může však dojít ke značnému vzniku prašnosti z dopravy na stavbě a komunikacích v období
delšího sucha apod. Proto bude na tento stav/ pokud vznikne/ navrženo odpovídající
opatření .
Vlastní stavba

Podobná situace může nastat při dopravě materiálu na stavbu a provádění prací – při
realizaci stavby.
Opět jde o ojedinělou a krátkodobou záležitost která musí být ošetřena opatřeními,skrápěním ,
omezením dopravy apod.
Emise z dopravy při výstavbě se jistě zvýší i na příjezdové komunikaci i v místě stavby,ale
vzhledem k umístění objektu v zóně průmyslového charakteru , a současnému minimálnímu
provozu v okolí stavby by byl výpočet emisí pouhým odhadem .Jejich výše bude běžná jako
u obdobných staveb ne nadměrná a vzhledem k časovému rozčlenění výstavby záměru na
delší období /ETAPY I až IV rok 2009 až 2015/ znamenají nevýznamný vliv na okolí neboť
stavba bude probíhat na okraji města a v k tomu určené průmyslové části.
TOTÉŽ PLATÍ pro hlukové posouzení při výstavbě.
Proto je důraz při posouzení vlivu stavby/ záměru / směřován na
vzniklé emise a hluk v rámci užívání stavby /záměru / při provozu
/po kolaudaci stavby / - viz příloha ( RS ).

PROVOZ ZÁMĚRU
PŘÍRŮSTEK EMISÍ VLIVEM PROVOZU ZÁMĚRU

Ovzduší v uvažovaném prostoru bude vlivem provozu areálu fy MIVOKOR
zatěžováno emisemi z technologie lakování ,dále vytápěním prostoru lakovny a při sušení
výrobků a z obslužné dopravy a temperace.
POPIS CELKOVĚ TECHNOLOGIE záměru : viz část B.I.6 tohoto OZNÁMENÍ
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OVZDUŠÍ:

Charakteristika zdrojů znečištění ovzduší dle zákona 86/2002 Sb. o ovzduší v platném znění
SPALOVACÍ ZDROJ

a) Zdrojem emisí je plynová kotelna 260 kW.
2 ks - typ kotle VIESSMANN VITOPLEX 100, výkon 130 kW

s hořáky Weishaupt WG 20N/1-C
Výduchy z kotelny : 2x komín vnější plášť průměr 300mm
kouřovod 200 mm,výška 8 m
CELKOVÝ INSTALOVANÝ VÝKON pro topení 260 kW.
b)Další spalovací zdroje na zemní plyn jsou do výkonu 200 kW-malé zdroje
dle zákona o ovzduší:
Zásobník TUV VEISSMANN VITOCELL V 100 /1000 l /
kotel VAILANT VU 202-5 Turboplus pro byt 20 kW
na vytápění v kombinaci s nepřímotopným ohřívačem TUV VIH R 120
plynové infrazářiče ERMSTAR
1 x infrazářič TS 2000 typ TS 17 /37 o výkonu 37 kW, sp. ZP 3,9 m3/h
5 x infrazářič TS 2000,typ TS 25/50 o výkonu 50 kW, sp. ZP 5,3 m3/h
5 x infrazářič TS 2000,typ TS 29/65 o výkonu 65 kW, sp. ZP 6,8 m3/h
LAKOVNA

Projektovaná spotřeba práškových barev - 4 tuny za rok.
Lakovna typ PB 03573, větrání lakovny přirozené
( cca 16 kg/den ) –střední zdroj dle zákona o ovzduší
/ se spotřebou práškových plastů vyšší jak 1 tuna za rok/ .
Komaxit – epoxidové,epoxipolyesterové,polyesterové.
výrobce : GALATEK,Ledeč n/Sázavou
KABINA: uzavřená PRO NANÁŠENÍ PP PRUJEZDNI -bez výduchu
PLYNOVÁ VYTVRZOVACÍ PEC : typ PKP nepřímý ohřev –výduch V1
průměr 200 mm,výška 8 m1x plynový hořák Weishaupt-výkon 100 kW
SUŠARNA: typ PKP nepřímý ohřev –výduch V2,
průměr 150 mm,výška 8 m1x plynový hořák Weishaupt- výkon 70 kW
CELKOVÝ INSTALOVANÝ VÝKON pro lakovnu 170 kW.
Spalovací zdroj/hořák pece a sušárny/do 200 kW-MZ dle zákona o ovzduší.
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…… umístění výduchů-kotelna

pro ruční odmašťování: typ OB
pozn: / dle BL neobsahuje odmašťovací látka SurTec 600,SURFASIT D33 a
SURFASEAL halogenové org. sloučeniny .
Odmašťování vysokotlakým ostřikem recyklovaným horkým
vodným roztokem s přisáváním 3% roztoku odmašť. přípravku .Oplach
čistou studenou vodou-ofuk tlakovým vzduchem.Odsávací stěna s
odloučením vody –vzduch není kontaminován proto vracen zpět do haly.
SPOTŘEBA SurTec 600 cca 200 l/měsíc, tj. 2784 kg/rok, dle BL
obsah TOL do 2%,tj. 0,056 tun/rok.
CELKOVÁ ROČNÍ PROJ. SPOTŘEBA OL menší jak 0,6 tuny –
MALÝ ZDROJ dle zákona o ovzduší

ODMAŠŤOVACÍ KABINA

OBRÁBĚNÍ KOVŮ

/Brousící stroje s celkovým el.příkonem do 100 kW- malé zdroje dle zákona o
ovzduší – bez výduchů vně výrobních hal/vracení vzduchu do haly/.
Nástrojová bruska výkon 11,4 kW
Bruska na plocho
„
4,6 kW
Bruska na kulato
„
5,2 kW
Broušení-leštění
výkon
3 kW
Bruska
„ 3 x 2,2 kW
Broušení trubek
„
2 x 6 kW
Filtračním zařízením bude vybaveno pracoviště Svařovny, Brusírny , bodovky, leštičky ,
svařovací (bodovací) automaty.
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Vzduchotechnika a systém filtrace bude zabezpečen instalováním kapsových filtrů FilterMax
C25, FilterBox, FilterCart Original- mobilní jednotka, Mobilní vysokopodtlaková jednotka 1x
P55I resp. 1x P30I, KITBOX ZEĎ
Garantovaná výstupní koncentrace odlučovaných příměsí je 1-10 mg/m3.
Při vracení vzduch zpět pomocí výfukových filtračních hadic je garantovaná výstupní
koncentrace vzdušniny nižší než 1 mg/m3.
Přehled uvažovaných zdrojů emisí v záměru s vlivem na ovzduší a rozptylu znečišťujících
látek z výše uvedených zdrojů emisí v ref. bodech je uveden v RS - viz příloha č.2
V dalším stupni zpracování PD pro stavební povolení bude doloženo zpracování OP na
kategorii STŘEDNÍ ZDROJ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ dle zákona č. 86/2002 Sb. o
ovzduší. V posudku bude použitá technologie ZAŘAZENA , popsána , zhodnocena ve
vztahu k životnímu prostředí a budou vypočteny emise z roční aktuální spotřeby ZP ,
nátěrových hmot a provozních hodin a aktuální PD, která může doznat upřesnění /drobné
úpravy,přesnější výpočty apod./.
Změřit skutečné emise,hmotnostní toky a koncentrace budou i předmětem návrhu podmínek
navržených v OP pro povolení stavby,které budou uloženy zjistit v rámci zkušebního provozu
tak ,jak je to běžné při povolování provozu u obdobných staveb.
Další pravidelné měření emisí vyplývá provozovateli SZ zdroje znečištění ovzduší ze
zákona o ovzduší dle §11 zákona o ovzduší.
Výpočet emisí:

Em.fa
ZDROJ

SPALOVACÍ ZDROJ
Druh paliva
Druh
Tepelný
topeniště výkon kotle
1
2
3
zemní plyn
Jakékoliv > 0,2 až do
5 MW
3
včetně
150000
M /rok

