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Krajský úřad Libereckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

O Z N Á M E N Í

Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm. a) a odst. 3 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

o z n a m u j e

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán dle 
§ 22 téhož zákona, že záměr

„Výměna obalovací soupravy 
– Liberecká obalovna – Machnín“

podléhá zjišťovacímu řízení dle § 7 citovaného zákona. Zjišťovací řízení bylo zahájeno podáním 
oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3 zákona.

Oznámení je k nahlédnutí na Krajském úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství, č. dv. 1221 v úřední dny (pondělí a středa), nebo v jiné dny po předchozí telefonické 
dohodě (tel: 485 226 498, M. Nevečeřal), a na Městě Chrastava (tel.: 482 363 811 ). S dokumentem 
se lze seznámit na http://www.cenia.cz/eia kód záměru LBK640. Každý může zaslat své písemné 
vyjádření k oznámení Krajskému úřadu Libereckého kraje do 3. května 2017. Krajský úřad 
Libereckého kraje ukončí zjišťovací řízení po uplynutí lhůty pro vyjádření a vydá rozhodnutí 
doručované veřejnou vyhláškou nebo závěr zjišťovacího řízení.

Otisk úředního razítka

Ing. Petr Čech
vedoucí oddělení posuzování vlivů na ŽP a IPPC
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Seznam nejčastěji používaných zkratek 

 

AIM - automatizovaný imisní monitoring 

BC - biocentrum 

BK - biokoridor 

BPEJ - bonitované půdně ekologické jednotky 

BSK5 - biochemická spotřeba kyslíku 

C10 - C40 - uhlovodíky obsahující 10 - 40 uhlovodíkových atomů v molekule 

ČHMÚ - Český hydrometeorologický ústav 

ČIŽP - Česká inspekce životního prostředí 

ČOV - čistírna odpadních vod 

ČSN - česká státní norma 

dB - decibel 

DP - dobývací prostor 

EIA - zkratka anglického názvu „environmental impact assessment“  (hodnocení vlivů 

na životní prostředí) 

EVL - evropsky významná lokalita 

CHKO - chráněná krajinná oblast 

CHLÚ - chráněné ložiskové území 

CHOPAV - chráněná oblast přirozené akumulace vod 

CHSKCr - chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanem 

ISO - mezinárodní normy (Mezinárodní organizace pro normalizaci) 

ISAD - informační systém o archeologických datech Národního památkového ústavu 

KHS - krajská hygienická stanice 

KÚ - krajský úřad 

k.ú. - katastrální území 

k.z. - konec zástavby 

Laeq,T - ekvivalentní hladina akustického tlaku 

LBC - lokální biocentrum 

LBK - lokální biokoridor 

MěÚ - městský úřad 

MZd - ministerstvo zdravotnictví 

MŽP - ministerstvo životního prostředí 

Ncelk. - celkový dusík 

NEL - nepolární extrahovatelné látky 

NL - stanovení nerozpuštěných látek, u něhož byl vzorek nejdříve vysušen při 105 C 

NL105 - nerozpuštěné látky 

NO2 - oxid dusičitý 

NOx - oxidy dusíku 

NPK-P - nejvyšší přípustná koncentrace 

NRBK - nadregionální biokoridor 

NRBC - nadregionální biocentrum 

NV ČR - nařízení vlády České republiky 

ORL - odlučovač ropných látek 

OÚ - obecní úřad 



 

PAU - polyaromatické uhlovodíky 

PCB - polychlorované bifenyly, 

PEL - přípustný expoziční limit chemické látky nebo prachu 

pH - kyselost  

PM10 - suspendované částice frakce PM10 

PM2,5 - suspendované částice frakce PM2,5 

PP - přírodní památka 

PR - přírodní rezervace 

PUPFL - pozemky určené k plnění funkcí lesa 

RBC - regionální biocentrum  

RBK - regionální biokoridor 

ŘSD ČR - Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

SAS - státní archeologický seznam 

Sb. - Sbírka zákonů 

SEKM - systém evidence kontaminovaných míst 

SES - systém ekologické stability 

SO2 - oxid siřičitý 

SV, JV, apod. - světové strany 

TNA nebo TNV - těžké nákladní automobily nebo těžká nákladní vozidla 

TZL - tuhé znečišťující látky 

ÚAN - území s archeologickými nálezy 

ÚP - územní plán  

ÚP SÚ (ÚPnSÚ) - územní plán sídelního útvaru 

ÚP VÚC - územní plán velkého územního celku 

US EPA - Agentura pro ochranu životního prostředí USA 

ÚSES - územní systém ekologické stability 

ÚSOP - Ústřední sezam ochrany přírody 

VKP  - významný krajinný prvek 

VZT - vzduchotechnika 

WHO - Světová zdravotnická organizace 

ZCHÚ - zvláště chráněné území 

ZPF - zemědělský půdní fond 

ZUJ - základní územní jednotka 

ZÚR - zásady územního rozvoje 

ŽP - životní prostředí 
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Úvod 

