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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
Cerea, a.s.

2. IČ
465 04 940

3. Sídlo (bydliště)
Dělnická 384, 531 25 Pardubice

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Radek Píša
Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany životního prostředí

Konečná 2770, 530 02 Pardubice
IČ: 601 37 983
tel.: 466 536 610
e-mail: info@radekpisa.cz
www.radekpisa.cz
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1zákona č. 100/2001 Sb.
Název záměru: Rekonstrukce skladu agrochemikálií Chotěboř
Zařazení záměru podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v aktuálním znění
Záměr je posuzován podle dvou bodů:
10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických,
toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních,
toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t;
kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t kategorie II dle přílohy
č. 1 zákona č. 100/01 Sb. ve znění pozdějších změn.

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem záměru investora je rekonstrukce objektu stávajícího areálu v Chotěboři pro účely
skladování a expedici agrochemikálií. Investor nepředpokládá navýšení počtu zaměstnanců ani
navýšení množství techniky nad stávající úroveň v Chotěboři. Hala bude sloužit pouze jako sklad, pro
zázemí pracovníků a techniky bude sloužit stávající areál. Celková kapacita skladu bude 250 t
prostředků na ochranu rostlin v celém sortimentu, z toho max. 30 t hořlavých kapalných látek; 2 t
toxických látek; 30 t žíravých látek. Seznam látek, které budou skladovány je uveden v kapitole F.II:.

B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Katastrální území:

Chotěboř

Obec:

Chotěboř

Kraj:

Vysočina

Charakter stavby:

Rekonstrukce stávajícího skladu

Pozemky:

p.č. 2331

Přístup na pozemky a k objektu
Přístup do areálu, a současně k rekonstruovanému skladu bude stávající – ze silnice II. třídy číslo 345,
ulice Sokolohradská. Preferován bude směr, který nevede přes obec Chotěboř.
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B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
V tomto případě se nejedná o kumulaci s jinými záměry. V době zpracování oznámení nejsou
v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí projednávány v dané lokalitě žádné další
záměry s možným kumulativním vlivem. Oznamovateli dále není známo, že by v dotčeném území
byly v současné době projednávány jiné záměry s významným vlivem na životní prostředí, které
by měly být součástí tohoto posuzování.

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
Cerea, a.s. je díky dlouhodobé tradici v obchodu s agrárními komoditami významným partnerem
zemědělců na agrárním trhu v ČR. Společnost provádí nákup, posklizňovou úpravu, následné
skladování a prodej zemědělských komodit. K tomuto účelu má k dispozici vlastní provozy na
Pardubicku, Hradecku, Ústeckoorlicku a Havlíčkobrodsku.
Realizace stavby je vyvolána záměrem investora optimalizovat logistiku prodeje agrochemie a
postupná modernizace areálu. Realizací skladu bude sníženo riziko závažných havárií vzhledem ke
stavebnímu a organizačnímu zabezpečení skladu proti úniku látek do okolí.

B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Investor zamýšlí rekonstruovat objekt, který v současné době slouží jako sklad surovin a osiv pro nové
využití. Jedná se o jednopodlažní, jednolodní objekt se sedlovou střechou o rozměrech 55 x 15 m.
Nosnou konstrukci tvoří ocelové nosné sloupy (usazené na železobetonových patkách), na kterých
jsou osazeny ocelové sedlové vazníky střechy. Sedlová střecha je pokryta trapézovým plechem. Za
nosnými sloupy je zbudována obvodová zeď s několika okenními otvory. Přístup do objektu je jednak
vstupními ocelovými dvoukřídlými vraty ústícími do vestavku nebo zadními vraty z rampy nad
železniční vlečkou.
Záměrem investora je rekonstruovat objekt tak, aby byl vhodný pro skladování agrochemikálií, včetně
hořlavých kapalných látek. Celková kapacita skladu bude 250 t prostředků na ochranu rostlin v celém
sortimentu, z toho max. 30 t hořlavých kapalných látek; 2 t toxických látek; 30 t žíravých látek.
Pro tyto účely bude nutné změnit vnitřní dispozici a to zejména s ohledem na zabezpečení uskladnění
hořlavých kapalin. Ty budou uloženy v zadní části skladu, v nově zbudovaném vestavku. Bude
konstruován jako zastropená oddělená část skladu. Bude tvořit samostatný požární úsek s nehořlavými
stavebními konstrukcemi a podlahami. Nepropustná podlaha místnosti, nepropustný sokl stěn a práh
ve vstupních otvorech bude tvořit havarijní jímku. Konstrukce vestavku bude v souladu s požadavky
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci. K těmto požadavkům
mimo jiné patří také odvětrání prostoru, které bude realizováno pomocí vzduchotechnické instalace
s odtahem, jehož parametry budou specifikovány v navazující fázi projektové dokumentace.
Nově bude také zhotoven vestavek ve vstupní části objektu, který bude sloužit jako zázemí skladníka.
Bude sestávat z pracovní místnosti a předsíňky s umyvadlem. Vznikající splašková voda bude
odvedena vnitroareálovou kanalizací.
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Kromě dispozičních změn bude provedena oprava obvodových zdí (vyspravení omítky, nový nátěr
fasády a všech vnitřních a venkovních ocelových konstrukcí). Stávající okenní otvory budou zazděny
a budou vyměněna venkovní vrata (za sekční vrata s dveřmi na elektrický pohon), popřípadě
poškozená střešní krytina. Všechny stávající podlahy budou vybourány a budou zhotoveny podlahy
nové, skládající se z podkladního betonu, izolační PE-HD folie a vrchní drátkobetonové desky tl. 200
mm. Folie bude vytažena cca 200 mm na vnitřní stranu obvodové stěny a bude překryta nerezovou
lištou. Celkový objem havarijního záchytu bude upřesněn v další fázi projektu, bude stanoven tak, aby
byl dostatečný pro eliminaci případné kontaminace vod a půd. V celém objektu bude provedena nová
elektroinstalace. V objektu bude s největší pravděpodobností instalovaná EPS s dálkovým přenosem
na HZS.
Přípravky budou skladovány v originálních obalech jednak na paletách, které budou umístěny na
podlahové ploše a jednak v regálech. Způsob uložení bude zvolen v závislosti na druhu skladované
látky a velikosti obalu (největším obalem bude 1000 l IBC kontejner). Zvláštní pozornost bude
věnována tomu, aby spolu nebyly skladovány látky, které by mohly vzájemně reagovat.
K manipulaci s paletami bude sloužit vysokozdvižný vozík.
Sklad nebude vytápěn, bude osvětlen úspornými svítidly.
Sklad je přístupný vnitroareálovou komunikací, která bude také upravena v návaznosti na úpravu
vjezdu do skladu.

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

07/2013

Předpokládaný termín dokončení

12/2013 – 07/2014

Záměr může být realizován etapově.

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků
Stavbou a provozem záměru bude dotčena obec Chotěboř, Kraj Vysočina.

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
1. Rozhodnutí dle stavebního zákona (stavební úřad města Chotěboř)
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B.II ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1 Půda
Při realizaci záměru nedojde k záboru půdy v zemědělském půdním fondu ani lesním půdním fondu.
Jedná se pouze o rekonstrukci stávajícího objektu s parcelním číslem 2331, k.ú. Chotěboř.

B.II.2 Voda
Sklad je udržován již v dnešní době, tudíž nedojde k navýšení spotřeby technologických vod.
Vzhledem k tomu, že se nezmění počet zaměstnanců v areálu, nedojde ani k navýšení spotřeby pitné
vody, přestože v prostorách sloužících jako zázemí skladníka, bude umístěno umyvadlo.

B.II.3 Surovinové a energetické zdroje
Není uvažováno s významným navýšením spotřeby elektrické energie. Elektrická energie bude
využívána pouze na vnitřní osvětlení, které bude provedeno z úsporných svítidel.
Sklad nebude vytápěn, tudíž nevznikne žádná potřeba dalších surovinových či energetických zdrojů.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících staveb)
Záměr nevyvolá potřebu změny stávající dopravní nebo jiné infrastruktury.

B.II.5 Další
Vzhledem k tomu, že současný sklad je také dopravně obsluhován, realizací záměru nedojde ke
zvýšení dopravní intenzity.

B.III

ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1 Fáze výstavby
B.III.1.1 Ovzduší
Ovzduší ve fázi realizace bude ovlivněno determinujícím způsobem následujícími procesy - dopravou
materiálů, odpadů a osob na stavbě (liniový zdroj) a samotnou realizací (plošný zdroj). Pro realizaci
nebyla zpracovávána rozptylová studie vzhledem k relativní nevýznamnosti zdrojů znečištění ovzduší
ve fázi výstavby. Frekvence dopravní zátěže je slabá a aplikace barev jako zdroje emisí těkavých
organických látek je prováděna v dostatečném rozmezí tak, aby okolí nebylo negativně ovlivněno
emisemi.
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Liniové zdroje
Doprava ve fázi realizace bude zajišťována přibližně 2 průjezdy nákladních automobilů během
12 hodinové směny. Příspěvky k imisní zátěži relevantními škodlivinami v ovzduší (TZL, NOX) jsou
v tomto případě na základě zkušeností zpracovatele zanedbatelné.
Plošné zdroje
Plošným zdrojem znečištění ovzduší je areál (objekt) stavby. S ohledem na prováděné činnosti
je záměr ve fázi výstavby zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) a těkavých organických
látek (TOL). Předpokládaná doba výstavby je 5 – 12 měsíců. Emise tuhých znečišťujících látek nelze
s dostatečnou vypovídací schopností stanovit. Podmínkou zůstává maximální eliminace emisí tuhých
znečišťujících látek do okolí dodržováním technologických postupů ve fázi zvýšených emisí TZL
(bourací práce atd.), popř. provádění kropení.
Emise těkavých organických látek lze stanovit na základě bilance těkavých organických látek
obsažených v nátěrových hmotách jako jediném zdroji TOL. Materiálová bilance bude provedena
v další fázi projektové dokumentace. Lze očekávat maximální spotřebu do 250 kg nátěrových hmot
s průměrným obsahem těkavých organických rozpouštědel do 50 %. Celková emise těkavých
organických rozpouštědel by potom byla do 125 kg. Podle zkušeností zpracovatele
a velikosti stavby lze předpokládat maximální spotřebu nátěrových hmot 50 kg za den.
Za předpokladu průměrného obsahu TOL v nátěrových hmotách do 50 % je celková denní emise
TOL 25 kg, což odpovídá při 8 hodinové směně hmotnostnímu toku 3,125 kg za hodinu,
0,9 g za sekundu. S ohledem na tyto hmotnostní toky emisí těkavých organických látek
lze předpokládat, že kvalita ovzduší nebude jejich emisemi v průběhu výstavby negativně ovlivněna.
Návrh zařazení zdrojů emisí
Veškeré emise TOL emitovaných plošným zdrojem jsou fugitivní.
Porovnání s emisními limity
Pro uvedené stacionární zdroje nejsou stanoveny specifické emisní limity právním předpisem. Emisní
limit např. formou limitní spotřeby nátěrů ve stanoveném časovém období stanoví příslušný orgán
obce.