Tuhé
látky
4
20

SO2

NOx

CO

5
9,6

6
1920

7
320

3

1,44

288

48

Org.
látky *
8
64

Jednotka
9
kg/106m3

9,6

Kg/rok

Výpočet emisí vychází ze spotřeby 150 000 m3 zemního plynu,to je celková roční/dle
předložené projektové dokumentace / spotřeba pro vytápění instalovaných
plynových zařízení .Pro zjednodušení byla spotřeba ZP z technologie lakovny
zahrnuta do spotřeby celkové pro výpočet emisí.
Použity E.F. pro spalování ZP /příloha č.5 k NV č.352/2002 Sb./.
LAKOVNA

a) Emise ze ZP zahrnuty ve výpočtu kotelny /viz výše/ ze spalovacího procesu .
b) Emise z použitých práškových barev:
Emise z provozu lakování
TZL
I když z provozu dochází ke vzniku a úniku TZL , není předpoklad úniku
většího množství těchto škodlivin /uzavřený okruh/ formou fugitivních emisí .
VOC
Pokud se jedná o výpočet emisí TOL uváděných jako TOC , nutno vycházet
ze seznamu používaných barev /viz specifikace uvedena výše/ a z předložených BL.
Zdrojem TOL jsou především páry z používaných barev , které jsou však
na bázi nízkého obsahu těkavých organických látek v rozsahu od 0,1 do 10 %, v průměru
do 5 %. Protože provoz neobsahuje zařízení na omezení emisí TOL lze konstatovat únik
za rok v průměru 5 % z projektované spotřeby / NH 4t za rok / celkem 200 kg
TOC.
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Z maximálního množství barev při max. obsahu TOL 10% uvedeného u barvy
E 2114 by maximální množství z bilance dosáhlo CELKEM 400 kg TOC / rok.
pro ruční odmašťování
CELKOVÁ ROČNÍ PROJ. SPOTŘEBA OL z odmašťování je menší jak 0,6 tuny .Jde o
vodné roztoky tenzidů a aminů.Odmaštěním bude kontaminována pouze provozní voda.
ODMAŠŤOVACÍ KABINA

Výsledky RS - Provedený výpočet imisních hodnot v referenčních bodech při provozu

záměru dokládá jejich úroveň značně pod hranicí povolených hodnot.

B.III.2

ODPADNÍ VODY

PŘÍPRAVA STAVBY, VLASTNÍ STAVBA
Při provádění stavby záměru nevznikají odpadní vody.

PROVOZ ZÁMĚRU

Při zámečnické výrobě nevznikají odpadní vody.
V prostoru práškové lakovny , na úseku přípravy povrchů (odmašťovací box) budou
produkovány slabě znečištěné odpadní vody v množství 0,3 m3/směnu.
Odmašťování vysokotlakým ostřikem recyklovaným horkým vodným
roztokem s přisáváním 3% roztoku odmašť. přípravku .Oplach čistou
studenou vodou-ofuk tlakovým vzduchem.Odsávací stěna s
odloučením vody –vzduch není kontaminován proto vracen zpět do
haly.
Tyto vody budou čištěny v čistírně odpadních vod, umístěné na pracovišti.
V lakovně vodní hospodářství-retenční nádrž 3m3-zpětné vracení vyčištěné lázně do
odmašťovacího boxu.Výkon čištění cca 1-2 m3 za den.. V retenční jímce vložen dvojitý
lamelový odlučovač RL a kalu.Z retenční jímky se bude odpadní voda nasávat do
dsikontinuálně pracující ČOV QUINS DS1P.Kontaminanty z vody se naváží na bentonitový
kal který se oddělí sedimentací a filtrací. Vyčištěná voda se bude vypouštět do
kanalizace.Vyschlý kal/6kg/ m3 s cca 5% RL se bude likvidovat odbornou firmou.
Odpadní vody splaškové a dešťové ze zpevněných ploch a střech objektů budou napojeny na
splaškovou a dešťovou kanalizační stoku průmyslové zóny Polná.
Odpadní vody z kotelny nebudou chemicky znečištěny.
Pro odvedení odpadních vod z areálu výrobního závodu navržena :
a) splašková kanalizace, kterou budou odvedeny splaškové vody ze závodu do nově
vybudované splaškové kanalizace průmyslové zóny – stoky AS DN 300.
b) dešťová kanalizace, kterou budou odvedeny dešťové odpadní vody ze střech objektů do
nově vybudované dešťové kanalizace průmyslové zóny – stoky AD DN 500.
c) podchycení dešťových odpadních vod z manipulačních ploch a jejich svedení na odlučovač
ropných látek AS-TOP 15 VFS, AS-TOP 20 VFS. Předčištěné vody napojit do navržené
dešťové kanalizace v areálu závodu.
Gravitační koalescenční ORL AS TOP 15, 20 VFS je navržen na výpočtový průtok do
15 a 20 l/s.
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Pro běžné znečištění dešťových OV úkapy RL na komunikacích se předpokládá max. 25 mg
NEL/l.
Dodavatel technologie ORL firma ASIO, spol. s r.o. Brno garantuje hodnoty znečištění OV
na výstupu z ORL nižší než 0,2 mg NEL/l.
Dešťové OV , které budou předčištěny na ORL a sorpčním filtru budou ředěny
dešťovými OV svedenými ze střech nově navržených objektů.
Hydrotechnický výpočet maximální zbytkové koncentrace RL vypouštěných do
dešťové kanalizace :
NEL vyp = 15 * 0,2 + 20 * 0,2 + 138,5 * 0+ 31,6 * 0
= 0,03 mg NEL/l
15 + 20 + 138,5+31,6
Kvalita vypouštěných dešťových OV bude s rezervou splňovat stanovené ukazatele a
hodnoty přípustného znečištění vod ve smyslu nařízení vlády č. 82/99 Sb. (tab.3).

B.III.3 ODPADY

Obecně pro celý průběh realizace záměru – Celé provádění stavby i vlastní provoz záměru
musí být v souladu se zákonem č.383/2008 Sb., o odpadech v platném znění a jeho
prováděcích předpisů, Katalogu odpadů vydaného vyhláškou č.381/2001 Sb., a vyhláškou
č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Musí být zajištěno odstranění
všech odpadů a nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona
č.383/2008 Sb., o odpadech.
Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady dle
požadavků zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů především jejich
minimalizace.

ODPADY při likvidaci záměru (po ukončení provozu záměru ) - nejsou uvažovány, neboť
nejde o závažné nebezpečné látky, nebo zvláštní stavbu,ale běžnou stavbu ze železobetonu,
Stavebních materiálů a oceli s běžným instalačním a ostatním materiálem a likvidace
v pokročilém systému nakládání s odpady by neměla být v budoucnu u podobných staveb
problematická s větším vlivem na zhoršení okolního ani ostatního životního prostředí
včetně z dopravy.Zbytkové materiály,suroviny a chemikálie se do likvidace při ukončené
činnosti provozu záměru neuvažují,budou jistě odlišného složení a charakteru než dnes a měli
by být na minimu.
PŘÍPRAVA STAVBY,PROVÁDĚNÍ STAVBY

Odpady vzniklé při stavbě záměru budou řešeny v rámci platného stavebního povolení, dle
schválené PD.
Předpokládaný seznam odpadu při realizaci stavby.
Kód Název odpadu Kategorie
150101 Papírové a lepenkové obaly O
150102 Plastové obaly O
150104 Kovové obaly O
150105 Kompozitní obaly O
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N
150202 Čistící tkanina N
170101 Beton O
170102 Cihly O
170103 Keramické výrobky O
170104 Sádrová stavební hmota O
170106 Směsi betonu, cihel a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky N
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170201 Dřevo O
170202 Sklo O
170203 Plasty O
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 O
170400 Kovy, včetně jejich slitin O
170411 Kabely neuvedené pod 170410 O
170504 Zemina a kamení neuvedené pod 170503 O
200301 Směsný komunální odpad O
200304 Odpad ze septiků a žump O

Seznam odpadů bude s úplností tvořen až při realizaci stavby. Větší množství NOD
se nepředpokládá. Zájmem dodavatele i odběratele stavby jsou minimální náklady stavby, už
proto bude množství odpadu minimální. Jak uvedeno výše , původce odpadů musí vzniklý
odpad likvidovat zákonným způsobem. Dodavatel stavby a subdodavatelé budou s
odpadem nakládat jako původci,protože jim to ukládá zákon o odpadech.
Dodavatel musí zajistit manipulaci s odpadem podle platných předpisů. Zejména se
jedná o likvidaci odpadu se zbytkovým odpadem škodlivin označených „N.
Dodavatel stavby musí dále zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů na
staveništi s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy nutno tuto kontaminovanou
zeminu ihned vytěžit a uložit do kontejneru a nebo vyvézt na příslušnou skládku tohoto
odpadu.
Odpady při provádění stavby budou registrovány a dodavatel stavby předloží ke
kolaudačnímu řízení doklad o likvidaci vzniklých odpadů.
PROVOZ ZÁMĚRU