V areálu se vyrábí obalované živičné směsi a betonové směsi. Kapacita zdroje je cca 160 

t/hod. živičných směsí při 5 % vlhkosti (v závislosti na druhu obalované směsi), instalovaná obalovna 

AMMANN 160 věžová s mezizásobníky na 80 t zásoby horkého kameniva 

Území je dlouhodobě využíváno pro výrobu obalovaných živičných směsí. Před stávající 

obalovnou Ammann 160 byla provozována obalovna Teltomat V -  Silnice n.p. Liberec, následně pak 

firmou Silnice s.p.  Liberec, a později Stavby silnic a železnic Liberec. Pro tuto firmu bylo vydáno 

stavební povolení pro instalaci nové obalovny v roce 1994. 

Diskontinuální věžová obalovna Ammann 160 byla instalována v roce 1996, kolaudační 

rozhodnutí bylo v roce 1997 vydáno již pro Libereckou obalovnu, s.r.o.  

Liberecká obalovna, s.r.o. je společným podnikem renovovaných výrobců obalovaných 

živičných směsí - BOHEMIA ASFALT s.r.o. a EUROVIA CS, a. s. 

Na záměr výměny obalovací soupravy Teltomat V proběhlo posuzování vlivů na životní 

prostředí dle zákona 244/92 Sb. v kompetenci Okresního úřadu Liberec. Souhlasné stanovisko bylo 

vydáno 22. 08. 1994.  

V současnosti se provozovatel rozhodl instalovat novou obalovací soupravu s výkonem do 

240 t/hod. Tato kapacita je dána současnými požadavky na dodávky obalovaných živičných směsí 

pro stavby a rekonstrukce silnic I. třídy a dálnic.  

Předkládané oznámení se týká předmětné změny (výměny) obalovací soupravy. 

V roce 2015 proběhlo řízení o změně ohřevu živic - náhrady kotelny ohřevu živic za ohřev 

elektro. Tato změna nebyla dosud realizována, bude součástí výměny obalovací soupravy. Tato 

změna je proto součástí předkládaného oznámení.   

Oznámení v rozsahu přílohy č. 4 zákona bylo zpracováno autorizovanou osobou ve smyslu § 

19 zákona 100/2001 Sb. v platném znění – Ing. Josefem Tomáškem, CSc. (č. o. 69/14/OPV/93, 

poslední prodloužení autorizace 37351/ENV/16). Dále spolupracovala oprávněná osoba Ing. Ivana 

Lundáková - č. o. 7232/876/OPVŽP/99 (poslední prodloužení autorizace 34079/ENV/16) a další. 
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ČÁST  A 

ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI 

 1. Obchodní firma 

Liberecká obalovna, s.r.o. 

 2. IČ 

62245589 

 

 3. Sídlo (bydliště) 

Hrádecká 247  

460 01 Liberec 33 - Machnín 

 

 

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

Ing. Petr Beran - jednatel - Luční, 46401 Frýdlant, tel. 602189364 

Ing. Antonín Hnízdo - jednatel  - Matoušova, 46007 Liberec-Liberec III-Jeřáb 
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ČÁST  B 

ÚDAJE  O  ZÁMĚRU 

B.I. Základní údaje 

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

Název záměru: 

Výměna obalovací soupravy - Liberecká obalovna Machnín  

Zařazení podle přílohy č. 1:  

Z hlediska přílohy č. 1 zákona, se jedná o záměr uvedený v kategorii II (záměry vyžadující 

zjišťovací řízení), bod. 6.5 „Obalovny živičných směsí“. 

Dle zpracovatele předkládaného oznámení hodnocený záměr naplňuje dikci § 4 odstavec 1), 

písmeno c) zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, kde je uvedeno, že předmětem posuzování podle 

tohoto zákona jsou záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v kategorii II a změny těchto 

záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je - 

li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah, nebo pokud se významně 

mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a změny záměrů podléhají 

posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení“.  

V daném případě se jedná o změnu záměru spočívající ve výměně stávající technologie za 

novou bez změny roční kapacity. Ve smyslu § 22 písm. a) zajišťuje posuzování orgán kraje, v daném 

případě Krajský úřad Libereckého kraje.  

 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Stávající diskontinuální obalovna Ammann 160 má štítkovou kapacitu 160 t/hod a v letech 

2009 - 2016 bylo vyrobeno průměrně 114 103,7 t obalované živičné směsi ročně.  

Výroba obalované živičné směsi v obalovně dle záměru do 240 t/hod živičné obalované směsi. 

Výroba obalované živičné směsi do 150 000 t/rok záměrem beze změny.  