B.III.1.2 Odpadní vody
Odpadní vody ve fázi výstavby nelze jednoznačně specifikovat. Počty pracovníků na stavbě budou
záviset na dodavatelské firmě, která bude vybrána ve výběrovém řízení v další fázi realizace stavby.
Ochrana vod
Zhotovitel zajistí ochranu životního prostředí. Na stavbě nebude skladováno větší množství
nátěrových hmot než 50,0 kg. Skladovány budou v ocelové vaně o objemu minimálně 100 l. Všechny
použité obaly, použité pomůcky, zbylý materiál apod. budou odváženy k využití nebo odstranění
v souladu s příslušnými právními předpisy.
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B.III.1.3 Odpady
Při realizaci záměru budou vznikat následující odpady uvedené v tabulkách 1 - 4.
Tabulka č. 1 Přehled odpadů vznikajících při realizaci záměru

Množství

Kód druhu
Název
odpadu

Kategorie

[t]

08 01 11

Odpadní barvy a laky obsahující organická
N
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

0,01

08 01 17

Odpady z odstraňování barev nebo laků
obsahující organická rozpouštědla nebo jiné N
nebezpečné látky

0,02

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

0,10

O/N

0,01

Papírové a lepenkové obaly znečištěné
15 01 01
škodlivinami
15 01 02

Plastové obaly

O

0,10

15 01 02

Plastové obaly znečištěné škodlivinami

O/N

0,01

15 01 04

Kovové obaly

O

0,01

15 01 04

Kovové obaly znečištěné škodlivinami

O/N

0,10

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
N
nebo obaly těmito látkami znečištěné

0,10

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící N
tkaniny a ochranné oděvy NL

0,20

17 04 05

Železo a/nebo ocel

O

10

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

0,8

17 06 04

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

1

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 O
09 036

5

20 03 01

Směsný komunální odpad

0,30

O
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S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
a jeho prováděcími předpisy v aktuálním znění. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných
vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití.
Nebezpečné odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby škodliviny
obsažené v odpadech nemohly unikat do okolního prostředí. V případě jejich náhodného výskytu
budou tyto odpady shromážděny v zabezpečeném zakrytém kontejneru s nepropustným dnem
a stěnami, který zabezpečí odpady před jejich nežádoucím únikem do okolního prostředí nebo vniknutí
dešťových vod do odpadu. Odpady budou následně předány oprávněné osobě k zákonnému využití
nebo odstranění podle skutečných vlastností odpadu.
Vznikající neznečištěné odpady budou před odvezením na místo jejich dalšího využití nebo odstranění
(podle skutečné kvality) shromažďovány v zabezpečeném kontejneru na volném prostranství
u rekonstruovaného objektu. Směsný komunální odpad bude shromažďován v zakryté nádobě tak, aby
nemohlo dojít k vniknutí dešťových vod do nádoby. Všechny odpady budou shromažďovány
vytříděné podle druhů.
Navržené shromažďování odpadů je odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu životního
prostředí.
Odpady budou předány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob budou
archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude zaznamenáno v průběžné
evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro přepravu nebezpečných
odpadů.
Tabulka č. 2 Pevné odpady s nebezpečnými vlastnostmi

Kód druhu
odpadu

08 01 17

Množství

Název

Kategorie

Pozn.
[t]

Odpady z odstraňování barev nebo laků
obsahující organická rozpouštědla nebo jiné N
nebezpečné látky

0,02

Papírové a lepenkové obaly znečištěné
15 01 01

O/N

0,01

škodlivinami
15 01 02

Plastové obaly znečištěné škodlivinami

O/N

0,01

15 01 04

Kovové obaly znečištěné škodlivinami

O/N

0,10

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
N
nebo obaly těmito látkami znečištěné

0,10

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící N
tkaniny a ochranné oděvy NL

0,20
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Tabulka č. 3 Pevné odpady bez nebezpečných vlastností

Kód druhu
odpadu

Množství

Název

Kategorie

Pozn.
[t]

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

0,10

15 01 02

Plastové obaly

O

0,10

15 01 04

Kovové obaly

O

0,01

17 04 05

Železo a/nebo ocel

O

10

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

0,8

17 06 04

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

1

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 O
09 036

5

20 03 01

Směsný komunální odpad

0,30

O

Tabulka č. 4 Kapalné odpady s nebezpečnými vlastnostmi

Kód druhu
odpadu
08 01 11

Množství

Název

Kategorie

Pozn.
[t]

Odpadní barvy a laky obsahující organická
N
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

0,01

Toto rozdělení odpadů podle jejich fyzikálně chemických vlastností je provedeno s ohledem
na stávající předpokládané činnosti v rámci záměru. Odpady mohou mít jako determinující
nebezpečné vlastnosti - H5 škodlivost zdraví, H15 schopnost uvolňovat nebezpečné látky
do životního prostředí při nebo po jejich odstranění (kromě jiných - tyto nebezpečné vlastnosti však
budou tzv. převažujícím nebezpečím). S ohledem na tyto dominantní nebezpečné vlastnosti budou
umístěny jednotlivé typy odpadů v prostorách určených pro soustřeďování těchto odpadů,
a to v oddělených vyhrazených a zvlášť označených částech těchto prostor.
Provoz bude ošetřen souhlasem oprávněných orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy
(souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady).
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B.III.1.4 Ostatní
Ochrana před únikem závadných látek
Zhotovitel zajistí ochranu životního prostředí. Na stavbě nebude skladováno větší množství
nátěrových hmot než 50,0 kg. Skladovány budou v ocelové vaně o objemu minimálně 100 l. Všechny
použité obaly, použité pomůcky, zbylý materiál apod. budou odváženy k využití nebo odstranění
v souladu s příslušnými právními předpisy.
Hluk
Po dobu výstavby dojde k zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku budou
stavební práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. S ohledem na relativně krátkou dobu výstavby
lze však považovat zvýšení hlukové zátěže za akceptovatelné.
Nejhlučnější část výstavby bude spočívat při provádění bouracích prací. Provoz jednotlivých zdrojů
hluku bude přerušovaný a výhradně v době 7 - 21 hod.
Další
Záměr nebude zdrojem záření ani jiných významných emisí.

B.III.1.5 Doplňující údaje
Realizací záměru nedojde k závažnému zásahu do krajiny nebo jejímu negativnímu ovlivnění.
Nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

B.III.2 Fáze provozu
B.III.2.1 Ovzduší
Provoz navrhovaného záměru se neprojeví na kvalitě ovzduší oproti stávajícímu stavu sledovatelným
způsobem. Dominantním zdrojem znečišťování při provozu záměru je doprava skladovaných
agrochemikálií. Vzhledem k tomu, že již stávající sklad je obdobně dopravně obsluhován, nedojde
k navýšení intenzity dopravy.
Provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích produkuje škodliviny převážně z výfukových
plynů. Charakteristickými znečišťujícími látkami z automobilového provozu jsou oxidy dusíku (NOX),
oxid uhelnatý (CO), prachové částice frakce PM10 a benzen.
S ohledem na nevýznamnost emisí nebyla pro záměr zpracovávána rozptylová studie.
Bodové zdroje
Záměr neobsahuje významné bodové zdroje.
Nebude zde s prostředky manipulováno jiným způsobem, prostředky nebudou přebalovány do jiných
obalů, nebude probíhat jejich stáčení ani jiná manipulace, kdy by docházelo k otevírání originálních
obalů.
14
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Plošné zdroje
Záměr neobsahuje významné plošné zdroje.
Liniové zdroje
Vjezd do areálu a výjezd z areálu je řešen napojením na silnici II. třídy číslo 345, ulici
Sokolohradskou. Doprava bude po této silnici směrována zejména jihovýchodním směrem k obci
Bílek, menšinově pak severozápadním směrem k městu Chotěboř. Provozem záměru nedojde
k zvýšení intenzity dopravy na daném liniovém zdroji.
Návrh zařazení stacionárních zdrojů emisí
Součástí záměru nejsou žádné stacionární zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění.
Porovnání s emisními limity
Realizací záměru nebudou emitovány pachové látky.

B.III.2.2 Odpadní vody
Technologická voda
Při realizaci záměru nebude vznikat odpadní voda.
Splašková odpadní voda
Počet zaměstnanců zůstane nezměněn. Nedojde tedy k významnému zvýšení produkce tohoto druhu
odpadních vod ani znečištění nad stávající úroveň. Objekt bude vybaven pouze umyvadlem, z něhož
bude splašková voda svedena do stávající kanalizace.
Ochrana vod
Stavební provedení zajišťuje dostatečnou ochranu vod před znečištěním. Podlaha bude drátkobetonová
deska tl. cca 200 mm s izolací proti chemickým produktům (plastová folie, např. PE-HD) pod deskou.
Celá podlaha bude sloužit jako záchytná jímka v případě havarijního úniku látek. Práh bude o cca 5
cm nad úrovní podlahy. Těsnící fólie bude u soklových stěn zvednuta a chráněna ochrannou lištou
nebo přizdívkou.
Nebude zde s prostředky manipulováno jiným způsobem, prostředky nebudou přebalovány do jiných
obalů, nebude probíhat jejich stáčení ani jiná manipulace, kdy by docházelo k otevírání originálních
obalů.