Množství odpadů při provozu bude minimální a minimalizováno dle povinností zákona
o odpadech .
Předpokládané množství odpadu vznikající při provozu výroby :
Přehled odpadů, kategorizace (Vyhláška MŽP ČR 383/2001)
Číslo
Název druhu odpadu
Měr. Množství Kateg.
odpadu
jedn. za rok
080111 Odpadní barvy a laky obsahující org. Rozpouštědla
t
0,020
N
nebo jiné nebezpečné látky
120105 Plastové hobliny, třísky a odřezky
t
0,080
O
120109 Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující
t
0,250
N
halogeny
120118 Kovový brusný kal obsahující oleje
t
0,460
N
120120 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály
t
0,670
N
obsahující nebezpečné látky
130113 Odpadní hydraulické oleje
t
0,200
N
130507 Zaolejovaná voda z odlučovače oleje
150101 Papírové a lepenkové obaly
t
4,400
O
150102 PET obaly – barevné netříděné
t
0,400
O
150102 PE folie – plastové obaly
t
1,570
O
150106 Směsné obaly
t
0,850
O
150111 Kovové obaly obsah. nebezp.o výplňovou složku
t
0,040
N
150202 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a
t
0,100
N
ochr. oděvy znečištěné nebezp. látkami
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170405 Železo a ocel
t
9,000
O
200102 Sklo
t
0,990
O
200103 Drobné plastové předměty
t
0,150
O
200121 Zářivka nebo ostatní odpad s obsahem rtuti
t
0,170
N
200301 Směsný komunální odpad
t
7,900
O
Kapalné odpady
Jednotlivé kapalné odpady (hořlaviny III.-IV.tř.) budou shromažďovány odděleně na
vyhrazeném místě ve skladu odpadů.
Upotřebený hydraulický olej, řezné emulze – viz olejové hospodářství
(ČSN 650201 – Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu skladování a manipulaci). Sklad
kapalných odpadů je řešen obdobně jako příruční sklad olejů .
Pevné odpady z provozu
Jednotlivé pevné odpady z provozu výrobního závodu budou shromažďovány v místě jejich
vzniku, a ukládány odděleně dle druhů v příslušných sběrných nádobách umístěných ve
skladu odpadů.
Odpady z výroby jsou tříděny a ukládány do PE kontejnerů rozměru 120/120/150 mm - 4 ks
označené identifikačním listem odpadu.
Uzavíratelný , přestřešený sklad odpadů navazuje na manipulační plochu.
Směsný komunální odpad – samostatný kontejner umístěný ve skladu odpadu.
Sklad kovového odpadu - přístřešek :
- 2 x kontejner (5x2 m) na kovový šrot, špony
- 2 x kontejner (5x2 m) na zbytkový kovový materiál (odřezky, trubky, plechy)
Obecně k nakládání s odpady :
Odpady budou shromažďovány v souladu s § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady, zejména je kladen důraz na :
- shromažďovací prostředky odpadů budou speciální kontejnery, nádoby a obaly
- odlišení shromažďovacích prostředků ( barevně nebo popisem)
- zabezpečení před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením
- zabezpečení před nežádoucím smícháním s jinými druhy odpadů
- zabezpečení před nežádoucím ohrožením zdraví lidí a životního prostředí (průmyslová
betonová podlaha odolná proti olejům a chemikáliím.
Odpady budou shromažďovány max. po dobu 1 roku, poté budou předány k využití či
odstranění oprávněné právnické či fyzické osobě bez ohledu na množství odpadu v nádobě.
Před zahájením provozu požádá provozovatel společnost MIVOKOR s.r.o. Polná o souhlas
k nakládání s nebezpečnými odpady.

B.III.4

OSTATNÍ (hluk,vibrace,záření,zápach- zdroje - množství a omezení)

HLUK:

Likvidace provozu /záměru/ - obdoba s čl. B.II.4 tohoto OZN v rámečku.Hluk není v tomto
OZN při likvidaci záměru popsán ani řešen.
Při budoucí likvidaci objektu se jedná především o demoliční práce přízemních objektů a
demontážní práce strojního zařízení,které nejsou významným zdrojem hluku .Dojde k
odvozu stavebního materiálu a stavební sutě. Vzhledem k jejich krátkodobé existenci a
zvláštním opatřením /například likvidace mimo noční dobu/,není hluk při této likvidaci
nadmíru obtěžující obyvatele v okolí stavby,která je na okraji města v průmyslové zóně.
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PŘÍPRAVA STAVBY, PROVÁDĚNÍ STAVBY,

Obdoba s čl. B.III.1 OVZDUŠÍ.
Při stavbě jde o běžný postup prací a vzhledem ke klasickému průběhu výstavby,běžné
středně náročné stavby jde o normální koordinovaný průběh odvislý od technologie
výstavby dodavatele.
Při skrývce jde o provoz bagru a odvoz zeminy NA.Hluk z odvozu zeminy a od bagru
budou vždy krátkodobé .
Při výstavbě se bude hluková zátěž měnit dle druhu vykonávané stavební činnosti, bude
závislá na počtu a typu nasazených stavebních mechanismů. Představuje relativně
krátkodobou expozici .
Při úpravě terénu bude největší hluk od rypadla ,udává se hodnota mezi 80 – 95 dB(A) ve
vzdálenosti 5m od stroje. Dále bude používáno nákladních vozidel kde se hluk pohybuje mezi
70-82 dB(A) ve vzdálenosti 5m, kolový jeřáb s obdobnou hladinou hluku.
Pro období výstavby je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanovena
LAeq = 65 dB v době od 700 do 2100 hod.
Při uvažované maximální průměrné hodnotě hluku strojů
rypadlo 95 dB(A)je ve vzdálenosti 30 m je útlum hluku na hodnotu 65 dB(A).
NA
85 dB(A)je ve vzdálenosti 10 m je útlum hluku na hodnotu 65 dB(A).
Tyto hladiny ak. tlaku jsou v povoleném limitu a vzdálenosti pracovních strojů jsou
minimální při dosažení povolených hodnot ve vztahu k uvažovanému chráněnému objektu.
Jediným objektem v blízkosti stavby , kde může dojít k mírnému překročení stanoveného
limitu je objekt ubytovny PLEAS .Proto budou práce probíhat pouze mimo noční dobu.
Při zemních pracích /vrtání hloubení základů a hutnění / a přemístění zeminy je situace
obdobná.
Zvýšený hluk proto ovlivní okolní životní prostředí pouze minimálně.
Výpočet proto není pro období výstavby proveden.
PROVOZ ZÁMĚRU

Hlučnost z technologie nebude mít vzhledem k použití strojů uvnitř haly a situování areálu a
jeho značné vzdálenosti od obytné zástavby znatelný vliv na okolní prostředí.
Hluk vnitřního pracovního prostředí, které se posuzuje a řídí hygienickými předpisy pro
pracoviště , se bude provozovat v souladu s těmito předpisy a průběžně dle případných
připomínek hygienických orgánů se doplní a upraví pracovní prostor tak ,aby byl přijatelný
pro zaměstnance.
Nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A.
Ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku LAeq,T v dB(A) ve venkovním prostředí stanoví
součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu.
Tab. 1: Korekce pro stanovení hodnot hluku ve venkovním prostoru
Způsob využití území
Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických
zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení
včetně lázní

1)

Korekce [dB]
2)
3)

4)

-5

0

+5

+15

0

0

+5

+15
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Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní
venkovní prostor
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0

+5

+10

+20

Pro noční dobu se použije další korekce –10 dB s výjimkou hluku z železnice, kde se použije korekce –5 dB.
1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku
s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah,
nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních
vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích s výjimkou účelových komunikací,
a drahách
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na
těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích.
Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu drah.
4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy. Tato korekce zůstává
zachována i po rekonstrukci nebo opravě komunikace, při které nesmí dojít ke zhoršení hlučnosti
v chráněných venkovních prostorech staveb, a pro krátkodobé objízdné trasy.