Roční výrobní parametry stávající obalovny: 

rok  výroba obalované 

směsi t  

spotřeba kotelna ohřevu živic 

paliva ZP tis. 

m3/rok*) 

asfalt 

t/rok 

filer cizí 

t/rok 

recyklát 

t/rok 

ZP tis. m3/rok 

2016 75 843  668,952 3 886 1 282,6 1 465 35,21 

2015 113 804 886,781  5 721 1 736 2 346 47,94 

2014 108 030,6 910,846 5 437,9 1 882,8 2 374 46,67 

2013 109 025,9 922,039 5 898,5 1 997,6 1 696 48,53 

2012 87 694 730,269 4 425 877 1 158 38,57 

2011 141 485 1 080,22 6 967 1 762  60,25 

2010 141 227 1 144,696 7 205 1 304  56,96 

2009 135 720 999,540 7 039 1 218   52,61 

 průměr  % obalované  

 114103,7  5,12 1,36 1,78  
*) bez kotelny ohřevu živic 
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Konkrétní dodavatel nové obalovny nebyl zatím určen - bude určen na základě výběrového 

řízení oznamovatele. V úvahu připadá obalovna fm. Benninghoven  (BENNINGHOVEN GmbH & 

Co. KG, Mülheim/Mosel), Ammann (Ammann Asphalt GmbH, Hannoversche Strasse 7-9 DE-31061 

Alfeld), nebo ASKOM (ASKOM, a.s., Revoluční 436/34, 62000 Brno, Tuřany). 

Pro účely zpracovaného oznámení byla použita diskontinuální obalovna živičných směsí o 

výkonu do 240 t/hod  - řešení uvedeno pro případ obalovny Benninghoven (věžová TBA 3000 UC). 

Oznámení je zpracováno pro roční srovnávací kapacitu 150 000 t/rok. 

Součástí záměru je náhrada stávající kotelny na ohřev živice za ohřev elektro a dále doplnění 

paliv pro sušící buben obalovací soupravy - mimo stávajícího zemního plynu - hnědouhelný prach. 

V současné době je v provozu na území ČR cca 120 obaloven živičných směsí, které se 

postupně modernizují podle požadavků trhu. 

 

B.I.3. Umístění záměru 

Kraj: Liberecký 

Okres: Liberec 

Obec: Liberec 

Místní část: Machnín 

Katastrální území: Machnín 

     Chrastava 

Areál firmy Liberecká obalovna, s.r.o. se nachází SZ od centra Liberce, na rozhraní k.ú. 

Machnín (město Liberec) a k.ú. Chrastava I (město Chrastava), mezi komunikacemi  I/35 (ulice 

Novoborská) a III/27250 (ulice Hrádecká). Nová obalovací souprava bude umístěna v části stávajícího 

areálu na k.ú. Machnín a nahradí stávající obalovnu. Nová obalovací souprava bude realizována 

v místě stávající obalovny s  jiným dispozičním řešením. Situování záměru je zřejmé z následující 

situace a ze situací v příloze 1. 

Na katastrálním území Chrastava nedojde v rámci posuzovaného záměru k žádným aktivitám. 
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

V případě obalovny živičných směsí Machnín se jedná o výměnu obalovací soupravy s tím, že 

nová obalovací souprava bude moderního typu o vyšší kapacitě (240 t/hod). Dále se počítá 

s rozšířením druhů paliv pro sušící buben obalovací soupravy (v současné době je používán jako 

palivo pro sušící buben zemní plyn, nově má být používán i multiprach (hnědouhelný prach)). 

Za kumulaci s jinými záměry se dají považovat plánované rekonstrukce a výstavba nových 

komunikací, včetně obchvatů v širším okolí. Kapacita hodinová obalovny dle záměru umožňuje 

zásobovat finišery, pokrývající šíři dvou jízdních pruhů i více. 

Dle informačního systému EIA byly v Liberci v k.ú. Machnín posouzeny tyto záměry: 

kód název oznamovatel  příslušný 

úřad 

výsledek dle 

100/2001 Sb. 

Liberec. k.ú. Machnín    

LBK554 Obslužné zařízení golfového 

hřiště Liberec - Machnín 

Golf Club 

Liberec 

Krajský 

úřad 

Libereckého 

kraje 

Nepodléhá dalšímu 

posuzování (2014) 

LBK195 Dopravní napojení průmyslové 

zóny Sever - část městského 

okruhu 

Investorsko 

inženýrská a.s. 

Nepodléhá dalšímu 

posuzování (2006) 

LBK095 Rozšíření stávajícího 

golfového areálu Machnín 

Golf club Liberec 

s r.o., 

Nepodléhá dalšímu 

posuzování (2005) 

Chrastava    

LBK635 Rozšíření stávající technologie 

povrchových úprav kovů – 

Aurel CZ s.r.o. 

Aurel CZ s.r.o. Krajský 

úřad 

Libereckého 

kraje 

Nepodléhá dalšímu 

posuzování (2017) 

LBK567 Zařízení ke sběru a zpracování 

autovraků Andělská Hora 53, 

Chrastava - navýšení kapacity 

Sedrus s.r.o., Nepodléhá dalšímu 

posuzování (2014) 

LBK542 Chrastava, ČOV - 

intenzifikace, skladování 

síranu železitého 

Severočeské 

vodovody a 

kanalizace, a.s. 