B.III.2.3 Odpady
Při běžném provozu objektu mohou vznikat následující odpady.
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Tabulka č. 5: Odpady vznikající při provozu

Číslo
odpadu

Druh odpadu (zkráceně)

02 01 08

Agrochemické odpady obsahující nebezpečné
N
látky

2,0

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

2,0

15 01 02

Plastové obaly

O

2,0

20 01 21

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

0,05

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

0,1

Kategorie Množství (t)

Pozn.

Pozn.: Množství odpadů je odhadnuto na předpokládanou skutečnost.
S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, v souladu se zákonem č. 185/01 Sb.
a jeho prováděcími předpisy v aktuálním znění. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných
vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití.
Nevyužitelné odpady budou následně předány oprávněné osobě k zákonnému odstranění podle
skutečných vlastností odpadu. Všechny odpady budou shromažďovány vytříděné podle druhů.
Navržené shromažďování odpadů je odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu životního
prostředí. Odpady budou předány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob
budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy.
Odpady budou umístěny v uzavíratelných obalech nebo kontejnerech nepropustných pro škodliviny
obsažené v odpadu a s dostatečnou rezistencí vůči materiálu odpadu. Konkrétní materiál obalu musí
být volen s ohledem na skutečné vlastnosti odpadu z hlediska chemického, fyzikálního (skupenství)
a požárního. Pevné odpady bez nebezpečných vlastností (obaly) budou shromažďovány na zvláštním
vyhrazeném místě. Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným osobám a doklady o
oprávněnosti těchto osob budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy.

B.III.2.4 Ostatní
Hluk
Obsluha skladu bude realizována pomocí vysokozdvižného vozíku. Vzhledem k umístění objektu
uvnitř stávajícího areálu nebude mít provoz vliv na hlukovou situaci v lokalitě. Nedojde k navýšení
dopravy, tudíž nedojde ke zvýšení emise hluku.

B.III.1.5 Doplňující údaje
Provoz nezasáhne krajinu, nedotkne se významným způsobem faktoru pohody. V lokalitě nejsou
zasaženy vzrostlé dřeviny.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH

ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ

Zájmová plocha se nachází v areálu investora na pozemku p.č. 2331, k.ú.Chotěboř, která je v současné
době evidována jako zastavěná plocha - nádvoří. Realizace záměru je zde tedy možná, protože
zájmová plocha svým určením odpovídá zamýšlenému využití. Realizací záměru nedojde k zásadní
změně vegetačního prostředí. S ohledem na umístění zájmové plochy (areál společnosti) nelze
předpokládat výskyt chráněných živočichů, neboť se jedná o lokalitu ovlivněnou lidskou činností.

C.I.1 Zvláště chráněná území, přírodní parky, krajinné prvky
Zájmové území je situováno ve vzdálenosti 500 m od chráněné krajinné oblasti Železné hory, která
byla vyhlášena roku 1991 na území o rozloze 284 km2. Tato oblast představuje typický krajinný ráz
ČR, který je tvořen dominantním zlomovým hřebenem s velkým lesním komplexem, který doplňují
hluboká údolí, vyhloubená řekami (Doubravou a Chrudimkou) s říčními nivami, pole a louky.
Vzhledem k rozmanitosti přírodního celku, který se vyvinul na velice různorodém horninovém
podloží, je zastoupeno velké množství společenstev rostlin a živočichů. Původní lesy tvořené
dubohabřinami, bučinami a bukojedlinami byly částečně nahrazeny smrkovou monokulturou.
K nejcennějším patří společenstva hmyzu v národní přírodní rezervaci Lichnice – Kaňkovy hory a na
mokřadech. Vody jsou obývány vrankou obecnou, mníkem jednovousým a mihulí potoční. Na území
CHKO bylo prokázáno hnízdění 108 druhů ptáků, mezi jejich významné zástupce patří čápy bílí a
černí, v bukových lesících datel černý, lejsek malý a holub doupňák. V roce 2012 vznikl nový návrh
zonace pro CHKO Železné hory (viz obr. č. 1), který je v současné době projednáván. Tento návrh
předpokládá vznik I. a II. zóny ochrany přírody zhruba ve vzdálenosti 800 a 500 m.

Zájmové území

Obr. č. 1 Zonace CHKO Železné hory v blízkosti zájmového území
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NATURA 2000
Ve vzdálenosti cca 10,5 km od zájmové oblasti se nachází evropsky významná lokalita Chrudimka (s
kódem CZ06533303) a ve vzdálenosti cca 8 km evropsky významná lokalita EVL Ransko (s kódem
CZ0610412).

CZ0533303

Zájmové území

CZ0610412

Obr. č. 2 Vzájemná poloha zájmové lokality a území NATURA 2000

Zdroj: Geoportál

C.I.2 Územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí
krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – tj. podle rozmanitosti
potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě jejich prostorových vazeb
a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů
a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny a společenských limitů a záměrů určujících
současné a perspektivní možnosti kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994).
Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní systém ekologické
stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Z map ÚSES přístupných na UUR vyplývá, že se zájmová oblast nachází v nadregionálním
biokoridoru č.11988140000 Chraňbožský les-Údolí Doubravy a ve vzdálenosti 500 m od
nadregionálního biocentra č. 58 údolí Doubravy (viz obr. č. 3). Při bližším studiu dalších podkladů
(zejména územně analytických podkladů ORP Chotěboř 2012 – výkres limitů využití území – limity
přírodní, část B) se jeví daná lokalita tímto koridorem nezasažena (obchází území ve vzdálenosti cca
200 m). V okolí se nacházejí také četná regionální a lokální biocentra a biokoridory, do nichž však
zájmová oblast nezasahuje.
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Zdroj: UUR
Obr. č. 3 Umístění zájmové lokality vůči nadregionálním biokoridorům a biocentrům z map ÜSES, UUR

C.I.3 Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství
Nejblíže k zájmovému území (ve vzdálenosti cca 2 500 m) se nachází ložiskové území Libická Lhotka
(č. 02790000) s netěženým dobývacím prostorem stavebního kamene (rula) patřící firmě M-Silnice
Hradec Králové a.s..

C.I.4 Staré ekologické zátěže
Agenturou CENIA jsou evidovány u města Chotěboř tři staré zátěže a to GCE Autogen, s.r.o (cca 1,5
km západně od zájmové oblasti), skládka TKO Lapíkov (cca 3 km jihozápadně od zájmové oblasti) a
Čapkovy domky (cca 3 km severozápadně od zájmové oblasti). Jejich poloha vůči zájmové oblasti
(označena červeným bodem) je zobrazena na obr. č. 4.

Obr. č. 4 Vzájemná poloha starých zátěží a zájmové oblasti (označena červeně )

Zdroj: CENIA

C.I.5 Další
Zájmové území se nachází na okraji města Chotěboř spolu s dalšími objekty výrobního charakteru ve
větší vzdálenosti od obytné zástavby.
19

Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

C.II STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU
PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY

C.II.1 Ovzduší a klimatické podmínky
Podle rozdělení E. Quitta z roku 1971, zájmová lokalita spadá do mírně teplé oblasti třídy MT 3 (viz
obr. č. 5), pro niž je charakteristické normálně dlouhé, mírné, mírně suché léto, krátké přechodové
období, mírně teplé jaro a mírně teplý podzim a normálně dlouhá zima, mírně chladná, suchá až mírně
suchá, s 60 – 100 dny sněhové pokrývky. Klima je ovlivňováno blízkostí řeky Doubravy.

Zájmové území

Obr. č. 5 Zařazení posuzované klimatické oblasti dle E. Quitta

Sníh zde leží v průměru 60 -100 dní v roce, dlouhodobá průměrná roční teplota je 6,6 C (stanice
Přibyslav) a průměrný roční úhrn srážek je 675,3 mm (stanice Přibyslav). Klimatické ukazatele
zájmové lokality jsou uvedeny v tabulce č. 6.
Tabulka č. 6 Klimatické ukazatele zájmové lokality

Klimatické ukazatele oblasti MT3
Počet letních dnů ta rok
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 C a více
Počet mrazových dnů

Průměrné hodnoty za rok
20 - 30
120 - 140
130 - 160

Počet ledových dnů

40 - 50

Průměrná teplota v lednu

-3 - -4

Průměrná teplota v dubnu

6-7

Průměrná teplota v červenci

16 - 17

Průměrná teplota v říjnu

6–7

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

110 - 120

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 - 450

Srážkový úhrn v zimním období

250 - 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

60 - 100

Počet jasných dnů v roce

120 – 150

Počet zamračených dnů v roce

40 - 50
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Kvalita ovzduší je v dané lokalitě ovlivňována především dopravou, jejíž intenzita se podle posledního
sčítání dopravy v roce 2010 pohybuje mezi 5 000 – 7000 vozidly za den. Dominantními znečišťujícími
látkami jsou proto především oxidy dusíku, oxid uhelnatý a suspendované částice frakce PM10,
popřípadě aromatické uhlovodíky.
Na základě údajů, které jsou každoročně zveřejňovány ČHMU lze konstatovat, že kvalita ovzduší je
v dané lokalitě z pohledu ročního průměru nebo průměrných 24hodinových koncentrací dobrá.
Průměrná 24 hodinová koncentrace oxidu siřičitého nepřesáhla v roce 2011 hodnoty 20 µg/m3,
průměrná 24hodinová koncentrace PM10 se pohybovala v rozmezí 30 - 40 µg/m3 a roční průměrná
koncentrace oxidů dusíku mezi hodnotami 13 – 26 µg/m3. Průměrná roční koncentrace
benzo(a)pyrenu se pohybovala kolem 0,6 ng/ m3.

