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ÚVOD
Toto oznámení (dále oznámení EIA) je zpracováno podle zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí č. 100/2001 Sb. § 6, v rozsahu dle přílohy č. 3 a dle Metodického pokynu 
odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP (Věstník MŽP částka 2, únor 2002).   
Na vlastním zpracování oznámení se dále podíleli specialisté na jednotlivé odborné okruhy 
problémů v oblasti ochrany životního prostředí:
Hluk: Ing. Miroslav Lepka, ENVING s.r.o. Brno, držitel osvědčení MŽP ČR 

o odborné způsobilosti k hodnocení vlivu staveb a činností na životní  
prostředí č.j. 4448/729/OPV/93

Rozptylová studie - výpočet: Miloš Gryc, ENVING s.r.o. Brno
Hluková studie - výpočet: Ing. Václav Volejník, ENVING s.r.o. Brno
Odpady, chemické látky: Ing. Radek Janoušek, EnviWeb s.r.o. Brno
Výchozím podkladem pro zpracování oznámení záměru “FRANKEN MAXIT s.r.o.
VÝROBNA SUCHÝCH MALTOVÝCH A OMÍTKOVÝCH SMĚSÍ KRÁLŮV DVŮR” (dále 
MAXIT KD) je zpracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení:

(1)FRANKEN MAXIT s.r.o. VÝROBNA SUCHÝCH MALTOVÝCH A OMÍTKOVÝCH SMĚSÍ 
KRÁLŮV DVŮR.. Projekt pro stavební povolení zak. č. 034002, PROGIS s.r.o.,  
Jeronýmova 23, Brno, červen 2003

Dále byly použity výsledky studií a referenčních měření:
(2) Bezpečnostní listy jednotlivých chemických látek a přípravků

(3)Bericht über die Emissionsmessungen an der Sandtrockunganlage  2001. TÜV 
SÜDDEUTSCHLAND, Regesburg, 13.7.2001

(4)MAXIT – Werk Niedervinkling. Trockenmörtlmischanlage und Anlage zum Expandieren 
von Perlit. Schalltechnische Abnahmessungen, Bericht Nr. 98.1213/1, IBAS mbH, 
Bayreuth, 29.10.1999

(5)“Modernizace vápenky Čertovy chody” Hluková studie – hluk z dopravy.  
ENVING s.r.o., Brno, červenec 2001

(6)“Modernizace vápenky Čertovy chody” – Rozptylová studie č.z. 289/01,  
RNDr Jan Maňák – EKOAIR, Praha, červen 2001

(7) Ekologická studie Beroun. ATEM – Atelier ekologických modelů, Praha 1999, aktualizace 
2002 (ovzduší)

(8) Úprava řeky Litavky, Králův Dvůr ř. km. 2,800-7,1000, 
AQUATIS Brno, 1996, aktualizace 2003

(9)Protipovodňová opatření na řece Litavce, ř..km. 4,168-5,817 – Komunikace.  
Projekt č. 02 396, PRAGOPROJEKT a.s., leden 2003

(10)Vyhodnocení závazku podniku Králodvorské železárny z hlediska ochrany životního 
prostředí. G-servis s.r.o., Praha, květen 1994.

(11) Organizace dopravy vápence do nové maltárny v Králově Dvoře. Záznam z jednání,  
Vápenka Čertovy schody a.s. Tmaň, 25.července 2003 (viz příloha F.3 oznámení)

(12) Vyjádření k dodávkám vápence. Vápenka Čertovy schody a.s., 9.9.2003 (viz příloha F.3 
oznámení)
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ČÁST A – ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.1. Obchodní firma
Franken Maxit s.r.o., zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni spis. zn.: oddíl C, vložka 14236

A.2. IČ
IČ: 26344220

A.3. Sídlo
Karlovarská č.p. 147/22, 350 02 Cheb
Po realizaci záměru bude sídlo obchodní firmy Franken Maxit s.r.o. přemístěno do místa 
výrobny, tj. do obce Králův Dvůr, do areálu MAXIT KD.

A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Oprávněný zástupce oznamovatele: Jiří Huptych - jednatel
Bydliště: Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Dr. Beneše č.p. 

251,  PSČ 250 01

Telefon:  
(+420) 283 851 371

ČÁST B – ÚDAJE O ZÁMĚRU
Posuzovaným záměrem je stavba závodu na výrobu stavebních hmot – suchých maltových 
a omítkových směsí a jejich expedici převážně jako volně ložené směsi v autocisternách, příp. 
transportních zásobnících a doplňkově v pytlované formě.
Umístění stavby MAXIT KD je navrženo v jedné variantě, která je posuzována z hlediska 
možných vlivů na životní prostředí. 

B.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název záměru
FRANKEN MAXIT s.r.o. VÝROBNA SUCHÝCH MALTOVÝCH A OMÍTKOVÝCH 
SMĚSÍ KRÁLŮV DVŮR

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Navržené kapacity MAXIT KD jsou převzaty z projektu (1):

TAB. 1 – Výrobní kapacita % t/rok
Výroba celkem, z toho 100 85 000
směsi expedované v cisternách 85 72 250
pytlované směsi 15 12 750

V 1. roce provozu je projektovaná kapacita výroby 40 %, sortimentní podíl směsí (15 a 85 %) 
zůstane zachován. 
Předpokládaný počet výrobních zaměstnanců v MAXIT KD je 14 pracovníků na 1. směnu a 
10 pracovníků na 2. směnu, celkem 24. Oznamovatel uvažuje s převedením pracovníků z těch 
výrobních provozů v KDC, jejichž provoz byl od ledna 2003 ukončen.
Poznámka:
V průběhu předběžného projednání tohoto záměru podle § 15 zákona č. 100/2001Sb. byla 
diskutována možnost setrvání na snížené kapacitě výroby na úrovni 40 % až do doby 
realizace nového komunikačního řešení v rámci probíhajících “Protipovodňových úprav řeky 
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Litavky” (viz kapitoly B.I.3. a  B.II.4. tohoto oznámení EIA. Toto omezení je pro oznamovatele  
ekonomicky nepřijatelné.
Roční fond pracovní doby:

Časový fond strojů
směnnost
dvousměnný provoz
směnnové ztráty 10 

min./směna
ztráty na údržbu 20 

min./směna 
ztráty při najíždění jiného výrobku 15 min./směna
Ztráty celkem (10+20+15) 

x 2 = 90 min./den 
Počet prac. hodin za den 2 x (8hod-45min) = 14,30 

hod/den 
Počet dnů v roce 365 dnů
neděle, soboty 104 dny 
svátky  12 

dnů
Zimní přestávka 2 měsíce

(16. prosinec-15. únor) 42 dny
Celozávodní dovolená 15 dnů

Počet pracovních dnů celkem 194 dnů/rok
Počet pracovních hodin celkem           2274 hod/rok

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj: Středočeský
Obec, k.ú.: Králův Dvůr 
Staveniště se nachází v v areálu Králodvorských železáren (dále KDŽ) v Králově Dvoře, 
v jeho západní části na levém břehu řeky Litavky, na staveništi se nacházejí dvě staré jeřábové 
dráhy (ocelové jeřábové nosníky na betonových sloupech). Plocha je na násypovém tělese cca 
o 2,0 m výše než okolní terén a její úroveň je nad kótou 100-leté vody. 
Pro zástavbu tohoto území jsou stanoveny regulační podmínky platnou územně plánovací 
dokumentací. Základní územně plánovací dokumentací (ÚPD) je Koncept územního plánu 
obce Králův Dvůr. Plochy areálu jsou v navrženém konceptu ÚP označené jako plochy pro 
průmyslovou výrobu – plochy jsou určeny pro umístění výrobních provozoven 
a průmyslových podniků. 
Záměr je navržen v návaznosti na již provedená (odstranění železniční vlečky včetně mostu) 
a budoucí Protipovodňová opatření na řece Litavce, v jejichž rámci budou vybudovány 
protipovodňové úpravy toku Litavky podle projektu AQUATIS Brno (8). Součástí těchto 
úprav je rovněž vybudování nové dopravní komunikace na tělese ochranné hráze podle 
projektu PRAGOPROJEKTU Praha, řešící přímé napojení průmyslové zóny Králova Dvora 
(cementárna, areál železáren) na dálnici D5 – exit 22 Beroun-západ a odvedení stávající 
obslužné dopravy z blízkosti obytné zástavby ve smíšených zónách v Králově Dvoře (nám. 
Míru, ul. 5. května, Fučíkova) a v obytných zónách Králova Dvora a Berouna (ul. Plzeňská). 
V rámci stavby této komunikace bude vybudován v Králově Dvoře nový most přes řeku 
Litavku, stávající 2 mosty přes Litavku v Králově Dvoře, ul. Fučíkova – Na Poříčí a z nám. 
Míru k cementárně, budou v rámci realizace protipovodňových úprav likvidovány.
Projek záměru MAXIT KD (1) je zkoordinován s výše uvedenými projekty.
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Nejbližší chráněné území je obytná zástavba cca 200 m od objektu fy MAXIT severozápadně 
za dálnicí D5 a západně, podél ulice Fučíkovy.
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Obr. 1 – Širší situace a situace 1 : 10000 s vyznačením areálu MAXIT KD a nejbližšího chráněného území – 
obytné zástavby
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Obr. 2 – Objekt MAXIT KD, pohledy od Z a S           měř. 1 : 500

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s     jinými záměry  
Posuzovaným záměrem je výroba stavebních hmot  - suchých maltových a omítkových směsí, 
pro kterou budou v rozhodující míře využívány kapacity ze stávajících zdrojů v místě – 
vápenec a  vápenný hydrát z vápenky Čertovy schody, cement z Králodvorské cementárny.
Převážná většina vyrobených směsí – 85 % produkce, bude expedována volně ložená 
v autocisternách, přímo na stavby do zásobníků, jejichž pronajímatelem je fa MAXIT. 
Kumulace záměru s dalšími záměry není reálná.
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Obr. 3 – Zastavovací situace MAXIT KD s vyznačením areálu dle projektu pro stavební povolení (1) 
a nových komunikací dle PRAGOPROJEKTU (8), měř. 1 : 2000

ENVING, s. r. o.   Staňkova 18a,  602 00 Brno                                                                                               10



FRANKEN MAXIT Králův Dvůr                                                                                                                  Oznámení E.I.A.

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

Zdůvodnění potřeby a umístění záměru
Potřeba stavby MAXIT KD je dána požadavkem na zajištění výroby moderních suchých 
omítkových a maltových směsí, pro stavební průmysl v regionu. 
Podstatným důvodem pro umístění je návaznost na blízké stávající zdroje hlavních surovin: 
– vápence a vápenného hydrátu z vápenky Čertovy schody (dále VČS), roční potřeba 

vápence z tohoto zdroje ve výši 63 750 a hydrátu 8 200 t představuje 85 % z objemu 
výroby směsí v MAXIT KD. 

– cementu z cementárny Králův Dvůr (dále KDC), který tvoří cca 11 % surovin, potřebných 
pro výrobu omítkových a maltových směsí.

Navrhované řešení je v souladu s konceptem územního plánu, tj. jedná se o výrobu na 
pozemcích k tomu určených. 
V současné době fa Franken Maxit suché omítkové a maltové směsi v ročním množství cca 
40 000 t dováží do ČR z Německa, ze závodu v bavorském Azendorfu, a to přes silniční 
hraniční přechody Cheb (Pomezí, Vojtanov). Větší část tohoto množství (cca 33 000 t), je 
expedována v cisternách do zásobníků MAXIT přímo na stavby, převážně ve středočeském 
kraji. Zbylou část, cca 7 000 t/r,  představují pytlované směsi, které jsou v současnosti 
dováženy nákladními automobily do distribučního skladu v areálu KDC, odkud jsou dále 
expedovány na stavby, tato doprava po realizaci záměru zanikne.
V rámci předchozí přípravy záměru byly možnosti umístění a výstavby  výrobního závodu 
zvažovány celkem ve 14 lokalitách v oblasti Beroun - Králův Dvůr – Zdice. V nejbližším 
okolí bylo zvažováno umístění záměru:

- do areálu KDC – Umístění do KDC by bylo pro oznamovatele nejvýhodnější, neboť 
majoritním vlastníkem MAXIT je skupina HEIDELBERG ZEMENT, která je rovněž 
vlastníkem cementárny KDC. Tato však varianta není možná z prostorových důvodů, 
v areálu KDC není k dispozici pozemek o vhodné velikosti.

- přímo v areálu VČS – bylo odmítnuto z důvodů nereálnosti získání pozemku pro 
umístění stavby a vyvolaného navýšení dopravy po silnici III třídy č. 11524 (cement + 
ostatní suroviny).

- na protějším břehu Litavky – rovněž tato varianta byla odmítnuta především 
z prostorových důvodů, jedná se o trojúhelníkovitý pozemek, jehož šíře je pro 
umístění záměru nedostatečná, celý pozemek leží v ochranném pásmu železnice 

Přehled zvažovaných variant
Variantní umístění stavby se nepředpokládá. Z hlediska rozsahu možných vlivů na životní 
prostředí a obyvatelstvo jsou v oznámení hodnoceny stávající stav (nulová varianta) a aktivní 
varianta předkládané oznamovatelem v projektu (1):
Nulová  varianta (stávající stav)
Varianta představuje zachování stávajícího stavu, kdy dřívější skladová a manipulační plocha 
v bývalém areálu KDŽ není nijak využívána. Stávající stav je třeba považovat za přechodný, 
v případě nerealizování záměru MAXIT KD by v zájmovém území byla umístěna jiná 
průmyslová výroba.
Aktivní varianta I
Varianta I představuje realizaci stavby MAXIT KD dle projektu (1).
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B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Stavba
Stavebně technické řešení je podřízeno technologií výrobny a nárokům, které jsou vyvolány 
umístěním nového technologického zařízení a celého areálu do stávajícího areálu 
Králodvorských železáren. Řešení je limitováno i výstavbou komunikace v rámci 
protipovodňových opatření a přípojkami energií z veřejných rozvodů, možnost napojení 
areálu na komunikační systém. 
Hlavní technologický objekt je navržen jako celková skeletová stavba kombinovaná 
s nosnými ocelovými kruhovými zásobníky, uspořádání objektu je věžové s maximální 
výškou 38 m nad terénem.
Technologická věž  na jihu objektu bude opláštěna jednoduchými trapézovým plechem 
s prosvětlovacími pásy. Nejvyšší bod budovy bude opatřen výstražným světlem dle předpisů 
leteckého provozu. 
Na věž navazuje ocelová skladová hala o výšce 5,1 m. V prostoru haly sousedícím 
s technologickou věží bude umístěna kompresorovna, která bude uzavřena protihlukovým 
pláštěm, se schopností pohlcovat hluk. Skladová hala bude opatřena pláštěm z jednoduchého 
trapézového plechu. V prostoru dílny, zatepleného skladu a kotelny budou použity trapézové 
sendvičové panely. Hala bude prosvětlena prosvětlovacími pásy ve stěnách haly a světlíkem. 
V severním čele haly je umístěna administrativní část, zděné konstrukce, s plochou střechou 
o výšce 7,3 m. Před halou je parkoviště pro 20 osobních aut, v areálu nebudou parkovat žádná 
nákladní vozidla. 
Technologie
Výrobní program výrobny suchých omítkových a maltových směsí spočívá ve výrobě:
• sanačních a renovačních omítek
• vnitřních vápenných omítek 
• betonů a betonových potěrů
• speciálních malt a tmelů
• vnějších a vnitřních omítek 
• zdících malt
Hlavní procesy a technologická zařízení
PS 201 Příjem, skladování a sušení vápenců (Obr. 4)
Vápenec (kamenná drť, frakce 4 – 20 mm) bude do výrobny dopravován nákladními 
automobilovými soupravami (auto s vlekem) z vápenky Čertovy schody a vysypáván přímo 
do zemní násypky – poz.01. Z ocelové násypky bude písek odebírán dvěma vibračními 
podavači na pásový dopravník a dále protiproudé sušárny  MOZER – poz.04 s plynovým 
hořákem Weishaupt – poz. 05. Vysušený vápenec s maximální vlhkostí 0,2% bude pasovým 
dopravníkem dopraven do mlýna – poz. 09. 
Násypka a dopravníkový pas nejsou odprašovány, protože se jedná o kamenivo s přirozenou 
vlhkostí do 8%, které nevykazuje žádnou prašnost. Dopravníkový pas dopravující vápenec do 
sušárny bude zakryt, aby surovina při dešti nepřijímala další vlhkost a tím nezhoršovala 
energetickou náročnost sušení suroviny.
Součástí  příjmu vápence je venkovní krytá skládka pro vyrovnávání výkyvů mezi 
zásobováním a spotřebou výroby. Venkovní skládka bude tvořena betonovými opěrnými 
zdmi. Objem skládky bude cca 600 tun materiálu. Skládka bude umístěna v prostoru proti 
zemní násypce. Ukládání vápence do násypky bude zajišťováno kolovým nakladačem.
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PS 202  Doprava, mletí a třídění suchých vápenců (Obr. 4)
Použití vápenců, pro výrobu suchých omítkových a maltových směsí, klade větší nároky na 
jejich  mletí a třídění.
Vápenec bude ze sušárny dopraven do odrazového mlýna – poz. 09 pasovým dopravníkem, 
podrcený materiál bude odebírán šnekovým dopravníkem do elevátoru – poz. 12 a tímto 
dopraven na přímočarý vibrační třídič – poz. 13, kde je materiál roztříděn na dvě frakce, 
hrubá frakce ořezává zrnitost vápence pro vstup do větrného třídiče – poz. 14. Ve větrném 
třídiče bude materiál dále roztříděn na hrubou frakci, která bude šnekovým dopravníkem a 
elevátorem – poz. 16 dopraven na mechanické třídění nad osmikomorovým kruhovým silem. 
Z eevátoru bude vápenec dopraven vibračním uzavřeným dopravním žlabem do přímočarého 
vibračního třídiče Allgeier – poz. 18, který vápenec rozdělí na dvě frakce. Hrubá bude 
svedena přímo do jedné z komor zásobníku. Jemnější frakce bude podána na kruhový třídič 
Allgeier – poz. 19 s eliptickým pohybem. Kruhový třídič Allgeier, se čtyřmi patry sítovacích 
plot, třídí vápenec na konečné frakce, které jsou pomocí skluzů ukládány do jednotlivých 
komor kruhového zásobníku. 
Jemná frakce vytříděná na větrném třídiči je podávána šnekovým dopravníkem do 
pneumatického komorového podavače, kterým je pomocí pneumatického potrubí vápenec 
dopraven do jedné z komor kruhového zásobníku. 
Hrubý materiál vytříděný za mlýnem je vracen zpět do mlýna k opětovnému mletí.
Celý technologický uzel úpravy vápence mletím a tříděním je uzavřený a je napojen na 
účinný systém odprašování. Prašné podíly odsáté z tohoto technologického uzlu jsou 
odstraňovány z toku proudícího vzduchu na účinných hadicových filtrech – poz. 06,11,20. 