Nepodléhá dalšímu 

posuzování (2014) 

LBK523 Rozšíření stávající technologie 

odmašťování kovových dílů 

pro automobilovou výrobu - 

Chrastava 

AZOS CZ, s.r.o. Nepodléhá dalšímu 

posuzování (2013) 

LBK452 Zařízení pro stáčení, výdej a 

skladování motorové nafty pro 

vlastní potřebu - Chrastava 

Ingeria s.r.o. Nepodléhá dalšímu 

posuzování (2011) 

LBK295 Dostavba areálu Zámečku 

Chrastava 

Imstav Group 

s.r.o., 

Nepodléhá dalšímu 

posuzování (2008) 

LBK123 Obchodní centrum Chrastava - 

Nádražní ulice 

Jaroslav Třešňák 

- Horova 

Nepodléhá dalšímu 

posuzování (2006) 

OV5002 Kataforetická linka Benteler 

Chrastava 

BENTELER ČR 

k.s. 

MŽP OVSS 

V 

Stanovisko 

souhlasné (2003) 

Posuzovaný záměr se týká stávajícího areálu Liberecké obalovny v Machnině a není 

v konfliktu s žádným s uvedených záměrů. 

 

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK554
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK554
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK195
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK195
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK195
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK095
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK095
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK635
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK635
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK635
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK567
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK567
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK567
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK542
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK542
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK542
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK523
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK523
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK523
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK523
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK452
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK452
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK452
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK295
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK295
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK123
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK123
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV5002
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV5002
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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 

Stávající obalovací souprava je v provozu od roku 1996, tj. než 20 let. Obalovny živičných 

směsí prošly za tu dobu dalším technickým vývojem a mají v mnoha směrech příznivější parametry 

z hlediska ekonomiky i z hlediska vlivů na složky životního prostředí. Nyní má její provozovatel 

zájem nahradit tuto technologii novou moderní obalovnou, která by byla schopna plnit požadované 

technické parametry dle současných nároků na obalovanou živičnou směs a vyhověla by i veškerým 

ekologickým požadavkům s tím, že v souvislosti s požadavky trhu (zejména při stavbách a 

rekonstrukcích silnic I. třídy a dálnic) je požadována vyšší hodinová výrobní kapacita obalovny.  

Dále má být rozšířen sortiment paliv pro sušící buben obalovací soupravy. Vedle v současné 

době používaného zemního plynu má být nově používán i multiprach (hnědouhelný prach). Tento 

důvod je především ekonomický. Použití multiprachu pro sušící buben obalovny mimo zahraničních 

aplikací se osvědčilo i v tuzemsku. K první aplikaci došlo v roce 2000 v Obalovně Vinařice, od té 

doby se použití značně rozšířilo. Používá se např. také na obalovně Červený Kostelec, kterou 

provozuje také firma Liberecké obalovny s.r.o. Dále se používá na obalovnách živičných směsí firmy 

BOHEMIA ASFALT s.r.o. - Sokolov, Vinařice, Stašov, Proboštov, Soběslav, Rájec, Kasárna, Hájky, 

v přípravě Šlovice, a jiných provozovatelů - např.  Nová Hospoda (u Plzně), Libodřice, Planá, Letkov 

a další. Použití multiprachu pro sušící buben obaloven se neustále rozšiřuje a jeho s aplikací nejsou 

žádné problémy.  

Použití více paliv pro sušící buben obalovny (zemní plyn, LTO, hnědouhelný prach) je 

v poslední době zcela běžné, provozovatel má možnost reagovat na okamžité ceny paliv na trhu. 

 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

V obalovně živičných směsí se z minerálních materiálů stanovené zrnitosti a množství a z 

asfaltového pojiva vyrábí obalovaná živičná směs. Jako minerální materiál se používá přírodní 

kamenivo (písek, štěrk), drcené kamenivo, případně recyklát a vápencová kamenná moučka - filer. 

Minerální materiály (kamenivo a písek) jsou skladovány odděleně podle druhu a podle velikosti zrna a 

dopravovány do dávkovacích zásobníků. Z nich jsou dopravními pásy materiály dopravovány do 

protiproudé sušárny (sušícího bubnu). Ze sušícího bubnu postupuje materiál na třídění, je 

meziskladován a dávkován do míchacího zařízení. Do míchacího zařízení je dále dávkován filer a 

živice, případně další aditiva. Jako další vstupní surovina je používán recyklát.  

Všechny komponenty - minerální materiály, filer, živice, recyklát - jsou odvažovány a 

v jednotlivých dávkách přiváděny do míchačky. Hotová směs se uskladňuje v expedičních zásobnících 

hotové směsi. Do transportních vozidel se vypouští přes výpusti. 