C.II.2 Voda
Povrchová voda
Po stránce hydrologické náleží zájmové území k hydrologickému povodí 1-03-05 – Doubrava.
Samotný vodní tok (Doubrava) protéká cca 0,5 km severně od zájmového území.. Zdrojem
povrchového odtoku jsou především atmosférické srážky, největší vodnatosti dosahuje v období tání.
Průměrný roční stav a průtok jsou uvedeny v tabulce č. 7. Z údajů uváděných na informačním portále
VODA vyplývá, že se jedná o velký vodní tok, jehož voda je zařazena dle ČSN 757221 (Jakost vody –
Klasifikace jakosti povrchových vod) v závislosti na jednotlivých ukazatelích do kategorie I -III –
mírně znečištěná až znečištěná voda. (viz tabulka č. 8).
Zájmové území mimo zastavěné a zpevněné plochy je dnes plně odvodňováno povrchovým odtokem
po terénu.
Tabulka č. 7 Charakteristika řeky Doubravy v nejbližším hlásném profilu od zájmového území (hlásný
profil č. 44 – stanice Bílek)
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Tabulka č. 8 Kvalita povrchových vod

Zdroj: VUV HEIS

Podzemní voda
Podle hydrogeologické rajonizace podzemních vod České republiky náleží popisované území
k hydrogeologickému rajonu 6531 „Kutnohorské krystalinikum“. Jedná se o oblast tvořenou
horninami moldanubického stáří, které mají relativně dobrou puklinovou propustnost. V povrchových
polohách se vyskytují písčitojílovité sedimenty údolních niv a písčitá eluvia. Na kvartérní fluviální
uloženiny jsou vázány mělké zvodně, které mohou drenážovat pozvolnými výrony do povrchových
toků nebo vytváří vývěry a mokřiny. převážně s malou vydatností
V blízkém okolí záměru se nevyskytují zdroje minerálních stolních ani léčivých vod, ani ochranná
pásma vodních zdrojů. Zájmová lokalita se nachází ve zranitelné oblasti Chotěboř, 652831 (viz obr.
č. 6.

Obr. č. 6 Umístění zájmové lokality ve zranitelném území
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Chráněná území přirozené akumulace vod
Lokalita se nenachází v oblasti chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Nejbližší
CHOPAV se nachází přibližně 7 km východně od záměru a jedná se o CHOPAV Žďárské vrchy.

C.II.3 Horninové prostředí a půda
Podle geomorfologické mapy České republiky patří zájmové území k Hercynskému systému, provincii
Česká vysočina, subprovincii Česko-moravská soustava, oblasti Českomoravská vrchovina, celku
Hornosázavská pahorkatina, podcelku Havlíčkovrodská pahorkatina a okrsku Chotěbořská
pahorkatina (Demek, 2006).
Podloží Chotěbořské pahorkatiny tvoří silně metamorfované horniny jako jsou dvoujslídné ruly a
svory, granulity, migmatity, amfibolity, kvarcity apod. V místě zvětrání matečních hornin se vytvořily
hlinité písky s kameny zvětralé ruly. Místy jsou tyto horniny překryty deluviálními sedimenty (hlínami
nebo hlinitopísčitými sedimenty).
Na těchto horninách se vyvinuly kyselé kambizemně - – viz obr. č. 7. Pod mělkým humusovým
horizontem leží hnědě až rezivohnědě zbarvená poloha, ve které probíhá intenzivní vnitropůdní
zvětrávání. Hlouběji vystupuje zvětráváním méně dotčená hornina, která je ve srovnání s předešlým
horizontem odlišně zbarvená. Zrnitostní složení se mění v závislosti na charakteru matečné horniny.
Půdy jsou středně těžké (čedič, svor a některé ruly), středně kamenité. Obsah humusu silně kolísá a
jeho složení je méně kvalitní. Půdní reakce je kyselá. Tato půda je střední až nižší kvality, jejich hlavní
nevýhodou je malá mocnost půdního profilu, častá skeletovitost a výskyt v členitém reliéfu.

Zájmové území

Obr. č. 7 Půdní složení v okolí zájmového území

Zdroj: Geoportál

C.II.4 Fauna a flóra
Z mapy biogeografického členění ČR (Culek a kol. 2005) vyplývá, že základním typem potenciální
přirozené vegetace jsou acidofilní bikové bučiny (Luzulo-Fagetum), které lokálně, na strmějších
svazích, doplňují květnaté bučiny s kyčelnicí devítilistou (Dentaio enneaphylli-Fagetum). Vodní toky
provází vegetace podsvazu Alnenion glutinoso-incanae, lze očekávat také vysokobylinnou vegetac
svazu Pletasition officinalis. Velkou plochu okolní krajiny zabírají lesy se smrkovou monokulturou
s modřínem, na okrajích doplněné duby.
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Přímo v prostoru zájmové lokality (tj. v areálu firmy, kolem jednotlivých objektů) se nacházejí plochy
s udržovanou zelení (travinný porost druhově chudý s dominancí ovsíku vyvýšeného) a dále porost
ruderálního charakteru, pro nějž je typická plevelná složka s podílem kopřivy dvoudomé, krkavce
totenu, pelyňku nebo vratiče obecného. Přítomny jsou také dřeviny – jeřáb ptačí, hloh obecný, šeřík
obecný, bříza bělokorá, jasan ztepilý, třešeň atd.

C.II.5 Obyvatelstvo
Vzhledem k tomu, že se areál firmy Cerea a.s. nachází v průmyslové zóně na okraji města Chotěboř,
nebude obyvatelstvo předmětným záměrem ovlivněno.

C.II.6 Architektonické a jiné kulturní památky
V blízkosti zájmového území se nenacházejí žádné významné historické památky.

C.II.7 Další
V blízkosti zájmového areálu se nevyskytuje objekt vyžadující zvláštní ohledy.
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C. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH
PRAVDĚPODOBNOSTI, DOBY TRVÁNÍ, FREKVENCE A VRATNOSTI)

VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI

(Z HLEDISKA

D.I.1 Fáze výstavby
Za možné vlivy, které mohou mít negativní dopad na okolní prostředí, lze ve fázi výstavby považovat:
 znečištění povrchových a podzemních vod
 znečištění ovzduší
 hluk
 vibrace
 znečištění půdy, vliv na faunu a floru
Tato potenciální rizika jsou seřazena sestupně v souladu s jejich klesající pravděpodobností vzniku.
Vliv na povrchové a podzemních vody
Technologické postupy pro provádění stavby eliminují rizika znečištění povrchových a podzemních
vod. Míra tohoto rizika však může být významně povýšena havarijními stavy, ke kterým by mohlo
vzhledem k používaným materiálům a strojům dojít. Může se jednat o následující havarijní stavy:
 požár nebo exploze,
 únik závadných látek
Omezení vzniku havárie a havarijních stavů bude eliminováno realizovanými preventivními
opatřeními (umístění závadných látek, maximální skladované množství apod.), které budou popsány
v kapitole D.IV.
Vliv emisí látek znečišťující ovzduší
Množství celkových emisí škodlivin a jejich hmotnostních toků bude relativně nízké, a proto se
nepředpokládá ve fázi výstavby významné zhoršení imisní situace v zájmovém území ani vliv na
klima.
Vliv hluku
Při realizaci dojde ke zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě, ale tento příspěvek bude
minimální a nedojde k překračování limitní hodnoty imisní zátěže hlukem. Zdroji hluku budou
konstrukční práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality.
Vliv vibrací
Stavba nebude významným zdrojem vibrací. Vibrace způsobené např. bouracími pracemi nepřesáhnou
akceptovatelnou míru. Pro stavební práce budou použity standardní stavební mechanismy.
Znečištění půd, vliv na faunu a floru
Realizací nedojde k negativnímu ovlivnění horninového prostředí ani přírodních zdrojů. Stavba je
situována mimo ochranné pásmo lesa a nejsou s ní spojeny žádné dočasné nebo trvalé nároky na
PUPFL. Realizace stavby nebude spojena se záborem zemědělsky obhospodařované půdy. Realizací
nedojde k negativnímu ovlivnění flory, fauny ani ekosystémů.
25

Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
Ve fázi výstavby by mohlo dojít k ovlivnění pracovníků stavbu provádějících, a to zejména
pracovními úrazy. Proto musí být všechny stavební a pomocné práce prováděny v souladu se zákonem
č. 309/2006 Sb. - zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při pracích na staveništích a dále dle zákona č. 258/2000 Sb. - zákon o ochraně veřejného zdraví. Dále
budou dodrženy všechny technologické postupy provádění dle doporučení dodavatelů jednotlivých
materiálů a stavebních prvků. Zátěž pracovního prostředí musí dodržet limitní hodnoty dané
zvláštními právními předpisy.

Celkové hodnocení rizik
Ze získaných údajů je zřejmé, že při stavební činnosti bude nakládáno s látkami, které mohou
představovat mírně zvýšené nebezpečí pro zdraví i životní prostředí (např. ropné látky jako palivo
stavebních strojů). Jejich únik do pracovního prostředí nebo životního prostředí je eliminován
realizovanými preventivními opatřeními. Navíc jsou všechny činnosti časově omezené, čímž se také
snižuje pravděpodobnost jejich výskytu.
Většina potenciálních dopadů (emise znečišťujících látek do ovzduší, hluk, vibrace) má dočasný
charakter, po ukončení stavební činnosti nebude jejich potencionální působení pokračovat.