Záměr:
V rámci předkládaného provozu záměru nedochází ke vzniku zdrojů hluku, které by měly
představovat dodatečnou zátěž pro okolní místa trvalých bydlišť. Záměr je umístěn
v průmyslové zóně k tomu určené a uvažovaný objekt není přímo ve styku s místy určenými
pro bydlení.
Plochou, která je podle funkčního využití a ve smyslu platných předpisů (zákon o
ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. v platném znění, § 30 odst.3) chráněným
venkovním prostorem, vyžadujícím ochranu před vlivy hluku, je ubytovna PLEAS.
Vzduchový kompresor je šroubový v kompaktním provedení-odhlučněný.
Filtračním zařízením bude vybaveno pracoviště svařovny, brusírny , bodovky, leštičky ,
svařovací (bodovací) automaty.
Vzduchotechnika a systém filtrace bude zabezpečen instalováním kapsových filtrů FilterMax
C25, FilterBox, FilterCart Original- mobilní jednotka, Mobilní vysokopodtlaková jednotka 1x
P55I resp. 1x P30I, KITBOX ZEĎ s vracením vzduchu zpět do haly pomocí výfukových
filtračních hadic /garantovaná výstupní koncentrace vzdušniny pro pracovní prostředí .
Nebude vyveden výduch vně haly- bez hluku do okolí.
Zdrojem hluku pro vnější prostředí bude pouze vzduchotechnika .
Ventilátor - mřížka ve výšce cca 8 m nad terénem, plocha emise na střeše LpA = 62-70 dB
Pel = 1,5 kW ,1,9 kW , 4,1 kW-kuchyň
Ventilátory Pel = 2 x 0,6 kW – šatny- hluk zanedbatelný

LpA = 40 dB

Vlastní provoz zámečnické výroby je zdrojem hluku uvnitř pracovišť. Hlučnost zařízení
v pracovních prostorách nepřevýší nejvyšší přípustné hladiny hluku dané ustanovením
Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 502/2000 Sb.
Hlučnost ve venkovním prostředí je eliminována umístěním výroby mezi skladové haly a
provozní budovu.
Hladina hlučnosti LA eq= 85 dB(A) v prostoru zámečnické dílny nebude překročena.
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CELÝ PROVOZ je umístěn ve střední části areálu firmy a výduchy z lakovny ve vzdálenosti
cca 120 m od chráněných venkovních prostorů /ubytovna PLEAS/ Ta je na opačné straně
areálu a je oddělena komunikací,prostorem se zelení a administrativní budovou.

ubytovna PLEAS
Hodnota 70 dB(A)z výduchů ventilátoru se vzdáleností k ubytovně sníží
Klimatizace kuchyň vzdálenost 90 m na 31dB(A) .
Vyhovuje pro denní i noční dobu.
Manipulace s výrobky na paletách a v přepravních koších bude v prostoru výroby prováděna
ručně vedenými paletovými vozíky.
Manipulace se surovinami, komponenty a hotovými výrobky ve skladech bude prováděna
vysokozdvižnými elektrickými vozíky s min. hladinou hluku.
Další činnosti, které budou v objektu provozovny provozovány, a tam používaná zařízení
nebudou zdrojem hlukových emisí přesahujících platné hygienické limity pro venkovní
prostor.
Četnost obslužných vozidel je nevýznamná /10 x NA - LIAZ s návěsem za den 10 x Avia
za den/ což představuje cca 2 NA za hodinu.
Celkové vyhodnocení hluku
S ohledem na situování zdrojů hluku provozovny v uzavřeném areálu a v zóně k tomu
určené a na dostatečnou vzdálenost od nejbližších obytných staveb, nebude mít realizace
záměru a následný provoz zhoršující vliv na stávající hlukovou zátěž chráněných prostorů v
okolí areálu.
VIBRACE-ZÁŘENÍ

Přenos vibrací z provozu posuzovaného záměru do okolního prostředí se nepředpokládá.
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.

B.III. 5 Havárie, rizika

Rizika závažných havárií vzhledem k navrženému použití látek a nutnost prevence závažných
havárií nejsou známa, celý proces povrchových úprav je běžně používaná technologie a není
zdrojem primárních rizik .
Z hlediska zákona o chemických látkách a přípravcích se s těmito látkami v záměru
neuvažuje.
Existence rizika požáru existuje a je řešena v dalším stupni zpracování PD - požárním
posouzením.
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C) ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ v DOTČENÉM ÚZEMÍ
(územní systém ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území , území přírodních parků,
významné krajinné prvky, území historického, kulturního nebo archeologického významu ,
území hustě zalidněná , území zatěžovaná nad míru únosného zatížení , staré ekologické
zátěže, extrémní poměry v dotčeném území)

C.I VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK

Umístění záměru
Posuzovaný záměr má být realizován v okrajové části města Polná, v jihozápadní části
v průmyslové zóně..
Využívání krajiny
Krajinu, kam je situován posuzovaný záměr, lze charakterizovat jako zemědělsko - lesní
s různě velkými sídly, především venkovského typu. Reliéf širšího území má charakter
tektonicky zdvižené plošiny, která byla narušována erozní činností vody, čímž došlo
k vytvoření hlubokých údolí, úpadů a plochých temen. Koryta vodních toků vytvářejí síť
liniových prvků, které jsou často umocněny břehovými a doprovodnými porosty. Dalším
významným liniovým prvkem v krajině jsou komunikace různého typu, které jsou často
doplněny stromořadími.
Území s menším sklonem jsou využívána především pro zemědělskou výrobu, kde jsou na
orné půdě pěstovány krátkověké agrocenózy. Trvalé travní porosty jsou zastoupeny spíše
výjimečně. Na prudších svazích jsou lesní porosty, převážně se změněnou druhovou skladbou
ve prospěch nepůvodního smrku.
Přírodní podmínky a zdroje
Geomorfologicky je zájmové území součástí geografické provincie Česká vysočina,
subprovincie Česko-moravská soustava, oblasti Českomoravská vrchovina, celku
Hornosázanská pahorkatina, podcelku Havlíčkobrodská pahorkatina, okrsku Chotěbořská
pahorkatina.
Geologické a pedologické poměry

Širší řešené území má poměrně pestrou geologickou stavbu. Významně jsou zde zastoupeny
pararuly a amfibolity, doplněné sprašovými hlínami, granodioritem a porfyrickým amfibolem.
Při vodních tocích jsou zastoupeny fluviální, převážně písčitohlinité sedimenty.
Klimatické charakteristiky

V roce 1971 bylo E. Quittem zpracováno klimaticko-geografické členění Československa, ve
kterém vymezil na našem území tři základní klimatické oblasti – teplou, mírně teplou a
chladnou. Řešené území se nachází v mírně teplé klimatické oblastí MT3. Průměrná roční
teplota udávaná stanicí v Přibyslavi je 6,7 °C, průměrný roční úhrn srážek na této stanici je
660 mm.Převládajícími jsou v zájmové oblasti západní a jihovýchodní směry větru. Minimum
v četnosti směrů větru leží ve směrech jižních a severovýchodních. Bezvětří se vyskytuje
s četností 17,03 % časového fondu v roce. Nejfrekventovanější je IV. třída stability ovzduší.
Vítr o rychlosti do 2,5 m/s vane s četností 37,4 % časového fondu v roce.
Obecně zhoršené rozptylové podmínky (I., II. třída stability a bezvětří (calm)), kdy mají na imisní situaci
v přízemní vrstvě atmosféry největší vliv nízké chladné bodové zdroje, lze v oblasti očekávat okolo 54,5 %
časového fondu v roce.
Tabulka: četnost výskytu jednotlivých tříd stability
Třída stability
I. superstabilní

Vertikální
teplotní gradient
γ < -1,6

Popis
silné inverze

Typická četnost
výskytu
5 – 10 %
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běžné inverze
slabé inverze, izotermie
dobré rozptylové podmínky
rychlý rozptyl znečišťujících látek

II. stabilní
- 1,6 ≤ γ < -0,7
III. izotermní
- 0,7 ≤ γ < 0,6
IV. normální
0,6 ≤ γ ≤ 0,8
V. konvektivní (labilní)
γ > 0,8

10– 25 %
25 – 35 %
30 – 40 %
5 – 15 %

S

25.00

SZ

SV

20.00

16.12

15.00

9.13
10.00

6.13
5.00

Z20.12

12.13

V

10.13

0.00

9.12
17.13

JV

JZ

J

Větrná růžice:
Směr
%
h/r
h/<
m/s
1.7
5
11
Celkem

S
7.00
613
13.6

SV
4.00
350
7.8

5.54
3.06
0.53
9.13

4.53
1.38
0.22
6.13

Po l n á
V
JV
8.00
15.00
701
1314
15.6
29.2
6.10
3.47
0.56
10.13

6.82
7.44
2.87
17.13

J
6.99
612
13.6

JZ
10.00
876
19.5

Z
17.99
1576
35.0

SZ
13.99
1226
27.2

5.95
2.74
0.43
9.12

8.48
3.29
0.36
12.13

9.76
8.72
1.64
20.12

7.29
6.80
2.03
16.12

CALM
17.03
1492
33.2
Celkem
54.46
36.90
8.64
100.00

Tabulka: větrná růžice s celkovým vyobrazením
Dle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se
zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2006 vydané ve věstníku MŽP č. 4 z dubna
2008 patří oblast Polná mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Hydrologické poměry

Hlavním vodním tokem odvodňujícím širší území je Šlapanka, protékající Polnou
v jihoseverním směru. Do ní se vlévá několik vodních toků. Jeden z těchto přítoků –
Ochozský potok . Na všech vodních tocích v širším území jsou četné rybníky.
Biogeografická charakteristika území