Odtahové plyny ze sušícího bubnu a odsávaný vzduch z míchacího zařízení a dopravních cest 

jsou vedeny potrubím do účinného odprašovacího zařízení, kde se vyčistí a poté vypouští komínem do 

ovzduší. Z odprašovacího zařízení se odloučený prach přivádí dopravními šneky a elevátorem fileru 

do sila vlastního fileru pro další využití. Součástí obalovny je i silo dováženého fileru (vápenec). 

Živice je uskladněna v nádržích, které jsou temperovány teplonosným médiem. 

Palivem pro sušící buben obalovny je ve stávající obalovně zemní plyn, v nové obalovně dle 

záměru bude palivem zemní plyn a hnědouhelný prach (multiprach). Použití více paliv pro sušící 

buben obalovny je v poslední době zcela běžné, provozovatel má možnost reagovat na okamžité ceny 

paliv na trhu. Multiprach bude skladován ve  věžovém silu.  

B.I.6.1. Stávající stav 

V areálu se vyrábí obalované živičné směsi a betonové směsi. Kapacita zdroje je cca 160 

t/hod. živičných směsí při 5 % vlhkosti (v závislosti na druhu obalované směsi), 
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Území je dlouhodobě využíváno pro výrobu obalovaných živičných směsí. Před stávající 

obalovnou Ammann 160 byla provozována obalovna Teltomat V -  Silnice n.p. Liberec, následně pak 

firmou Silnice s.p.  Liberec, a později Stavby silnic a železnic Liberec. Pro tuto firmu bylo vydáno 

stavební povolení pro instalaci nové obalovny v roce 1994. 

Diskontinuální obalovna Ammann 160 byla instalována v roce 1996, kolaudační rozhodnutí 

bylo v roce 1997 vydáno již pro Libereckou obalovnu, s.r.o.  

Na záměr výměny obalovací soupravy proběhlo posuzování vlivů na životní prostředí dle 

zákona 244/92 Sb. v kompetenci Okresního úřadu Liberec. Souhlasné stanovisko bylo vydáno 

22.08.1994.  

Palivem je zemní plyn. Technologický proces výroby je řízen počítačem se softwarem 

dodaným a instalovaným firmou AMMANN. Vybavení je průběžně inovováno a je zárukou dodržení 

technologické kázně dle předepsané a investorem schválené receptury.  

Na obalovně lze vyrábět asfaltové směsi podle předem stanovených receptur (průkazních 

zkoušek) a tyto nakládat na dopravní prostředky a expedovat je na jednotlivé stavby odběratelů. 

Provoz obalovny je automatický, řízený mikroprocesorem s možností ručního ovládání. Obalovací 

souprava je řízena z velínu, ve kterém jsou zabudovány veškeré ovládací, kontrolní a signální prvky. 

Řídící počítač umožňuje průběžné sledování výrobního procesu, na připojené tiskárně je veden výpis 

výrobního programu. 

Drťové hospodářství - boxy kameniva 

Jednotlivé frakce, potřebné k výrobě obalovaných směsí jsou odděleně skladovány na volném 

prostranství na zpevněných plochách. Jemné frakce 0/2 a 0/4 jsou zastřešeny. Celkem je 11 

oddělených boxů, včetně jednoho boxu pro recyklát. U boxů kameniva je instalováno mlžící zařízení 

pro snížení sekundární prašnosti při nakládce kameniva kolovým nakladačem. 

 

Postřik korb nákladních aut a skipového vozíku 

Pro postřik koreb nákladních vozů a skipového vozíku je instalována nádrž - náplní je 

separační emulze - BIOMA SEP 7, nebo BIOMA SEP 12 - biologicky odbouratelný olej fm. OMA 

CZ, a.s. Stráž pod Ralskem (na bázi řepkového oleje). 

 

Živičné hospodářství - 400 t (5 x 80 t)  

Živičné skladovací hospodářství přestavuje samostatný objekt.  

typ nádrží: stojaté 

r.v.:  2015 

ohřev teplonosným mediem:  SERIOLA 1510 

náplň: 4000 l 

typ kotle: CARTEM CHY 2700 REF P 1325, 790 kW 

hořák: plynový G5/1-D 

výrobce: Weishaupt 

výkon:  200-900 kW 

r.v.: 2005 

výška komína: 8 m 

světlost v koruně komína: 260 mm (kruhový) 

Plynové hospodářství 

Sestává se z VTL regulační stanice, z regulačního a měřícího zařízení a z NTL a STL 

průmyslového plynovodu.  

- Průmyslový plynovod obalovny  

- Regulační stanice  
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Expediční váha 

typ:   GAPA Hradec Králové 

velikost:  3 x 16 m 

váživost:  60 000 kg 

min. váživost: 200 kg 

Vlastní technologická linka  

Diskontinuální věžová obalovna AMMANN 160 s mezizásobníky na 80 t zásoby horkého 

kameniva. 

Obalovaná drť je vyráběna z kameniva, živice, fileru, příp. aditiv. 