Obr.4 –  Příjem, skladování a sušení, mletí a třídění vápenců, technologické schema
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PS 203  Plnění a skladování surovin (Obr. 5)
Suché suroviny jako cementy, vápenný hydrát, struska, popílky, perlit, EPS jsou dopravovány 
do maltárny autocisternami. Z cisternových aut jsou dopraveny do zásobníků pneumaticky 
potrubím. Jako zdroj tlakového vzduchu budou používány kompresory na cisternových 
autech, případně stlačený vzduch z kompresorovny.  Každý zásobník je opatřen pojistným 
přetlakovým ventilem a přetlakovým filtrem Odprašky zachycené ve filtru jsou krátkou 
cestou vraceny zpět do zásobníku dané suroviny.
Materiály, které budou dopravovány ve vacích a pytlích – chemie- jsou dopravovány pomocí 
nákladního výtahu nebo kladkostrojem do patřičného patra v technologické věži. Zde je 
chemie vyprazdňována z jednotlivých  typů transportních obalů do zásobníků, které jsou při 
jejich otevření odsávány přes jednotlivé filtry, které jsou umístěny na každém zásobníčku. 
Odprašky chemie jsou vraceny přímo zpět do zásobníku dané chemie. Při dodržení 
technologické disciplíny a pravidelné kontroly a údržby filtrů nevznikají v tomto 
technologickém uzlu ke vzniku odpadů. Veškerý materiál, se kterým je manipulováno při 
plnění zásobníků se vrací zpět do technologie i filtrů formou odprašků.
PS 204  Dávkování, vážení, míchání (Obr. 5)
Vážení a dávkování surovin a jednotlivých komponentů je dáno předpisem receptur v řídícím 
systému. Předpis určuje množství materiálu pro jednu záměs. Dalším faktorem je objemová 
hmotnost jednotlivých komponentů. Materiály jsou dávkovány váhově, kromě lehkých 
perlitů, které jsou dávkovány objemově. 
S ohledem na potřebu zjednodušit cesty surovin do míchačky, je v návrhu zohledněna 
možnost dovažovat do již naváženého jednoho komponentu další ve vícekomponentních 
vahách.
Tímto způsobem je možné spojovat v jedné váze více komponentů v rámci jednoho cyklu.
Dávkování do míchačky bude zajištěno pomocí šnekových dopravníků, které budou ovládány 
z řídícího systému frekvenčními měniči , aby bylo možné nastavit hrubé vážení a jemné 
dovažování komponent. Navažování komponentu bude ukončeno uzavřením klapky na 
výstupu ze šneku do váhy. 
Pro míchání bude použita bubnová míchačka o objemu 4,2 m3 se čtyřmi mixéry. 
Váhy a míchačka budou odprášeny a odprašky budou vraceny zpět do míchačky. 
Míchačka bude vyprazdňována vraty do zásobníku, kde je materiál směrován klapkou na 
pytlování nebo na pasový dopravník jako volně ložený materiál.
PS 205  Balení a paletizace (Obr. 5)
Pro pytlování bude použita řadová vzduchová dvouhubicová balička  vč. váhové elektroniky, 
výkon baličky je 800 pytlů (40 kg/hod). Balička umožňuje plnit pytle 35 kg i pytle 25 kg. 
Pro paletizaci je navržen paletomat Beumer, balení palet pomocí smršťovací folie, která bude 
zajišťovat i fixaci pytlů na paletě.
Pytlovačka bude opatřena násypkou pro zachycení směsí z roztržených pytlů.
PS 206  Skladování a expedice (Obr. 5)
Skladování a expedice bude oddělena na dvě části:
Balené výrobky – výrobky pytlované budou skladovány na paletách ve vrstvách tří palet. Pro 
expedici budou používány Europalety. Manipulace s paletami bude prováděna 
vysokozdvižnými vozíky.
Skladová hala o  rozpětí 18 m a délce 60 m. Plocha skladu je 1080 m2, z této plochy je možné 
s ohledem na nutnou plochu pro manipulaci vysokozdvižnými vozíky počítat pro uskladnění 
výrobků na paletách cca 700 m2, což činí cca 2100 tun skladovaných výrobků.
Uvedené množství je zásoba cca 31,25 dnů výroby . Tato zásoba je závislá na ploše, která 
bude potřebná pro doplňkové materiály při prodeji směsi. 
Sklad bude sloužit i pro skladování prázdných pytlů na paletách a samotných palet.
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Obr.5 –  výroba směsí, technologické schema
Volně ložené směsi budou dopravovány z míchačky pomocí pneumatických pasových 
dopravníků a dvou elevátorů  do expedičních zásobníků pro plnění autocisteren. Jedná se o 
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dva zásobníky o objemu 2 x 230 m3. Na přesýpací stanici dvou dopravníků je odbočení pro 
plnění  autocisteren přes automatickou plnící hubici přímo z míchačky.
 Ze zásobníků jsou plněny autocisterny také přes automatickou plnící hubici. Všechny 
dopravní cesty vč. zásobníků a plnících hubic jsou odprašovány.
Odprašky z filtrů na zásobnících jsou vraceny do zásobníků. Z dopravních cest a hubic jsou 
odprašky vraceny na pasový dopravník.
PS 211  Kompresorovna
Kompresorovna bude sloužit jako zdroj stlačeného vzduchu pro pneumatickou dopravu, 
čeření zásobníků a pro ovládací prvky a uzavírací prvky v dopravních cestách materiálů.
Kompresorovna je navržena s kapacitou 800 m3/hod, 0,6 MPa, bude osazena dvěma 
kompresory Atlas Copco, jeden s plynulou regulací, jeden se skokovou regulací, sušičkou 
vzduchu a filtry pro čištění stlačeného vzduchu a odlučovačem oleje z kondenzátu Öwamat.
Kompresorovna bude řízena vlastní automatikou kompresorů a bude začleněna do celkového 
řídícího systému.
PS 209  Vzduchotechnika, odprášení 
Provozní soubor řeší snížení prašnosti na pracovištích trvalé a dočasné obsluhy u strojně 
technologických zařízení provozu a vliv odprašovacího zařízení okolí výrobny.
Řešením odprašovacího zařízení bude zajištěno nepřekročení NP-P 8 mg/m3 na pracovištích.
Výdechové potrubí z ventilátorů od třech hlavních odprašovacích zařízení – filtr odprašující 
sušárnu, filtr odprašující míchačku, pytlovačku a plnící hubice autocisteren, filtr odprašující 
mlýn, třídič a větrný třídič – jsou nasměrovány vertikálními výdechovými hlavicemi do 
ovzduší ve výši +37,5 m. Výdechová rychlost proudu vzdušiny je cca 15 m/s. Ostatní drobné 
filtry – převážně na zásobnících jsou výškově umístěny na úrovni +35,25 m.
Zachycené odprašky a jejich likvidace
Odprašky zachycené filtry jsou svedeny zpět do příslušných dopravních cest a zásobníků 
strojně technologických zařízení, pouze cca 0,8 t odprašků denně bude ukládáno do 
uzavřených kontejnerů a provozovatel je bude likvidovat prostřednictvím oprávněné firmy.
Zhodnocení záměru z     hlediska technické úrovně řešení   
Výrobní program MAXIT KD tvoří stavební materiály s vysokou kvalitou a životností. 
Navržené technologie je srovnatelná s evropskou úrovní. Rozhodující výrobní zařízení 
sušárna, míchání, pytlování a paletizace) jsou od renomovaných evropských firem, jejichž 
technické řešení strojů je na světové úrovni.
Skupina MAXIT INTERNATIONAL – výrobce stavebních hmot a strojních zařízení, má 
zastoupení v 8 evropských zemích (Německo, Česká republika, Francie, Itálie, Polsko, 
Rakousko, Slovensko, Španělsko) a v USA. Závod MAXIT KD je první stavbou výrobního 
závodu společnosti FRANKEN MAXIT v ČR, shodné referenční závody jsou v bavorském 
Niederwilklingu a Plattlingu (Německo).
Řízení technologického procesu bude provedeno programovatelným automatem 
s dispečerským pracovištěm vybaveným operátorskou stanicí s vizualizačním programem.
Vizualizační program bude zajišťovat  v reálném čase sběr dat, jejich zobrazování, archivaci, 
prezentaci a vyhodnocení dat. Pomocí grafického editoru bude znázorněn celý technologický 
proces. Přístup do prostředí bude řízen pomocí přístupových hesel. Naměřené hodnoty budou 
automaticky ukládány do souborů v nastavených intervalech.Řídící automat bude umístěn 
v silovém rozvaděči v rozvodně NN, dispečerské pracoviště bude umístěno ve velínu. 
Součástí řídícího systému bude snímání signálů z měření hladiny v zásobnících a jejich 
vyhodnocování. Samotné sondy budou součástí vybavení zásobníků.
Nejedná se o zařízení, na které se vztahuje s účinností od 1.1.2003 zákon o integrované 
prevenci ze dne 5.února 2002 (dále IPPC) č.76/2002 Sb. Z hlediska požadavků na technickou 
úrovně řešení rovněž nejsou pro zařízení tohoto typu stanoveny ani navrhovány podmínky 
BAT (Best Available Techniques), dle Direktivy EU 96/61/EC - IPPC a Referenčních 
dokumentů na nejlepší dostupné technologie (BREF‘s) v průmyslu.
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Poznámka
Rozsah a interval, ve kterém se pohybují přiměřené emise a parametry, odpovídající BAT, jsou k disposici 
v Referenčních dokumentech nejlepší dostupné techniky (BREF´s) , které se postupně zpracovávají pro všechny 
typy výrobních zařízení. Jedná se o směrné hodnoty, ne o závazné limity. Jsou však základem pro vyjednávací 
proces, na jehož konci jsou již závazné limity emisí a výrobních parametrů. V EU BAT/BREF‘s  zatím pro řadu 
odvětví neexistují. 
Z definice nejlepší dostupné techniky podle Směrnice IPPC  vyplývá, že pro povolovací proces je nutné 
vycházet ze sice nejlepší v daném čase známé, ale dostupné techniky, ”umožňující její zavedení za ekonomicky 
a technicky přijatelných podmínek s ohledem na náklady a přínosy.” 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Termín zahájení: 09.2003 
Termín dokončení: 08.2004

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Předpokládané vlivy výstavby a provozu areálu MAXIT KD budou omezeny na nejbližší 
okolí. Jedná se o pozemky průmyslové zóny v katastrálním území obce Králův Dvůr a části 
Počaply.
Dotčeným územně samosprávným celkem bude obec Králův Dvůr.

B.I.9. Zařazení záměru 
Kategorizace záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb, 
§ 4: 
Jedná se o záměr uvedený v  příloze č.1, kategorii II, bod. 6.2, sloupec B, který podléhá 
zjišťovacímu řízení:
Výroba stavebních hmot……………………s kapacitou nad 25 000 t/rok.
Kapacita posuzovaného záměru je 85 000 t/rok.
Příslušným správním úřadem, který zajišťuje posuzování, je krajský úřad (§ 22 zákona), 
v daném případě Krajský úřad Středočeského kraje.
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1. Půda
Stavba bude umístěna ve stávajícím areálu Králodvorských železáren, nevyžaduje zábor 
plochy zemědělské půdy (ZPF) ani pozemků, určených k plnění funkce lesa (PUPFL). 
Pro stanovení podmínek realizace stavby bylo investorem zadáno zpracování posouzení 
geologických a hydrogeologických poměrů na staveništi,včetně radonového průzkumu. 
Plocha staveniště se nachází v území nízkého radonového rizika.
Původní povrch posuzované lokality (jílovité hlíny) je pokryt vrstvou navážky o mocnosti do 
3 m, která je zhutněna. 
V r. 1994, na základě požadavku Králodvorských železáren, fa G-servis Praha provedla 
průzkum znečištění pozemků v areálu Králodvorských železáren (10). V rámci tohoto 
průzkumu nebylo zjištěno překročení limitů znečištění podloží vlivem předchozí průmyslové 
činnosti. 
Zařízení staveniště bude situováno na plochách určených pro výstavbu, bez nároku na 
rozšiřování mimo plochu vlastního staveniště.

B.II.2. Voda 
Zdroj pitné vody je zajištěn z veřejného vodovodu.
Odběr a spotřeba vody 
- období výstavby
Potřeba vody v období výstavby nebude významná, bude realizována ze stávající přípojky 
pitné vody. 
- období provozu
Spotřeba technologické vody: 
Záměr nevyžaduje žádnou potřebu vody pro technologii.
Spotřeba pitné vody:
Denní spotřeba pitné vody 
Čistý provoz                                   7 os/den x   60 l =  0,420 m3/den
Špinavý provoz                              14os/den x 120 l =  1,680 m3/den
Celkem                                                                           2,100 m3/den
Roční spotřeba vody 2,1 m3/den x 255 dní = 535,5 m3/rok
Zdroj pitné vody:
Bude realizováno napojením na stávající veřejný zdroj pitné vody.
Zdroj požární vody:
Podzemní požární hydrant DN 80mm umístěný v areálu a požární nádrž o objemu 20 m3.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
a) Elektrická energie
Instalovaný výkon 630 kW včetně rezerv, potřeba el. energie 716 310 kWh/rok.
Nově navrhovaná trafostanice bude sloužit pro napájení výrobny suchých maltových směsí 
a přilehlého servisu autocisteren. Trafostanice bude vestavěna do skladové haly, řešena bude 
jako jednopodlažní se samostatnou VN částí a samostatnou NN částí. Osazena bude olejovým 
transformátorem 22/0,4kV. Rozvodna VN bude kobkového provedení.
b) Zemní plyn
Spotřeby zemního plynu (ZP):
Hodinová Qh = do 200 m3/h
Roční Qr = 500 000 m3/rok
Pro areál  MAXIT KD je navržena nová plynovodní přípojka DN 50mm  která se napojí na 
veřejný STL plynovodní řád DN 80 umístěný  v blízkosti areálu. Pro možnost napojení na ZP 
je nutné vybudovat regulační stanici STL/STL. Velikost RS bude upřesněna po jednání na 
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Středočeské plynárenské a.s. Regulace bude sloužit pro dodávku plynu pro sušárnu, kotel 
ústředního vytápění pro administrativní budovu, dílnu a temperovaný sklad.
c) Tlakový vzduch
- Linka povrchových úprav
Potřeba vzduchu 0,6 MPa:
Hodinová 540 m3/h
Roční 245 592 m3/rok
d) Suroviny a přípravky
V průběhu výstavby se jedná o dovoz stavebních materiálů, množství není blíže 
specifikováno. Při provozu budou používány dále uvedené suroviny a přípravky (1): 

TAB. 2  –  vstupní suroviny pro výrobu
Přípravek/Chemická látka Účel Spotřeba /rok

(t)
Skladování Nebez-

pečné 
vlastnosti

Vápenec Do směsí 63 750 Venkovní skládka ne
Cement šedý Do směsí 8 200 Zásobník ano
Cement bílý Do směsí 900 Zásobník ano
Vápenný hydrát Do směsí 8 200 Zásobník ne
Perlit expandovaný Do směsí 60 Zásobník ne
Polystyren expandovaný Do směsí 6 Zásobník ne
Sádra (beta) Do směsí 1 500 - 2 000 Zásobník ne
Sádra (alfa) Do směsí 2 000 - 4 000 Zásobník ne
Walocel  (Hydroxymetylcelulóza) Do směsí 60 Sklad chemie ne
Walocel S Zahušťovadlo 5 Sklad chemie ne
Winnapas RE 5044 N Disperzní prášek 2 Sklad chemie ne
Winnapas RI 551 Z Dispersní prášek 0,5 Sklad chemie ne
Kyselina vinná 0,8 Sklad chemie
Kyselina citronová 1,3 Sklad chemie ano
Luftporenbildner LP-W 1 
(Laurylsíran sodný)

Provzdušňovadlo 6 Sklad chemie ano

Následující chemické látky a přípravky mají nebezpečné vlastnosti dle zákona 157/1998 Sb., 
o chemických látkách a přípravcích:
Cement
CAS N° 65997-15-1
Symbol: Xi
dráždivý
R věty: R 36/37/38-43
S věty: S 2-22-26-36/37/39
Luftporenbildner LP-W 1
CAS N° 151-21-3
Symbol: Xn
zdraví škodlivý
R věty: R 20/22-37/38-41
S věty: S 22-26-28-37/39-46
Kyselina vinná
CAS N° 87-69-4
R věty: 36/37/38
S věty: 26-36
Kyselina citronová
CAS N° 77-92-9
R věty: 36
S věty: 24/25
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Povinnosti provozovatele při nakládání s chemickými látkami a přípravky:
Povinnosti provozovatele dle ustanovení zákona 157/1998 Sb., o chemických látkách 
a chemických přípravcích:
a) při nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky chránit zdraví člověka a životní  
prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, větami označujícími specifickou 
rizikovost a pokyny pro bezpečné nakládání.
b) umožnit zaměstnancům kontrolních a dozorových úřadů podle § 26 až 29 vstup na pozemky 
a do staveb užívaných k nakládání s látkami a přípravky a poskytnout jim informace o druhu 
a množství látky nebo přípravku, s nimiž je na pozemku nebo ve stavbě nakládáno.
Na hodnocený záměr se nevztahuje působnost zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných 
havárií, ve znění pozdějších předpisů.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Dopravní obsluha stavby záměru MAXIT KD bude uskutečňována zásadně automobilovou 
dopravou nákladními automobily (NA). Záměr respektuje návaznost na stávající dopravní 
infrastrukturu PZ.Obslužná doprava MAXIT KD bude provozována pouze v denní době 
(0600 – 2200), noční provoz není předpokládán. 
Doprava je rozdělena na:
- dopravu do závodu (suroviny a přípravky)
- dopravu ze závodu (expedice výrobků)
a) Doprava do závodu (vápenec, cementy, plniva, pojiva, chemie)
odpovídá roční kapacitě výroby

85.000 tun/rok
Dovoz s ohledem na nerovnoměrnost v letních měsících:
- nerovnoměrnost pro letní měsíce
volně ložené 

51.000 tun/5 letních měsíců
Dovoz materiálu je uvažován pouze v jedné směně: 
květen- září

107 dnů pracovních
1 směna prodloužená 12 hod/den
Celkem fond pracovní doby dovozu surovin 1284 hod
Průměrné vozidlo (návěs, cisterna, souprava) 25 tun    
b) Doprava ze závodu 
roční kapacita výroby 85.000 
tun/rok
- nerovnoměrnost pro letní měsíce
volně ložené 

43.350 tun/5 letních měsíců 
balené   

7.650 tun/5 letních měsíců
květen- září

107 dnů pracovních
1 směna prodloužená 12 hod/den
Celkem fond pracovní doby expedice 1284 hod
V průběhu výstavby linky MAXIT KD dojde ke krátkodobému dopravnímu zatížení 
komunikací stávající dopravní infrastruktury v území. Lze předpokládat četnost dopravy do 
5 NA denně, po dobu cca 8 měsíců.
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Předpokládané zvýšení dopravní zátěže v území
Realizace záměru MAXIT KD nevyvolá výrazný nárůst dopravní zátěže, neboť potřebné 
suroviny (vápenec, vápenný hydrát, cementy – viz TAB. 2), jsou produkovány ve stávajících 
kapacitách v místě.
Vápenec a vápenný hydrát, tj. 75 + 9,6 = 84,6 % dopravovaných surovin, bude odebíráno 
z Vápenky Čertovy schody (dále VČS), tyto suroviny budou přepravovány ve vagónech po 
železniční vlečce do překladiště v areálu KDC, a odtud dále nákladními vozidly do areálu 
MAXIT KD přes ul. 5. května.  Doprava surovin po železnici byla závazně dohodnuta s jejich 
dodavatelem, fotokopie příslušných dokumentů o organizaci vápence (11,12) jsou přiloženy 
v příloze F.3 tohoto oznámení EIA.
Poznámka:
Optimalizace dopravy, vyvolané realizací posuzovaného záměru, byla v průběhu prací na 
tomto oznámení EIA předmětem řešení. Z důvodů minimalizace negativních vlivů záměru na 
životní prostředí oznamovatel odstoupil od původního záměru, dopravovat suroviny z VČS 
nákladními automobily.
Cement – 10,7 % z dopravovaných surovin, bude odebíráno z Cementárny Králův Dvůr (dále 
KDC). Přepravovanému množství 9100 t/r odpovídá cca 364 NA ročně při dopravě do závodu 
a 364 NA ze závodu, tj 728 průjezdů NA ročně.
Ostatní suroviny – 4,7 % z dopravovaných surovin, v množství cca 4000 t/r (sádra, perlit, 
polystyren, přípravky), představují skutečný nárůst dopravní zátěže v území, vyvolaný 
realizací záměru MAXIT KD, t.j 160 NA ročně při dopravě do závodu a 160 NA ze závodu, 
tj. max. 640 průjezdů NA ročně (bez uvažování zpětného vytěžování při dovozu i expedici).
Tento nárůst však bude plně eliminován zrušením současného dovozu 7000 t/r směsí 
z Německa (MAXIT Azendorf) do a ze stávajícího distribučního skladu Franken Maxit 
v areálu KDC. Tomu odpovídá snížení dopravní zátěže o 280 NA ročně při dopravě do skladu 
a 280 NA ze skladu, tj. max. 1120 průjezdů NA ročně (bez uvažování zpětného vytěžování při 
dovozu i expedici).
Dopravní trasy
- doprava do závodu
Vápenec a vápenný hydrát (suroviny z VČS) budou dopravovány ve vagónech po železniční 
vlečce do překladiště v areálu KDC, odkud budou za stávajícího přechodného stavu tyto 
suroviny nákladními vozidly převáženy do areálu MAXIT KD přes ul. 5. května.
Cement z KDC bude za stávajícího přechodného stavu dopravován po komunikaci mezi 
železniční tratí a Králodvorskými železárnami a dále ulicí 5. května do MAXIT KD
Ostatní suroviny viz doprava ze závodu.
Po realizaci nové pravobobřežní komunikace podél řeky Litavky, v rámci Protipovodňových 
úprav řeky Litavky (9), bude vedena večkerá silniční doprava z areálu KDC do MAXIT KD 
výhradně po této komunikaci, mimo obytnou zástavbu.

Podrobná bilanční tabulka s uvedením intenzit dopravy a druhů dopravovaných materiálů 
v jednotlivých charakteristických profilech komunikací je uvedena v části F.2. oznámení – 
hluková studie, TAB. 23 a Obr. 11.
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Obr.6  –  Dopravní trasy z VČS  s vyznačením dopravních tras surovin:

Železniční vlečkou (vápenec + hydrát)
Nákladními automobily (vápenec + hydrát + cement), stav do realizace nové 

komunikace

- doprava ze závodu (expedice)
Veškerá expediční doprava i doprava ostatních vstupních surovin, zajišťovaná NA, bude 
vedena výhradně na dálnici D5 přes křižovatku exit 22 Beroun-západ. Přes exit 18 Beroun-
centrum nebude v souvislosti s provozem záměru MAXIT KD vedena žádná doprava surovin 
ani výrobků. Důvodem je respektování podmínky na maximální omezení nákladní dopravy po 
ulici Plzeňské. 
Za stávajícího přechodného stavu bude expediční doprava vedena po stávajících 
komunikacích: MAXIT KD – podjezd pod D5 – ulice Plzeňská – D5, exit 22.
Po realizaci nové komunikace podél řeky Litavky bude expediční doprava vedena po této 
komunikaci, mimo obytnou zástavbu, přímo na D5 – exit 22.

ENVING, s. r. o.   Staňkova 18a,  602 00 Brno                                                                                               22



FRANKEN MAXIT Králův Dvůr                                                                                                                  Oznámení E.I.A.

Požadavek na výhradní vedení obslužné dopravy NA na dálnici D přes exit 22 Beroun-západ 
je třeba zapracovat do obchodních podmínek dopravců a zákazníků. 
V této souvislosti je vhodné rovněž vybudovat odpovídající orientační dopravní značení.

Obr.7  –  Dopravní trasy MAXIT KD, s vyznačením dopravních tras NA, měř. 1:15000

Vápenec + hydrát + cement přechodný stav

Vápenec + hydrát + cement konečný stav

expedice přechodný stav 

expedice konečný stav

Dopravní infrastruktura
- definitivní příjezdová komunikace  (od r. 2005) je navržena v západním směru od objektu 
technologické věže. Definitivní napojení je navrženo z plánované komunikace (viz obr. 7, 
plná čára), která bude postavena v rámci stavby Protipovodňových úprav řeky Litavky, podél 
jejího levého břehu, na dálnici D5 (exit 22). Zpracovatelem projektu této sousedící stavby je 
Pragoprojekt Praha. Jelikož navrhovaná komunikace je  navržena přes pozemek investora 
stavby, je předpoklad, že projekt bude přizpůsoben požadavkům investora. Skladba vozovky 
je navržena pro provoz těžké nákladní dopravy. 
- dočasná příjezdová komunikace (konec r. 2004, 2005) je napojena severním směrem přes 
sousední pozemek na stávající komunikaci vedenou podél dálnice D5. Funkčnost tohoto 
napojení je plánována do doby dokončení stavby nové komunikace navržené v rámci stavby 
Protipovodňových úprav řeky Litavky.  Je navržena provizorní panelové vozovka, jejíž 
niveleta kopíruje stávající terén tak, aby při případné povodni tato vozovky netvořila hráz, 
bránící odtoku povodňových vod. Komunikace je umístěna na pozemku jiného vlastníka. 
Po dobu trvání provozu tohoto provizorního vjezdu bude toto ošetřeno nájemní či jinou 
smlouvou. 
Vnitřní komunikace v areálu MAXIT KD jsou navrženy jako asfaltové, směrové a výškové 
vedení vnitrozávodových komunikací je navrženo tak, aby celým areálem byl umožněn 
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plynulý a pohodlný průjezd všech vozidel, s důrazem na rozdělení spádování vozovek. 
Výškové řešení je podřízeno bezproblémovému odvodnění veškerých ploch. 
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Část B.II, údaje o vstupech – shrnutí:
Realizace posuzovaného záměru MAXIT KD nevyžaduje zábor půdy (ZPF ani PUPFL)
Z hlediska nároků na další vstupy – vodu, energie (el. energie, zemní plyn, tlakový vzduch) 
a suroviny nevyvolá záměr významné vlivy na životní prostředí.
Některé přípravky pro výrobu představují látky, pro které jsou povinnosti provozovatele  
upraveny zákonem č.157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích.
Realizace záměru respektuje dopravní řešení v lokalitě výstavby. Silniční přeprava, vyvolaná 
realizací záměru MAXIT KD, bude dočasně, do doby realizace nové komunikace v rámci  
protipovodňových úprav, vedena ve 2 úsecích po komunikacích s obytnou zástavbou v obci 
Králův Dvůr:
- doprava cementu z KDC ulicí 5.května
- expediční doprava po ul.Plzeňské přes Počaply  
Posouzení předpokládaných vlivů dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel (znečištění  
ovzduší, hluk) je předmětem dalšího hodnocení v oznámení EIA.
K omezení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel je navrženo výhradní vedení  
obslužné dopravy NA na dálnici D5 přes exit 22 Beroun-západ

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. Ovzduší
a) Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší
Všechny bodové zdroje znečišťování ovzduší budou soustředěny do technologické věže 
výrobního objektu, emise budou vypouštěny komíny o stavební výšce H = 36 – 37 m.
- zdroje TZL
Z hlediska posouzení předpokládaného vlivu záměru MAXIT KD na ovzduší a na zdraví 
obyvatel jsou nejvýznamnější znečišťující látkou, emitovanou do ovzduší z primárních 
technologických zdrojů, tuhé znečišťující látky (TZL) – prach. 
Odsávané prašné podíly při výrobě omítkových a maltových směsí (z vápenné drtě, cementu 
a vápna) obsahují nepodstatné procento volného SiO2 (pod 1 %), nejedná se tedy o prach 
s fibrogenním účinkem.
Bodovými zdroji TZL budou výduchy odsávacích a odprašovacích zařízení technologie, popis 
je uveden v kapitole B.I.6 tohoto oznámení EIA. 
Členění provozního souboru PS 9 Odprašování na provozní jednotky je v návaznosti na 
provozní soubory strojně technologických zařízeních. Popis strojně technologických zařízení 
– tj. strojů navzájem technologicky svázaných, je podrobně uveden v projektu (1) ve strojně 
technologické části a v technologických schématech výkresové části.
PJ 209.1 Odprašovací zařízení pro PS 201 – příjem a sušení vápenců
Filtr K 230/250/2900 
odsávané množství od zdrojů prašnosti Q = 19.800 m3/h
Filtr tkaninový hadicový PULS – JET v provedení na podstavci s výsypkou. Těsnící ústrojí 
rotační podavač. Regenerace OFF –LINE
- výška výdechu z ventilátoru + 37,0 m
- doba provozu filtru 16 hod/denně, tj. 3.000 hod/rok
úlet exhalací do ovzduší:
za jednu hodinu: 19.800 m3/h x 10 mg/m3 = 198.000 mg/h = 0,198 kg/hod
za rok: 0,198 kg/hod x 3.000 hod = 594 kg/rok
PJ 209.2 Odprašovací zařízení pro PS 202 – mletí a třídění vápenců
Filtr HFH – filtrační plocha 220 m2