D.I.2 Fáze provozu
Za možné vlivy, které mohou mít negativní dopad na okolní prostředí, lze ve fázi provozu považovat:
 znečištění povrchových a podzemních vod
 znečištění ovzduší
 hluk
 vibrace
 znečištění půdy, vliv na faunu a floru
Tato potenciální rizika jsou seřazena sestupně v souladu s jejich klesající pravděpodobností vzniku.
Vliv na povrchové a podzemní vody
Pro provádění činností, které mohou představovat nebezpečí pro povrchové a podzemní vody (tj.
skladování agrochemikálií), jsou definována preventivní opatření eliminující pravděpodobnost jejich
vzniku. Opatření jsou definována také pro případy vzniku havárií (zejména úniku závadných látek,
požáru). Preventivní opatření jsou popsána v kapitole D.IV.
Vliv emisí látek znečišťující ovzduší
Dominantním zdrojem emitujícím látky znečišťující ovzduší je doprava skladovaných agrochemikálií.
Vzhledem k tomu, že již stávající sklad je obdobně dopravně obsluhován, nedojde k navýšení intenzity
dopravy.
Provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích produkuje škodliviny převážně z výfukových
plynů. Charakteristickými znečišťujícími látkami z automobilového provozu jsou oxidy dusíku (NOX),
oxid uhelnatý (CO), prachové částice frakce PM10 a benzen.
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S ohledem na zanedbatelné celkové emise a nevýznamný hmotnostní tok škodlivin lze konstatovat, že
provozem posuzovaného záměru nebude docházet k překračování imisních limitů. Příspěvky k imisní
koncentraci vybraných znečišťujících látek jsou nevýznamné až zanedbatelné bez významnějšího
ovlivnění stávajících imisních charakteristik (pozadí). Nepředpokládá se významný vliv na klima.
S ohledem na nízkou hodnotu emisí nebyla pro hodnocení imisní zátěže zpracována rozptylová studie.
Hodnocení bylo provedeno odborným odhadem na základě zkušeností zpracovatele Oznámení.
Vliv hluku
Vliv hluku není řešen samostatnou akustickou studií s ohledem na nízké a nevýznamné navýšení emisí
hluku. Dominantním zdrojem hluku bude doprava skladovaných agrochemikálií. Vzhledem k tomu,
že již stávající sklad je obdobně dopravně obsluhován, nedojde k navýšení intenzity dopravy. Proto
nedojde ani k navýšení emisí hluku, které by se projevily sledovatelným zhoršením hlukové zátěže
lokality.
Vliv vibrací
Provoz záměru nebude významným zdrojem vibrací. Záměr se neprojeví sledovatelným zvýšením
zdravotních rizik.

Znečištění půdy, vliv na faunu a floru
Provozem nedojde k negativnímu ovlivnění půd, horninového prostředí ani přírodních zdrojů. Stavba
je situována mimo ochranné pásmo lesa a nejsou s ní spojeny žádné dočasné nebo trvalé nároky na
PUPFL Veškerý pohyb vozidel a mechanismů bude po zpevněných odvodněných plochách.
Vliv na zaměstnance
Realizace záměru bude působit také na pracovníky, kteří provoz záměru budou zajišťovat. Jednotlivé
pracovní činnosti musí být kategorizovány před uvedeném záměru do trvalého provozu a musí být
definována ochranná opatření.
Celkové zhodnocení vlivů ve fázi provozu
Záměr nebude mít na základě kritického zhodnocení dostupných informací významný negativní vliv
na životní prostředí a jeho jednotlivé složky ve fázi provozu.
Vliv znečišťujících látek nebude mít s ohledem na hodnoty emisí škodlivin sledovatelný negativní vliv
na kvalitu ovzduší. Vliv emisí na imisní zátěž zájmového území lze hodnotit jako únosnou bez
významného vlivu na obyvatelstvo a životní prostředí.
Realizací záměru nedojde k významnému zhoršení imisní zátěže hlukem.
Vliv znečišťujících látek na povrchové a podzemní vody je eliminován dostatečnými preventivními
opatřeními jak pro běžný provoz, tak pro možné havarijní stavy.
V jiných oblastech nedojde ke zhoršení hodného zřetele.
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Při respektování zadaných technických parametrů stavby, jež byly předloženy zpracovateli, lze provoz
hodnoceného záměru považovat za akceptovatelný a lze prohlásit, že nedojde k narušení faktorů
pohody a nedojde k zvýšení zdravotních rizik ve fázi provozu.
Nutnou podmínkou bezpečnosti provozu je dodržování:


provozních řádů,



požárních řádů,



havarijních plánů,



seznamování pracovníků s těmito předpisy,



pravidelné revize, kontroly a údržba zařízení.

D.I.3 Fáze ukončení provozu
Ve fázi ukončování provozu bude nezbytné všechny skladované agrochemikálie přemístit na jinou
provozovnu firmy Cerea a.s. a odpady vzniklé provozem záměru předat oprávněným osobám. Za
předpokladu, že tyto činnosti budou prováděny v souladu s předpisy definovanými pro provoz záměru,
bude dominantním rizikem znečištění povrchových a podzemních vod. Míra rizika bude eliminována
pomocí opatření, která jsou definována pro fázi provozu v kapitole D.IV.
Pro ukončení provozu není žádným předpisem stanovena povinnost sanace nebo rekultivace.

D.II ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ
Všechny identifikované vlivy mají spíše lokální charakter a týkají se pouze zájmového území.

D.III ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Realizace stavby ani její provoz nebude zdrojem žádných vlivů, které by měly přeshraniční přesah.

D.IV OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Jak ve fázi výstavby, tak ve fázi realizace budou přijata preventivní opatření, která budou
minimalizovat vznik, popřípadě důsledky možných environmentálních rizik. Jedná se o následující
rizika, která jsou seřazena sestupně v souladu s jejich klesající pravděpodobností:


havarijní únik nebezpečných látek ve fázi výstavby i provozu, požár, exploze,



možnost vzniku havárií vozidel ve fázi výstavby i provozu,



dopravní nehody, pracovní úrazy, kriminální činnost,



teroristický útok.
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Ochrana před únikem závadných látek
Ve fázi výstavby bude zajištěna ochrana povrchových a podzemních vod před kontaminací závadnými
látkami, které jsou buď provozními hmotami pracovních strojů, nebo surovinami a materiály při
stavbě používanými. Preventivními opatřeními budou instalace záchytných nádob pod parkujícími
stroji a pod skladovanými závadnými látkami, které musí být uloženy v neporušených obalech. Bude
minimalizováno množství látek závadných vodám v prostoru staveniště a to optimalizací jejich
logistiky. Stavební stroje budou udržovány v bezvadném technickém stavu, což také sníží
pravděpodobnost úniku provozních kapalin.
V rámci hodnoceného záměru jsou navržena konkrétní stavební opatření, která eliminují rizika úniku
závadných látek, ve fázi jeho provozu. Jedná se zejména o konstrukci podlah, které se budou skládat
z podkladního betonu, izolační PE-HD folie a vrchní drátkobetonové desky tl. 200 mm. Folie bude
vytažena cca 200 mm na vnitřní stranu obvodové stěny a bude překryta nerezovou lištou Celkový
objem havarijního záchytu bude upřesněn v další fázi projektu, bude stanoven tak, aby byl dostatečný
pro eliminaci případné kontaminace vod a půd.
Zvláštní pozornost bude věnována také skladování hořlavých chemických látek. Ty budou uloženy ve
stavebně oddělené části skladu, která bude přímo přístupná z venkovního prostoru vstupními vraty.
Bude tvořit samostatný požární úsek s nehořlavými stavebními konstrukcemi a podlahami.
Nepropustná podlaha místnosti, nepropustný sokl stěn a práh ve vstupních otvorech bude tvořit
havarijní jímku. Konstrukce vestavku bude v souladu s požadavky ČSN 650201 Hořlavé kapaliny –
Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci. K těmto požadavkům mimo jiné patří také odvětrání
prostoru, které bude realizováno pomocí vzduchotechnické instalace s odtahem, jehož parametry
budou specifikovány v navazující fázi projektové dokumentace.

Dalšími opatřeními eliminujícími úniku látek závadných vodám do půdy, podzemních vod a
povrchových vod. V souladu s požadavky právních předpisů budou:


prováděny pravidelné kontroly skladů, neporušenosti obalů nebezpečných odpadů



respektovány a dodržovány všechny postupy schválených havarijních plánů, a to
zejména postupy pro případ havárie



pravidelně aktualizovány všechny relevantní dokumenty, zejména schválený havarijní
plán.

Dopravní nehody
Eliminace tohoto rizika bude provedena školením řidičů, udržování vozidel a pracovních strojů
v bezvadném technickém stavu. Náhodně bude zajištěna dechová zkouška pracovníků, včetně řidičů.
Taktéž bude stanovena vhodná trasa dopravy materiálů.
Vliv na zaměstnance
Rizika týkající se zaměstnanců budou spojena jednak s charakterem pracovního prostředí a jednak
s prováděnou činností. Rizika budou eliminována udržováním bezvadného stavu technických
prostředků, provedením veškerých vedení a rozvodů budou odbornou firmou a vybavením pracovníků
vhodnými ochrannými pracovními prostředky.
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Kriminální činnost
Objekt bude střežen.

Opatření pro nakládání s odpady
Vzhledem k tomu, že jak ve fázi výstavby, tak ve fázi provozu záměru budou vznikat odpady, je nutné
respektovat následující požadavky, které minimalizují případná rizika spojená právě s tímto aspektem.
S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
v platném znění a jeho prováděcími předpisy. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných
vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití.
Odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby škodliviny obsažené
v odpadech nemohly unikat do okolního prostředí. Vznikající neznečištěné odpady budou před
odvezením na místo jejich dalšího využití nebo odstranění shromažďovány v centrálním
shromažďovacím místě. Všechny odpady budou shromažďovány vytříděné podle druhů, navržené
shromažďování odpadů bude odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu životního prostředí.
Odpady budou umístěny v uzavíratelných obalech nebo kontejnerech nepropustných pro škodliviny
obsažené v odpadu a s dostatečnou rezistencí vůči materiálu odpadu. Konkrétní materiál obalu musí
být volen s ohledem na skutečné vlastnosti odpadu z hlediska chemického, fyzikálního (skupenství) a
požárního.
Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob
budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude zaznamenáno
v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro přepravu
nebezpečných odpadů.
Provoz záměru bude ošetřen souhlasem oprávněných orgánů vyžadovaných zvláštními právními
předpisy (souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady).