Charakter bioty (flóry a fauny), a tím i její hodnota z hlediska biodiverzity, je podmíněn
geografickou polohou, charakterem trvalých ekologických podmínek a v kulturní krajině i
druhem a intenzitou vlivů činnosti člověka. Z hlediska biografického členění ČR (M. Culek a
kol., 1996) se zájmové území nachází na rozhraní dvou bioregionů – Velkomeziříčského a
Havlíčkobrodského. Oba bioregiony náleží do Hercynské podprovincie.
Původní vegetací v širším území byly různé typy dubových bučin a bučin. Jednalo se
především o dubové bučiny (Querci-Fageta), typické dubové bučiny (Querci-Fageta typica),
jedlodubové bučiny (Fageta abietino-quercina), holé bučiny (Fageta paupera) a typické
bučiny (Fageta typica).
Jelikož je území dlouhodobě osídleno, došlo k významným změnám vegetačního krytu a
původní společenstva se nezachovala.
V zemědělské krajině je z ptáků zastoupen především bažant obecný (Phasianus colchicus) a
skřivan polní (Alauda arvensis). Jako potravní základna slouží pole především běžným
druhům dravců, zaletujících sem z hnízdišť buď v sousedících lesích - káně lesní (Buteo
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buteo) nebo hnízdících i na solitérních stromech nebo ve skupinách stromů - poštolka obecná
(Falco tinnunculus). Travinná vegetace skýtá potravní příležitosti semenožravým druhům
ptáků, jako jsou strnad obecný (Emberiza citrinella), pěnkava obecná (Fringilla coelebs),
vrabec polní (Passer montanus), stehlík obecný (Carduelis carduelis), konopka obecná
(Carduelis cannabina), zvonek zelený (Carduelis chloris).
Z menších savců tu lze předpokládat výskyt například ježka východního (Erinaceus
roumanicus), drobných hlodavců a hmyzožravců a kunovitých šelem.
Územní systém ekologické stability

V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je územní systém ekologické stability
krajiny definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a
nadregionální systém ekologické stability. Základními pojmy používanými v souvislosti s
ÚSES jsou biocentrum, biokoridor, interakční prvek.
Biocentrum je definováno prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb.
jako biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou
existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.
Biokoridor je definován rovněž prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992
Sb. jako území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci,
avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry, a tím vytváří z oddělených biocenter síť.
Interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé
působení ostatních ekologicky významných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní
méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Jde o lokality zabezpečující dílčí, avšak základní
funkce organismů. Často plní v krajině i další funkce (protierozní, krajinotvornou, estetickou).
Podle významu jednotlivých prvků skládajících systém, dělíme ÚSES na nadregionální,
regionální a lokální.
Město Polná má zpracovaný a schválený územní plán (zpracovaný ateliérem Hrůša a Pelčák)
a jednu jeho změnu, v němž byl vymezen i územní systém ekologické stability. Záměr je
situován do údolí Ochozského potoka, na kterém je vymezen lokální biokoridor. Nejbližší
lokální biocentrum je vymezeno na Podhorském rybníku.
Zvláště chráněná území
Za zvláště chráněná se podle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, vyhlašují území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo
jedinečná.
Natura 2000

Je dle § 3, odst. 1, písm. p) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, celistvá evropská
soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště
a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany
nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena
ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají smluvní ochranu (§ 39
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění) nebo jsou chráněny jako zvláště chráněné území (§
14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění).
Památné stromy

Zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění, umožňuje vyhlášení mimořádně významných
stromů, jejich skupiny a stromořadí za památné stromy. (§ 46, odst. 1).
Přírodní parky

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v § 12 odst. 1 definuje
pojem krajinného rázu. Na základě § 12 odst. 3 zákona může orgán ochrany přírody k ochraně
krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není
zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, zřídit obecně závazným právním předpisem
přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení,
poškození nebo rušení stavu tohoto území.
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Významné krajinné prvky

V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, mají
zvláštní postavení významné krajinné prvky (VKP) - ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení
její stability (§ 3 písm. b). Významnými krajinnými prvky jsou obecně lesy, rašeliniště, vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy (tzv. VKP ze zákona) a dále jiné části krajiny, které
příslušný orgán ochrany přírody zaregistruje podle § 6 zákona (tzv. registrované VKP).
V řešeném území, ani v širším území nebyl podle § 6 zaregistrován žádný VKP. Významné
krajinné prvky jsou dle § 4 odst. 2 výše uvedeného zákona chráněny před poškozováním a
ničením. Využívat je lze pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení
nebo oslabení jejich ekostabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození
nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologickostabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu
ochrany přírody.

C.II STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SLOŽEK ŽP v území, které budou
pravděpodobně významně ovlivněny

Záměr se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny.
V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není součástí žádného
zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné
oblasti, v uvedeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní
rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky. Posuzovaný záměr nezasahuje
do žádného registrovaného významného krajinného prvku.
V dotčeném území se nepředpokládá výskyt staré ekologické zátěže,neboť jde o pole
pravidelně obdělávané bez jakýchkoliv jiných předchozích staveb a činností.Území neleží
v zátopové oblasti, území neleží v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje.
V posuzovaném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na
proveditelnost navrhovaného záměru.
Předkládaný záměr je v území, které je uzemním plánem sídelního útvaru určeno k využití
jako průmyslová zóna. V posuzované lokalitě není žádný VKP registrovaný orgánem ochrany
přírody.
V zájmovém území není ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění, vyhlášeno žádné území soustavy Natura 2000. Nejbližším územím
náležejícím do soustavy Natura 2000 je evropsky významná lokalita Šlapanka a Zlatý potok
(CZ0613332), která začíná zhruba 2 km severovýchodně od řešeného území.
Ve vlastním zájmovém území nejsou žádné neobnovitelné přírodní zdroje zastoupeny.
Rovněž nejsou dokladovány přírodní zdroje a ložiska nerostných surovin přímo v zájmovém
území záměru.
Flóra a fauna
Realizace posuzovaného záměru povede k likvidaci vegetace pouze na poli,které není
v poslední době obdělávané.Nesídlí zde žádní chránění živočichové.
Krajina a krajinný ráz
Posuzovaný záměr má být realizován v okrajové části města Polná. Architektonický výraz
stavby preferuje jednoduché tvary, jasné linie a klasické povrchové materiály. Použité
výrazové prostředky - prosklená hliníková stěna vstupního bloku v kontrastu s jemnou
strukturální omítkou plných ploch. Ke stavbě přiléhají stávající zpevněné manipulační a
parkovací plochy . Volné plochy v okolí stavby budou zatravněny.
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Vzhled krajiny tedy nebude významně ovlivněn.
ÚSES
V blízkosti posuzovaného záměru je na Ochozském potoce vymezen lokální biokoridor. Úsek
toku v blízkosti dotčeného území je zatrubněný a neplní funkci lokálního biokoridoru.
Posuzovaný záměr se nachází v dostatečné vzdálenosti od vodního toku – nádrže PEKLO za
tratí,kopcovitým terénem a lesem a nemůže ohrozit jeho případnou revitalizaci a vytvoření
funkčního biokoridoru.
Realizace záměru nebude mít negativní vliv na žádné zvláště chráněné území.
Lokality soustavy Natura 2000
Realizace záměru nebude mít negativní vliv na žádné území soustavy Natura 2000, neboť se v jeho
blízkosti žádné nenachází.

Ochranná pásma
V posuzované lokalitě se nenachází ochranné pásmo.
Jiné charakteristiky životního prostředí
S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány.
Hmotný majetek
Stavba se bude nacházet na pozemcích ve vlastnictví fy MIVOKOR . Realizací záměru
nebude dotčen hmotný majetek jiných osob.
C.III CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŔEDÍ v dotčeném území
z hlediska jejich únosného zatížení

Kvalita životního prostředí na lokální úrovni je daná funkčním využitím území.
Stav životního prostředí v okolí záměru odpovídá charakteru průmyslové zóny v souladu
s Územním plánem sídelního útvaru města Polná.
Stav životního prostředí týkající se bezprostředně souvisejících objektů je především
z hlediska imisní zátěže podrobněji komentován v části B.III.1 OVZDUŠÍ tohoto OZN a dle
RS předkládaného oznámení nebudou výrazně zvýšeny imisní koncentrace a pohybují se
značně pod stanoveným limitem. Hluk není v okolí záměru při provozu nadměrný.
Předložený záměr svými dopady do jednotlivých složek životního prostředí výrazněji
neovlivní stávající parametry životního prostředí.

D) ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU

NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ZIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU na obyvatelstvo
a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti (z hlediska
pravděpodobnosti,doby trvání frekvence a vratnosti)
PŘÍPRAVA STAVBY , VLASTNÍ STAVBA ,likvidace

Větší vliv na životní prostředí a na obyvatelstvo se během přípravy stavby
nepředpokládá při dodržování všeobecných bezpečnostních a požárních předpisů pro
celý průběh přípravných prací a provádění stavby a v budoucnu včetně likvidace stavby.
Jedná se o běžnou drobnou stavbu a rekonstrukci v areálu a průmyslové zóně, používající
klasické výrobky, při které vzniká i NOD a která bude mít omezenou dobu trvání. Z tohoto
důvodu nebude mít příprava stavby,stavba a její budoucí likvidace vliv na zdraví a významně
neovlivní okolní životní prostředí .
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Zvýšení hluku a zvýšení emisí z dopravy při stavbě budou pouze krátkodobé a závislé na
organizaci a postupu prací. Podstatná část bude probíhat uvnitř areálu bez vlivu na okolní
prostředí. Hlavním faktorem, který krátkodobě ovlivní životní prostředí v únosné míře je
doprava materiálu a odpadů při odvozu a dovozu materiálu z a do místa stavby. Množství
odpadů (OOD i NOD ) při přípravě a výstavbě bude minimální a bude s ním nakládáno
v souladu s platnými předpisy.
Proto není charakter předpokládaných vlivů záměru v OZN
/ příprava STAVBY, STAVBA a likvidace/ uveden, popsán ani vyhodnocen ve vztahu
vlivů na obyvatele.
PROVOZ ZÁMĚRU

Dle výše uvedeného a popsaného provozu záměru se nepředpokládá možnost závažného
poškození okolního životního prostředí a veřejného zdraví.
D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika - vliv na obyvatelstvo - obecně

Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem by se ve vztahu k ohrožení zdraví obyvatelstva
mohly projevit v následujících oblastech:

 znečištění ovzduší
V souvislosti s uvažovaným záměrem by mohly být negativní vlivy na zdraví obyvatel způsobeny
změnou čistoty ovzduší z technologie výroby objemem emisí a existencí pachů.
 hluk
Vliv hluku- Znamená zatížení okolí z výduchů , z provozu strojů a dopravy.
Nadměrný hluk se může projevit na zdraví obyvatel akutním nebo chronickým poškozením
sluchového orgánu,znamenající např. funkční poruchu vnímání a zhoršeného rozlišování zvukových
signálů, poruchu motorických a psycho motorických funkcí,poruchy emocionální rovnováhy a
projevy subjektivního obtěžování apod.
 havarijní stavy – například požár surovin a výrobků – požárem vznikne znečištění ovzduší nad
povolené hodnoty.

Vlivy na obyvatelstvo
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou
dokladována v tomto oznámení. Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno
charakterizovat s ohledem na jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu.
Z hlediska vlivu na ovzduší je možné konstatovat, že v době provozu zdroje nebude
provoz z hlediska emisí znečišťujících látek a hlukového znečištění zatěžovat své okolí nad
stanovenou mez. /viz příloha RS/.Zdravotní rizika nevzniknou.
Místo záměru se nachází v průmyslové zóně města Polná.
Použitá technologie záměru je v souladu se směrnicí k průmyslovému využití sídelního
útvaru města Polná - viz stanovisko města k záměru příl.č.3 OZN.
Negativní vliv na obyvatelstvo se tedy vlivem provozu záměru tedy z těchto důvodů
neuvažuje .
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V sociálně ekonomické oblasti jde o významný zdroj pracovních míst a tento záměr je
možností obnovení a rozšíření některých pracovních míst,což je příznivé ovlivnění
obyvatelstva.
Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
V hodnoceném území se projeví vliv provozu v navrženém areálu firmy MIVOKOR minimálně – viz
výše uvedené.
Rozsah negativních vlivů je vymezen rozsahem stavby, navazující automobilovou dopravou a
ovlivněním jednotlivých složek životního prostředí provozem. Mezi nejvýznamnější vlivy lze řadit tyto
charakteristiky:
- ovlivnění kvality ovzduší dopravou
- vlivy na hlukovou situaci - doprava
- vlivy na půdu -zábor ZPF
- vlivy na floru-faunu krajinný ráz území
Ve všech uvedených charakteristikách jsou důsledky realizace záměru hodnoceny jako lokálně
významné, ale akceptovatelné . V ostatních složkách a charakteristikách životního prostředí jsou vlivy
hodnoceny jako nízké či velmi nízké, případně objektivně neprokazatelné..

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
VLIV NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Záměr realizace je umístněn v dostatečné odstupové vzdálenosti od nejbližší obytné
zástavby.
V okolí záměru se budou vyskytovat nevýznamné emise NO2 a CO uvolněné jako
produkt spalování zemního plynu a malé emise VOC z lakovny . Jisté, též nevýznamné
znečištění ovzduší způsobí dopravní technika prachem (zásobování, osobní doprava).
Ovzduší a klima předmětného území nebude negativně ovlivněno nad únosnou mez.
Dle závěru zpracovatele rozptylové studie nebude navrhovaný záměr znamenat nadměrnou
zátěž ovzduší. Za předpokladu provozování zdroje s patřičnou technologickou kázní je možné
záměr považovat pro dané území za únosný.
U předmětného záměru bude dle platné legislativy nutné provést autorizované měření emisí
v rozsahu podle rozhodnutí KÚ Kraje Vysočina. Technologický zdroj znečišťování ovzduší
/SZ/prášková lakovna paří mezi vyjmenované podle vyhlášky č.509/2005 Sb. Zařazení do
kategorie středních zdrojů znečišťování ovzduší vyplývá i z jmenovitého instalovaného
tepelného výkonu instalovaných hořáků v kotelně.
Ověření skutečných emisí ve zkušebním provozu bude i podmínkou navrženou v OP k
povolení stavby a provozu zdroje znečištění ovzduší.
POPIS UVEDENÝCH ŠKODLIVIN OBECNĚ:

Oxidy dusíku - Směs vyšších oxidů dusíku (především je to však NO a NO2) se označuje jako
nitrozní plyny.
Oxid dusičitý-NO2 - Má především účinek iritační. Koncentrace 5 ppm (9,4 mg/m3) je cítit,
10-20 ppm (18,8-37,6 mg/m3) dráždí sliznici až po delší době, 60 ppm(128,8 mg/m3) ihned
zřetelně dráždí a pobyt v koncentraci 100-150 ppm (tj. 188-282 mg/m3) po dobu 30-60 min.
je životu velmi nebezpečný. Vlastní akutní otrava může probíhat několikerým způsobem
(stavem):
- dráždivý( iritační) – nejobvyklejší, projeví se až edémem plic nebo pneumonií.
Někdy dlouhá doba latence.
-zvratný (reversibilní) - dechové obtíže,cyanoza, zvracení, závratě, spavost,
bezvědomí, v krvi je methemoglobin.
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-šokový- vyjímečný po masivní exposici. Vyvíjí se obraz šoku s možností zástavy
dechu, křeče a smrt.
-kombinovaný- společné variace výše uvedených typů.
Oxid dusnatý – NO - přechází za normálních teplot vzduchu na NO2 a toxikologicky se proto
obvykle shrnuje s NO2 do popisu účinku nitrózních plynů. Podle některých pramenů má oxid
dusnatý přímý vliv na ústřední nervstvo, vede ke tvorbě nitrosylhemoglobinu a
methemoglobinu a po větší expozici je zřetelná cyanosa. Je pravděpodobně karcinogenní .
Oxid uhelnatý-CO - Toxikologie tohoto bezbarvého plynu ( bez zápachu ) je velmi
dobře známá,neboť se jedná o nejrozšířenější jed vůbec. Má na svém kontě největší počet
obětí v průběhů lidské historie. Vzniká předevší m při nedokonalém spalování uhlíkatých
látek a jeho průmyslová emise do ovzduší je vyšší než emise všech ostatních látek s výjimkou
oxidu uhličitého. Podle povahy CO jako jedu relativně nekumulativního a také podle
působení v organismu může způsobit akutní otravu v důsledku exposice vysoké koncentraci
plynu, ale chronická otrava je sporná. Toto se vztahuje na jeho hlavní účinek, nikoliv již na
účinky doprovodné, jak je uvedeno dále. Hlavním účinkem CO je blokáda krevního barviva,
tvorba karboxyhemoglobinu a tím vznikající anoxemie. Obdobný je jeho účinek např. na
myoglobin a jiné tetrapyrolové látky. Řada enzymů obsahující stopové kovy mění účinkem
CO aktivitu.
TZL- prašnost (partikulární znečišťující látky-aerosol)
Největší nebezpečí představují nejjemnější prachové podíly, které setrvávají v horních
vrstvách troposféry mnoho dní , ve stratosféře řadu let . Tyto prašné mraky by mohly
v budoucnu způsobit pokles přízemní teploty zemské atmosféry. Z hygienického hlediska
jsou nejnebezpečnější částice menší než 0,2 mikrometru, které mohou vnikat hluboko do
dýchacích cest, až do plicních alveolů ( respirabilní podíl).
Těkavé látky-VOC jsou definované jako organické látky, jejichž tlak sytých par při
teplotě 20 st. C
je roven, nebo vyšší než 0,13 kPa. Tuto podmínku splňuje většina alkanů a alkenů o
nižším
počtu uhlíků než 12, aromátů s 10 a méně uhlíkovými atomy , alkoholů s 6 a méně
uhlíkovými
atomy, aldehydů a ketonů s 8 a méně , monokarboxylových kyselin s 5 a
méně,esterů,aminů a etherů s 9 a méně uhlíkovými atomy. Některé složky VOC ohrožují
ochrannou vrstvu stratosférického ozonu a podporují vytváření skleníkového efektu.
Pro okamžitý účinek na organismy je důležitá doba expozice. Např. 40mg/m3 může být
pro člověka smrtelné již po 5-10 ti minutách.
D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci-doprava