Odsávané množství od zdrojů prašnosti Q = 18.000 m3/hod
Filtr tkaninový hadicový PULS – JET v provedení na podstavci s výsypkou. Těsnící ústrojí 
rotační podavač. Regenerace OFF –LINE
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- svod zachycených odprašků zpět do technologie: šnek č. 10
- výška výdechu z ventilátoru + 37,0 m
- doba provozu filtru 16 hod/denně, tj. 3.000 hod/rok
úlet exhalací do ovzduší:
za jednu hodinu: 18.000 m3/h x 10 mg/m3 = 180.000 mg/h = 0,18 kg/hod
za rok: 0,18 kg/hod x 3.000 hod = 540 kg/rok
Filtr AJN – filtrační plocha 20 m2

sloužící k odprášení elevátoru, vibračního jednoplošinového třídiče a kruhového 
čtyřplošinového třídiče pro mechanické třídění mletých vápenců a zásobníku mletých 
vápenců
Odsávané množství od zdrojů prašnosti Q = 1.600 m3/hod
Filtr tkaninový hadicový PULS – JET v provedení na zásobník. Regenerace ON – LINE.
- svod odprašků – zásobník technologie
- výška výdechu z ventilátoru + 36,0 m
- doba provozu 16 hod/denně, tj. 3.000 hod/rok
úlet exhalací do ovzduší:
za jednu hodinu: 1.600 m3/h x 10 mg/m3 = 16.000 mg/h = 0,016 kg/hod
za rok: 0,16 kg/hod x 3.000 hod = 4,8 kg/rok
PJ 209.3 Odprašovací zařízení pro       PS 204 Příjem a skladování pojiv a speciálních plniv  
Filtry tkaninové hadicové PULS – JET
Systém odprašování s filtry v provedení na zásobník.
Odsávané množství vzduchu z pneudopravy – autocisterny á Q = 700 m3/hod
- svod odprašků zpět do technologie zásobníku
- výška výdechu do ovzduší + 36,0 m
- doba provozu – souběh cca 2 ks filtrů denně 8 hodin
úlet exhalací do ovzduší:
za jednu hodinu: 1.400 m3/h x 10 mg/m3 = 14.000 mg/h = 0,014 kg/hod
za rok: 0,014 kg/hod x 1.500 hod = 21 kg/rok
PJ 209.4 Odprašovací zařízení pro PS 204 – příjem a skladování pojiv a speciálních plniv
Filtry tkaninové hadicové PULS – JET
Odsávané množství vzduchu z pneudopravy – autocisterny á Q = 700 m3/hod
- svod odprašků zpět do technologie zásobníku
- výška výdechu do ovzduší + 36,0 m
- doba provozu – při navazujícím plnění 1 ks – 16 hodin
úlet exhalací do ovzduší:
za jednu hodinu: 700 m3/h x 10 mg/m3 = 7.000 mg/h = 0,007 kg/hod
za rok: 0,007 kg/hod x 3.000 hod = 21 kg/rok
PJ 209.5 Odprašovací zařízení pro PS 205 – skladování chemie
Filtr AJV 300 – 980   2,4 P intensiv
Systém odprašování s filtry v provedení na zásobník
Všechny filtry jsou odsávány jedním společným ventilátorem.
Plnění zásobníků je z BIG BAGů (doba 1 ks vyprazdňování cca 2 ÷ 3 min)
Odsávané množství vzduchu á Q = 840 m3/hod, tj. 1 ventilátor
- svod odprašků zpět do technologie zásobníku
- výška výdechu do ovzduší + 36,0 m
- doba provozu cca 1 hod/denně
úlet exhalací do ovzduší:
za jednu hodinu: 840 m3/h x 10 mg/m3 = 8.400 mg/h = 0,008 kg/hod
za rok: 0,008 kg/hod x 188 hod = 1,5 kg/rok
PJ 209-6 Odprašovací zařízení pro PS 206 – dávkování, vážení, míchání
Odsávání míchačky je napojeno na PJ 209 – 7
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PJ 209–7 Odprašovací zařízení pro PS 207 balení a paletizace
Filtr M 280/300/2900 
Filtr tkaninový PULS – JET v provedení na podstavci s výsypkou.
Těsnící ústrojí rotační podavač
Regenerace OFF – LINE
Odsávané množství vzdušiny Q = 16.800 m3/hod
Z PS 208 skladování expedice jsou dále na filtr Q = 16.800 m3/h VLS napojeny dvě plnící 
hubice pro autocisterny. Expedice volně ložených směsí je zásobována dvěma pneumatickými 
pasovými dopravníky, jejichž přesyp  je odsáván filtrem AJN 203 ÚT, umístěným na střeše 
nad přesypem. Odprašky jsou vraceny zpět do dopravních cest.
Q = cca 2.500 m3/hod
- svod zachycených odprašků je do kontejnerů – odvoz na skládku
- výška výdechu z ventilátoru + 39,0 m
- doba provozu filtru 16 hod/denně, tj. 2.000 hod/rok
úlet exhalací do ovzduší:
za jednu hodinu: 19.300 m3/h x 10 mg/m3 = 193.000 mg/h = 0,193 kg/hod
za rok: 0,193 kg/hod x 2.000 hod = 386 kg/rok
PJ 209 – 8 Odprašovací zařízení pro PS 208 skladování, expedice VLS
Poznámka: odsávání plnících hubic je napojeno na PJ 209 – 7 (klapka na hubici se otvírá 
při uvedení hubice do funkce)
Na dvou zásobnících hotových výrobků jsou umístěny dva tkaninové filtry typ AM 092 v 31 
PULS – JET v provedení na zásobník s regenerací ON – LINE.
Odsávané množství vzdušiny á Q = 1.200 m3/hod
- svod odprašků zpět do příslušného zásobníku
- výška výdechu z ventilátoru + 36,0 m
- doba provozu 8 hod/denně
úlet exhalací do ovzduší:
za jednu hodinu: 2.400 m3/h x 10 mg/m3 = 24.000 mg/h = 0,024 kg/hod
za rok: 0,024 kg/hod x 1.500 hod = 36 kg/rok
Vymezení a kategorizaci zdrojů TZL, emisní limity 
Vymezení, kategorizace a hodnocení bodových zdrojů TZL na znečišťování ovzduší 
posuzovaného záměru bude předmětem odborného posudku podle zákona o ovzduší 
č. 86/2002 Sb., §17. Odborný posudek bude zpracován zpracovatelem tohoto oznámení EIA 
pro projektovou dokumentaci pro územní řízení. 
Podle technického a technologického uspořádání jsou zdroje TZL v MAXIT KD zařazeny 
podle zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb., § 4, odst. (4) písm. b) a podle nařízení vlády 
č. 353/2002 Sb., § 2, písm. e) jako ostatní stacionární střední zdroj znečišťování ovzduší.
S ohledem na kategorizaci zdroje je třeba požádat orgán ochrany ovzduší (Krajský úřad 
Středočeského kraje) o souhlas s umístěním stavby a stavbou středního zdroje znečišťování 
ovzduší, podle zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb., § 17, odst. (1) písm. b) a c).
Nařízením vlády č. 356/2002 Sb., příloha č. 1, odst. 1.1. jsou stanoveny obecné emisní limity 
(dále E.L.) pro tuhé znečišťující látky (TZL). Obecný emisní limit bude stanoven orgánem 
ochrany ovzduší v povolení k umístění stavby středního zdroje (viz nařízení vlády č. 
353/2002 Sb., § 5). V odborném posudku bude navržen emisní limit pro TZL, odvozený dle 
nařízení vlády č. 353/2002 Sb., § 2, písm. e), pro hmotnostní tok > 2,5 kg ve výši 150 mg/m3 

(viz vyhláška č. 356/2002 Sb., příloha č. 1, bod 1.1).
Garantované emise jsou uvedeny při projektovaných parametrech - garantovaném úletu 
z filtrů do ovzduší 10 mg/m3, maximální hodnoty odpovídají hodnotě E.L. = 150 mg/m3.

TAB. 3 –  Emise TZL do ovzduší Garantované emise TZL* Maximální emise TZL**
PS Odsávané 

množství (m3/h)
Provozní doba

h/rok
kg/h t/r kg/h t/r
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209.1 19800 3000 0,198 0,594 2,97 8,91
209.2 19600 3000 0,196 0,588 2,94 8,82
209.3 1400 1500 0,014 0,021 0,21 0,32
209.4 700 3000 0,007 0,021 0,08 0,32
209.5 840 188 0,008 0,002 0,12 0,02
209.7 19300 2000 0,193 0,386 2,85 5,79
209.8 2500 1500 0,025 0,038 0,38 0,56
suma 64140 - 0,641 1,65 9,55 24,74
*   - garantované hodnoty emisí jsou použity pro další posouzení zdroje
** - maximální hodnoty emisí, odvozené z E.L., jsou rozhodující pro kategorizaci zdroje dle NV. Č. 353/2002 Sb.,  

§2, písm. e)

Příspěvek emisí z uvedených bodových zdrojů TZL v areálu MAXIT KD ke znečištění 
ovzduší je hodnocen v rozptylové imisní studii, která je přílohou oznámení EIA.
- spalování zemního plynu (sušárna MOZER)
Pro hodnocení emisí při spalování zemního plynu (dále ZP) jsou určující emisní limity podle 
nařízení vlády  č. 352/2002 Sb., příloha č. 4, odst. 1.1.4.
Emisní parametry pro spalování ZP jsou odvozeny z emisních faktorů (E.F.) uvedených 
v příloze č. 5 nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Uvedeným E.F. a spotřebě ZP max. 200 m3/h 
a  500 000 m3/rok odpovídají hodnoty emisí:  
TAB. 4 – 
Látka 

Emisní limit 
 (NV 352/2002 Sb.)

mg/m3

Emisní parametry 
zdroje

mg/m3  

Maximální  emise 
kg/hod t/r

NOx jako 
NO2

200 180 0,384 0,96

CO 100 30 0,064 0,16

V projektu (1) navržené zařízení pro spalování ZP – hořák Weishaupt RGL 7/1-D (viz obr. 4), 
je v provedení, které bez problémů splňuje stanovené emisní limity, z toho důvodu není 
u zdrojů tohoto druhu uvažováno se zachycováním emisí, ani s instalací odlučovacích 
zařízení.
Příspěvek emisí ze spalování ZP v areálu MAXIT KD ke znečištění ovzduší není, vzhledem 
k malé emisní vydatnosti tohoto zdroje a dostatečné výšce komína, dále hodnocen.

b) Hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší
Plošné zdroje se nebudou v daném případě vyskytovat, budou realizována opatření 
k zamezení zdrojů sekundární prašnosti: 
- vápenec z VČS bude dopravován mokrý
- pohotovostní skládka vápence bude opláštěna

c) Hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší
Liniové zdroje znečišťování ovzduší představuje dopravní zatížení komunikací v okolí areálu 
MAXIT KD.  
Pro další hodnocení obslužné dopravy posuzovaného záměru byly v souladu se Sdělením 
odboru ochrany ovzduší č. 36, Věstník MŽP, částka 10, říjen 2002 uvažovány emisní faktory 
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dále vybraných nejvýznamnějších látek, vypočtené pomocí programu MEFA v.02 pro r. 2005 a 
daný vozový park (NA, rychlost 40 km/h, emisní úroveň EURO 4).

TAB. 5 E.F. (g/km/vozidlo)
NOX 1,68
CO 2,81

VOC 0,59
benzen 0,0086

Roční množství emisí z obslužné dopravy hodnoceného záměru při délce pojezdové trasy 
v areálu 300 m, a 4080 NA:

TAB. 6 E (t/rok)
oxidy dusíku 0,002
oxid uhelnatý 0,003
uhlovodíky 0,0007

benzen 0,00001

Příspěvek emisí z liniových zdrojů – obslužné dopravy NA v areálu MAXIT KD ke znečištění 
ovzduší není významný. Předmětem hodnocení v rozptylové studii je pouze doprava, vedená 
po veřejných komunikacích s obytnou zástavbou.

B.III.2. Odpadní vody
Splaškové vody
Předpokládaná produkce splaškových odpadních vod při provozu MAXIT KD odpovídá 
spotřebě pitné vody: 2,1 m3/den x 255 
dní = 535,5 m3/rok
Výpočtový průtok splaškových vod : Qs= 2,32  l/s
Odpadní vody splaškové budou svedeny do městské kanalizace a na městskou ČOV. 
V rámci realizace záměru MAXIT KD umožní napojení stávající obytné zástavby  - cca 30 
domů podél levého břehu Litavky, nad areálem (ul Fučíkova, Pod dálnicí) na kanalizaci.
Dešťové vody
Dešťové vody budou svedeny ze střech, komunikací a parkovišť do areálové dešťové 
kanalizace, která bude zaústěna do řeky Litavky přes výustní objekt. V komunikaci na 
vjezdech do areálu se umístí horské vpusti, aby nedocházelo k zaplavení veřejných 
komunikací. Na parkovištích budou osazeny sorbční plastové odlučovače olejů SOL-2/4M. 
V kraji silnice jsou umístěné uliční vpusti, kanalizační potrubí je vedeno ve vozovce a 
částečně v travnaté ploše.  
Výpočtový průtok dešťových vod (1) :
Parkoviště Qd = 5,02  l/s
Vrátnice 1 Qd = 0,41  l/s
Plocha u vrátnice Qd = 0,41  l/s
Objekt Qd = 44,42  l/s
Silnice Qd = 188,82 l/s
Vrátnice 2 Qd = 0,43  l/s
Plocha u vrátnice Qd = 0,38  l/s
Plocha skladovací Qd = 12,59  l/s
Regulační stanice Qd = 0,34  l/s
Celkem Qd = 252,82  l/s
Technologické vody
Výrobna MAXIT KD nepoužívá vodu jako technologické medium a tudíž nedojde 
k vpouštění technologických vod.
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B.III.3. Odpady 
Produkci odpadů lze rozdělit na 2 samostatné části:
a) odpady vznikající při stavebních pracích
b) odpady vznikající při provozu areálu 

TAB. 7 – Odpady vzniklé při výstavbě
Kód odpadu Název odpadu Kategorie odpadu likvidace
17 01 01 Beton O Stavební firma
17 01 02 Cihly O Stavební firma
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O Stavební firma
17 02 01 Dřevo O Stavební firma
17 02 02 Sklo O Stavební firma
17 02 03 Plasty O Stavební firma
17 04 05 Železo a ocel O Stavební firma
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O Stavební firma
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod kódem 

17 05 03
O Stavební firma

17 09 04 Smíšené stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod kódy 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03

O Stavební firma

Vytěžená zemina bude v případě zjištění kontaminace likvidována jako odpad kódu 
170503/N.
Za nakládání s výše uvedenými odpady a jejich likvidaci bude odpovídat příslušná stavební 
firma na základě řádně uzavřené smlouvy o dílo. Ke kolaudaci stavby budou doloženy 
doklady o likvidaci stavebních odpadů.

TAB. 8 – Odpady vznikající při vlastním provozu
Kód odpadu Název odpadu Kategorie odpadu Množství (t/rok) Nakládání

01 03 08 Rudný prach neuvedený pod kódem 01 03 
07

O 155 Využití
Odstranění

13 05 01 Tuhý podíl z lapáků písku a odlučovačů 
oleje a vody

N 0,01 Odstranění

13 05 06 Olej z odlučovačů oleje a vody N 0,01 Odstranění
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 1 Využití
15 01 02 Plastové obaly O 1 Využití
15  01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných 

látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
N 0,5 Odstranění

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály 
(včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N 0,5 Odstranění

16 01 03 Vyřazené pneumatiky O 0,5 Zpětný 
odběr

20 01 01 Papír a lepenka O 0,5 Využití
20 01 21 Zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť N 0,02 Zpětný 

odběr
20 01 38 Dřevo neuvedené pod kódem 20 01 37 O 1 Využití
20 01 39 Plasty O 0,5 Využití
20 01 40 Kovy O 1,5 Využití
20 03 01 Směsný komunální odpad  O 1 Odstranění
20 03 03 Uliční smetky O 2 Odstranění

Součástí provozního zázemí budou prostory pro skladování a třídění odpadů. Provozovatel 
bude likvidaci odpadů zajišťovat přes specializované firmy, na základě řádných smluvních 
vztahů. 
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Odpady je třeba zneškodňovat při  respektování následujících zásad:
- minimalizovat vznik odpadů
- důsledně separovat jednotlivé odpady dle druhů
- uplatňovat  zásady maximální  recyklace a dalšího využití 
- minimalizovat odpady k přímému skládkování
Povinnosti provozovatele areálu:
a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií,
b) zajistit přednostní využití odpadů,
c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem a prováděcími 
právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď 
přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby,
d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných 
vlastností,
e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady 
a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném zákonem 
a prováděcím právním předpisem. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou zákonem 
nebo prováděcím právním předpisem,
h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání  
předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním 
s odpady,
i) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu 
se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství,
j) zažádat o povelení k nakládání s nebezpečnými odpady.
B.III.4. Ostatní 
Hluk
Provoz ve výrobně stavebních hmot.  Výrobní zařízení budou umístěna v uzavřeném 
prostoru, který bude opatřen opláštěním. Jedná se stacionární zdroje hluku, jejichž provozní 
hluk se blíží k úrovni hladiny akustického tlaku cca 90 dB. Opláštění výrobních prostorů bude 
provedeno z trapézového plechu nebo trapézovými sendvičovými panely. Skladba opláštění je 
navržena tak, aby byla splněna podmínka prováděcího předpisu pro šíření hluku z provozoven 
ve vztahu k definovanému venkovnímu prostoru v okolí. 
Nejvýznamnějším zdrojem hluku bude mlýn, pro mletí vápence. Toto zařízení bude umístěno 
na podlaze výrobní věže a bude vzhledem k okolí cloněno dalšími zařízeními. Plášť spodní 
části věže bude proveden s vrstvou pohlcující hluk. 
Manipulace s vápencem v další technologii nebude klást zvýšené nároky na ochranu proti 
hluku, protože materiál bude již v drobnější zrnitosti, která nemá již při pohybu 
v technologické lince tak výrazné hlukové účinky jako před podrcením.
Vzduchové kompresory budou umístěny v objektu kompresorovny, stěny strojovny budou 
opatřeny úpravou pohlcujícími hluk. Instalovány budou šroubové kompresory, které při svém 
provozu vyvíjí hluk v úrovni hladiny akustického tlaku cca 75 dB.
Výdechové komíny z ventilátorů odprašovacího zařízení jsou vyvedeny do výšky +37,5 m 
a ukončeny vertikální výdechovou hlavicí. Prostor okolo výdechů je ohraničen reklamním 
límcem s názvem firmy, tím bude částečně eliminován vliv hluku do okolí. Předpokládaná 
úroveň hladiny akustického tlaku na výstupech z výdechů je max. 80 dB. 
Obslužná doprava výrobny. Hluk vznikající obslužnou dopravou pro výrobnu významně 
nezhorší hlukovou zátěž venkovního prostoru v okolí příjezdových tras vzhledem k tomu, že 
za stávajícího stavu jsou objemy materiálů, které bude spotřebovávat provoz výrobny, 
přepravovány od místních zdrojů k jiným odběratelům po místních komunikacích.
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Navrhovaný stav výroby i obslužné dopravy je výpočtově ověřen v hlukové studii, která je 
obsažena v části F. této dokumentace. Nadlimitní hlukové působení záměru MAXIT KD na 
definované a chráněné venkovní prostory na sledovaném území nebylo zjištěno. 

Vibrace
Hodnocená stavba nebude obsahovat zařízení, která by způsobovala vibrace o hodnotách a ve 
frekvencích překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany 
lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost stavebních objektů. 

ČÁST C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V     DOTČENÉM ÚZEMÍ  
Z hlediska zátěže životního prostředí v území je rozhodujícím fenoménem stávající 
průmyslová výroba v objektech průmyslových podniků, především Králodvorské železárny a 
Cementárna Králův Dvůr. Významný je rovněž vliv dálnice D5.

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Dochovaná fauna a flóra v území
Jedná se o průmyslový areál, dotčený předchozí činností. V prostoru zamýšlené stavby  ani 
v jejím blízkém okolí nebyly zjištěny (popsány v literatuře či dokumentacích orgánů ochrany 
přírody,  nebo nalezeny při aktuálním terénním šetření) žádné chráněné druhy rostlin či 
živočichů.

Obr. 8  – Staveniště MAXIT KD, stávající stav
Flóra
Původní vegetace se v místě ani blízkém okolí zamýšlené stavby nezachovala. Část plochy je 
pokryta ruderální vegetací a náletovými dřevinami.V bezprostředním okolí navrhované stavby 
se nenachází ekologicky významnější trvalé vegetační formace. 
Fauna 
Lze předpokládat, že na malou část plochy je potravně vázáno v mimohnízdní době 
semenožravé ptactvo (například stehlík obecný, pěnkava obecná, vrabec polní, zvonek zelený) 
a také drobní hlodavci a hmyz.
Územní systém ekologické stability 
Pro potřeby analýzy území dotčeného předpokládaným vlivem stavby bylo provedeno 
vyhodnocení aktuálního stavu ekologické stability vegetace pomocí pětistupňové škály, 
používané při navrhování územních systémů ekologické stability.
0. stupeň - území, ve kterých vzhledem k absenci trvalé biotické složky nelze ekologickou 

stabilitu hodnotit:
Souvisle zastavěné a zpevněné plochy, asfaltové a betonové komunikace a parkoviště - 
nachází se v místě navrhované stavby.
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1. stupeň - území s velmi nízkou ekologickou stabilitou:
Ruderární lada - tvoří převážnou část lokality.

2. stupeň - území s nízkou ekologickou stabilitou:
Intenzívně využívané kulturní louky a pastviny, ruderalizovaná lada, běžná doprovodná 
vegetace komunikací - vyskytuje se v menším rozsahu v širším okolí stavby.

3. stupeň - území se střední ekologickou stabilitou:
 V území se nenachází

4. stupeň - území s vysokou ekologickou stabilitou:
 V území se nenachází

5. stupeň - území s nejvyšší ekologickou stabilitou
 V území se nenachází

Krajinný ráz
Řešené území je součástí urbanizované krajiny, s průmyslovými objekty. Stávající krajinný 
ráz je již ovlivněn hmotou existujících stavebních objektů. Navržená hala objemově 
nedosahuje velikosti sousedních objektů v areálu KDŽ. 
Součástí stavby bude výsadba zeleně v areálu. Vhodné ozelenění areálu závodu lze považovat 
z hlediska vlivů na flóru a faunu za pozitivní. Doporučujeme realizovat výsadby ze sortimentu 
domácích dřevin odpovídajících danému stanovišti, návrh výsadeb by měl být zpracován 
patřičně kvalifikovaným odborníkem.