D.V CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Pro hodnocení emisí škodlivin do ovzduší nebyla prováděna zvláštní měření.
Nedostatky ve znalostech však jsou takového charakteru, že nemají významný vliv na vypovídací
schopnost závěrů posuzování vlivů na životní prostředí a hodnocení zdravotních rizik.

30

Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

D. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Nebyly předloženy varianty záměru. Jedná se jedno-variantní řešení.
Řešení bylo navrženo s přihlédnutím ke stávajícím aktivitám investora na tomto místě dle zásad
o využití nejlepších dostupných technologií s maximálním důrazem na minimalizaci dopadů na životní
prostředí.
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E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F.I MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJCÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ

Obr. č. Mapa širších vztahů – umístění zájmové lokality

Obr. č. Objekt v areálu firmy Cerea a.s., ve kterém investor zamýšlí zřídit sklad agrochemikálií.
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F.II DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Seznam chemických látek, které budou ve skladu Chotěboř skladovány.
Název směsi

Účinná látka

R věty

ACANTO

:1x10 L

(picoxystrobin 25%)

50/53

ACANTO

:1x20 L

(picoxystrobin 25%)

50/53

ACANTO DUO PACK CZ

:1x(5+5) L

(picoxystrobin 250 g/l)

10-22-37-38-41-43-50/53-65

ACANTO DUO PACK CZ

:1x(5+5) L

(propiconazole 125 g/l, fenpropidin 275 g/l)

10-22-37-38-41-43-50/53-66

(picoxystrobin 25%)

50/53

(DIMETHOMORPH 9%, MANCOZEB 60%)

22-37-43-50/53

ACORD

:1x5 L

ACROBAT MZ WG

:10x1 KG

ACTARA 25 WG

:10x250G

(thiamethoxam 25 % )

50/53-22

ACTARA 25 WG

:20x250G

(thiamethoxam 25 % )

50/53-23

ACTELLIC 50 EC

:4x5 L

(pirimiphos-methyl 500 g/l)

10-20-22-36-37-50/53-65

ACTELLIC 50 EC

:10x1 L

(pirimiphos-methyl 500 g/l)

10-20-22-36-37-50/53-66

ADENGO

:4x5 L

(isoxaflutole 19%,cyprosulfamide 12,7%)

52/53-63

ADENGO

:12x1 L

(isoxaflutole 19%,cyprosulfamide 12,7%)

52/53-64

AFALON 45 SC

:4x5 L

(linuron 450 g/l)

22-40-48-50/53-61-62

AFALON 45 SC

:12x1 L

(linuron 450 g/l)

22-40-48-50/53-61-63

AFALON 45 SC

:1x200 L

(linuron 450 g/l)

22-40-48-50/53-61-64

(isobutylalkohol,propaquizafop 100 g/l)

36-38-51/53

AGIL 100 EC

:4x5 L

AGROKLASIK

:4x5 L

(glyphosate 39 - 43%)

36-51/53

AGROKLASIK

:1x20 L

(glyphosate 39 - 43%)

36-51/53

AGROKLASIK

:1x1000 L

(glyphosate 39 - 43%)

36-51/53

(di-1-p -menthen 96%)

38-43-50/53

AGROVITAL

:4x5 L

AKORD

:4x5 L

(propiconazole 5,9%,cyprodinil 23,8% )

22-43-50/53

ALERT S

:1x10 L

(flusilazole 125 g/l,carbendazin 250 g/l)

40-46-50/53-60-61

( FENPROPIMORPH 14%, EPOXICONAZOLE
12%,KRESOXIM-METHYL 12%)

40-50/53-62-63

ALLEGRO PLUS

:4X5 L

ALTIMA 500 SC

:12x1L

(fluazinam 500 g/l)

36-43-50/53

AMISTAR OPTI

:1x20 L

(azoxystrobin 6,6% + chlorothalonil 32,8 %)

20-40-41-43-50/53

AMISTAR XTRA

:4x5 L

(azoxystrobin 200 g/l,cyproconazole 80 g/l)

22-23-36-38-50/53-63

AMISTAR XTRA

:1x20 L

(azoxystrobin 200 g/l,cyproconazole 80 g/l)

22-23-36-38-50/53-64

(400 g/l prochloraz, 90 g/l propiconazole)

36-50/53

(propiconazole 13%, fenpropidin 46 % )

20-22-36/37/38-43-48-50/53

(dicamba 50%, tritosulfuron 25%)

50/53

APEL
ARCHER TURBO
ARRAT

:4X5 L
:4x5 L
:10x800 G

ARTEA PLUS

:4x5 L

(propiconazole 22,1%, cyproconazole 14,2 %)

22-36/38-41/43-50/53-63

ARTEA PLUS

:1x20 L

(propiconazole 22,1%, cyproconazole 14,2 %)

50/53-63
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Název směsi
ASULOX 40 SL
ATLAS

:2x10 L
:10x1 L

ATTRIBUT SG 70

:10x300 G

AURORA 40 WG

:6x400 G

AUTOR

:4x5 L

Účinná látka

R věty

(asulam 400 g/l)

43-50/53

(quinoxyfen 500 g/l)

43-50/53

(propoxycarbazone-sodium 700g/kg)

53

(carfentrazone-ethyl 400 g/kg)

43-50/53

metazachlor: 2-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acet2´,6´-xylidide (IUPAC)

43-50

AXIAL PLUS

:4x5 L

(pinoxaden 50 g/l, cloquintocet-mexyl 1,26%)

20-36-43-50/53

AXIAL PLUS

:1x20 L

(pinoxaden 50 g/l, cloquintocet-mexyl 1,26%)

20-36/37/38-43-48-50/53

(41% glyphosate isopropylamine)

41-51/53

(bentazone 480 g/l,aktivátor 150 g/l)

22-36-43-51/53

BARCLAY GALLUP 360

:1x20 L

BASAGRAN SUPER

:4x5 L

BASTA 15

:4x5 L

(glufosinate-ammonium 150 g/l)

20-21-22-41-52/53-60/63

BASTA 15

:1x15 L

(glufosinate-ammonium 150 g/l)

20-21-22-41-52/53-60/63

BIPLAY SX

:10x500 G

(tribenuron methyl 222 g/kg, metsulfuron methyl
111 g/kg)

43-50/53

(thiacloprid 22,9 %)

22-36/38-40-50/53

(fluroxypyr-1-methylheptyl-ester 5,29%)

36-43-51/53

(Pethoxamid 25%, Terbuthylazine 25 % )

22-36-50/53

BISCAYA 240 OD
BOFIX

:4x5 L
:10x1 L

BOLTON DUO
BOXER

:2X10 L

(prosulfocarb 800 g/l + aromatické hydrocarbonáty) 38-43-50/53

:4x5 L

BRASAN TERIDOX PACK
BULLDOCK 25 EC
BUMPER 25 EC
BUMPER SUPER

:10x1 L
:4x5 L
:4x5 L

(dimethachlor 500 g/l,clomazone 40 g/l, solventní
nafta + dimethachlor 500 g/l)

10-20-22-43-50/53-65/66

(beta-cyfluthrin 2,7 % )

38-41-50/53-65

(propiconazole 250g/l)

51/53

(propiconazole 9%,prochloraz 40%)

36-51/53

BUTISAN 400 SC

:4x5 L

(metazachlor 400 g/l)

22-38-50/53

BUTISAN STAR

:4x5 L

(metazachlor 333 g/l, quinmerac 83 g/l)

43-50/53

BUTOXONE 400

:2x10 L

(MCPB-NA - kyselina 4-(4-chloro-otolyloxy)butanová 40,3 %,hydroxid sodný 0,7 %)

22-38-41-51/53

(isoproturon 45,05%)

40-50/53

(thiacloprid 480 g/l)

20-22-40-43-50/53

CALIPURON
CALYPSO 480 SC

:4x5 L
:10x1 L

CAPALO + SWING TOP PACK

(metrafenon,fenpropimorf,epoxiconazol,dimoxystro
bin,solvent naphta)
20-22-38-40-43-50/51/52-62

CARAMBA

:2x10 L BAL

(metconazole 60 g/l)

10-38-41-43-50/53-63/65

CARYX

:4x5 L

(Metconazol 2,7%, Mepikvát chlorid 19,1% )

20-22-41-51/53

(ifenoconazole 25 g/l,fludioxonil 25 g/l)

20-51/53

(flusilazole 160 g/l,fenpropimorf 375 g/l)

36-40-51/53-61

(ethephon 480 g/l)

41-52/53

CELEST EXTRA FORMULA M
L
CERELUX PLUS
CERONE 480 SL

:4x5 L
:4x5 L

:1x20
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Název směsi
CIRRUS CS

:12x1 L

CLICK PLUS

:1x20 L

CLINIC

:1x20 L

Účinná látka

R věty

(clomazon < 35 %, dusičnan sodný 5%, chlorid
vápanatý 5 %)

43-53

(acetochlor 450 g/l, terbuthylazine 214 g/l)

20-22-37/38-43-50/53

(glyphosate-IPA 480 g/l)

36-52/53

COMMAND 36 CS

:4x2 L

(Clomazone 35%)

43-53

COMMAND 36 CS

:12x1 L

(Clomazone 35%)

43-53

COMMAND 36 CS

:6x0,5 L

(Clomazone 35%)

43-53

COMMAND KOMPLET EXTRA

(metazachlor 44,3 %, clomazone 35 %, zetocypermethrin 12 %)

43-22-50/53

COMMAND KOMPLET- KLASIK

(metazachlor 35,6%, klomazon < 35 %,
zetacypermethrin 12 % )

22-38-43-50/53

CONSENTO

(propamocarb chydrochlorid 33,7%,fenamidone
6,7%)