 

1. Navážení kameniva 

Kamenivo je nakladačem např. VOLVO L90C dopravováno do 8 násypek po 12 m3 s vynášecími 

pasy s řízením dávkovaného množství 

 

2. Dávkovače studeného kameniva 

počet: 8 ks dávkovačů + recyklát 

typ:  ES 

obsah: 8 x 12 m3 

regulace: frekvenční (řízení z velína) 

Vsázkový dopravník pro podávání materiálu do sušicího bubnu. 

 

3. Sušící buben a hořák 

Sušící buben 

typ: protiproudý - rotační pec 

výkon: 169 t/hod. vysušeného kameniva 

délka:  8000 mm  

průměr:  2200 mm 

Hořák sušícího bubnu 

je výkonově plynule regulován dle zadané teploty kameniva dle požadované receptury 

typ hořáku: OERTLI  IB-450-K 

výr. číslo:  567.046 

rok výroby:  1996 

výkon:  13,88 MW 

palivo:   zemní plyn 

 

4. Koreček horkého kameniva 

typ:  II- kolmý - horký korečkový elevátor 

výkon: 200 t/hod. 

 

5. Horké třídění a zásobníky horkého kameniva 

Třídič na 7 frakcí, zásobníky celkem na 80 tun. 

frakce: 0 - 5 mm 

  5 - 10 mm 

  10 - 13 mm 

  13 - 18 mm 

  18 - 30 mm 

  bypas 

  nadsítné 
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sítové plochy jsou měnitelné 

 

6. Váha kameniva a fileru  

typ:  automatická 

pásová váha, dávkování kameniva plynulé 

dávkování fileru šnekovým dopravníkem 

váživost váhy kameniva: 2700 kg 

váživost váhy fileru: 600 kg 

další váhy: 

váživost váhy recyklátu: průběžná kg 

váživost váhy granule 30 kg 

 

7. Dávkování asfaltu 

Váhové zubovým čerpadlem (součást dodávky obalovny), max. 325 l 

 

8. Míchačka  

typ:  MA3 

výkon: max 240 t/hod. 

velikost záměsi: cca 2500 kg 

doba jedné šarže cca 45 s 

 

9. Přidávání přísad 

Obalovna je vybavena zařízením na přidávání přísad dle požadavku receptury: 

 big-bag: vzduchová dopravní cesta - používáno granule S CEL - přes zásobník 

 pytlové přísady: ruční obsluha 

 

10. Dávkování recyklátu  

 Mechanické dávkování přes váhu. Max. 116 t/hod. Pásový dopravník, elevátor do míchačky. 

 

11. Zásobníky hotové směsi 

počet: 5 samostatných zásobníků   

kapacita: 390 t -  1x 100, 2x 90, 2x45+20 t  

elektricky vyhřívané klapky zásobníku hotové směsi 

přímý vstup z míchačky 

 

12. Filerové hospodářství 

Filerová věž 

vlastní filer - silo objem 90 m3   

cizí filer - silo objem 2x 50 m3, filtr: INFA-MAT 

 

13. Řídící jednotka 

Technologický proces výroby je řízen mikroprocesorem se softwarem dodaným a 

instalovaným firmou AMMANN. Řídicí systém je umístěn ve velínu. Vybavení je průběžně 

inovováno a je zárukou dodržení technologické kázně dle předepsané a investorem schválené 

receptury. 

 

 Obalovací stanice má automatický provoz a záznam provozních hodin - skupinou ústrojí pro 

vážení surovin a asfaltu pomocí tenzometrů s analogickými ukazateli v kabině. 

 

Provoz odlučovacích zařízení 
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filtrační zařízení obalovny 

 Před filtrem FVS UK 2x10 je předodlučovač (komora), který zachytává těžší frakce. 

Z předodlučovače je zachycený materiál veden do horkého elevátoru, takže odděluje násypku vratného 

fileru od oblasti filtrů. Kompresor je součástí vybavení filtrů a současně obsluhuje pneumatické 

systémy obalovny. Filtry jsou vybaveny elektropneumatickými ventily, které zajišťují proplachování 

(regeneraci) filtračních komor. Instalováno je 16 automatických podtlakových klapek. Plošina na 

odběr vzorků.  

 Filtrační stanice má automatický provoz a záznam provozních hodin.  

cyklony (zklidňovací komora) + filtrační jednotka 

typ filtrační jednotky: FVS UK 2x10 (r.v.: 1996)   

filtrační plocha účinná: 600 m2 

počet filtračních kapes: 20 

filtrační textilie   

regenerace: každých cca 4 - 5 minut, změnou polohy klapek - zpětný proplach tlakovým vzduchem 

ventilátor: RV 1560-2 Strážov 

rok výroby: 1996 

výkon: 5,5 kW, 2900 l/hod 

 Garantovaný úlet prachu dle platných předpisů pod 20 mg/m3 (skutečně dosahovaná hodnota 

je okolo 10 mg/m3). 

 Komín o průměru 1000 mm a výšce 24 m.   