C.2.  Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v     dotčeném území, které   
budou pravděpodobně významně ovlivněny

C.2.1. Ovzduší 
Klimatické faktory
Makroklimatická charakteristika
Zeměpisnou polohou, reliéfem krajiny a klimatickými faktory jsou určeny makroklimatické 
podmínky na řešeném území. Podle rajonizace klimatických oblastí ( E. Quitt - Klimatické 
oblasti Československa 1973) je území v okolí  stavby zařazeno do mírně teplé klimatické 
oblasti MT 11. Tato oblast je charakteristická teplejším a sušším létem. Přechodné období je 
zde krátké, s mírně teplým jarem i podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá s kratším 
trváním sněhové pokrývky.

TAB. 9 – Klimatická charakteristika oblasti MT 11
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 100 C 140 – 160
Počet mrazových dnů 110 -  130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu -2 až -3
Průměrná teplota v červenci 17 až 18
Průměrná teplota v dubnu 7 až 8
Průměrná teplota v říjnu 7 až 8
Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm 90 – 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období 350 – 400
Srážkový úhrn v zimním období 200 – 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 – 60
Počet dnů zamračených 120 – 150
Počet dnů jasných 40 – 50
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Větrná růžice
Stabilitní větrná růžice pro danou oblast pro 5 tříd stability ovzduší a 3 třídy rychlosti větru 
dle klasifikace ČHMÚ, vyjadřující klimatické charakteristiky, podstatné pro rozptyl škodlivin 
v ovzduší, je uvedena v rozptylové studii (RS) v části F.1 oznámení.

Mezoklimatická charakteristika

Významným faktorem určujícím rozptylové podmínky v daném území je členitý terén 
s údolím řek Litavky a Berounky.Orografie  terénu modifikuje směr a rychlost proudění 
vzduchu, zejména při proudění ze směrů severovýchod – východ – jihovýchod. Pokles 
rychlosti větru  v údolí oproti vrcholovým částem terénu a zejména v závětří svahů zhoršuje 
rozptylové podmínky v území, jsou dány podmínky pro vznik přízemních radiačních 
inverzí. v těchto údolích. 
Přízemní radiační inverze se obecně vyskytují při slabém proudění vzduchu  do cca 2 m/s po 
západu Slunce, kdy je zemský povrch a tím i přilehlé vrstvy vzduchu ochlazován a dochází ke 
stékání studeného vzduchu do údolí (tzv. katabatické – sestupné proudění). Po východu 
Slunce pak dochází k ohřevu osluněných svahů, lehčí teplý vzduch stoupá (tzv. anabatické – 
vzestupné proudění) a v ranních a dopoledních hodinách se takto vzniklé inverze rozpouštějí, 
po západu Slunce může dojít za předpokladu slabého horizontálního proudění vzduchu 
v průběhu dne k  opakování cyklu. Toto základní schéma lze očekávat v zájmovém území 
 v letním slunném období poměrně často. V chladné polovině roku může dojít k situaci, že se 
inverze rozpustí až v průběhu pozdějších odpoledních hodin, případně trvá i více dní. 
Pro určení mocnosti radiačních inverzí, pro potřebu hodnocení rozptylu imisí v zájmovém 
území je určující reliéf terénu. Nadmořská výška údolí v okolí Králova Dvora je 240 m n.m. 
Průměrná výška hřebene na severoseverozápadě je 420 m n.m., kopec Děd je vysoký 478 m 
n.m. Průměrná výška hřebene na jihojihovýchodě je 380 m n.m., kopec Kosov je vysoký 451 
m n.m. Z uvedeného vyplývá průměrné převýšení hřebene na severoseverozápadě 180 m nade 
dnem údolí Litavky s maximem vrcholu Děd 238 m. Průměrné převýšení hřebene na 
jihojihovýchodě je 380 m nade dnem údolí, převýšení vrcholu Kosova je 451 m.
Předpokládáme, že horní hranice radiačních inverzí je mezi 20  až 40 % převýšení vrcholů 
nad dnem údolí.
Orientační spodní odhad vertikální mocnosti radiační inverze dle ČHMÚ (Pretel 1994,  
Bubník 1998) je dán hodnotou 30 až 40 m nade dnem údolí, horní odhad 90 až 120 m nade 
dnem údolí. V teplé polovině roku lze očekávat výšky přízemních radiačních inverzí kolem 
spodního odhadu, v zimním období hodnoty horního odhadu (viz obr. 9). 
Pokud jde o dobu trvání inverzí, nejsou k dispozici přesné podklady. Relativní četnost výskytu 
inverzí lze odvodit z četnosti výskytu mlh na dobrovolnické meteorologické stanici 
v Berouně:

TAB. 10 – Počet dnů s výskytem mlh (%) celkem  v roce v zimní části roku v letní části roku
kdykoliv přes den 29,7 36,2 23,2
v alespoň jednom z termínů 7,14,21 hod 29,4 36,1 22,7
ve všech termínech 7,14,21 hod 2,6 4,9 0,3

Klimatické faktory - shrnutí
Z výše uvedených klimatických údajů podstatných z hlediska dalšího hodnocení vlivu záměru 
MAXIT KD na ovzduší lze dovodit,  že v zájmovém území je významný z hlediska četnosti  
výskyt krátkodobých radiačních inverzí s četností cca 1/3 dní  v zimním období a cca 1x týdně 
v letním období. Výskyt celodenních inverzí je nevýznamný, v zimním období o řád nižší,  
v letním období zcela ojedinělý.
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Obr. 9  – Kartografická interpretace odhadu průběhu izolinií radiačních inverzí v zájmovém území, ČHMÚ 1998 
(dolní odhad je červenou, horní modrou izolinií), s vyznačením MAXIT KD.

Kvalita ovzduší 
Kvalitou ovzduší se rozumí úroveň znečištění volného ovzduší sledovanými škodlivinami. 
V zájmovém území jsou významné průmyslové zdroje znečišťování ovzduší, především 
v areálech KDC a KDŽ. 
Dalším významným zdrojem znečišťování ovzduší je silniční doprava, jak tranzit po dálnici 
D5, tak cílová a zdrojová doprava v aglomeraci Beroun . – Králův Dvůr. 

Imisní limity 
Nařízením vlády č. 350/2002 Sb. příloha č. 1 jsou, s účinností od 14.8.2002, stanoveny imisní 
limity:

TAB. 11 – Imisní limity (µg.m-3)
látka Kmax Kd Kr

PM10 (polétavý prach) - 50* 40
SO2 350** 125*** 50 (20****)
NO2 200 ***** - 40 (30****)
CO - 10 000 ****** -

benzen - - 5

kde:
Kmax - krátkodobě maximum koncentrace (1 h)
Kd - denní aritmetický průměr (24 h)
Kr - roční aritmetický průměr 
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* - hodnota nesmí být překročena více než 35 krát za kalendářní rok
** - hodnota nesmí být překročena více než 24 krát za kalendářní rok
*** - hodnota nesmí být překročena více než 3 krát za kalendářní rok
**** - roční aritmetický průměr, ochrana ekosystémů (NV č. 350/2002 Sb., příloha č. 10)
***** - hodnota nesmí být překročena více než 18 krát za kalendářní rok
****** - denní klouzavý průměr (8 hod)

Monitoring kvality ovzduší
Za objektivní údaje o stávajícím stavu znečištění volného ovzduší (imisních koncentracích), 
lze považovat pouze výsledky z dlouhodobě prováděných měření a vyhodnocení sledovaných 
škodlivin přímo v posuzované lokalitě, splňující požadavky a podmínky z hlediska 
reprezentativnosti a platnosti jednotlivých imisních charakteristik. Měřením je zachyceno jak 
znečištění ovzduší způsobené dálkovými přenosy, tak i z působení místních zdrojů ve 
sledovaném území včetně dopravy. Pro tyto účely je na území ČR zřízena síť měrových stanic 
provozovaných různými organizacemi, které předávají výsledky do Informačního systému 
kvality ovzduší (ISKO) Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), který je 
subsystémem Informačního systému o území ČR (ISU). 
Z těchto přehledů byla vybrána stanice č. 458 Králův dvůr - stadion, provozovaná 
Hygienickou službou (HS) v Berouně. Měřící stanice č. 458 je umístěna ve vzdálenosti cca 
300 m severozápadně od MAXIT KD v údolí Litavky.:

TAB. 12 – Údaje o stanici č. 458 Králův Dvůr - stadion
Terén: dno sevřeného, špatně provětrávaného údolí 
Krajina: řídká nízkopodlaž.zástavba (ves,vilová čtvrť) 
Reprezentativnost: mikroměřítko (několik m až 100 m) 
Cíl stanice: určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva 
Slovní popis umístění 
Střed města, sam. stanice, všesměrová. 
Registrace 
Datum zavedení stanice: 01-01-1981

Měřená veličina Metoda Jednotka Interval Datum 
zahájení 

Datum 
ukončení 

SO2 (oxid siřičitý) 
WGAE (spektrofotometrie s 
TCM a fuchsinem (West-
Gaekova)) 

ug/m^3 24 h 01-01-1981 31-12-1999 

NOx (oxidy dusíku) TLAM (trietanolaminová 
metoda - spektrofotometrie) ug/m^3 24 h 01-01-1984 

SPM (prašný aerosol) GRV (gravimetrie) ug/m^3 24 h 01-01-1981 

Současný stav, vývoj a trend imisní zátěže území v nejbližším okolí posuzovaného záměru 
MAXIT KD lze vyhodnotit z 10-leté řady výsledků měření dlouhodobých (ročních) 
charakteristik znečištění ovzduší, z průběhu měsíčních koncentrací pak lze odhadnout vliv 
jednotlivých skupin zdrojů (vytápění spalováním fosilních paliv – s očekávanými maximy 
v zimním a sedlem v letním období na jedné straně a technologických a dopravních zdrojů – 
s předpokládaným vyrovnaným průběhem, případně maximy v letním období).
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Dlouhodobý vývoj znečištění
Graf č. 1 – stanice č. 458, roční koncentrace 

Z dlouhodobého vývoje hodnot průměrných ročních koncentrací vyplývá:
- u všech sledovaných škodlivin došlo v roce 1998 k výraznému poklesu koncentrací,
- nejvýraznější je pokles koncentrací SO2, který má trvale sestupnou tendenci.Tento trend je 

především výsledkem klesající spotřeby spalování tuhých paliv v lokálních topeništích, 
jejich plynofikací a odsířením velkých zdrojů),

- pokles koncentrace prašného aerosolu (SPM) je především rekonstrukcí odprašování 
v KDC, omezením spalování tuhých paliv i omezováním sekundárních zdrojů (posyp 
vozovek v zimním období, větší kázeň při provádění stavebních prací a demolic),

- u NOX je snížení emisí ze spalování paliv eliminováno v posledních 4 letech výrazným 
nárůstem silniční dopravy.

Průběh měsíčních koncentrací 
Průběh měsíčních koncentrací imisí základních znečišťujících látek je uveden pro r. 1993, 
1999 a 2002.
Graf č. 2 – stanice č. 458 – průměrné měsíční koncentrace SPM
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Graf č. 3 – stanice č. 458 – průměrné měsíční koncentrace NOx

Graf č. 4 – stanice č. 458 – průměrné měsíční koncentrace SO2

Z porovnání průběhu měsíčních koncentrací v r. 1993, 1999 a 2002 vyplývá:
- průměrné měsíční koncentrace prašného aerosolu (SPM) jsou po r. 1997 vyrovnané, 

s mírně klesající tendencí, 
- u NOX je snížení emisí ze spalování paliv eliminováno vlivy silniční dopravy, s nárůstem 

koncentrací v letních měsících,
- u SO2 je snížení imisních koncentrací způsobeno omezením spalování tuhých paliv  

TAB. 13 – Maximální denní koncentrace, stanice č. 458 Králův Dvůr - stadion
Rok Maximum denních koncentrací Četnost překročení IHd v roce

datum kd (µg . m-3) relativní (%) absolutní (dní)

SPM
1993 02.02. 391 3,97 10
1994 09.11. 172 0,79 2
1995 05.01. 208 1,19 3
1996 31.12. 192 3,23 8
1997 15.01. 269 1,22 3
1998 10.12. 114 0,00 0
1999 01.11. 99 0,00 0
2000 23.11. 107 0,00 0
2001 16.01. 163 0,40 1
2002 04.01. 110 0,00 0

 Oxidy dusíku
1993 03.11. 108 0,47 1
1994 19.04. 131 1,30 3
1995 18.12. 87 0,00 0
1996
1997

12.02. 87 0,00 0
23.01. 90 0,00 0

1998 23.12. 61 0,00 0
1999 01.11. 99 0,00 0
2000 14.10. 80 0,00 0
2001 22.11. 64 0,00 0
2002 16.12. 85 0,00 0

Oxid siřičitý
1993 05.01. 123 0,00 0
1994 17.01. 58 0,00 0
1995 06.03. 77 0,00 0
1996 12.02. 120 0,00 0
1997 13.01. 55 0,00 0
1998 17.12. 58 0,00 0
1999 21.1. 24 0,00 0

Z porovnání vývoje výskytu a hodnot maximálních denních koncentrací z období posledních 
10 let vyplývá:
- překročení limitní denní koncentrace prašného aerosolu (SPM) lze očekávat ve zcela 

ojedinělých případech, méně než 10 případů v roce)
- u NOX nebylo od r. 1994 zjištěno překročení limitní denní koncentrace
- krátkodobá maxima koncentrací SO2 jsou nevýznamná

Modelování znečištění ovzduší
Dalším relevantním podkladem pro hodnocení stávajícího stavu znečištění ovzduší 
v zájmovém území je modelová studie ATEM Praha z r. 1999, aktualizovaná v r. 2002 (7), 
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jejímž předmětem bylo komplexní modelování stávajícího stavu životního prostředí 
v Berounské kotlině. V rámci studie byly modelovány imisní koncentrace základních 
znečišťujících látek, jako krátkodobé charakteristiky znečištění (maximální hodinové 
koncentrace IHk) a dlouhodobé charakteristiky znečištění (průměrné roční koncentrace IHr), 
hodnoty vypočtené pro oblast Králova Dvora jsou uvedeny v následující tabulce.

TAB. 14 – modelované charakteristiky znečištění pro oblast Králův Dvůr (7)
Látka IHr  (μg.m-3) IHk (μg.m-3)

r. 1999 r. 2002 r. 1999 r. 2002
Polétavý prach 18,1 16,3 306,6 62,0
Oxid siřičitý 9,6 8,5 135,7 33,1
Oxidy dusíku 37,2 25,8 395 217
Oxid dusičitý - 17,1 - 137,4
Benzen - 0,8 - 6,6

Výše uvedené modelované charakteristiky znečištění ovzduší jsou v relaci s výsledky 
monitoringu, nelze vyloučit ojedinělé překročení limitů denních koncentrací prachu, hodnoty 
NO2  mohou dle modelu překročit hodnotu 50% limitu hodinového maxima.
Kvalita ovzduší - shrnutí
Z  hlediska dalšího hodnocení vlivu záměru MAXIT KD na ovzduší je třeba vzít v úvahu, že 
přes příznivý celkový vývoj znečištění ovzduší v Berounské kotlině je stávající znečištění  
ovzduší v území jedním z hlavních kritérií, zejména z hlediska pravděpodobnosti výskytu 
významných krátkodobých koncentrací polétavého prachu a oxidů dusíku, v souvislosti  
s vysokou četností krátkodobých radiačních inverzí. 
Ze současného vývoje je zřejmé, že emise ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší se  
v území dlouhodobě snižují, v této souvislosti je rovněž významné ukončení výroby cementu 
(slínku) v KDC od ledna 2003. Naopak podíl silniční dopravy na znečištění ovzduší  
v Berounské kotlině vzrůstá. Z uvedeného vyplývá požadavek na omezování stacionárních 
emisních zdrojů prašnosti a především na minimalizaci negativních vlivů silniční dopravy.
C.2.2. Voda
Není předpoklad ovlivnění žádných vodních zdrojů, ani úrovně podzemních vod. Sekundární 
dotčení vodního toku – řeky Litavky a podzemních vod, by mohlo nastat pouze v případě 
havárie velkého rozsahu, kterou nelze vzhledem k charakteru záměru předpokládat.
Záměr MAXIT KD je navržen v návaznosti na připravovaná “Protipovodňová opatření na 
řece Litavce”, podle projektu AQUATIS Brno (8) a projeku nové dopravní komunikace na 
tělese ochranné hráze podle PRAGOPROJEKTU Praha (9), záměr je s těmito projekty 
zkoordinován.

C.2.3 Hluk
Areál záměru MAXIT KD bude umístěn v blízkosti tělesa dálnice D 5, bude zasahovat do 
100 m ochranného pásma této komunikace a pozemek areálu je na ploše, která je podle 
rozpracované územně plánovací dokumentace určena pro umístění výrobních a průmyslových 
provozů (výrobní zóna). 
Vzhledem k umístění areálu je zřejmé, že venkovní prostor nad touto plochou výrobní zóny je 
za stávajícího stavu trvale a významně zatěžován hlukem ze stávající silniční dopravy po 
dálnici D 5. Tato skutečnost je dokladována např. v dokumentaci Ekologické studie Beroun, 
část hluk, zpracované firmou ATEM Praha v roce 1999. 
Území v okolí dálnice pro svoji hlukovou zátěž není vhodné pro funkce sloužící např. bydlení 
nebo občanského vybavení.
Navrhovaná plocha je však pro umístění výrobního areálu vyhovující.     

C.2.4 Vibrace 
Výskyt významných vibrací z činností technického nebo výrobního charakteru je za 
stávajícího stavu v zájmovém území prakticky vyloučen. 
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ČÁST D – ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU  NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ

D.1 Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
D.1.1 Vlivy na ovzduší 
Bodové zdroje
Příspěvek bodových zdrojů tuhých znečišťujících látek – odsávacích a odprašovacích zařízení 
na znečištění ovzduší byl ověřen na území sledované lokality, která zahrnuje plochu 
o rozměrech 1500 x 1500 m, rozptylovou studií (dále RS). Metodika výpočtů i ovlivňující 
podmínky jsou popsány v RS (viz bod F.1 oznámení EIA). 

TAB. 15 – Imisní maximum příspěvku bodových zdrojů TZL z MAXIT KD v zájmovém území
Charakteristika znečištění Referenční bod, 

Souřadnice X,Y

Imisní 
koncentrace PM10

(μg · m-3)

St. rychl. větru 
/ tř. stability

Trvání 
překročení limitu 

hodin 
Nejvyšší denní koncentrace 

CM_MAX
č.80

300, 1050
11 1/I 0

Průměrná roční koncentrace 
CONC_AVG

č. 74
1050, 900

0,046 - -

Nejvyšší hodnoty krátkodobých charakteristik znečištění polétavým prachem, vyjádřeného 
jako frakce PM10, byly vypočteny v Králově Dvoře v části Nad Stadionem (bod č. 80), cca 
600 m severozápadně od zdroje, při I. třídě stability ovzduší (superstabilní zvrstvení) a 1. třídě 
rychlosti věru (v = 0 až 2,5 m.s-1). 
Z hlediska krátkodobých charakteristik znečištění – ve vztahu k předpokládaným denním 
koncentracím, lze hodnotit příspěvek záměru MAXIT KD ke znečištění ovzduší polétavým 
prachem v zájmovém území jako únosný. Imisní příspěvek tohoto zdroje představuje méně 
než 20 % limitu denních koncentrací polétavého prachu, pravděpodobnost výskytu 
koncentrací přesahujících 10 % tohoto limitu je méně než 3 hodiny v roce.
Nejvyšší hodnoty dlouhodobých charakteristik znečištění polétavým prachem, vyjádřeného 
jako frakce PM10, byly vypočteny u obytné zástavby na ul Pod Dálnicí (bod č. 74), cca 350 m 
severovýchodně od zdroje. Z hlediska dlouhodobých charakteristik znečištění – průměrných 
ročních koncentrací prachu, kdy předpokládaný maximální imisní příspěvek zdroje 
představuje 0,1 % limitu, je posuzovaný zdroj nevýznamný.
Podmínkou pro platnost uvedených závěrů je dodržení garantovaných emisních parametrů 
uvedených v odst. B.III.1, tabulka 3 tohoto oznámení. Plnění těchto parametrů je třeba 
prokázat je třeba prokázat:
- jednorázovým autorizovaným měřením emisí, provedeným v rámci zkušebního provozu, 

před uvedením zdrojů do trvalého provozu,
- jednorázovým autorizovaným měřením emisí, provedeným do 3 měsíců od uvedení zdrojů 

do trvalého provozu.
Liniové zdroje
Na základě produkce z liniových zdrojů – dopravy v areálu MAXIT KD, uvedených v části 
B.III.1, TAB. 6, nebyly z hlediska imisních vlivů liniové zdroje v rozptylové studii plošně 
hodnoceny. Výpočet imisních koncentrací znečišťujících látek z liniových zdrojů je proveden 
v nejvíce zatížených dopravních profilech – v kaňonech ulic s obytnou zástavbou, ve kterých 
bude do doby realizace nové komunikace vedena nákladní automobilová doprava, vyvolaná 
realizací záměru MAXIT KD:
A – ul Plzeňská, Počaply – doprava ostatních surovin a expedice
B – ul. 5. května – doprava většiny vstupních surovin (vápenec, hydrát, cement)
a to pro varianty: 
1 – stávající stav (nulová varianta, r. 2005)
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TAB. 16 – Výpočet  znečištění ovzduší v obytné zástavbě –  stávající stav, r. 2005 (µg · m-3)
Úsek, 

varianta
Profil  komunikace NOx CO Benzen

kmax kr kmax kr kmax kr

A1  Plzeňská, Počaply 34,5 6,30 60,0 11,0 0,257 0,047
B1 5. května 15,0 6,10 25,8 10,4 0,098 0,040

2 – přechodný stav
Přechodný stav, tj. po realizaci MAXIT KD, stávající komunikace (do dokončení výstavby 
nové komunikace):

TAB. 17 – Výpočet  znečištění ovzduší v obytné zástavbě –  přechodný stav, r. 2005 (µg · m-3)
Úsek, 

varianta
Profil  komunikace NOx CO Benzen

kmax kr kmax kr kmax kr

A1  Plzeňská, Počaply 34,5 6,46 60,6 11,3 0,257 0,048
B1 5. května 19,43 6,78 34,21 11,88 0,133 0,045

Jak vyplývá z porovnání vypočtených hodnot v tab. 16 a 17 s limity (viz tab. 11), realizace 
záměru nevyvolá významný nárůst hodnot imisních koncentrací škodlivin. 
V profilu A – Plzeňská, Počaply hodnoty oproti stávajícímu stavu vzrostou cca o 1 %. 
V profilu B – ul. 5. května vzrostou krátkodobé koncentrace oxidů dusíku a oxidu uhelnatého 
cca o 30%, u NOx na úroveň cca 10 % limitu maximální hodinové koncentrace, u benzenu (při 
nárůstu o cca 12%) dosáhne hodnota úrovně cca 1 % limitu roční koncentrace.

3 – cílový stav
Cílový stav, po realizaci nových komunikací, vedených po protipovodňových hrázích, není 
v RS hodnocen, neboť veškerá doprava MAXIT KD bude odvedena mimo obytnou zástavbu 
Králova Dvora.
Vlivy na ovzduší - shrnutí
Předpokládaný příspěvek záměru MAXIT KD  ke  znečištění ovzduší lze hodnotit jako 
nevýznamný, neboť není překročen imisní limit ve vztahu ke krátkodobým ani průměrným 
ročním koncentracím a imisní příspěvek zdroje představuje méně jak 20 % zákonných limitů.
D.1.2 Vliv hluku, vibrací 
Realizace záměru nepředstavuje s ohledem na situování a charakter stavby významný zdroj 
hluku ani vibrací (viz závěry hlukové studie v části F. tohoto oznámení).