Celkově je vliv hluku na okolí realizace a provozu záměru minimální. Při dodržování
základních povinností bezpečnosti práce a povinností v provozním řádu pracovišť a
základních pravidel přepravy a dopravy vozidel na komunikacích nebude zdraví obyvatel ani
zaměstnanců negativně vlivem hluku z provozu záměru ovlivněno.

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody,půdu a horninové prostředí
VLIV NA ČISTOTU VOD

Technologická voda
Ke znečištění vod z výroby od výrobních strojů a použité technologie zpracování
nevznikne.Použité řešení oplachu výrobků na bázi vodou ředitelných roztoků a způsob
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čištění ,separace a odvoz znečištěného sedimentu je řešen odpovídajícím způsobem na
současné úrovni techniky.
Dešťová voda
Charakter odvodnění oblasti z širšího pohledu nebude ovlivněn. Odvedení dešťových vod
zůstane řešeno stávajícím způsobem, lokalita je zpevněná, v rozšířeném technologickém
procesu nebudou používány takové prostředky (chemické látky), které by mohly ohrozit
prostředí. Realizace záměru nebude mít negativní vliv na čistotu vod..
VLIV PRODUKCE ODPADŮ

Vzniklé odpady z provozu záměru nebudou ve větším množství,neboť jde o využití
suroviny.Množství NO bude minimální,běžný v malém podniku vzniklý obsluhou strojů a
obvyklým provozem.
Půda a horninové prostředí nebude provozem záměru ovlivněny.
D.I.5 Vlivy na faunu,flóru,ekosystémy a krajinu
ZAČLENĚNÍ STAVBY, FAKTORY POHODY:

Uvedené vlivy nebudou realizací záměru ovlivněny.
Vegetace je tvořena v současnosti polní hlinitou plochou po sklizní a před
obděláváním, není zde přímé ochranné pásmo vzrostlé vegetace kolem uvažovaného místa
stavby záměru .
Krajina nebude z širšího pohledu ovlivněna. V rámci průmyslové zóny bude na ploše
k výrobní činnosti tomu určené , odpovídající využití území bez přímého vlivu na stávající
krajinné systémy.

D.I.6

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Nebudou stavbou ani provozem záměru ovlivněny.
Předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního prostředí neměl
výrazněji ovlivnit stávající parametry životního prostředí.

D.II ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah vlivů v zájmovém území je zvolen ve vztahu k životnímu prostředí na základě
zjištěných skutečností .
Lokalita je součástí zóny průmyslové výroby,realizace záměru přispěje k rozšíření výrobní
lokality a kladně ovlivní faktor pohody ve vztahu k vytvoření pracovních příležitostí ve městě
a přemístění do přemístění z centra města do průmyslové zóny bylo žádoucí a nutné.
Charakter provozu nevykazuje výrazné negativní dopady na složky životního prostředí.
Vzdálenost od obytné zóny je dostatečná a zároveň vykazuje dobré komunikační
napojení pro přísun surovin i odvoz hotového výrobku.
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Vymístěním stávajícího provozu z centra města dojde ke značnému zlepšení všech složek
životního prostředí.
Hodnocení významnosti vlivů dle jejich velikosti

Hodnotícím kriteriem významnosti vlivu je velikost předpokládaného vlivu, proto je
provedeno zhodnocení významnosti vlivů dle velikosti:
významný nepříznivý vliv
nepříznivý vliv
nevýznamný až nulový vliv
příznivý vliv

-2
-1
0
+1

Tabulka č.6
Položka Hodnocený vliv
1
Změny v čistotě ovzduší
2
Změna mikroklimatu
3
Změna kvality povrchových vod
4
Změna kvality podzemních vod
5
Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě
6
Ovlivnění režimu podzemních vod – změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny
7
Zábor ZPF
8
Zábor PUPFL
9
Vlivy na čistotu půd
10
Projevy eroze
11
Svahové pohyby a pohyby vzniklé poddolováním
12
Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
13
Likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les
14
Likvidace, poškození lesních porostů
15
Likvidace, zásah do prvků ÚSES a významných krajinných prvků
16
Vlivy na další významná společenstva
17
Změny reliéfu krajiny
18
Vlivy na krajinný ráz
19
Likvidace, narušení budov a kulturních památek
20
Vlivy na geologické a paleontologické památky
21
Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti
22
Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny
23
Vlivy na rekreační využití území
24
Biologické vlivy
25
Fyzikální vlivy (hluk)
26
Vlivy spojené s havarijními stavy
27
Vlivy na zdraví

Velikost
+1
+1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+1
+1
0
0
0
0
0

Jak vyplývá z výše uvedeného hodnocení, nevykazuje záměr v předmětném území zásadní
problematický negativní předpokládaný dopad.

D.III ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE

Vzhledem k rozsahu a charakteru záměru nelze očekávat žádné nepříznivé vlivy
přesahující státní hranice.
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D.IV CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI ,VYLOUČENÍ ,SNÍŽENÍ,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
PŘÍPRAVA STAVBY, PROVÁDĚNÍ STAVBY

Pro provádění přípravných a stavebních prací navrhuji
Stanovit povinnost předložit
zásady organizace a opatření k omezení provozu dopravy a stavebních strojů

- pracovní doby/ zemní práce mimo noční dobu
- provozu techniky a vozidel,
- vybavení,zajištění nákladu proti prašnosti a úniku,
- čištění vozidel při výjezdu na komunikaci,jejich pravidelná
kontrola proti úniku RL, případně skrápění při prašnosti a
zajištění čištění komunikací.
Do uzavřených smluv o dodávce veškerých prací a materiálu zapracovat povinnost nakládat
se vzniklými odpady ve smyslu zajištění jeho odvozu a likvidace dle zákona o odpadech,
případně doložení dokladů investorovi o předání NO oprávněné firmě a upozornit na
zákonnou podmínku předat odpad k odstranění,využití,nebo výkupu pouze oprrávněné
firmě.
PROVOZ ZÁMĚRU

Samostatně zpracovat postup pro prevenci a při vzniku požáru a jeho likvidaci.
Po uvedení do provozu provést ihned školení pracovníků k zabezpečení provozu všech
pracovišť s vlivem na životní prostředí / LAKOVNA,OLEJOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ,
ČOV,UKLÁDÁNÍ a TŘÍDĚNÍ ODPADU zvláště NO, se zaměřením na ochranu životního
prostředí a zabezpečit povinnosti a zodpovědnost osob dle platných předpisů na všech
těchto pracovištích.
Při školení uvést seznam a umístění materiálů , pomůcek a nářadí k zabezpečení
všech potřebných činností při úniku nebezpečných látek a odpadů/oleje,čistící prostředky
RL ap, včetně jeho kontroly a doplňování a pravidelného školení pracovníků.
D.V CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNAlOSTECH A NEURČITOSTÍ
které se vyskytly při specifikaci vlivů
Při zpracování oznámení záměru byly k dispozici potřebné podklady a materiály a nebyly
zjištěny zásadní nedostatky,nebo neurčitosti při posuzování záměru.
Výpočtové metody použité v oblasti emisí a imisí jsou sestaveny na základě současného
stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, jsou pouze
maximální možnou variantou na základě znalostí problematiky .Podle toho je nutné
k výsledkům dle toho přistupovat.

E) POROVNÁNÍ ŘEŠENÍ VARIANT ZÁMĚRU ( pokud byly předloženy )

Varianty záměru nebyly předloženy.
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F) DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Seznam příloh uveden v úvodu.