36-50/53

(Pyroxsulam 7,5%, Cloquintocet-mexyl 7,5% )

37/38-41-43-50/53

(flufenacet 22,7 %, diflufenican 22,7% )

22-43-48-50/52/53

(diflufenican 100 g/l,isoproturon 500 g/l)

40-50/53

:4x5 L

CORELLO

:10x1 KG

COUGAR FORTE

:4x5 L

COUGAR SC

:2x10 L

CRITERIUM

:12x1 KG

(mancozeb 65 %, benalaxyl tech. 8% )

37-43-50/53

CYCOCEL 750 SL

:2x10 L

(chlormequat-chloride 750 g/l)

22

CYPERKILL 25 EC

:12x1 L

(cypermethrin 250 g/l)

10-22-37/38-41-50/53-61-62

DECIS MEGA

:4x5 L

(deltamethrin 50 g/l)

22-36-23-38-50/53

DESANAL A

:27 KG

(34 % roztok)

31-36-38

DESANAL K

:28 KG

(25 % roztok)

36-38

:12x1 L

(MCPA-DMA 77,8%, 4-chloro-2-methylphenol
0,2%)

22-36-41-50/53

:2x10 L

(MCPA-DMA 77,8%, 4-chloro-2-methylphenol
0,2%)

22-36-41-50/53

(mancozeb 75%)

11-37-42/43-50/53

DICOPUR M 750
DICOPUR M 750
DITHANE DG NEOTEC

:1x10 KG

(tetraconazole 10%,emulzifikátory do 100%)

22-36/38-48-51/53-65-66-67

DOMINATOR

:1x20 L

(IPA-sůl glyfosátu 41,5 %)

51/53

DOMINATOR

:1x640 L

(IPA-sůl glyfosátu 41,5 %)

51/53

(metalochlor 96%)

43-50/53

(fenoxaprop-P-ethyl 7,1 %;Isotridecanol
ethoxylovaný >5.00-<25.00;solvent.nafta)

43-51/53-66

(řepkový olej - methylester 80%)

36-50/53

(nicosulfuron 750 g/kg)

50/53

:2x10 L

(obsahuje PENDIMETHALIN 24%, SOLVENTNÍ
NAFTA)

22-43-40-50/51/53-65/66

:4x5 L

(spiroxamine 250 g/l,tebuconazole 167
g/l,triadimenol 43 g/l)

20-21-22-34-50/53-63

(prothioconazole 8,8%, fluoxastrobin 8,8%)

51/53

(metazachlor 500 g/l)

43-50

(zeta-cypermethrin 100 g/l)

20-22-43-50/53

DOMARK 10 EC

:12x1 L

DUAL GOLD 960 EC

DUKE
EKOL

:4x5L

:4X5 L
:2x10 L

EPILOG 75 WG
ESCORT NOVY
FALCON 460 EC

:10x275 G

FANDANGO 200 EC
FUEGO
FURY 10 EW

:4x5 L
:4x5 L
:12x1 L

35

Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
Název směsi

Účinná látka

R věty

FUSILADE FORTE 150 EC

:4x5 L

(fluazifop-P-butyl 150 g,oleyl-alkohol 500 g,octani-ol 100 g, benzen sulfonate

38-43-50/53-63

FUSILADE FORTE 150 EC

:1x20 L

(fluazifop-P-butyl 150 g,oleyl-alkohol 500 g,octani-ol 100 g, benzen sulfonate

38-43-50/53-63

(oxyflurofen 240 g/l)

38-36-50/53-65

(propaquizafop 100 g/l)

36-38-51/53

(troclopyr 480 g/l, petrolej)

22-38-43-50/53-65

(chlorsulfuron 75%)

50/53

(glyphosate 43 %, ethoxylated talowamine 18 %)

36-51/53

(quizalofop-P-ethyl 5%, solventní nafta
(ropná)těžká aromatická 25%)

10-20-38-41/43-51/53-65-67

(tribenuron methyl 75 % )

50/53

(rimsulfuron 50 %, thifensulfuron methyl 25 %)

50/53

(acetochlor 360 g/l,terbuthylazine 19,5%)

20-22-37-38-43-50/53

(tebuconazole 250 g/l,dimethylformamid cca 60%)

20-22-41-51/53-63

(aminopyralid 50g/kg, florasulam 25g/kg,
pyroxulam 50g/kg)

43-50/53

(iodosulfuron-methyl-Na 50 g/kg,mefenpyr-diethyl
150 g/kg)

41-50/53

(2,4-D 2-ethylhexyl 35,6%,iodosulfuron-methylsodium 0,90% )

38-41-43-50/53

(prothioconazole 9,97%, tebuconazole 9,97%,
spiroxamine 24,92%)

20-36-38-43-50/53-63

GALIGAN 240 EC

:12x1 L

GARLAND FORTE

:4X5 L

GARLON 4 EC

:10x1 L

GLEAN 75 WG

:10x100 G

GLYFOGAN 480 SL

:1x20 L

GRAMIN

:4X5 L

GRANSTAR 75 WG
GRID

:10x100 G
:10x100 G

GUARDIAN EXTRA

:1x20 L

HORIZON 250 EW
HURICANE
HUSAR

:4x5 L
:10x1KG
:4x3 KG

HUSAR ACTIVE

HUTTON

:4x5 L

:4x5 L

INFINITO SC

:4x5 L

(propamocarb-hydrochlorid 55,6%, fluopicolide
5,6%)

43-50/53

KANTOR PLUS

:10x0,5 KG

( aminopyralid potassium 35 %,florasulam 15 %,
lauryl síran sodný <5% )

41-50/52/53-37/38

KARATE se ZEON technologií 5 CS :4x5 L

(lamda-cyhalothrin 50g/l,petroleum 100g/l,propane
1,2-diol 500 g(l))

20-22-50/53

KARBEN FLO STEFES

(carbendazin 500 g/l)

46-50/53-60-61

(petoxamid 20-30%,terbuthylazine 20-30%)

22-36-50/53

(prothiocenazole 21,01%, tebuconazole 12,61% )

43-51/53-63

KOBAN T

:4x5 L
:1x20 L

LAMARDOR FS 400

:4x5 L

LAUDIS OD

:4x5 L

(tembotrione 4,31 %,isoxadifen-ethyl 2,16% )

43-22-50/53/51

LEANDER

:4x5 L

(fenpropidin 750 g/l)

20-21-22-37-41-50/53

(isoproturon 43-46 %,diflufenican 8-10 %)

40-50/52/53

LEGATO PLUS

:4x5 L

LENTIPUR 500 FW

:10x1 L

(chlortorulon 500 g/l)

40-50/52/53

LENTIPUR 500 FW

:2x10 L

(chlortorulon 500 g/l)

40-50/52/53

(Thiofanát-methyl 26,1%,1-[(2RS,3RS)-3-(2chlorfenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorfenyl)

20-22-40-50/53-62-63-68

LIMIT

:4x5 L
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Název směsi

Účinná látka

R věty

(triasulfuron 4,1%)

36-51/53

LINTUR 70 WG

:10x1 KG

LINUREX 50 SC

:4x5 L

(Linuron 40 - 45%, Ethanediol 4 - 6 %)

40-22-48-50/53-61-62

LOGRAN 75 WG

:10x120 G

(triasulfuron 75%)

50/53

LONTREL 300

:4x5 L

(clopyralid 25,8 %)

51/53

LONTREL 300

:10x1 L

(clopyralid 25,8 %)

51/53

(S-metolachlor 375 g/l,terbuthylazine 125 g/l)

22-38-41-43-50/51/53

(tebuconazole 250 g/l)

20-22-41-51/53-63

MAISTER+MERO 33528 PACK
:2x(600G+2x5 L)

(foramsulfuron 30%,iodosulfuron-methyl-Na 1%,
isoxadifenethyl 30%)

36-38-43-50/52/53

MARATON

(isoproturon 125 g/l,pendimethalin 250 g/l)

43-50/53

(tau-fluvalinate 240 g/l)

22-38-50/53

(methiocarb 2%)

22-52/53

(methiocarb 2%)

R22

(nicosulfuron 40 g/ )

38-50/53

( nicosulfuron 6,2%, polyoxyetylen sorbit tetraoleát
<10 %)

36-43-52/53

(prochloraz 450 g/l)

51/53

(trinexapac-ethyl 250 g/l)

43-51/53

(bifenox 480 g/l)

50/53

LUMAX
LYNX

:1x20 L
:4x5 L

:2x10 L

MAVRIK 2 F
:12x1L
MESUROL SCHNECKENKORN
KG
MESUROL SCHNECKENKORN
KG
MILAGRO

:1x25

:4x5 L

MILAGRO EXTRA

:4x5 L

MIRAGE 45 EC
MODDUS

:1x5

:4x5 L
:4x5 L

MODOWN 4 F

:4x5 L

MONCEREN G

:4x5 L

(imidacloprid 120 g/l)

22-50/53

MONCUT 40SC

:10x1 L

(Flutolanil 40,7%, Ethoxylated polyarylphenol
1,5%)

51/53

MUSTANG

:4x5 L

(florasulam 6.25 g/l,2,4D-EHE 300 g/l)

22-43-51/53

MUSTANG

:10x1 L

(florasulam 6.25 g/l,2,4D-EHE 300 g/l)

22-43-51/53

(2,4-D -ethylhexyl ester 25,8%)

22-43-51/53

(Gamma-cyhalothrin 6%,Solventní nafta 5%,1,2benzisothiazol-3(2H)-on 0,035%)

20-21-22-36-38-48-50/51/53-66

(Cypermethrin 4-5,5%,Chlorpyrifos 4449%,Rozpouštědlo na bázi aromat.uhlov.40%)

10-22-25-37-50/53-66-65

(pyraclostrobin,fenpropimorf )

23-36-38-40-50/51/53-62-63

(tebuconazole 250g/l)

36-51/53

(tebuconazole 25,9 % a dimethyldekanamid 60 %)