D.1.3 Vlivy na půdu
Realizace záměru nevyvolá žádné významné vlivy na půdu.

D.1.4 Vliv na vodu
Záměr neovlivní významně stávající odtokové poměry ani hydrologické podmínky 
v zájmovém území. Nejsou předpokládány významné vlivy záměru na kvalitu povrchových 
nebo podzemních vod. Záměr MAXIT KD respektuje a navazuje na realizaci 
protipovodňových úprav v rámci projektu a stavby “Protipovodňové úpravy řeky Litavky”.

D.1.5 Vlivy na biotu
Realizace záměru nebude mít žádné významné vlivy na chráněné části přírody, flóru a faunu, 
ekosystémy, ani na územní systém ekologické stability.

D.1.6 Souhrnné hodnocení možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
Předmětem hodnocení jsou vlivy na ekologické a funkční hodnoty území a vlivy na 
obyvatelstvo. Vyhodnocení možných vlivů na životní prostředí je zpracováno s přihlédnutím 
k metodice:
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(13)Vyhodnocování rozsahu (velikosti) a významnosti vlivů záměrů na životní prostředí.  
RNDr. Tomáš Bajer, CSc. a kol. Výstup projektu PPŽP/480/1/9.

KRITERIUM VÝZNAMNOSTI DLE VELIKOSTI
Hodnotícím kriteriem významnosti vlivu je velikost předpokládaného vlivu, proto je 
provedeno zhodnocení významnosti vlivů dle velikosti: 
významný nepříznivý vliv (-2) 
nepříznivý vliv (-1)
nevýznamný až nulový vliv (0)
příznivý vliv (+1)
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TAB. 18 – Sumarizační hodnocení významnosti vlivů dle jejich velikosti
položka Hodnocený vliv Velikost 

1 změny v čistotě ovzduší 0 
2 změna mikroklimatu 0
3 změna kvality povrchových vod 0
4 změna kvality podzemních vod 0
5 vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě 0
6 ovlivnění režimu podzemních vod – změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny 0
7 zábor ZPF 0
8 zábor PUPFL 0
9 vlivy na čistotu půd 0
10 projevy eroze 0
11 svahové pohyby a pohyby vzniklé poddolováním 0
12 likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 0
13 likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les 0
14 likvidace, poškození lesních porostů 0
15 likvidace, zásah do prvků ÚSES a významných krajinných prvků 0
16 vlivy na další významná společenstva 0
17 změny reliéfu krajiny 0
18 vlivy na krajinný ráz 0
19 likvidace, narušení budov a kulturních památek 0
20 vlivy na geologické a paleontologické památky 0
21 vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti 0 až -1
22 vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny 0
23 vlivy na rekreační využití území 0
24 biologické vlivy 0
25 fyzikální vlivy (hluk) -1
26 vlivy spojené s havarijními stavy 0
27 vlivy na zdraví 0

IDENTIFIKACE VLIVU: změny v čistotě ovzduší
nevýznamný až nulový vliv (0):
 není překročen imisní limit ve vztahu ke krátkodobým ani průměrným ročním koncentracím
 imisní příspěvek zdroje představuje méně jak 20 % zákonného limitu

IDENTIFIKACE VLIVU: změna mikroklimatu
nevýznamný až nulový vliv (0):
 záměr nezpůsobí změnu mikroklimatu
IDENTIFIKACE VLIVU: změna kvality povrchových vod realizací záměru
nevýznamný až nulový vliv (0):
 znečištění bude představovat méně jak 20 % stanovených ukazatelů přípustného znečištění vypouštěných 

odpadních vod
IDENTIFIKACE VLIVU: změna kvality podzemních vod realizací záměru
nevýznamný až nulový vliv (0):
 záměr nepředstavuje riziko ohrožení kvality podzemních vod (nedochází ke změně přirozeného pozadí)
IDENTIFIKACE VLIVU: vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě
nevýznamný až nulový vliv (0):
 záměr nenarušuje bilanci povrchových vod ve specifikovaném území 
 záměr nevyžaduje likvidaci ani překládání vodoteče
IDENTIFIKACE VLIVU: ovlivnění režimu podzemních vod, změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny 
podzemní vody
nevýznamný až nulový vliv (0):
 záměr nemůže vyvolat ovlivnění režimu podzemních vod
 záměr neovlivní vydatnost zdrojů podzemní vody
 záměr nezpůsobí změny hladiny podzemní vody
IDENTIFIKACE VLIVU: zábor ZPF
nevýznamný až nulový vliv (0):
 záměr nepředstavuje zábor ZPF 
IDENTIFIKACE VLIVU: zábor PUPFL
nevýznamný až nulový vliv (0):
 záměr nevyžaduje zábor PUPFL
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IDENTIFIKACE VLIVU: vlivy na čistotu půd
nevýznamný až nulový vliv (0):
 záměr nemůže způsobit kontaminaci zemin 

IDENTIFIKACE VLIVU: projevy půdní eroze
nevýznamný až nulový vliv (0):
 záměr nevytváří předpoklady pro projevy erozní činnosti

IDENTIFIKACE VLIVU: likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů
nevýznamný až nulový vliv (0):
 lokalizace záměru nezasahuje do míst trvalého výskytu populací zvláště chráněného genofondu
 záměr nezasahuje floristicky a faunisticky hodnotná stanoviště

IDENTIFIKACE VLIVU: likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les
nevýznamný až nulový vliv (0):
 záměr nevyžaduje zásah do mimolesních porostů dřevin

IDENTIFIKACE VLIVU: likvidace, poškození lesních porostů
 záměr nevyžaduje zásah do lesních porostů
 imisní zátěž ovzduší se neprojeví na zdravotním stavu lesních porostů

IDENTIFIKACE VLIVU: likvidace, zásah do prvků ÚSES a významných krajinných prvků
nevýznamný až nulový vliv (0):
 záměr nevyžaduje zásah do skladebných prvků ÚSES
 záměr nevyžaduje zásah do významných krajinných prvků

IDENTIFIKACE VLIVU: vlivy na další významná společenstva
nevýznamný až nulový vliv (0):
 umístění záměru nezasahuje přírodovědecky cenné lokality s patrnou druhovou rozmanitostí společenstev
 záměr je realizován v průmyslových areálech

IDENTIFIKACE VLIVU: změny reliéfu krajiny              
nevýznamný až nulový vliv (0):
 záměr znamená vyrovnanou bilanci terénních úprav bez dopadu do krajinného reliéfu
 záměr není realizován na úkor určujících prvků krajinného reliéfu

IDENTIFIKACE VLIVU: vlivy na krajinný ráz
nevýznamný až nulový vliv (0):
 záměr neznamená pohledově patrnou změnu vizuálně vnímatelných krajinných prostorů
 záměr není realizován v pohledově určujících liniích a směrech 
 záměr neznamená změnu architektury a hmot objektů, včetně výškových parametrů
 záměr nemění kulturně historické uspořádání území

IDENTIFIKACE VLIVU: narušení a likvidace budov a kulturních památek
nevýznamný až nulový vliv (0):
 realizace nevyžaduje demolice objektů ani likvidaci kulturních památek
 realizace a provoz nepředpokládá poškození objektů nebo kulturních památek
 v území se nepředpokládá výskyt archeologických nálezů

IDENTIFIKACE VLIVU: vlivy na geologické a paleontologické památky
nevýznamný až nulový vliv (0):
 záměr neovlivní paleontologické nálezy ani nepoškodí či ovlivní geologické památky

IDENTIFIKACE VLIVU: vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti
nevýznamný až nulový vliv (0):
 realizace záměru nevyžaduje přeložky dopravních tras
nepříznivý vliv (-1):
 realizace záměru zvýší stávající dopravu o méně než 20 %

IDENTIFIKACE VLIVU:
vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny
nevýznamný až nulový vliv (0):
 záměr neznamená změnu oproti stávajícímu funkčnímu využití území

IDENTIFIKACE VLIVU: vlivy na rekreační využití území
nevýznamný až nulový vliv (0):
 záměr nevyvolá změnu ve stávajícím rekreačním využití území

IDENTIFIKACE VLIVU: biologické vlivy 
nevýznamný až nulový vliv (0):

ENVING, s. r. o.   Staňkova 18a,  602 00 Brno                                                                                               44



FRANKEN MAXIT Králův Dvůr                                                                                                                  Oznámení E.I.A.

 záměr nepředstavuje možnost šíření alergenních plevelů a ruderálních rostlin do okolí
 záměr nepředstavuje možnost výskytu (zavlečení) obtížných živočichů do okolí stavby

IDENTIFIKACE VLIVU: fyzikální vlivy (HLUK)
nepříznivý vliv (-1):
 příspěvek fyzikálního vlivu je pod limitními hodnotami

IDENTIFIKACE VLIVU: vlivy spojené s havarijními stavy
nevýznamný až nulový vliv (0):
 charakter dosahu havárie je lokální bez významnějšího rizika ovlivnění plochy mimo místa vzniku havárie

IDENTIFIKACE VLIVU: vlivy na zdraví
nevýznamný až nulový vliv (0):
 případné negativní dopady na pohodu, kvalitu života a zájmy obyvatelstva budou malé

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k     zasaženému území a populaci  
Rozhodujícími předpokládanými vlivy na obyvatelstvo, působené provozem záměru MAXIT 
KD, jsou znečištění ovzduší a hluk.Tyto vlivy byly hodnoceny ve vymezeném zájmovém 
území o rozloze 1,5 x 1,5 km, pomocí rozptylové a hlukové studie. 
Z hodnocení předpokládané velikosti vlivů záměru na znečištění ovzduší a hluk, provedeného 
na základě zpracované rozptylové a hlukové studie, vyplývá, že předpokládaná míra těchto 
vlivů je nevýznamná a nevyžaduje další zpracování odhadu a hodnocení zdravotních rizik 
(postup při hodnocení zdravotních rizik je dán “Zásadami a postupy hodnocení a řízení  
zdravotních rizik v činnosti HS”, stanovenými hlavním hygienikem ČR zn. HEM-300-
6.9.01/24304 ze dne 6.9.2001).
Není předpoklad vyvolání žádných vlivů, přesahujících státní hranice.

D.3. Opatření k     prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů  
S přihlédnutím k charakteru posuzovaného záměru, je navrženo, pro zajištění požadavků 
ochrany životního prostředí, postupovat v souladu s dále uvedenými podmínkami. 
Podmínky jsou specifikovány pro fáze přípravy, realizace a provozování stavby MAXIT KD.
Poznámka:
Dále je uvedeno shrnutí všech podmínek a doporučení, specifikovaných v průběhu zpracování  
oznámení i vyplývajících z  platných právních předpisů. Při návrhu těchto opatření a podmínek 
zpracovatel oznámení vycházel rovněž z předchozích poznatků o přípravě, realizaci a provozu staveb 
obdobného charakteru. 
Cílem je upozornit oznamovatele na podmínky, které mohou snížit vlivy posuzované činnosti na životní  
prostředí. 
Podmínky pro fázi přípravy stavby
Ovzduší
1) S ohledem na kategorizaci zdrojů je třeba požádat orgán ochrany ovzduší (Krajský úřad 

Středočeského kraje) o povolení umístění stavby a  povolením stavby středních 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší zdrojů znečišťování ovzduší podle zákona o 
ovzduší č. 86/2002 Sb., § 17, odst. (1) písm. b) a písm. c). 
K žádosti je třeba přiložit rozptylovou studii a odborný posudek, zpracovaný osobou 
autorizovanou podle § 15 zákona č. 86/2002 Sb.

2) Podmínka dodržení garantovaných emisních parametrů tuhých znečišťujících látek(TZL 
max 10 mg/m3) bude zahrnuta do povolení, vydaného orgánem ochrany ovzduší podle 
zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb.,, § 17, odst. (1) písm. b) a písm. c).

3) Pro omezení fugitivních emisí z výroby bude celá technologie umístěna do uzavřeného 
objektu.

4) Pohotovostní skládka vápence bude opláštěna.

ENVING, s. r. o.   Staňkova 18a,  602 00 Brno                                                                                               45



FRANKEN MAXIT Králův Dvůr                                                                                                                  Oznámení E.I.A.

Voda 
5) Provozovatel projedná bilanční příděl pitné vody a možnosti připojení na rozvodnou síť  

s jejím provozovatelem a vlastníkem.
Odpadní vody
6) K vypouštění splaškových odpadních vod z připravovaných aktivit do kanalizační stoky je  

třeba souhlas správce kanalizační sítě.
Odpady
7) Nakládání s odpady v průběhu výstavby smluvně ošetřit s dodavateli stavebních prací. 
Vlivy na biotu, krajinný ráz
8) Při architektonickém a stavebním řešení objektů akceptovat kritéria pro eliminaci  

negativního působení stavby na krajinný ráz.
9) Navrhnout vhodné ozelenění areálu, včetně osázení dřevinami. Návrh výsadeb by měl být  

zpracován patřičně kvalifikovaným odborníkem.
Podmínky pro fázi realizaci stavby
V rámci stavebního dozoru dbát na dodržování všech dále uvedených podmínek:

Ovzduší
10) Na komínech bude vybudováno a udržováno měřící místo s přírubami pro jednorázové 

měření emisí znečišťujících látek do ovzduší. 
11) Používat jen vozidla a stavební mechanismy označené zelenou nálepkou, prokazující  

nepřekračování stanoveného emisního limitu.
12) Vyžadovat při dovozu a odvozu sypkých  a suchých substrátů zakrytí vozidel plachtami.
13) Udržovat čistotu staveniště a příjezdových komunikací na stavbu zametáním a kropením,  

včetně případného mytí podvozků vozidel při vyjíždění ze staveniště.
14) Dodržení garantovaných emisních tuhých znečišťujících látek(TZL max 10 mg/m3)  je 

třeba verifikovat jednorázovým autorizovaným měřením emisí, provedeným v rámci  
zkušebního provozu, před uvedením zdrojů do trvalého provozu.

Voda
15) Údržbu stavebních strojů a manipulaci s látkami nebezpečnými vodám lze provádět pouze 

na zabezpečených plochách.
16) Látky škodlivé vodám budou jímány.
17) Kontrolovat kvalitu stavebních prací kanalizace a nepropustnosti izolací.
18) Kanalizační vpusti, odvádějící dešťové vody z komunikací a parkovišť, vybavit odlučovači  

ropných a usaditelných látek. 
19) Zajistit ochranu kanalizačních vpustí před zanášením zeminou ze staveniště.
20) Parkoviště a manipulační plochy budou vybudovány zásadně jako zpevněné a budou 

ohraničeny obrubníky na všech okrajích.
Odpady
21) V rámci stavebního dozoru kontrolovat nakládání s odpady, vzniklými v průběhu 

stavebních prací. Pozn: Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská 
firma, jako původce odpadů. 

22) Smlouvy uzavřené s jednotlivými dodavateli stavebních i montážních prací budou 
zahrnovat i požadavky na sledování vznikajících odpadů z výstavby, podmínky pro jejich 
skladování na stavbě a způsob jejich zneškodnění dodavatelem.

23) Likvidační protokoly jednotlivých odpadů je třeba doložit ke kolaudaci stavby.
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Ostatní
24) Stanovit pro výběr dopravců zásady a povinnosti při provádění stavby. 
Vlivy na biotu
25) Nezpevněné plochy budou ihned po ukončení terénních úprav ozeleněny pro zabránění  

šíření plevelů.
26) Provést ozelenění areálu a založit trvalé vegetační formace z autochtonních dřevin, při  

výsadbě vzdálenost dřevin volit tak, aby po vytvoření koruny nebylo nutné provádět ořezy.  
27) Věnovat péči nově vysazené zeleni, včetně zajištění závlah.
Podmínky pro fázi provozování stavby 
Ovzduší
28) Podmínka dodržení garantovaných emisních parametrů kovů tuhých znečišťujících 

látek(TZL max 10 mg/m3), bude zahrnuta do povolení k provozu, vydaného orgánem 
ochrany ovzduší podle zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb.,, § 17, odst. (1) písm. d).

29) Při poruše odsávacího a filtračního zařízení  bude výrobní zařízení odstaveno z provozu.
30) Odpovědnost za provozování zařízení – zdrojů znečišťování ovzduší, a za dodržování  

opaření pro snižování emisí zapracovat do provozních předpisů, včetně systému kontroly.
31) Plnění emisních limitů, stanovených orgánem ochrany ovzduší (viz podmínka 2), je třeba 

verifikovat jednorázovým autorizovaným měřením emisí, provedeným do 3 měsíců od 
uvedení zdrojů do trvalého provozu.

Voda
32) Při manipulaci s látkami nebezpečnými vodám musí být zajištěny sanační materiály pro 

okamžité použití a pracovníci proškoleni. 
33) Provádět pravidelnou kontrolu a údržbu ochranných prvků k zamezení úniku látek 

nebezpečných vodám (odlučovače ropných látek, nepropustné podlahy, jímky).
34) Minimalizovat posypy chloridy při zimní údržbě vnitřních komunikací a parkovacích 

ploch.
Odpady
35) Odpady je třeba zneškodňovat při respektování následujících zásad:

- minimalizovat vznik odpadů
- důsledně separovat jednotlivé odpady dle druhů
- uplatňovat  zásady maximální recyklace a dalšího využití 
- minimalizovat odpady k přímému skládkování

36) Odpovědnost za nakládání s odpady zapracovat do provozních předpisů, včetně systému 
kontroly.

37) Při provozování záměru musí být dodržován zákon č.185/2001 Sb. o odpadech 
a prováděcí předpisy, zejména vyhláška č.381/2001 Sb. (Katalog odpadů) a vyhláška 
č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Ostatní
38) Požadavek na výhradní vedení obslužné dopravy NA na dálnici D přes exit 22 Beroun-

západ je třeba zapracovat do obchodních podmínek dopravců a zákazníků. V této  
souvislosti je vhodné rovněž vybudovat odpovídající orientační dopravní značení.

39) Pro fázi provozu zpracovat provozní a havarijní řád. 
Kompenzační opatření
Není předpokládána potřeba žádných kompenzačních opatření.
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D.4. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 
specifikaci vlivů 
Neurčitosti jsou vesměs technického charakteru a jejich vyřešení v další fázi projektové 
přípravy záměru a výstavby je požadováno v návrhu opatření. Nemají vliv na formulaci 
závěrů hodnocení vlivů na životní prostředí. 

ČÁST E – POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Umístění stavby je navrženo a projektu (1) jako univariantní, výběr umístění stavby není 
z tohoto důvodu variantně posuzován. 
V rámci předchozí přípravy záměru byly možnosti umístění a výstavby  výrobního závodu 
zvažovány celkem ve 14 lokalitách v oblasti Beroun - Králův Dvůr – Zdice. Zdůvodnění 
vybrané lokality je uvedeno v kapitole B.I.5. tohoto oznámení.
Situování záměru MAXIT KD lze považovat za aktivní variantu nejlépe splňující podmínky 
investora a odpovídající funkčnímu využití území v souladu se zpracovaným 
konceptem územního plánu obce Králův Dvůr..
Území stavby leží mimo zástavbu a jiné chráněné území, v průmyslové zóně.
Jestliže by stavba MAXIT KD nebyla realizována (tak zvaná nulová varianta), nedošlo by 
v území k nevýznamnému zvýšení znečištění ovzduší. Stávající stav území je přechodný, 
v případě nerealizování záměru MAXIT KD by v zájmovém území byla umístěna jiná 
průmyslová výroba.
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ČÁST F – DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

F.1. Rozptylová studie
F.1.1 Metodika
Výpočet rozptylu emisí prachu z bodových zdrojů – areálu MAXIT
Bylo použito metodiky výpočtu SYMOS’ 97 (Systém modelování stacionárních zdrojů 
znečišťování ovzduší SYMOS’ 97 - Metodický pokyn č. 4, Věstník MŽP ČR částka 3/1998 ze 
dne 15.4.1998). Metodika umožňuje výpočty znečištění z bodových, plošných a liniových 
(situovaných mimo zástavbu) zdrojů znečišťování ovzduší. Metodiku výpočtu znečištění 
ovzduší SYMOS’ 97 lze použít k výpočtu znečištění jak plynnými exhaláty, tak i znečištění 
pevnými částicemi. Použitá metodika bere  v úvahu distribuci směrů a rychlosti větru i různé 
třídy stability mezní vrstvy ovzduší dle klasifikace ČHMÚ:

TAB. 19 – Klasifikace  mezní vrstvy ovzduší dle ČHMÚ
Stupeň rychlosti střední rychlost (m· s-1) interval (m· s-1)

1 1,70 0,00 – 2,50
2 5,00 2,60 – 7,50
3 11,00 nad 7,50

Třída stability dle klasifikace ČHMU Vertikální teplotní gradient   (oC· m-1· 10-2)
        1. superstabilní pod    -1,60

2. stabilní -1,60  až  -0,70
3. izotermní -0,70  až  +0,60
4. normální +0,60  až  +0,80
5. konvektivní nad    +0,80

Použitá metodika dále
- umožňuje výpočet kumulovaného znečištění od většího počtu zdrojů
- udává  charakteristiky  pro  hustou  geometrickou  síť  bodů, nebo pro jednotlivé 

referenční body,  což  je možné využít k názorné kartografické interpretaci
- zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu
- umožňuje odhad koncentrace znečišťujících látek pod inverzní vrstvou
- zohledňuje i ostatní vlivy terénu na rozptyl škodlivin a další parametry rozptylu 

Pro vlastní výpočet byl použit nový výpočetní program SYMOS 97v2003 – verze 5.1.1, IDEA 
– ENVI s.r.o Valašské Meziříčí, únor 2003, vycházející z metodiky SYMOS’ 97 – DODATEK 
č. 1 k Metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší 
z bodových, plošných a mobilních zdrojů “SYMOS’ 97” (Věstník MŽP ČR částka 4/2003).
Hlavní změny metodiky zahrnuté v programu SYMOS 97v2003 – verze 5.1.1 jsou:
• výpočet imisních hodnot pro některé znečišťující látky jako hodinových koncentrací
• výpočet imisních hodnot pro některé znečišťující látky jako denních (PM10 a SO2) nebo 8-

hodinových koncentrací (CO)
• hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx)
• nový výpočet frakce prachu PM10
Poznámka:
Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v původní metodice SYMOS' 97 odpovídaly tehdy platné legislativě, aby 
byly na minimum omezené problémy s používáním metodiky v praxi a aby výsledky byly přímo srovnatelné 
s tehdy platnými imisními limity a přípustnými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší. 
V souvislosti s předpokládaným vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí přizpůsobuje 
platným evropským předpisům a proto v ní došlo ke změnám, na kterým odpovídá i uvedená úprava metodiky 
výpočtu znečištění ovzduší. 