ZÁVĚR

V rámci předkládaného oznámení byl záměr – provoz areálu MIVOKOR Polná posouzen
z podstatných hledisek.
Po provedeném celkovém hodnocení lze konstatovat, že nebyly nalezeny takové
skutečnosti, které by z hlediska vlivů na životní prostředí vylučovaly realizaci záměru.
Zpracovatel oznámení záměru
Výstavba výrobního areálu MIVOKOR s.r.o.,Polná
s ohledem na charakter záměru, umístění záměru, charakteristiku předpokládaných vlivů
záměru na obyvatelstvo a životní prostředí došel k závěru, že realizace posuzovaného záměru
v navrhovaném území
je z hlediska předpokládaného vlivu na životní prostředí únosná.
Navrhuji proto, aby příslušný úřad proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí
podle zákona č. 100/2001 Sb., § 7, odst. (1) v platném znění ukončil ve zjišťovacím řízení.
Připomínky obdržené v rámci zjišťovacího řízení budou řešeny v navazujících
správních řízeních.
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G) VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Záměr
Předmět oznámení:

Výrobní areál firmy MIVOKOR v Polné
Místo :

Polná u Jihlavy, katastrální území č. 725 498 Polná

/pro účely zjišťovacího řízení/
dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. a zákona
č.216/2007 Sb.

Zpracovatel : Ing. Jaroslav Bohuněk , Palackého 87,537 01 CHRUDIM
(Osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona
ČNR č.244/92 Sb.,č.osvědčení 5875/871/OPVŽP/96,Ministerstvo ŽP PRAHA).
(ROZHODNUTÍ MŹP č.j. 49014/ENV/06 o prodloužení autorizace do roku 2011).
Telefon : 461 032 791
mobil : 607/960 918
Sídlo: Ing. Jaroslav Bohuněk
IČO : 635 80 951
mail : J. Bohunek@seznam.cz
Škroupova 239
DIČ : CZ-510422033
537 01 CHRUDIM

OZNAMOVATEL - INVESTOR - Provozovatel záměru
Obchodní jméno
Sídlo

:
:

Statutární. zástupce

:

Telefon

:

MIVOKOR s.r.o.

Komenského 114,
588 13 POLNÁ
Miloš Vomela, mobil

602 270 405
N.Dvory 9, 588 13 POLNÁ
567 571 011

Jde mimo výrobní strojírenské činnosti /výroba kovových výrobků/ o instalaci
zařízení technologie povrchových úprav. Projektovaná spotřeba práškových barev - 4 tuny za
rok.Při spotřebě cca 0,2 až 0,25 kg práškové barvy na m2 jde o plochu
cca 16 000 m2 až 20 000 m2 . Místo pro realizaci záměru se nachází v kat území Polná u
Jihlavy ,KAT. Ú : č. 725 498 Polná
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Stavba je umístěna v průmyslové zóně, okrajové západní části města Polná, ve volném
svažitém terénu podél investičně připravované propojovací místní komunikace, jejíž realizace
bude provedena současně se stavbou výrobního závodu.
Výrobním programem závodu je zámečnická výroba – výroba kuchyňského závěsného
programu, která je od roku 1993 provozována ve stávajících objektech společnosti Mivokor
v centru města Polná.
Zpracovaná dokumentace stavby pro stavební řízení řeší investiční záměr společnosti
MIVOKOR s.r.o., realizovat v průmyslové zóně města Polná výstavbu moderního výrobního
závodu .
Varianty řešení uvedeného záměru společnosti nebyly navrženy ani zpracovány.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NAVRHOVANÉ STAVBĚ

Název :
Výstavba výrobního areálu MIVOKOR s.r.o. ,Polná
Druh stavby
: Nová stavba
Místo stavby
: Polná u Jihlavy
/viz foto-příloha/
Nadm. výška
: + 0,000 = 512 m n/m
Kraj
: VYSOČINA
: pro Vysočinu,kat. pracoviště Jihlava
Kat.úřad
Kat.území
: Polná u Jihlavy,č.k.ú. 725 498
Způsob provedení
: dodavatelsky
Zahájení/dokončení : 2008 / 2015
Stručný popis technologického záměru
Projekt stavbu rozčleňuje na výrobní a skladové objekty , provozní objekt, ve kterém jsou
umístěny šatny a zázemí zaměstnanců, plynová výtopna, administrativní prostory, jídelna
s výdejnou jídel, vzorkovna, reprezentační prostory a bytová jednotka majitele společnosti.
K hlavním stavebním objektům jsou navrženy doplňkové objekty, zejména inženýrské sítě,
hrubé terénní úpravy a komunikace.
Stručný popis výrobního procesu
Hlavní výrobní surovinou je ocel ve svitku (á 1t) a 5 t ocel profilová uložená ve skladu
surovin.Hutní materiál bude dělen pásovými pilami a hydraulickými nůžkami a uloženy do
regálů.Ve výrobní hale bude prováděno na jednoúčelových strojích (soustruh,fréza,lis,vrtačka,
ohýbačka, bruska, svářecí box,svařovací robot,svařovací stroj na sítě) kovodělné zpracování
výrobků.
ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŔEDÍ v dotčeném území
Kvalita životního prostředí na lokální úrovni je daná funkčním využitím území.
Stav životního prostředí v okolí záměru odpovídá charakteru průmyslové zóny v souladu
s Územním plánem sídelního útvaru města Polná.
Stav životního prostředí týkající se bezprostředně souvisejících objektů je především
z hlediska imisní zátěže podrobněji komentován v části B.III.1 OVZDUŠÍ tohoto OZN a dle
rozptylové studie předkládaného oznámení nebudou výrazně zvýšeny imisní koncentrace a
pohybují se značně pod stanoveným limitem. Hluk není v okolí záměru při provozu
nadměrný.
Předložený záměr svými dopady do jednotlivých složek životního prostředí výrazněji
neovlivní stávající parametry životního prostředí.
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Dle výše uvedeného a popsaného provozu záměru se nepředpokládá možnost závažného
poškození okolního životního prostředí a veřejného zdraví.
CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI ,VYLOUČENÍ ,SNÍŽENÍ,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
PŘÍPRAVA STAVBY, PROVÁDĚNÍ STAVBY

Pro provádění přípravných a stavebních prací navrhuji
Stanovit povinnost předložit
zásady organizace a opatření k omezení provozu dopravy a stavebních strojů

- pracovní doby/ zemní práce mimo noční dobu
- provozu techniky a vozidel,
- vybavení,zajištění nákladu proti prašnosti a úniku,
- čištění vozidel při výjezdu na komunikaci,jejich pravidelná
kontrola proti úniku RL, případně skrápění při prašnosti a
zajištění čištění komunikací.
Do uzavřených smluv o dodávce veškerých prací a materiálu zapracovat povinnost nakládat
se vzniklými odpady ve smyslu zajištění jeho odvozu a likvidace dle zákona o odpadech,
případně doložení dokladů investorovi o předání NO oprávněné firmě a upozornit na
zákonnou podmínku předat odpad k odstranění,využití,nebo výkupu pouze oprrávněné
firmě.
PROVOZ ZÁMĚRU

Samostatně zpracovat postup pro prevenci a při vzniku požáru a jeho likvidaci.
Po uvedení do provozu provést ihned školení pracovníků k zabezpečení provozu všech
pracovišť s vlivem na životní prostředí / LAKOVNA,OLEJOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ,
ČOV,UKLÁDÁNÍ a TŘÍDĚNÍ ODPADU zvláště NO, se zaměřením na ochranu životního
prostředí a zabezpečit povinnosti a zodpovědnost osob dle platných předpisů na všech
těchto pracovištích.
Při školení uvést seznam a umístění materiálů , pomůcek a nářadí k zabezpečení
všech potřebných činností při úniku nebezpečných látek a odpadů/oleje,čistící prostředky
RL ap, včetně jeho kontroly a doplňování a pravidelného školení pracovníků.
ZÁVĚR

V rámci předkládaného oznámení byl záměr – provoz areálu MIVOKOR Polná posouzen
z podstatných hledisek.
Po provedeném celkovém hodnocení lze konstatovat, že nebyly nalezeny takové
skutečnosti, které by z hlediska vlivů na životní prostředí vylučovaly realizaci záměru.
Zpracovatel oznámení záměru
Výstavba výrobního areálu MIVOKOR s.r.o.,Polná
s ohledem na charakter záměru, umístění záměru, charakteristiku předpokládaných vlivů
záměru na obyvatelstvo a životní prostředí došel k závěru, že realizace posuzovaného záměru
v navrhovaném území
je z hlediska předpokládaného vlivu na životní prostředí únosná.
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Příloha č.1

DISPOZICE ZÁMĚRU
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příloha č. 3

STANOVISKO Stavebního úřadu v Polné
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příloha č. 4

MAPA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

……………. umístění záměru
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příloha č. 5
STANOVISKO ODBORU ŽP KÚ VYSOČINA
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