20-22-41-51/53-63

OUTLOOK + CLICK 500 SC :1x6 L + 1x7,5
L

(dimethenamid 64 %+solventní nafta)

22-36-43-50/53-65

PANTERA QT

:12x1 L

( quizalofop-p-tefuryl 40 g/l )

22-36/38-50/53

PANTERA QT

:2x10 L

( quizalofop-p-tefuryl 40 g/l )

38-43-50/53

(propiconazole 22,3%, cyproponazole 7,1%)

50/53-63

(Florasulam 0,58%,2-Ethylhexylester kyseliny 2,4dichlorfenoxyoctové 42,32%)

22-36-41-43-50/53

MUSTANG FORTE

NEXIDE

:4x5 L

:12x1 L

NURELLE D

:4x5 L

OPERA + CORBEL PACK
ORIUS 25 EW

:4x5 L

ORNAMENT 250 EW

PARAGAN

PEGAS

:4x5 L

:1X20 L

:4x5 L
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Název směsi
PELLACOL

:1x5 KG

PICTOR

:4x5 L

Účinná látka

R věty

(thiram 10%)

50/53-68

(dimoxystrobin 18%,boscalid 18%)

22-40-43-50/53-63

PLATEEN 41,5 WG

:1x5 KG

(flufenacet 24%, metribuzin 17,5% )

22-43-48-50/53

PROSARO 250 EC

:4x5 L

(prothioconazole 125 g/l,tebuconazole 125 g/l)

38-51/53-63

PROTEUS 110 OD

:4x5 L

(thiacloprid 10,4%, deltamethrin 1 %)

22-36-38-40-43-50/53

PROTUGAN SUPER

:4X5 L

(isoproturon 300 g/l)

36-40-50/53

PROTUGAN SUPER

:1X20 L

(isoproturon 300 g/l)

36-40-50/53

(fenoxaprop-P-ethyl 60 g/l,mefenpyr-diethyl 75 g/l)

43-51/53-66

(Diquat dibromid 37,4%)

22-23-25-36-37-38-43-45-50/53

(cypermethrin 25 % )

10-20-22-37/38-41-50/53-65-67

(Cyazofamid 10 %<k. <20 %,
Metylnaftalensulfonová kyselina <5 %)

36-51/53

(thifensulfuron methyl 75 %)

50/53

(diquat 200 g/l)

22-37-48-25-50/53

(Chlorpyrifos-methyl 22,á%, Solventnafta (ropná),
ťažká aromatická 70 %)

10-20-22-36/37/38-40-50/51/53

(chlormequat 558 g/l)

22

(mancozeb 64%)

37-43-50/53

PUMA EXTRA

:4x5 L

QUAD-GLOB 200SL

:1x20 L

RAFAN

:12X1 L

RANMAN TOP
REFINE

:4x5 L
:8x(2x30)GR

REGLONE

RELDAN 22 EC

:2x10 L

:4x5 L

RETACEL EXTRA R 68

:2x10 L

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE

:4x5 KG

ROUNDUP KLASIK

:10x1 L

(glyfosát-sůl 41,5%,smáčedlo 13,5%,voda 43%)

36-51/53

ROUNDUP KLASIK

:1x20 L

(glyfosát-sůl 41,5%,smáčedlo 13,5%,voda 43%)

36-51/53

ROUNDUP KLASIK

:1x640 L

(glyfosát-sůl 41,5%,smáčedlo 13,5%,voda 43%)

36-51/53

ROUNDUP KLASIK

:4x5 L

(glyfosát-sůl 41,5%,smáčedlo 13,5%,voda 43%)

36-51/53

SEKATOR OD

:12x1 L

(iodosulfuron methyl Na 2,2%, amidosulfuron
8,8%, solventní nafta 25%)

36-50/52/53-65-66

SENCOR 70 WG

:10x500 G

(metribuzin 70%,alkylarylsulfonát 2%)

22-50/53

SENCOR 70 WP

:4x5 KG

(metribuzin 70%,alkylarylsulfonát 2%)

22-50/53

(Pethoxamid 50 - 100%,Solvent naphta
(petroleum), heavy arom.30%)

22-38-41-43-50/53

(Spinosyn A a Spinosyn D 22,8 % )

51/53

SOMERO

:4X5 L

SPINTOR

:10x1 L

SPODNAM DC

:4x5 L

(pinolen 555,4 g/l)

36-38-43-50/53

SPODNAM DC

:1x10 L

(pinolen 555,4 g/l)

36-38-43-50/53

SPORTAK HF

:4x5 L

(prochloraz 450 g/l,smáčedla Emcol 184 L a 494
H))

22-51/53-65-66-67

STABILAN 750 SL

:1x20 L

(chlormequat-chlorid 750 g/l)

22

STARANE 250 EC

:4x5 L

(fluroxypyr 250 g/l, ropný destilát)

10-37/38-40-50/53-66-67

STARANE 250 EC

:10x1 L

(fluroxypyr 250 g/l, ropný destilát)

10-37/38-40-50/53-66-67
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Název směsi
STOMP 330 E

R věty

(pendimethalin 33%, solv. naphta 58%)

40-50/53-65-66-67

STOMP 400 SC

:4x5 L

(pendimethalin 400 g/l)

20-21-22-50/53

SULTAN 50 SC

:4x5 L

(metazachlor 500 g/l)

40-50

(Flumioxazin 50%)

50/53-61

(Cypermethrin 78-87 g/l, Piperonyl butoxide 216237g/l)

22-43-50/53

(epoxiconazole 84 g/l,fenpropimorph 250 g/l)

40-51/53-62-63

(quizalofop-p-ethyl 50 g/l, EDE frakce)

10-20-36-38-41-43-51/53-65-67

SUMIMAX
TALISMA EC
TANGO SUPER

:4x5 L

Účinná látka

:10x400 G
:12x1 L
:4x5 L

TARGA SUPER 5 EC

:4x5 L

TERIDOX 500 EC

:4x5 L

(cyklohexanon 15-25%,dimethachlor 500 g/l, nafta) 38-43-50/53

TILMOR 240 EC

:4x5 L

(prothiokonazol 8,15%, tebukonazol 16,3 %)

20-36-38-43-51/53-63

TILT 250 EC

:4x5 L

(propiconazole 250 g/l,nafta 55-65%)

36-38-50/53-65-67

TITUS 25 WG

:10x100 G

(rimsulfuron 25 %)

51/53

TOLIAN FLO

:4x5 L

(isoproturon 44-49%)

40-50/53

(chlortoluron 500 g/l)

40-50/53

(fluroxypyr 250 g/l, aromatic-C9 546 g/l)

10-37-38-40-50/53-65-67

(difenoconazole 22,5%,paclobutrazol 11,3%,
Poly(oxy-1,2-ethandiyl),alfa-sulfo-om

50/51/53-22-20-36

TOLUREX 50 SC
TOMIGAN 250 EC

TOPREX

:1x20 L
:4x5 L

:4x5 L

TOPSIN M 70 WP

:4x5 KG

(thiofanát-methyl 70%)

20-43-51/53-68

TRIMMER 75 WG

:10x100 G

(tribenuron methyl 75 % )

50/53
41-50/53

TRIOFLEX

:4X1,5 KG

(Propoxycarbazone- sodium 10-20%, solventní
nafta 5 - 10%)

TROPHY

:2x10 L

(acetochlor 768 g/l,dichloramid 128 g/l)

22-37-38-43-50/53-67

VAZTAK 10 EC

:10x1 L

(solventní nafta, alpha-cypermethrin 10%)

10-20-21-22-36-37-38-43-50/53

VITAVAX 2000

:1x20 L

(carboxin 200 g/l,thiram 200 g/l)

22-48-50/53

(pendimethalin 23,1%, Dimethenamid-P 19,7%,
Dodecylbenzensulfonat vápenatý 4,6%)

22-38-43-50/53-65

(prochloraz 267 g/l,tebuconazole 133 g/l )

22-36-50/51/53

(propoxycarbazone sodium10-20%,solvent naphta
5-10%,amidosulfuron 5-10% )

41-50/53

WING P
ZAMIR 40 EW

ZEUS

:1x10 L
:4x5 L

:4x1,5 KG
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F. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Předmětem záměru investora je rekonstrukce objektu stávajícího areálu v Chotěboři pro účely
skladování a expedici agrochemikálií. Investor nepředpokládá navýšení počtu zaměstnanců ani
navýšení množství techniky nad stávající úroveň v Chotěboři. Hala bude sloužit pouze jako sklad, pro
zázemí pracovníků a techniky bude sloužit stávající areál. Celková kapacita skladu bude 250 t
prostředků na ochranu rostlin v celém sortimentu, z toho max. 30 t hořlavých kapalných látek; 2 t
toxických látek; 30 t žíravých látek. Seznam látek, které budou skladovány je uveden v kapitole F.II.
Prostředky budou v objektu skladovány regálovým systémem, obsluha bude prostřednictvím
vysokozdvižného vozíku.
Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací ve znění pozdějších změn a úprav.
Realizací záměru nedojde ke změně stávajícího krajinného rázu.
Na základě kritického zhodnocení dostupných informací lze konstatovat, že realizace záměru
je možná v zamýšlené lokalitě. Její realizací nedojde k významnému nebo nadlimitnímu zhoršení
kvality jednotlivých složek životního prostředí ve fázi výstavby ani ve fázi provozu. Emise škodlivin
do ovzduší jsou minimální a neovlivní sledovatelným způsobem kvalitu ovzduší v zájmové oblasti.
Současně nedojde k negativnímu ovlivnění hlukové zátěže venkovního prostředí v dotčené lokalitě.
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G. PŘÍLOHY
P_01 Vyjádření KÚ Kraje Vysočina dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
P_02 Vyjádření MÚ Chotěboř k územně-plánovací dokumentaci
P_03 Kopie osvědčení zpracovatele Dokumentace dle zákona č. 244/92 Sb.
P_04 Zmocnění k zastupování
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