Výpočet imisí z dopravy
Pro modelování vlivu emisí z liniových dopravních zdrojů – silniční nákladní dopravy při 
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expedici kameniva, byl použit výpočetní program dle metodiky “Výpočet znečistenia 
ovzdušia z mobilných zdrojov”, z Geofyzikálního ústavu Slovenské akademie věd (dále 
metodika SAV). 
Poznámka
Metodiku SYMOS ’97 nelze použít pro výpočty imisních koncentrací z liniových dopravních zdrojů v obytné 
zástavbě.
Metodika SAV byla v r. 1985 vydána tehdejším MLVH SSR v Bratislavě pro účely 
celostátního používání. Metodika SAV patří mezi výpočetní postupy pro modelování 
znečištění ovzduší z liniových zdrojů uvedené v návrhu metodiky k vyhodnocování vlivů 
liniových zdrojů na životní prostředí “Metodika k vyhodnocování vlivů liniových staveb 
(pozemních komunikací) na životní prostředí. RNDr. Tomáš Bajer, CSc. a kol. Zpravodaj EIA 
č. 1-2/2000”.
Metodika SAV umožňuje výpočet distribuce krátkodobých koncentrací škodlivin z lineárních 
zdrojů pro určené klimatické podmínky i výpočty dlouhodobých průměrných koncentrací.
Při matematickém řešení bylo použito implicitní bezpodmínečně stabilní standardní 
numerické metody konečných diferencí.
Matematický model, na základě kterého byla metodika SAV vytvořena, simuluje rozptyl 
škodlivin z autodopravy v atmosféře v podstatě ve dvou částech:
1. část uvažuje a počítá rozptyl škodlivin v kaňonu ulice
2. část uvažuje a počítá rozptyl škodlivin nad střechami budov
V této studii byly prováděny výpočty podle první částí metodiky, ve které je řešení problému 
rozptylu škodlivin v kaňonu ulice založeno na numerickém integrování stacionární rovnice 
turbulentní difúze s několika okrajovými podmínkami. Tyto okrajové podmínky simulují:
• odraz, resp. pohlcení škodliviny na kolmých stěnách zástavby. Vyjadřuje se procentem 

nezastavěné části prostranství.
• ideální odraz škodliviny na povrchu země a na horní hladině vrstvy promísení.
• produkci škodliviny nad komunikací.
• stanovení hodnoty koncentrace škodliviny na hranicích oblastí řešení daného problému ve 

volném prostranství mezi střechami budov a výškou vrstvy promísení. 
Na návětrné straně je hodnota koncentrace rovna pozaďové koncentraci.

• lineární pokles koncentrace škodliviny se vzdáleností na závětrné straně komunikace.
Použitá metodika SAV bere v úvahu větrnou růžici, distribuci směrů a rychlosti větru i různé 
třídy stability mezní vrstvy ovzduší dle klasifikace ČHMÚ, obdobně jako metodika 
SYMOS ’97.

F1.2 Vstupní hodnoty
Větrná růžice
Pro výpočty imisí je používána stabilitní větrná růžice pro 5 tříd stability ovzduší a 3 třídy 
rychlosti větru dle klasifikace ČHMÚ, vyjadřující klimatické charakteristiky, významné pro 
rozptyl škodlivin v ovzduší v dané lokalitě. 
Byla použita větrná růžice pro Králův Dvůr, zpracovaná ČHMÚ Praha:
Grafická prezentace v trné r žiceě ů

Tabulka hodnot v trné r žiceě ů

              [m/s]                                    N                           NE           E                            SE                         S              
              SW          W                          NW         CALM                Součet  
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 I.tř. v=1.7 1,1 1,69 0,06 0,51 0,22 0,38 0,64 0,27 8,51
13,38

 II.tř. v=1.7 2,76 3,3 0,14 1,25 0,73 1,32 1,94 1,17 5,79
18,4

 II.tř. v=5 0,1 0,06 1,75 0,01 0,03 0,55 2,75 0,27 0
5,52

 III.tř. v=1.7 2,18 2,79 0,12 1,26 0,75 1,62 2,86 1,35 2,36 15,29
 III.tř. v=5 0,1 0,45 2,71 0,16 1,24 2,85 1,87 0,11 0

9,49
 III.tř. v=11 0,02 0 0,16 0 0,01 0,17 0,02 0,01 0

0,39
 IV.tř. v=1.7 0,86 1,15 0,06 0,53 0,35 0,8 1,19 0,43 2,15

7,52
 IV.tř. v=5 0,11 0,27 1,48 0,09 0,68 4,16 3,29 0,15 0

10,23
 IV.tř. v=11 0,28 1 1,47 0 0,14 3,55 0,66 0,29 0

7,39
 V.tř. v=1.7 0,65 0,72 0 0,13 1,67 0,4 0,59 1,95 1,21

7,32
 V.tř. v=5 0,44 0,07 1,13 0,06 0,88 2,29 0,19 0,01 0

5,07
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        
                                          
 Sum (Graf) 8,6 11,5 9,08 4 6,7 18,09 16

6,01 20,02 100/100

F.1.3 Výpočet imisí prachu
Zájmové území
Hodnocení bylo provedeno v území 1500 x 1500 m, v síti o kroku 150 m, celkem tedy pro 
121 referenčních bodů.
Emisní parametry zdrojů
Při výpočtech imisí prachu byly zadány projektované emisní parametry, uvedené kapitole 
B.III.1. a) tohoto oznámení EIA a v tabulce č. 3. 
Při výpočtech imisí prachu byla zadána hodnota prašného aterosolu PM 10 ve výši 98 %, 
v souladu s úpravou metodiky SYMOS’ 97 “Úpravy metodiky SYMOS'97 pro výpočet  
znečištění ovzduší, ČHMÚ Praha, listopad 2002” , bylo při zadání emise PM10  postupováno 
podle odst. 2.1.7 úpravy metodiky DODATEK č. 1 k Metodickému pokynu odboru ochrany 
ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší z bodových, plošných a mobilních zdrojů “SYMOS’ 
97” (Věstník MŽP ČR částka 4/2003), ze které uvádím:
“Znečištění ovzduší prachem se novým způsobem hodnotí z hlediska prašné frakce PM10, pro 
kterou jsou v Nařízení vlády č. 350/2002 Sb. stanovené imisní limity. Proto je nutné při  
výpočtu koncentrací PM10 do rovnic metodiky SYMOS dosazovat emise PM10 a nikoliv  
celkové emise prachu. V takovém případě je nutné použít data z následující tabulky, uvedené 
v úpravě metodiky, které udávají procentuelní zastoupení frakce PM10 v emisích prachu 
z různých zdrojů:”

Způsob zachycování emisí proces Procento PM10 
z celkového prachu

Technologie s odlučovačem Textilní filtr 98

Výstupní hodnoty
Pro každý uzlový nebo referenční bod byly ve výšce nad terénem L_ELEV = 1,8 m 
vypočteny tyto charakteristiky znečištění:
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CM_MAX ( µg . m-3)        - nejvyšší hodnota maximální denní koncentrace vyskytující se 
v daném referenčním bodě

CONC_AVG ( µg · m-3)   - hodnota průměrné roční koncentrace
T1_ - T2_ (hodin za rok)  - doba trvání denních koncentrací převyšujících zvolenou hranici: 

TAB. 20 – hranice 
trvání imisních 

koncentrací

T1 (µg.m-3) T2 (µg.m-3) T3 (µg.m-3)

PM 10 10 5 -

- kartografická interpretace rozložení maximálních denních koncentrací 
Prezentace výsledků RS v     tabulkové formě  

TAB. 21 – Charakteristiky znečištění PM10 (µg.m-3) – program SYMOS 97v2003 
ID_POINT X_COORD Y_COORD Z_ELEV CONC_AVG CM_MAX T1_50 T2_10

1 0 0 239 0,018 2,545 0,00 0,00
2 150 0 238 0,020 2,843 0,00 0,00
3 300 0 239 0,022 3,190 0,00 0,00
4 450 0 239 0,023 3,491 0,00 0,00
5 600 0 240 0,024 3,750 0,00 0,00
6 750 0 240 0,023 3,781 0,00 0,00
7 900 0 245 0,022 3,816 0,00 0,00
8 1050 0 260 0,026 5,840 0,00 4,33
9 1200 0 260 0,022 5,685 0,00 3,39

10 1350 0 252 0,016 3,453 0,00 0,00
11 1500 0 251 0,015 3,148 0,00 0,00
12 0 150 239 0,018 2,798 0,00 0,00
13 150 150 238 0,021 3,186 0,00 0,00
14 300 150 238 0,026 3,607 0,00 0,00
15 450 150 238 0,029 4,020 0,00 0,00
16 600 150 238 0,031 4,339 0,00 0,00
17 750 150 237 0,030 4,430 0,00 0,00

ID_POINT X_COORD Y_COORD Z_ELEV CONC_AVG CM_MAX T1_50 T2_10
18 900 150 240 0,027 4,352 0,00 0,00
19 1050 150 240 0,023 4,184 0,00 0,00
20 1200 150 242 0,019 3,785 0,00 0,00
21 1350 150 250 0,019 3,575 0,00 0,00
22 1500 150 250 0,018 3,365 0,00 0,00
23 0 300 240 0,018 3,025 0,00 0,00
24 150 300 238 0,022 3,472 0,00 0,00
25 300 300 238 0,029 4,039 0,00 0,00
26 450 300 238 0,038 4,676 0,00 0,00
27 600 300 238 0,041 5,287 0,00 2,87
28 750 300 236 0,035 5,225 0,00 2,55
29 900 300 236 0,032 5,162 0,00 2,07
30 1050 300 235 0,027 4,664 0,00 0,00
31 1200 300 240 0,024 4,103 0,00 0,00
32 1350 300 244 0,023 3,725 0,00 0,00
33 1500 300 250 0,023 3,505 0,00 0,00
34 0 450 247 0,019 3,536 0,00 0,00
35 150 450 244 0,023 4,056 0,00 0,00
36 300 450 243 0,031 4,750 0,00 0,00
37 450 450 238 0,039 5,322 0,00 3,13
38 600 450 237 0,038 5,599 0,00 7,88
39 750 450 236 0,025 6,894 0,00 7,68
40 900 450 236 0,030 6,275 0,00 13,52
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41 1050 450 236 0,035 5,235 0,00 1,94
42 1200 450 235 0,033 4,529 0,00 0,00
43 1350 450 236 0,028 3,765 0,00 0,00
44 1500 450 240 0,024 3,242 0,00 0,00
45 0 600 246 0,016 3,497 0,00 0,00
46 150 600 242 0,019 4,054 0,00 0,00
47 300 600 240 0,025 4,714 0,00 0,00
48 450 600 238 0,029 5,456 0,00 1,58
49 600 600 234 0,018 6,632 0,00 3,52
50 750 600 234 0,001 0,551 0,00 0,00
51 900 600 230 0,017 4,256 0,00 0,00
52 1050 600 230 0,028 4,774 0,00 0,00
53 1200 600 235 0,042 4,777 0,00 0,00
54 1350 600 235 0,035 3,853 0,00 0,00
55 1500 600 235 0,027 3,268 0,00 0,00
56 0 750 255 0,016 4,230 0,00 0,00
57 150 750 248 0,017 4,161 0,00 0,00
58 300 750 241 0,021 4,693 0,00 0,00
59 450 750 239 0,024 5,485 0,00 1,35
60 600 750 238 0,016 6,734 0,00 2,05
61 750 750 234 0,013 4,075 0,00 0,00
62 900 750 233 0,029 6,193 0,00 4,50
63 1050 750 230 0,033 4,631 0,00 0,00
64 1200 750 230 0,036 4,060 0,00 0,00
65 1350 750 232 0,032 3,588 0,00 0,00
66 1500 750 233 0,026 3,075 0,00 0,00
67 0 900 260 0,017 5,525 0,00 2,14
68 150 900 250 0,017 4,236 0,00 0,00
69 300 900 243 0,019 4,554 0,00 0,00

ID_POINT X_COORD Y_COORD Z_ELEV CONC_AVG CM_MAX T1_50 T2_10
70 450 900 240 0,022 5,229 0,00 1,55
71 600 900 238 0,023 5,543 0,00 2,56
72 750 900 236 0,028 5,776 0,00 8,49
73 900 900 236 0,040 5,278 0,00 4,44
74 1050 900 235 0,046 4,999 0,00 0,00
75 1200 900 234 0,039 4,264 0,00 0,00
76 1350 900 230 0,028 3,241 0,00 0,00
77 1500 900 230 0,023 2,755 0,00 0,00
78 0 1050 290 0,015 6,829 0,00 3,84
79 150 1050 270 0,021 8,232 0,00 9,15
80 300 1050 280 0,027 11,079 2,50 13,69
81 450 1050 240 0,019 4,557 0,00 0,00
82 600 1050 239 0,024 5,024 0,00 0,40
83 750 1050 239 0,028 5,041 0,00 0,36
84 900 1050 238 0,034 4,910 0,00 0,00
85 1050 1050 237 0,036 4,464 0,00 0,00
86 1200 1050 234 0,032 3,733 0,00 0,00
87 1350 1050 232 0,026 3,093 0,00 0,00
88 1500 1050 230 0,021 2,600 0,00 0,00
89 0 1200 294 0,015 6,505 0,00 3,24
90 150 1200 284 0,019 8,083 0,00 7,10
91 300 1200 270 0,022 8,793 0,00 11,46
92 450 1200 250 0,017 4,205 0,00 0,00
93 600 1200 242 0,019 4,253 0,00 0,00
94 750 1200 240 0,021 4,181 0,00 0,00
95 900 1200 238 0,024 4,005 0,00 0,00
96 1050 1200 236 0,025 3,667 0,00 0,00

ENVING, s. r. o.   Staňkova 18a,  602 00 Brno                                                                                               53



FRANKEN MAXIT Králův Dvůr                                                                                                                  Oznámení E.I.A.

97 1200 1200 237 0,025 3,448 0,00 0,00
98 1350 1200 236 0,023 3,030 0,00 0,00
99 1500 1200 230 0,018 2,417 0,00 0,00

100 0 1350 287 0,013 5,881 0,00 3,39
101 150 1350 280 0,018 7,617 0,00 5,20
102 300 1350 270 0,019 7,656 0,00 7,32
103 450 1350 265 0,019 6,792 0,00 5,02
104 600 1350 245 0,015 3,649 0,00 0,00
105 750 1350 240 0,015 3,567 0,00 0,00
106 900 1350 238 0,017 3,399 0,00 0,00
107 1050 1350 238 0,019 3,289 0,00 0,00
108 1200 1350 238 0,020 3,023 0,00 0,00
109 1350 1350 237 0,019 2,746 0,00 0,00
110 1500 1350 235 0,017 2,451 0,00 0,00
111 0 1500 290 0,013 5,634 0,00 2,61
112 150 1500 283 0,015 6,631 0,00 4,24
113 300 1500 274 0,016 6,814 0,00 4,12
114 450 1500 250 0,012 3,246 0,00 0,00
115 600 1500 270 0,016 6,536 0,00 3,04
116 750 1500 270 0,017 6,519 0,00 2,90
117 900 1500 255 0,016 3,848 0,00 0,00
118 1050 1500 248 0,016 2,980 0,00 0,00
119 1200 1500 244 0,016 2,654 0,00 0,00
120 1350 1500 238 0,016 2,463 0,00 0,00
121 1500 1500 236 0,015 2,205 0,00 0,00

Kartografická interpretace výsledků RS
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Obr. 10 – MAXIT KD, příspěvek bodových zdrojů ke znečištění ovzduší 
 Rozložení  maximálních denních koncentrací  prachu jako aerosol PM10 (µg · m-3)  měř. 1 : 10000

F.1.4 Výpočet imisních koncentrací z     liniových zdrojů – silniční dopravy   
Emisní parametry zdrojů
Podmínky posuzování a hodnocení vlivů liniových zdrojů na znečišťování ovzduší stanovuje 
nová právní úprava ochrany ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb., nařízení vlády č. 350/2002 Sb.). 
V souladu s těmito legislativními opatřeními MŽP ČR vydalo jednotné emisní faktory (E.F.) 
pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné 
bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší 
(Sdělení odboru ochrany ovzduší č. 36, Věstník MŽP, částka 10, říjen 2002). Pro výpočet E.F. 
pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v.02 (Mobilní Emisní FAktory, verze 2002). 

Pro hodnocení obslužné dopravy posuzovaného záměru byly uvažovány emisní faktory dále 
vybraných nejvýznamnějších látek, vypočtené pomocí programu MEFA v.02 pro r. 2005 
a daný vozový park (TNA, rychlost 40 km/h, emisní úroveň EURO 4 -  viz část B.III.1, 
TAB. 5).
Výstupní hodnoty
Výpočet imisních koncentrací znečišťujících látek z liniových zdrojů je proveden v nejvíce 
zatížených dopravních profilech – v kaňonech ulic s obytnou zástavbou, ve kterých bude do 
doby realizace nové komunikace vedena nákladní automobilová doprava, vyvolaná realizací 
záměru MAXIT KD:
A – ul Plzeňská, Počaply – doprava ostatních surovin a expedice
B – ul. 5. května – doprava většiny vstupních surovin (vápenec, hydrát, cement)
a to pro varianty: 
1 – stávající stav (nulová varianta, r. 2005)
Nulová srovnávací varianta představuje znečištění ovzduší ze silniční dopravy při nerealizaci 
záběru MAXIT KD.
2 – přechodný stav
Přechodný stav, tj. po realizaci MAXIT KD, stávající komunikace (do dokončení výstavby 
nové komunikace):

TAB. 22 – Výpočet  znečištění ovzduší v obytné zástavbě
–  stávající stav (nulová varianta), r. 2005 (µg · m-3)

Úsek, 
varianta

Profil  komunikace NOx CO Benzen
kmax kr kmax kr kmax kr

A1  Plzeňská, Počaply 34,5 6,30 60,0 11,0 0,257 0,047
B1 5. května 15,0 6,10 25,8 10,4 0,098 0,040

–  přechodný stav, r. 2005 (µg · m-3)
Úsek, 

varianta
Profil  komunikace NOx CO Benzen

kmax kr kmax kr kmax kr

A2  Plzeňská, Počaply 34,5 6,46 60,6 11,3 0,257 0,048
B2 5. května 19,43 6,78 34,21 11,88 0,133 0,045

3 – cílový stav
Cílový stav, po realizaci nových komunikací, vedených po protipovodňových hrázích, není 
v RS hodnocen, neboť veškerá doprava MAXIT KD bude odvedena mimo obytnou zástavbu 
Králova Dvora.
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F.1.5 Diskuse výsledků
Diskuse výsledků RS je provedena v kapitole D.1.1 vlivy na ovzduší.
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F.2. Hluková studie
V hlukové studii jsou výpočtovým způsobem hodnoceny předpokládané hlukové vlivy na 
okolní definovaný venkovní prostor z mobilních (obslužná a vnitroareálová doprava) a ze 
stacionárních (výrobní a pomocná zařízení - technologie) zdrojů hluku, které jsou vázány na 
provozování vlastního záměru MAXIT KD.
Hluková studie je zhotovena jako podkladový materiál pro proces posuzování vlivů záměru 
na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. 
Předložená projektová dokumentace řeší realizaci záměru MAXIT KD, proto jsou v souladu 
se zákonem č. 258/2000 Sb., Díl 6, § 30 až 34 Hluk a vibrace i platného prováděcího předpisu 
nařízení vlády č. 502/2000 Sb., výpočtovým způsobem ověřovány především vlivy hlukových 
imisí ze zdrojů, které jsou vázány na provozování vlastního záměru MAXIT KD. 
Pro sledování hlukových vlivů ze zdrojů provozovaných v areálu záměru MAXIT KD (hluk 
z provozoven) je v hlukové studii určena plocha území zahrnující areál záměru i jeho okolí, 
včetně nejbližších definovaných venkovních prostorů, kterými jsou území se stavbami pro 
bydlení (zástavba v okolí ulic Fučíkova, 5. května a Plzeňská). 
Areál záměru MAXIT KD bude umístěn v blízkosti tělesa dálnice D 5, bude zasahovat do 100 
m ochranného pásma této komunikace a pozemek areálu je na ploše, která je podle 
rozpracované územně plánovací dokumentace určena pro umístění výrobních a průmyslových 
provozů (výrobní zóna). Vzhledem k umístění areálu je reálný předpoklad, že venkovní 
prostor nad touto plochou výrobní zóny je za stávajícího stavu trvale a významně zatěžován 
hlukem ze stávající silniční dopravy po dálnici D 5. 

Metodika  výpočtů
Výpočtové hodnocení vychází z doporučených teoretických akustických vztahů a rovnic pro 
šíření zvuku z mobilních (dopravních) i stacionárních (technických) zdrojů ve vzduchu, na 
jejichž základech je zpracován použitý výpočtový program.
Souhrnné vyhodnocení hlukové zátěže venkovního prostoru ze specifikovaných zdrojů 
předmětného záměru v okolí areálu MAXIT KD je zpracováno výpočetním programem 
PREDICTOR type 7810, verze V 3.00 Brüel & Kjaer – Dánsko, jehož výpočtový algoritmus je 
v souladu s normami ČSN ISO 9613-1 a 9613-2 a který umožňuje současné zadání mobilních 
i stacionárních zdrojů hluku. Do výpočtového programu byly zadávány jako vstupní data 
u mobilních zdrojů (areálová doprava) údaje o počtech průjezdů nákladních vozidel 
potřebných pro obsluhu výroby (dovoz surovin a expedice výrobků) a akustické parametry od 
stacionárních zdrojů hluku výrobních zařízení záměru (předložená projektová dokumentace 
záměru). 
Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve venkovním prostoru (výpočtové 
body umístěné u nejbližších budov obytné zástavby) jsou pak srovnány s nejvyšší přípustnou 
hodnotou hluku, doporučenou zpracovatelem studie pro definovaný venkovní prostor 
prováděcím předpisem. Výsledky provedených hlukových výpočtů jsou dokladovány 
přiloženými výstupy z počítače (plošné rozložení hlukových pásem v mapové situaci území a 
numerické hodnoty v přehledové tabulce).
Vlivy hluku z dopravy jsou výpočtově ověřovány v profilech příjezdových komunikací 
vedených přes území okolní zástavby výpočtem zpracovaným podle doporučeného postupu 
“Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy” zpravodaj MŽP, březen 1996. 