 

silo fileru (cizího) 

odvzdušňovací filtr s vibračním čištěním 

výrobce: INFA-MAT 

typ: AM 134 

Garance zbytkové koncentrace tuhých znečišťujících látek v odpadním plynu max. 20 mg/m3 

Kompresor 

 výrobce: ATMOS 

 typ: E140 

 Obsluhuje pneumatické systémy obalovny. Je umístěn v blízkosti filtrů. 

Plachtování  

Pro plachtování nákladních aut s hotovou živičnou obalovanou směsí jsou v obalovně 

instalovány obslužné lávky.  

Lapol 

Je instalován na dešťové kanalizaci z prostoru obalovny. Plochy postřiku korb nákladních aut 

separačním olejem jsou čištěny v ČOV.  

Administrativní budova a ohřev teplé užitkové vody 

vytápění plynem 

kotel Protherm 24 kW 

Dílna a sklad 

Dílna a sklad jsou určeny pro opravy jednotlivých součástí obalovny a drobné opravy 

mechanizmů a dopravních prostředků určených pro obalovnu.  

Splaškové vody 

Vedeny do ČOV - DČB 2,5 
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B.I.6.2. Budoucí stav 

Záměrem provozovatele je realizovat výměnu obalovací soupravy za novou modernější o 

vyšší hodinové kapacitě. 

V úvahu připadají obalovací soupravy fm. Ammann, Benninghoven, příp. ASKOM. 

Z hlediska vlivů na životní prostředí jsou tyto obalovny prakticky stejné, - technické řešení bude 

přizpůsobeno požadavkům provozovatele. Konečný dodavatel bude určen po ukončení výběrového 

řízení.  Pro účely zpracovaného oznámení byla použita diskontinuální obalovna živičných směsí o 

výkonu do 240 t/hod  - pro případ obalovny Benninghoven (věžová TBA 3000 UC). 

Drťové hospodářství - boxy kameniva 

beze změny 
 

Živičné hospodářství - 400 t (5 x 80 t)  

změna na ohřev elektro  

kotelna na zemní plyn - nepřímý ohřev živice - bude zrušena 

živičné hospodářství bude dále doplněno o ošetření plynu vytlačovaného z nádrží živic při stáčení 

živice z cisterny - obdobně jako na jiných obalovnách v současné době - vodním sifonem - pro snížení 

emisí pachových látek při této činnosti  

 

Plynové hospodářství 

beze změny 

 

Expediční váha 

beze změny 

 
Vlastní technologická linka  

Diskontinuální obalovna živičných směsí o výkonu do 240 t/hod  - řešení uvedeno pro případ 

obalovny Benninghoven (věžová TBA 3000 UC) 

 

1. Navážení kameniva 

beze změny 

 

2. Dávkovače studeného kameniva 

počet: 10 ks dávkovačů + recyklát 

obsah: 10 x 12 m3 

regulace: frekvenční (řízení z velína) 

Vsázkový dopravník pro podávání materiálu do sušicího bubnu. Odběrné pásy jsou poháněné 

motorem se zásuvnou převodovkou. Řízení počtu otáček zajišťuje frekvenční regulátor. Vodicí a 

podpěrné válečky zaručují klidný provoz pásu. Senzor pro sledování toku materiálu signalizuje 

nedostatek kameniva. 

 

3. Sušící buben a hořák 

   Sušící buben 

  typ: Benninghoven - šikmé provedení TT 9.23 

  výkon: 184 - 244 t/hod. vysušeného kameniva 

  délka: 9 000 mm 

  průměr: 2 300 mm 
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Hořák sušícího bubnu 

je výkonově plynule regulován dle zadané teploty kameniva dle požadované receptury 

mikroprocesorem fy Benninghoven  

typ hořáku: EVO JET 3 FU K-Öl-FG "Z" (třípalivový - bude využíváno pro zemní plyn a 

hnědouhelný prach) 

výkon:  16,36 MW  

Pro ovládání hořáku, regulaci výkonu a kombinovanou regulaci jednotlivých druhů paliva a 

vzduchu pro spalování se používá homologovaná řídící jednotka typu „BHFMS“. Obsahuje veškeré 

funkce potřebné pro bezpečný provoz hořáku jako např. monitorování bezpečnostních zařízení pro 

paliva, signál plamene, vzduch pro spalování, těsnost plynových ventilů atd. Je možné rovněž 

plynule přepojovat mezi jednotlivými používanými palivy. 

 

4. Koreček horkého kameniva 

typ:  II- kolmý - horký korečkový elevátor 

výkon: 250 t/hod. 