Postup hodnocení
Pro výpočtové ověření hlukového zatížení venkovního prostoru nad okolním územím areálu 
výrobny jsou stacionárními zdroji hluku u záměru MAXIT KD především zařízení pro 
odsávání    a odprašování výrobních linek, která budou umístěna v horní části výrobního 
objektu. Hlukově významná strojní zařízení výrobní linky budou instalována v opláštěném 
prostoru výrobního objektu. Tato strojní výrobní a pomocná zařízení záměru budou 
provozována pouze v průběhu denní doby a dvou pracovních směn. Z hlediska hlukového 
ENVING, s. r. o.   Staňkova 18a,  602 00 Brno                                                                                               57



FRANKEN MAXIT Králův Dvůr                                                                                                                  Oznámení E.I.A.

působení na venkovní prostor v okolí areálu bude jejich provoz tvořit zdroje ustáleného hluku 
a pro výpočet je uvažováno s jejich plným vytížením.
Mobilní zdroje hluku záměru MAXIT KD bude tvořit především nákladní automobilová 
doprava, provoz osobních vozidel bude pro jejich velmi nízkou četnost bezvýznamný a 
z hlediska hodnocení hlukových vlivů zanedbatelný. Počty potřebných nákladních vozidel pro 
obsluhu výroby jsou odvozeny z kapacit výroby záměru MAXIT KD. Z hlediska hlukového 
působení bude jejich provoz tvořit zdroje proměnného hluku pro venkovní prostor v okolí 
areálu (vnitroareálová doprava) a v okolí tras příjezdových komunikací na sledovaném území 
(obslužná doprava).
Vzhledem sezónní potřebě stavebních hmot bude přizpůsobena i jejich výroba v areálu 
MAXIT KD. Z celkové roční výrobní kapacity 85.000 t stavebních hmot bude 51.000 t (60 
%) vyrobeno během 5 měsíců (květen – září, 107 pracovních dnů) a výroba bude mít 
v zimním období 2 měsíční odstávku (16.12. – 15.02.).
Na období plné výroby jsou zadány parametry stacionárních i mobilních zdrojů hluku záměru 
MAXIT KD, které tak představují maximální předpokládané hlukové působení záměru na 
okolí.
Výpočtově jsou ověřovány hlukové vlivy z provozování záměru MAXIT KD v okolí jeho 
areálu pro časový interval 8 nejhlučnějších hodin v denní době (hluk z provozoven). 
V okolí přepravních tras obslužné dopravy, která bude prováděna po stávajících veřejných 
komunikacích na sledovaném území jsou hlukové vlivy ověřovány pro celou předpokládanou 
provozní dobu dopravy (12 hodin v denní době).   
Noční doba není hodnocena, v této době nebude záměr MAXIT KD provozován, výroba 
a provoz dopravy nebude rovněž probíhat ve dnech pracovního klidu.
Poznámka: 
Ve výpočtovém hodnocení není zohledněna stávající hluková zátěž venkovního prostoru 
v okolí areálu posuzovaného záměru MAXIT KD. Podle umístění záměru lze předpokládat, že 
je významně hlukově zatížen především hlukem  z dopravy po dálnici D 5.
Nejvyšší  přípustné  hodnoty hluku
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku stanovuje nařízení vlády č. 502/2000 Sb. – o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku, které je prováděcím předpisem k zákonu č. 258/2000 Sb. 
o ochraně veřejného zdraví. 
Pro účely uvedeného nařízení se rozumí:
- nejvyšší přípustnou hodnotou zdravotně zdůvodněná hodnota stanovená pro místa pobytu 
osob z hlediska ochrany jejich zdraví před nepříznivým účinkem hluku, 
- stavbami pro bydlení stavby, které slouží byť i jen zčásti k bydlení,
- stavbami občanského vybavení stavby určené pro využívání veřejností pro zdravotní, 
sociální nebo veterinární péči, přechodné ubytování, školní nebo předškolní výchovu, vědu 
a výzkum, kulturu, sport, služby, obchod, veřejné stravování, veřejnou správu a pro církevní 
účely,
- venkovním prostorem prostor do vzdálenosti 2 m od stavby pro bydlení nebo stavby 
občanského vybavení a prostor, který je užíván k rekreaci, sportu, léčení, zájmové a jiné 
činnosti, s výjimkou komunikací a prostor vymezených jako venkovní pracoviště.
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve stavbách pro bydlení a ve stavbách občanského vybavení
Hodnoty hluku uvnitř staveb pro bydlení a staveb občanského vybavení se vyjadřují 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq T a maximální hladinou akustického tlaku 
ALp Amax. V denní době se stanoví pro osm nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější 
hodinu. Pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a železnicích a pro hluk z leteckého 
provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu. 
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení 
a staveb občanského vybavení se stanoví pro hluky pronikající zvenčí součtem základní 
hladiny akustického tlaku LAeq T = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostorů a denní 
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době podle přílohy č. 5. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má-li výrazný 
informační charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB.
Korekce pro stanovení hodnot hluku ve stavbách pro bydlení a v některých stavbách 
občanského vybavení např.:
Obytné místnosti včetně kuchyní, hotelové pokoje 6.00 až 22.00 h 0 dB

      
22.00 až 6.00 h -10 dB

Způsob užívání stavby je dán kolaudačním rozhodnutím a uvedené limity se nevztahují na 
hluk způsobený používáním chráněné místnosti.
Nechráněné místnosti staveb jsou skladovací a komunikační prostory, sociální příslušenství, 
šatny, archivy atd. 
Pro posouzení vlivu hluku ze zdrojů vázaných na provozování záměru MAXIT, lze limitní 
hodnoty doporučit následovně:
Obytné místnosti včetně kuchyní, hotelové pokoje

6.00 až 22.00 h LAeq T = 40 dB

22.00 až 6.00 h LAeq T = 40 – 10 = 30 dB
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru
Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku 
A LAeq T. V denní době se stanoví pro osm nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější 
hodinu. Pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a železnicích a pro hluk z leteckého 
provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu. 
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru 
(s výjimkou hluku z leteckého provozu) se stanoví součtem základní hladiny hluku 
LAeq T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 6. Pro 
vysoce impulsní hluk se připočte další korekce  –7 dB.
Pro provádění povolených staveb je přípustná korekce +10 dB k základní nejvyšší přípustné 
ekvivalentní hladině akustického tlaku A, a to v době od 7 do 21 hodin.
Pokud by bylo technicky prokázáno, že ve stávající situaci zástavby po vyčerpání všech 
prostředků její ochrany před hlukem, není technicky možné dodržet předchozí ustanovení, je 
možné potřebnou ochranu před hlukem zajistit izolací objektu tak, aby bylo vyhověno 
podmínkám stanovených pro prostory uvnitř staveb pro bydlení a staveb občanského 
vybavení (např. v souladu s požadavky normy ČSN 73 0532). Přitom musí být zachována 
možnost potřebného větrání.
Korekce pro stanovení hodnot hluku v některém definovaném venkovním prostoru např.:
Nemocnice – území, lázně, školy, stavby pro bydlení a území +5 dB 1), 3), 4)

Výrobní zóny bez bydlení
+20 dB 3)

Pro noční dobu se použije další korekce –10 dB s výjimkou hluku z železnice, kde se použije 
korekce –5 dB.
1) Stanovená korekce neplatí pro hluk z provozoven (například továrny, výrobny, dílny, 
prádelny, stravovací a kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (například 
vzduchotechnické systémy, kompresory, chladící agregáty).
3) V okolí hlavních komunikací (dálnice, silnice I. a II. třídy a místní komunikace I. a II. třídy) 
kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující a v ochranném pásmu drah, se 
použije další korekce +5 dB.
4) V případě hluku působeného “starou zátěží” z pozemní dopravy je možné použít další 
korekci +12 dB.
Stará hluková zátěž je stávající stav hlučnosti ve venkovním prostoru, způsobený hlukem 
z dopravy historicky vzniklým do dne účinnosti nařízení vlády č. 502/2000 Sb. (1. leden 
2001).  
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Pro posouzení vlivu hluku ze stacionárních zdrojů vázaných na provozování záměru MAXIT 
KD (areál výrobny, včetně vnitroareálové dopravy – hluk z provozoven), ve vztahu 
k nejbližšímu definovanému a chráněnému venkovnímu prostoru, lze limitní hodnoty 
doporučit následovně:

denní doba (600 - 2200 hod.) LAeq T  =  50 dB
noční doba (2200 - 600 hod.) LAeq T  =  40 dB (není hodnocena).

Pro posouzení vlivu hluku z mobilních zdrojů vázaných na provozování záměru MAXIT KD 
(v ochranném pásmu a v okolí veřejných komunikací kde je hluk z dopravy na těchto 
komunikacích převažující), ve vztahu k definovanému a chráněnému venkovnímu prostoru, 
kterým může být stavba pro bydlení a území obcí, lze limitní hodnoty doporučit následovně:

denní doba (600 - 2200 hod.)     LAeq T  =  60 dB
noční doba (2200 - 600 hod.) LAeq T  =  50 dB (není hodnocena).

Poznámka: 
Závazné stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku pro vnitřní prostory i venkovní 
prostor je oprávněn provádět pouze příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. 
Deskriptorem pro hodnocení hlukových vlivů z provozování záměru MAXIT KD je ve všech 
případech ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq T.
Výsledky výpočtů
Období výstavby záměru MAXIT
Podle předložené dokumentace je zřejmé, že areál MAXIT KD bude umístěn na ploše území, 
které je podle připravované územně plánovací dokumentace určeno jako výrobní zóna a je 
situováno v těsné blízkosti tělesa dálnice D 5.
K objektivnímu výpočtovému vyhodnocení hlukových vlivů z období výstavby není v této 
fázi k dispozici dostatek konkrétních údajů. Hodnocení je provedeno pouze subjektivně 
a maximální snížení míry obtěžování obyvatel hlukem v nejbližších plochách se stavbami pro 
bydlení bude zajištěno následujícími opatřeními:
- veškeré stavební činnosti budou prováděny pouze v pracovních dnech a v denní době se 
zahájením po 07 hod. a s ukončením před 21 hod., 
- obyvatelé v okolních budovách budou včas seznámeni s termíny, způsobem a průběhem 
prováděných hlučných prací při stavebních činnostech,
- bude určen zodpovědný pracovník investora za provádění stavebních prací a jeho jméno, 
včetně kontaktů bude vyvěšeno na veřejnosti přístupném místě,  
- termín i zajištění průběhu stavebních prací bude oznámen a projednán s příslušným odborem 
orgánu ochrany veřejného zdraví,
- organizací prací, personálním a technickým vybavením bude na maximum zkrácen průběh 
provádění hlukově významných stavebních činností,
- pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu. 
Při dodržení těchto opatření je možné, že na krátké přechodné období dojde v průběhu denní 
doby k zhoršení pobytové pohody v některých okolních stavbách pro bydlení, ale realizace 
nutných stavebních činností za účelem výstavby záměru MAXIT KD je technicky 
proveditelná a hluková zátěž bude pro obyvatele v těchto částech zástavby únosná.
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Období provozování záměru MAXIT KD
Do výpočtového zpracování hlukových vlivů z provozování záměru MAXIT KD jsou 
zahrnuty následující zdroje, které představují předpokládaný maximální provozní stav 
výrobny stavebních hmot v denní době.
Stacionární zdroje hluku:
Bodové zdroje hluku budou tvořeny především VZT zařízením odsávání a odprašování 
výrobních linek a budou instalovány v horní části výrobního objektu. Jejich parametry jsou 
určeny předloženou projektovou dokumentací.
P 1 - Odprašovací zařízení pro PS 201 – příjem a sušení vápenců.
Odsávané množství 19.800 m3.h-1, výška výdechu z ventilátoru +37,0 m.
Hlučnost do ovzduší pod 80 dB (A).
Doba provozu 16 h v denní době.
P 2 - Odprašovací zařízení pro PS 202 – mletí a třídění vápenců.
Odsávané množství 18.000 m3.h-1, výška výdechu z ventilátoru +37,0 m.
Hlučnost do ovzduší pod 80 dB (A).
Doba provozu 16 h v denní době.
P  3  -  Odprašovací  zařízení  elevátoru,  vibračního  jednoplošinového  třídiče  a  kruhového 
čtyřplošinového  třídiče  pro  mechanické  třídění  mletých  vápenců  a  zásobníku  mletých 
vápenců.
Odsávané množství 1.600 m3.h-1, výška výdechu z ventilátoru +36,0 m
Hlučnost do ovzduší pod 75 dB (A).
Doba provozu 16 h v denní době.
P 4 - Odprašovací zařízení pro PS 204 - příjem a skladování pojiv a speciálních plniv.
Odsávané množství z pneudopravy – autocisterny 700 m3.h-1, výška výdechu z ventilátoru 
+36,0 m.
Hlučnost do ovzduší 70 dB (A) ve 3 m.
Doba provozu 8 h v denní době.
P 5 - Odprašovací zařízení pro PS 204 – příjem a skladování pojiv a speciálních plniv.
Odsávané množství z pneudopravy – autocisterny 700 m3.h-1, výška výdechu z ventilátoru 
+36,0 m.
Hlučnost do ovzduší 70 dB (A) ve 3 m.
Doba provozu 16 h v denní době.
P 6 - Odprašovací zařízení pro PS 205 – skladování chemie.
Odsávané množství 840 m3.h-1, výška výdechu z ventilátoru +36,0 m.
Hlučnost do ovzduší 75 dB (A) ve 3 m.
Doba provozu cca 1 h v denní době.
P 7 - Odprašovací zařízení pro PS 206  – dávkování, vážení, míchání, P 207 – balení 
a paletizace, PS 208 - skladování expedice.
Odsávané množství vzdušiny Q = 16.800 m3.h-1, výška výdechu z ventilátoru +39,0 m.
Hlučnost do ovzduší pod 80 dB (A).
Doba provozu 16 h v denní době.
P 8 - Odprašovací zařízení pro PS 208 skladování, expedice VLS.
Odsávané množství = 1.200 m3.h-1, výška výdechu z ventilátoru +36,0 m.
Hlučnost do ovzduší 70 dB (A) ve 3 m.
Doba provozu 8 h v denní době.
Plošné zdroje hluku bude tvořit obvodový plášť výrobního objektu a parametry pro výpočet 
jsou stanoveny odhadem z hodnot ustálená hladina akustického tlaku v objektu cca LpA = 
90 dB, vzduchová neprůzvučnost obvodového pláště cca R´w = 15 dB.
P 9 až 12 – Obvodový plášť výrobního objektu.
Hodnota LpA do okolí 75 dB (A).
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Doba provozu 16 h v denní době.
Mobilní zdroje hluku:
Silniční doprava. 
Dopravní zdroje související se záměrem MAXIT KD bude tvořit provoz nákladních vozidel 
zajišťujících dovoz surovin pro výrobu a odvoz stavebních hmot z areálu. Osobní vozidla 
nejsou pro očekávanou nízkou četnost do hodnocení vlivu záměru zahrnuta.
Provoz obslužné dopravy je pro účely hodnocení vlivu záměru MAXIT KD sledován jednak 
v prostoru výrobního areálu a jednak v profilech stávajících komunikací na sledovaném 
území, které tvoří příjezdové trasy obslužné dopravy.
Přehled četnosti obslužné dopravy záměru MAXIT KD je sestaven pro následující podmínky:
- Časovým horizontem je rok 2005 s plnou výrobní kapacitou stavebních hmot.
- Rozložení dopravy je platné pro přechodné období a stávající uspořádání komunikací ve 
sledovaném území. 
- Po realizaci stavby Protipovodňových úprav řeky Litavky bude obslužná doprava MAXIT 
KD projíždět po nových komunikacích a bude vedena mimo zastavěné plochy obce Králův 
Dvůr, dopravní trasy obou stavů jsou popsány v kapitole B.II.4. Nároky na dopravní a jinou 
infrastrukturu.
- Sledovanými profily při stávajícím uspořádání komunikací jsou ulice Plzeňská (Počaply, 
silnice č. II/605) a 5. května (Králův Dvůr, silnice č. III/11524). Ulice Fučíkova (Králův Dvůr, 
silnice č. III/11542) je pro nákladní dopravu omezena nosností 10 t stávajícího mostu přes 
řeku Litavku a obslužnou dopravou MAXIT KD nebude využívána.         
- Hodnocení vlivů dopravy je provedeno pro období 5 měsíců květen až září, kdy je 
uvažováno s maximální výrobou stavebních hmot 51.000 t stavebních hmot (60 % z celoroční 
kapacity) v průběhu 107 pracovních dnů a při provozu obslužné dopravy cca 12 hodin během 
denní doby. Ve zbývajícím období roku bude intenzita výroby i jejich vlivů výrazně nižší. 
- Nosnost vozidel obslužné dopravy je pro zjednodušení propočtů uvažována 25 t na jedno 
nákladní vozidlo a u žádné popisované přepravy není uvažováno se zpětným vytěžováním 
vozidel.
- Hlavní podíl vstupních surovin do výroby (vápenec a vápenný hydrát) bude přepravován 
z místního zdroje VČS ve vagónech po železniční vlečce do překladiště v areálu KDC, odkud 
budou tyto suroviny nákladními vozidly převáženy do areálu MAXIT KD přes ul. 5. května.  
- Hmotnostní rozdělení přepravovaných surovin za sledované období květen – září a jejich 
zdroje:

vápenec a vápenný hydrát (85 %) 43.350 t zdroj místní KDC - 
překladiště

cement (10 %) 5.100 
t zdroj místní KDC

přísady (5 %) 4.000 
t dovoz z jiných zdrojů

stavební hmoty (100 %) 51.000 t
odvoz k odběratelům,

Za současného stavu je z areálu KDC přepravován cement k různým odběratelům. Po 
realizaci záměru bude množství, potřebné pro výrobu, transportováno do areálu MAXIT KD, 
z toho důvodu není přeprava cementu zahrnuta v nárůstu dopravy související se záměrem 
MAXIT KD.  Do bilance je rovněž zahrnuto ukončení provozu stávajícího distribučního 
skladu v areálu KDC po realizaci záměru.
- Pro určení stávajících intenzit dopravy na sledovaných trasách komunikací v území byly 

využity výsledky celostátního sčítání dopravy ŘSD ČR z roku 2000, konkrétně silnice 
č. II/605 sčítací úsek 1-0261, silnice č. III/11524 sčítací úsek 1-7500. Pro členění dopravy 
na komunikacích v okolí areálu MAXIT KD byly využity informace z hodnocení dopravy 
pro VČS. Tyto dopravní údaje zahrnují i stávající četnosti přepravy surovin ze zdrojů 
KDC, konkrétně stavebních hmot a cementu. 
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- Areál výrobny MAXIT KD bude umístěn u komunikace (silnice III/11524 - 11542), ve 
sledovaných profilech dojde po uvedené období roku květen – září k nárůstu intenzit 
dopravy v počtech odpovídajících potřebám obslužné dopravy pro výrobu MAXIT KD. 
Sledované profily v síti komunikací na území v okolí areálu MAXIT KD jsou vyznačeny 
na schematickém náčrtu přepravních tras:

605     A     ul. Plzeňská

       Exit 22
 D 5

11542                       C              11524

                                                                      vjezd  D
                                                                      B

ul. Fučíkova            MAXIT  
   ul. 5. května

                            
          

     Obr. 11 – Schema hodnocených dopravních tras a profilů

Při zohlednění uvedených podmínek je v následující přehledové tabulce zpracováno členění 
obslužné dopravy záměru MAXIT KD do sítě komunikací na území v okolí areálu. Uvedeny 
jsou celkové počty vozidel a pro potřeby hodnocení jsou doplněny přepočty průjezdů vozidel 
na    1 den (za 16 hodin denní doby). Dále jsou uvedeny intenzity stávající dopravy pro 16 
hodinový interval denní doby, přepočet na 1 hodinu atd. – TAB. 23: 
Pol. Druh přepravy Profil A

Plzeňská
Profil B
5.května

Profil C
příjezd

Profil D
areál

Poznámka

1. Vápenec dovoz - 1734 1734 1734 Nárůst dopravy 
2. Prázdná vápenec - 1734 1734 1734 Nárůst dopravy 
3. Cement dovoz - 204 204 204 Ve stávající dopravě 
4. Prázdná cement - 204 204 204 Ve stávající dopravě 
5. Přísady dovoz 160 - 160 160 Nárůst dopravy
6. Prázdná přísady 160 - 160 160 Nárůst dopravy
7. Expedice odvoz 2040 - 2040 2040 Nárůst dopravy
8. Prázdná expedice 2040 - 2040 2040 Nárůst dopravy
9. Součet Maxit KD 4400 3876 8276 8276 Celkem doprava

10. Součet Maxit KD - 408 408 408 Celkem ve stávající dopravě 
11. Součet Maxit KD 4400 3468 7868 7868 Celkem nárůst dopravy
12. Za 1 den (107 dnů) 41,1 36,2 77,3 77,3 Celkem doprava
13. Za 1 den (107 dnů) - 3,8 3,8 3,8 Celkem ve stávající dopravě
14. Za 1 den (107 dnů) 41,1 32,4 73,5 73,5 Celkem nárůst dopravy
15. Za 1 h (16 h den) 2,6 2,2 4,8 4,8 Celkem doprava
16. Za 1 h (16 h den) - 0,2 0,2 0,2 Celkem ve stávající dopravě
17. Za 1 h (16 h den) 2,6 2,0 4,6 4,6 Celkem nárůst dopravy
18. Dovoz SH do KDC 168 168 - - Ve stávající dopravě
19. Prázdná SH z kDC 168 168 - - Ve stávající dopravě
20. Prázdná pro SH do KDC 168 168 - - Ve stávající dopravě
21. Expedice SH z KDC 168 168 - - Ve stávající dopravě
22. Součet SH (KDC) 672 672 - - Ve stávající dopravě
23. Za 1 den (107 dnů) 6,3 6,3 - - Ve stávající dopravě
24. Za 1 h (16 h den) 0,4 0,4 - - Ve stávající dopravě
25. Nákladní za 1 den 2272 1104 274 - Stávající doprava r. 2005
26. Nákladní za 1 h(16h 

den)
142 69 17 - Stávající doprava r. 2005

27. Osobní za 1 den 8718 2198 1798 - Stávající doprava r. 2005
28.  Osobní za 1 h (16 h den) 545 137 112 - Stávající doprava r. 2005
29. Doprava celkem za 1 den 10.990 3.302 2.072 - Stávající doprava r. 2005
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30. Doprava celkem za 1 h 
(16 h den)

687 206 129 - Stávající doprava r. 2005

31. Součtová doprava s Maxit 
KD za 1 den – nákladní 

2306,8 1130,1 347,5 73,5 Souhrn položek:
14 + 25 – 23 

32. Součtová doprava s Maxit 
KD za 1 h (16 h den) – 
nákladní

144,2 70,6 21,6 4,6 Souhrn položek:
17 + 26 – 24

33. Součtová doprava s Maxit 
KD za 1 den – osobní

8718 2198 1798 - Souhrn položek:
27

34. Součtová doprava s Maxit 
KD za 1 h (16 h den) – 
osobní

545 137 112 - Souhrn položek:
28

35. Výsledná doprava s 
Maxit KD za 1 den 

11024,8 3328,1 2145,5 73,5 Souhrn položek:
31 + 33

36. Výsledná doprava s 
Maxit KD za 1 h (16 h 
den)

689,2 207,6 133,6 4,6 Souhrn položek:
32 + 34

Poznámka k     hodnocení mobilních zdrojů:  
V hlukové studii jsou hodnoceny vlivy hluku z provozu obslužné dopravy záměru MAXIT KD ve 2 profilech na 
příjezdových trasách vedených po veřejných silnicích II. a III. třídy, ve vztahu na okolní venkovní prostor staveb 
pro bydlení a území. Jedná se profily označené A – na ul. Plzeňská, Počaply a B – na ul. 5. května, Králův Dvůr.  
Další sledované profily C a D jsou umístěny mimo zastavěná území obcí a mají význam např. pro stanovení 
intenzit vnitroareálové dopravy MAXIT KD. 
Předpokládaný nárůst dopravy, způsobený obslužnou dopravou MAXIT KD je, pro roční období maximální  
výroby stavebních hmot, zřejmý z přehledové tabulky. Tato organizace obslužné dopravy bude v dotčeném území 
provozována po přechodnou dobu, než bude dokončena připravovaná stavba Protipovodňových úprav řeky 
Litavky. Po jejím dokončení bude obslužná doprava záměru MAXIT KD projíždět po nové komunikaci vedené 
mimo zastavěná území uvedených obcí.
Specifikovaná obslužná doprava záměru MAXIT KD je na sledovaných veřejných komunikacích součástí běžné 
dopravy a v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a dalšími předpisy má 
zodpovědnost za celkový hluk ze silniční dopravy vlastník konkrétních komunikací (u dálnic a silnic je  
vlastníkem stát). Vyhodnocené hlukové vlivy z obslužné dopravy záměru MAXIT KD určují očekávaný nárůst  
hlukové zátěže venkovního prostoru v okolí přepravních tras, které pro tento účel budou používány.
Vlastník předmětného záměru MAXIT KD je pak přímo zodpovědný za hlukové vlivy z provozu stacionárních 
zdrojů a vnitroareálové dopravy (početně je vyjádřena v profilu D), provozovaných na území jeho pozemků nebo 
po účelových komunikacích. Souhrnné působení provozního hluk z výrobního areálu je výpočtově hodnoceno ve 
vztahu k nejbližším stavbám pro bydlení samostatným výpočtem.

Železniční doprava.
Hlavní podíl vstupních surovin (vápenec a vápenný hydrát) do výroby stavebních hmot bude 
z dobývacího prostoru VČS přepravován ve vagónech po stávající železniční vlečce do 
překladiště v KDC. Z překladiště pak budou suroviny naváženy nákladními vozidly do areálu 
MAXIT KD.
Podle poskytnutých podkladů od provozovatele vlečky bude doprava organizována jak 
v jednotlivých skupinách vagónů (denně), tak v ucelených vlacích (1 – 2x týdně).
Z předaných informací oznamovatelem jsou ucelené vlaky vypravovány v soupravách o cca 
25 vagónech. 
Pro účely hodnocení hlukových vlivů záměru MAXIT KD je uvažováno s průjezdem 
1 vlakové soupravy o 25 vagónech v průběhu denní doby (dovoz surovin do KDC nebo 
prázdná souprava zpět do VČS) po vlečce mezi dobývacím prostorem VČS a překladištěm 
v KDC. Vyšší intenzita provozu na železniční vlečce ve vztahu k posuzovanému záměru není 
reálná.     
Dopravní údaje stávajícího provozu na železniční vlečce jsou převzaty ze studie, která byla 
pro VČS zpracována v červenci 2001. 
Železniční vlečka – motorová trakce, rok 2005 průměrný počet a skladba vlakových souprav 
za 24 hodin:
2,4 vlakových souprav s 27 vagóny 
4,9 vlakových souprav s 13 vagóny
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3,0 vlakových souprav se 7 vagóny
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Hluk z areálu záměru MAXIT KD (stacionární zdroje hluku - hluk z     provozovny)  
Vlivy z provozu specifikovaných stacionárních zdrojů hluku a vnitroareálové dopravy, jsou 
modelovány pro venkovní prostor v okolí areálu MAXIT KD. Zadán je maximální provozní 
stav výrobních a pomocných zařízení a výpočet se vztahuje pro stanovený 8 hodinový interval 
v denní době. Výpočet je zpracován pro jednotnou výšku nad terénem +3,0 m a výpočet 
zohledňuje konfiguraci terénu. V noční době nebude výroba provozována.
Na grafickém mapovém výstupu výpočtů jsou plochy, zasažené hlukovými imisemi vyššími 
než doporučený limit pro definovaný venkovní prostor staveb pro bydlení, vyznačeny 
výraznými a tmavšími odstíny barev.
Místa výpočtu konkrétních hodnot ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve vzdálenosti 
2,0 m od nejbližších staveb pro bydlení od areálu výrobny jsou vyznačeny jako výpočtové 
body č. 1 až 3:

Obr. 12 – Situační umístění areálu MAXIT KD, plochy průmyslové zóny a výpočtových bodů hluku
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Obr. 13 – Rozložení hlukových pásem v okolí areálu výroby stavebních hmot MAXIT KD.

TAB. 24 – Výsledky výpočtů v zadaných výpočtových bodech.

DENNÍ DOBA – Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeqT (dB)
Místo výpočtu

(referenční bod)
Hluk areálu výrobny (stacionární zdroje a 

vnitroareálová doprava)
Doporu-

čený limit
Překroče- ní 

limitu
1 42,9 50,0 Ne
2 43,5 50,0 Ne
3 36,1 50,0 Ne

H  odnocení hlukové situace v okolí areálu výrobny  
V souladu s ustanovením nařízení vlády č. 502/2000 Sb. je pro hlukové působení zdrojů hluku 
záměru MAXIT KD (hluk z provozoven) na definovaný venkovní prostor doporučen limit 
LAeqT = 50 dB pro denní dobu. Dosah hlukových imisí ze specifikovaných zdrojů hluku 
záměru MAXIT KD je plošně vyjádřen rozložením hlukových pásem v okolí areálu výrobny 
a dodržení doporučeného hlukového limitu je kontrolováno u nejbližších definovaných 
venkovních prostorů  (viz výpočtové body), kterým jsou okrajové stavby pro bydlení zástavby 
obce Králův Dvůr.
Z grafického vyjádření hlukových pásem je zřejmé, že hluková zátěž vyšší než LAeqT = 50 dB 
bude v denní době pokrývat plochy pozemků v blízkém okolí areálu výrobny. Tyto pozemky 
mají podle konceptu územně plánovací dokumentace navrženou funkci průmyslové zóny, kde 
je z hlediska prováděcího předpisu pro venkovní prostor doporučen limit LAeqT = 70 dB 
v denní době.
Výpočtový bod č. 1 leží v pásmu provozního hluku 40 až 50 dB, venkovní prostor lokality 
zástavby v okolí ulice Fučíkova nebude nadlimitně hlukově zatěžován.
Výpočtový bod č. 2 leží v pásmu provozního hluku 40 až 50 dB, venkovní prostor lokality 
zástavby v okolí ulice Plzeňská nebude nadlimitně hlukově zatěžován.
Výpočtový bod č. 3 leží v pásmu provozního hluku nižšího než 40 dB, venkovní prostor 
lokality zástavby v okolí ulice 5. května nebude nadlimitně hlukově zatěžován.
Okolí průjezdových tras obslužné dopravy výrobny (mobilní zdroje hluku)
Silniční doprava – Vyhodnocení hlukového působení z provozu silniční dopravy na venkovní 
prostor v okolí komunikací průjezdových tras je provedeno výpočty podle příslušných 
metodických postupů a vlivy jsou vyhodnoceny formou pomocné veličiny Y, která vyjadřuje 
ekvivalentní hladinu akustického tlaku LAeq, T v dB ve vzdálenosti 7,5 m od osy nejbližšího 
jízdního pruhu silnice. 
Výpočty hluku ze silniční dopravy jsou provedeny pro časový interval cca 12 hodin provozu 
obslužné dopravy výrobny stavebních hmot v denní době. 
V souladu s ustanovením nařízení vlády č. 502/2000 Sb. je pro hlukové působení mobilních 
zdrojů hluku na definovaný venkovní prostor v okolí veřejných komunikací, kde je hluk 
z dopravy na těchto komunikacích převažující, doporučena limitní hodnota pro denní dobu 
LAeq T  =  60 dB (s využitím další korekce “stará zátěž” není zpracovatelem studie uvažováno).
Výpočtové hodnocení je provedeno ve dvou popsaných profilech komunikací přepravních tras 
na území v okolí vlastního areálu. Podle zpracované analýzy organizace dopravy na 
přepravních trasách jsou výpočty hluku z dopravy zpracovány pro následující stavy:
a) Stávající doprava bez záměru MAXIT KD – položka 29 v přehledové tabulce č. 23.
b) Samostatná obslužná doprava záměru MAXIT KD – vyjádřená položkou 14 v přehledové 
tabulce č. 23.
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c) Výsledná doprava se záměrem MAXIT KD – vyjádřená položkou 35 v přehledové tabulce.
Pro všechny stavy je zadána výpočtová rychlost 45 km.h-1,  faktor sklonu nivelity F2 = 1,13 
a faktor povrchu vozovek F3 = 1,2. 
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Profil A, úsek silnice č. II/605 procházející zástavbou ulice Plzeňská, Počaply:

a) Stávající doprava - hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq T = Y = 67,64 
dB 
b) Obslužná doprava - hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq T = Y = 49,07 dB 
c) Výsledná doprava - hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq T = Y = 67,69 
dB 
Venkovní prostor staveb pro bydlení a občanského vybavení je za stávajícího stavu, vzhledem 
k poloze budov a komunikace, nadlimitně zatěžován hlukem ze silniční dopravy na ulici 
Plzeňská v denní době v rozsahu LAeq T = do 70 dB. Prostorové podmínky neumožňují řešit 
ochranu venkovního prostoru staveb pomocí technických opatření, snížení hlukové zátěže 
venkovního prostoru lze výhledově dosáhnout změnou organizace dopravy. Ochrana vnitřních 
prostorů staveb musí být při zachování stávající dopravy řešena v souladu s ustanovením 
normy ČSN 73 0532 obvodovým pláštěm budov. 
Hlukový vliv samostatné obslužné dopravy záměru MAXIT KD bude pro nízkou četnost 
významně podlimitní a nárůst hlukové zátěže ve výsledném stavu dopravy je nepodstatný.
Obslužná doprava záměru MAXIT KD bude tuto trasu využívat jen po přechodné období. 
Po realizaci stavby Protipovodňových úprav řeky Litavky bude obslužná doprava záměru 
vedena k Exitu 22 na dálnici D 5 jinou trasou po nové komunikaci, která povede mimo plochy 
stávající zástavby a ulicí Plzeňskou nebude dále vedena. 
Profil B, úsek silnice č. III/11524 procházející zástavbou ulice 5. května, Králův Dvůr:

a) Stávající doprava - hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq T = Y = 63,97 
dB 
b) Obslužná doprava - hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq T = Y = 47,93 dB 
c) Výsledná doprava - hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq T = Y = 64,05 
dB 
Venkovní prostor staveb pro bydlení a občanského vybavení je za stávajícího stavu, vzhledem 
k poloze budov a komunikace, nadlimitně zatěžován hlukem ze silniční dopravy na ulici 
5. května v denní době v rozsahu LAeq T = do 65 dB. Prostorové podmínky neumožňují řešit 
ochranu venkovního prostoru staveb pomocí technických opatření, snížení hlukové zátěže 
venkovního prostoru lze výhledově dosáhnout změnou organizace dopravy. Ochrana vnitřních 
prostorů staveb musí být při zachování stávající dopravy řešena v souladu s ustanovením 
normy ČSN 73 0532 obvodovým pláštěm budov. 
Hlukový vliv samostatné obslužné dopravy záměru MAXIT KD bude pro nízkou četnost 
významně podlimitní a nárůst hlukové zátěže ve výsledném stavu dopravy je nepodstatný.
Obslužná doprava záměru MAXIT KD bude tuto trasu využívat jen po přechodné období. Po 
realizaci stavby Protipovodňových úprav řeky Litavky bude obslužná doprava záměru vedena 
k areálu výrobny stavebních hmot jinou trasou mimo stávající zástavbu a ulice 5. května bude 
sloužit pouze místní dopravě pro obyvatele žijící na území této lokality. 

Ulice Fučíkova, Králův Dvůr - úsek silnice č. III/11542:

Provoz nákladní automobilové dopravy je na ulici Fučíkova limitován 10 t nosností mostu 
přes řeku Litavku. Toto omezení neumožňuje průjezd typů nákladních vozidel, se kterými je 
uvažováno pro obslužnou dopravu záměru. Nákladní obslužná doprava záměru MAXIT KD 
tuto trasu nebude používat.
Železniční doprava – trasa vlečky je vedena mimo území zástavby obcí, provozována je jen 
doprava z VČS.
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Vyhodnocení hlukového působení z provozu železniční dopravy na venkovní prostor v okolí 
trati vlečky je provedeno výpočty podle příslušných metodických postupů a vlivy jsou 
vyhodnoceny formou pomocné veličiny Y, která vyjadřuje ekvivalentní hladinu akustického 
tlaku LAeq, T v dB ve vzdálenosti 7,5 m od osy koleje. 
Výpočty hluku z železniční dopravy jsou provedeny pro stanovený časový interval denní 
doby, ve kterém je zahrnuta i přeprava surovin pro výrobu stavebních hmot. 
V souladu s ustanovením nařízení vlády č. 502/2000 Sb. je pro hlukové působení mobilních 
zdrojů hluku na definovaný venkovní prostor v ochranném pásmu drah (u vlečky je 30 m od 
osy krajní koleje), kde je hluk z dopravy převažující, doporučena limitní hodnota pro denní 
dobu  LAeq T  =  60 dB (další korekce stará zátěž není zpracovatelem studie využita) .
Výpočtové hodnocení je provedeno pro profil na volné trati vlečky. Podle předaných 
dopravních údajů na trati vlečky jsou výpočty hluku z dopravy zpracovány pro následující 
stavy:
a) Stávající doprava bez záměru MAXIT KD – četnost průjezdů dle studie z roku 2001 (5).
b) Samostatná obslužná doprava záměru MAXIT KD – 1 vlaková souprava s 25 vagóny za 
den.
c) Výsledná doprava se záměrem MAXIT KD – vyjádřená součtem dopravy v obou 
předcházejících stavech.
Pro všechny stavy je zadána výpočtová rychlost vlakové soupravy 45 km.h-1.
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Železniční vlečka – profil na volné trati, výpočet hodnot Y.
a) Stávající doprava - hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq T = Y = 56,6 dB 
b) Obslužná doprava - hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq T = Y = 49,7 dB 
c) Výsledná doprava - hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq T = Y = 57,4 dB 
Vypočtené hodnoty ve vzdálenosti 7,5 m od osy koleje železniční vlečky jsou ve všech 
případech nižší než hodnota doporučeného limitu LAeq T = 60 dB pro ochranné pásmo dráhy 
(30 m od osy koleje) a denní dobu. Vzhledem k nízké četnosti provozu na vlečce není 
venkovní prostor v okolí trasy vlečky nadlimitně zatěžován hlukem z železniční dopravy.
Hlukový vliv samostatné přepravy surovin záměru MAXIT KD bude pro nízkou četnost 
významně podlimitní a nárůst hlukové zátěže ve výsledném stavu dopravy je nepodstatný.
Závěr
Hluk z areálu MAXIT KD - Provedenými výpočty byla objektivně ověřena hluková zátěž 
venkovního prostoru nad územím v okolí areálu výrobny stavebních hmot z provozování 
specifikovaných zdrojů hluku vlastního záměru MAXIT KD. Výsledky výpočtů dokladují 
reálnost podlimitního hlukového ovlivnění nejbližších okolních definovaných venkovních 
prostorů, kterými jsou území se stavbami pro bydlení na lokalitách v okolí ulic Fučíkova, 
Plzeňská a 5. května. Pro dosažení tohoto vyhovujícího stavu není nutná realizace žádných 
dalších protihlukových opatření technického nebo stavebního charakteru.
Hluk z dopravy v okolí přepravních tras - Ze zpracované analýzy dopravy a při zohlednění 
uvedených podmínek je zřejmé, že nárůst obslužné silniční nákladní dopravy záměru MAXIT 
KD nebude mít žádný významný zhoršující vliv na stávající nevyhovující stav hlukové zátěže 
venkovního prostoru staveb pro bydlení v profilech ulic Plzeňská a 5. května. Nevyhovující 
a nadlimitní stav hlukové zátěže je v okolí těchto komunikací způsoben stávající dopravou. 
Vlivy z železniční dopravy na vlečce jsou pro svoji nízkou intenzitu podlimitní a vyhovují 
požadavkům prováděcích předpisů v oblasti ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku. 
Nárůst přepravy surovin v souvislosti se záměrem MAXIT KD tento vyhovující stav nijak 
významně nezhorší.   
Souhrn hodnocení - Z hlediska hlukových vlivů lze záměr MAXIT KD hodnotit jako provoz 
podlimitní a vyhovující požadavkům ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku. Za 
tohoto zjištěného stavu není nutná realizace žádných protihlukových nebo kompenzačních 
opatření a umístění záměru bude pro sledované území únosné.   
Vzhledem k tomu, že do výpočtů byly zadány hlukové údaje od dodavatelů jednotlivých 
zařízení a dopravní údaje byly odvozeny z kapacit výroby a výpočty pracují s teoretickými 
akustickými vztahy, doporučujeme po zprovoznění záměru MAXIT KD ověřit tyto výpočtové 
předpoklady provedením kontrolního měření hluku.
Seznam  literatury a předpisů
1) Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových staveb - VÚPS Praha 1985.
2) Stavební fyzika. Akustika stavebních konstrukcí.- ČVUT Praha 1997.
3) Hluk a vibrace. Měření a hodnocení. - Sdělovací technika, Praha 1998.
4) Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů.
5) Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
6) Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
7) Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách. 
8) ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti  
stavebních výrobků – Požadavky.
9) Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy, VÚVA 1991. 
10) Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy MŽP ČR - listopad 1995.
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F.3. Organizace dopravy vápence z VČS
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ČÁST G – VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU

Posuzovaným záměrem fy Franken Maxit s.r.o. “FRANKEN MAXIT s.r.o.VÝROBNA 
SUCHÝCH MALTOVÝCH A OMÍTKOVÝCH SMĚSÍ KRÁLŮV DVŮR” (dále MAXIT 
KD) je stavba závodu na výrobu stavebních hmot – suchých maltových a omítkových směsí 
a jejich expedice převážně jako volně ložené směsi v autocisternách (85%), příp. 
transportních zásobnících a doplňkově v pytlované formě (15 %), o celkové kapacitě 85 000 
t/r. Potřeba stavby záměru MAXIT KD je dána požadavkem na zajištění výroby moderních 
suchých omítkových a maltových směsí, pro stavební průmysl v regionu. 
Staveniště se nachází v v areálu Králodvorských železáren (dále KDŽ) v Králově Dvoře, 
v jeho západní části, na levém břehu řeky Litavky, podél dálnice D5. Plocha je na násypovém 
tělese cca o 2,0 m výše než okolní terén a její úroveň je nad kótou 100-leté vody. Pro zástavbu 
tohoto území jsou stanoveny regulační podmínky platnou územně plánovací dokumentací. 
Základní územně plánovací dokumentací (ÚPD) je Koncept územního plánu obce Králův 
Dvůr. Plochy areálu jsou v navrženém konceptu ÚP označené jako plochy pro průmyslovou 
výrobu – plochy jsou určeny pro umístění výrobních provozoven a průmyslových podniků. 
V současné době fa Franken Maxit suché omítkové a maltové směsi v ročním množství cca 
40 000 t dováží do ČR z Německa, ze závodu v bavorském Azendorfu, a to přes silniční 
hraniční přechody Cheb (Pomezí, Vojtanov). Větší část tohoto množství (cca 33 000 t), je 
expedována v cisternách do zásobníků MAXIT přímo na stavby, převážně ve středočeském 
kraji. Zbylou část, cca 7 000 t/r,  představují pytlované směsi, které jsou v současnosti 
dováženy nákladními automobily do distribučního skladu v areálu Králodvorské cementárny 
(dále KDC), odkud jsou dále expedovány na stavby, tento sklad po realizaci záměru zanikne.
V rámci předchozí přípravy záměru byly možnosti umístění a výstavby  výrobního závodu 
zvažovány celkem ve 14 lokalitách v oblasti Beroun - Králův Dvůr – Zdice. Podstatným 
důvodem pro umístění je návaznost na blízké stávající zdroje hlavních surovin: 
– vápence a vápenného hydrátu z vápenky Čertovy schody (dále VČS), roční potřeba 

vápence z tohoto zdroje ve výši 63 750 a hydrátu 8 200 t představuje 85 % z objemu 
výroby směsí v MAXIT KD. 

– cementu z cementárny Králův Dvůr, který tvoří cca 11 % surovin, potřebných pro výrobu 
omítkových a maltových směsí.

– pro výrobu směsí je třeba dovážet méně než 5 % ostatních surovin (cca 4000 t/r) z jiných 
zdrojů (jedná se především o sádru, perlit a polystyren).

Navrhované řešení je v souladu s konceptem územního plánu, tj. jedná se o výrobu na 
pozemcích k tomu určených. 
Zjištěné vlivy na životní prostředí 
Posuzované možné vlivy záměru na životní prostředí lze rozdělit do dvou skupin: 
1) vlivy vyvolané umístěním 
Stavba je umístěna do průmyslové zóny. Při realizaci záměru nedojde k záboru zemědělské 
půdy, rovněž nejsou předpokládány žádné další významné vlivy záměru na vodu, horninové 
prostředí a přírodu.
2) přímé vlivy posuzovaného záměru na okolí 
Rozhodujícími přímým vlivem na životní prostředí je vyvolaná silniční doprava, hodnocení je 
předmětem samostatné rozptylové a hlukové studie v části F tohoto oznámení. Pro posouzení 
vlivů záměru MAXIT KD na životní prostředí a zdraví obyvatel a jeho akceptování je 
podstatné: 
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- Záměr nevyvolá nárok na zvýšení silniční dopravy vápence z Vápenky Čertovy schody 
(dále VČS) do Králova Dvora. Pro ověření tohoto předpokladu si zpracovatel tohoto 
oznámení vyžádal vyjádření dodavatele vápence a hydrátu z VČS, že v souvislosti 
s realizací záměru MAXIT KD budou veškeré potřebné suroviny (vápenec + vápenný 
hydrát) přepravovány do areálu KDC výhradně po železniční vlečce. Toto vyjádření je 
přiloženo v části F,2 tohoto oznámení EIA.

- Změna intenzity silniční dopravy vyvolaná realizací záměru MAXIT KD bude 
nevýznamná. Nárůst dopravy ostatních surovin pro výrobu v množství cca 4000 t/r bude 
zcela eliminován poklesem stávající dopravy maltových a omítkových směsí 7000 t/r 
vlivem zániku stávajícího distribučního skladu směsí v areálu Králodvorské cementárny.

- Veškerá silniční doprava, zajišťovaná nákladními automobily, bude vedena výhradně na 
dálnici D5 přes křižovatku exit 22 Beroun-západ. Přes exit 18 Beroun-centrum nebude 
v souvislosti s provozem záměru MAXIT KD vedena žádná doprava surovin ani výrobků. 
Důvodem je respektování podmínky na maximální omezení nákladní dopravy po ulici 
Plzeňské, přes město Beroun.

- Záměr je navržen v návaznosti na již provedená (odstranění železniční vlečky včetně 
mostu) a budoucí Protipovodňová opatření na řece Litavce, v jejichž rámci budou 
vybudovány protipovodňové úpravy toku Litavky podle projektu AQUATIS Brno.  
Součástí těchto úprav je rovněž vybudování nové dopravní komunikace na tělese 
ochranné hráze podle projektu PRAGOPROJEKTU Praha, řešící přímé napojení 
průmyslové zóny Králova Dvora (cementárna, areál železáren) na dálnici D5 přes exit 22 
Beroun-západ              a odvedení stávající obslužné dopravy z blízkosti obytné zástavby 
ve smíšených zónách v Králově Dvoře (nám. Míru, ul. 5. května, Fučíkova) a v obytných 
zónách Králova Dvora a Berouna (ul. Plzeňská). V rámci stavby této komunikace bude 
vybudován v Králově Dvoře nový most přes řeku Litavku. Stávající 2 mosty přes Litavku 
v Králově Dvoře,         ul. Fučíkova – Na Poříčí a z nám. Míru k cementárně, budou 
v rámci realizace protipovodňových úprav likvidovány.

- Za přechodného stavu, po dobu 1 až 2 let (do doby realizace nové komunikace v rámci 
protipovodňových úprav) bude expediční doprava vedena po stávajících komunikacích: 
MAXIT KD – podjezd pod D5 – ulice Plzeňská (přes Počaply) – D5, exit 22. 

Z hlediska dalších parametrů záměru (velikosti, potenciální kumulace vlivů s jinými záměry, 
nároky na využívání přírodních zdrojů a produkci odpadů) nevyvolá záměr významné nároky.
Při zpracování oznámení záměru MAXIT KD nebyly zjištěny žádné předpokládané vlivy na 
životní prostředí, které by mohly vyvolat významné kvantitativní nebo kvalitativní negativní 
vlivy na životní prostředí a které by bylo třeba posuzovat v rámci dalšího procesu podle 
zákona č. 100/2001 Sb.
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ČÁST H – PŘÍLOHA
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 
dokumentace
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ZÁVĚR
Zpracovatel oznámení záměru 

“FRANKEN MAXIT s.r.o. VÝROBNA SUCHÝCH MALTOVÝCH A OMÍTKOVÝCH 
SMĚSÍ KRÁLŮV DVŮR”

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,  za předpokladu realizace podmínek 
a opatření, uvedených v kapitole D.3 tohoto oznámení. 
Jak vyplývá z výše uvedených podmínek, žádná z podmínek nepřesahuje rámec běžných 
povinností, vyplývajících z platné právní úpravy pro jednotlivé oblasti životního prostředí.
Navrhuji proto, aby příslušný úřad proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí 
podle zákona č. 100/2001 Sb., § 7, odst. (1) ukončil ve zjišťovacím řízení.

V Brně 15.9.2003
Ing. Ladislav Vondráček
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