 

5. Horké třídění a zásobníky horkého kameniva 

horký třídič Benninghoven na 7 frakcí - "BS2 / 1000-3400 / 7" 

plocha: 43,4 m2 

zásobníky celkem na 80 tun 

zásobníky jsou vybaveny přepadem do společného svodu a uzávěry jednotlivých zásobníků s 

pneumatickým ovládáním; plynule snímané množství předsušeného materiálu. Zásobníky jsou 

vybaveny tepelnou izolací o síle 100 mm. 

frakce: 0 - 5 mm 

  5 - 10 mm 

  10 - 13 mm 

  13 - 18 mm 

  18 - 30 mm 

  bypas 

  nadsítné 

sítové plochy jsou měnitelné 

 

6. Váha kameniva a fileru  

dávkování fileru tenzometricky 

váživost váhy kameniva: 3 000 kg 

váživost váhy fileru: 800 kg 

 

7. Dávkování asfaltu 

váhové  -  váživost: 350 kg 

 

8. Míchačka 

typ: Benninghoven - dvouhřídelová 

velikost záměsi: cca 3000 kg 

vozík hotové směsi: cca 3000 kg 

doba jedné šarže: cca 40 s - 60 s 

 

9. Přidávání přísad 

       Obalovna je vybavena zařízením na přidávání přísad dle požadavku receptury: 



Část B Údaje o záměru 

 13 

 pytlové přísady: automatické dávkování 

 granule - pneumaticky automat s váhou 

 celulózový granulát - pneumaticky automat s váhou 

 

10. Dávkování recyklátu 

Je uvažováno použití 2 násypek na recyklát – podávání přes koreček do míchačky. 

 

11. Zásobníky hotové směsi 

počet: 2 samostatné zásobníky  

kapacita: 152 t (2 x 76 t) + přímý výsyp 13 t  

elektricky vyhřívaná klepeta, přímý vstup z míchačky, přepad na zbytky 

 

12. Filerové hospodářství 

Filerová věž, tvořená 2 komorami: 

vratný (vlastní) filer:  1 x 50 m³ 

cizí filer:              1 x 50 m³ 

doprava fileru: šnekovými dopravníky 

1 x filtr na filerovém silu - „Jet“ filtr s tlakovým čištěním  

Filtrační plocha:  15 m² 

Pouzdro filtru je vyrobené z nerez oceli, víko z hliníku. Na pouzdru se nachází inspekční otvor. 

Filtrační patrony se vyměňují směrem nahoru. Filtr je dále vybavený elektropneumatickou ovládací 

jednotkou 

 

13. Silo hnědouhelného prachu 

Silo o obsahu 120 m3, určené pro skladování uhelného prachu, vyrobené dle „Bezpečnostně 

technických doporučení“ firem Rheinbraun a Vattenfall. 

Silo má ocelovou, proti tlakovým rázům odolnou konstrukci (3 bary absolutně), dále rám a požární 

dveře. Prostor výpusti, vybavený nouzovou uzavírací klapkou DN 300, je v nerez provedení. 

V prostoru výpusti se rovněž nachází teplotní snímače a dvě potrubí pro vzduchové čeření, které 

zajišťují plynulý tok paliva ze sila. Nad výpustí je navíc instalovaná tak zvaná MIN/MAX sonda, 

která zabraňuje nepovolanému vypuštění obsahu sila. 

Součástí střechy sila je kruhová plošina se zábradlím, na kterou se vystupuje po žebříku se zádovou 

ochranou. V horní části sila jsou instalována následující bezpečnostní zařízení: 

 explozní klapka o průměru 1.500 mm, s prototypovou zkouškou, s iniciačním tlakem1,09 bar 

(abs.) 

 podtlaková klapka DN 400 o ploše 0,1 m², nastavená na tlak o velikosti 50 mm Ws 

 filtr o čisticí ploše 30 m2 (odolný proti tlakovým rázům) 

 vháněcí vzduchové potrubí se skříňovým sítem 

 2 sondy pro sledování stavu náplně s výstupem v rozvaděči sila 

 sklopný rám pro vrátek (bez zdvihacího mechanismu) 

 teploměr s ukazatelem 

 potrubí pro vedení inertního plynu, zaústěné do střešního prostoru a filtru 

 vháněcí vzduchové potrubí (připojovací spojka „B“, 5,5“ s vnějším závitem „WW“) 

s pěchovacím ventilem.    

Typ: KSA 120 - dvojitá výpusť (2 hořáky) 

Jmenovitý obsah: 120 m³ 

Užitný obsah: cca 110 m³ 
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14. Filtrační stanice obalovny 

Tkaninový filtr s předodlučovačem 

Filtrační plocha:  998/961 m² (celková/aktivní) 

Ratio (propustnost):  < 1,6 m³/m² min. 

Max. znečištění čistého vzduchu: 20 mg/Nm3* 

* při maximálním znečištění spalin 250 g/Nm3 

Čištění tkaninových filtračních prvků se provádí pomocí speciálního vzduchového čistícího vozíku, 

který pojíždí krok za krokem v závislosti na zatížení filtru, přičemž současně čistí kapsy filtru v 

jedné řadě. Ostatní kapsy jsou utěsněny tak, aby se nečistoty z právě čištěné řady dostaly bez 

překážky do sběrného trupu 

Čisticí tlak: 20 mbar 

Výstup vzduchu: 4.000 m³/h 

Výkon poháněcího motoru: 3,0 kW 

Komín: výška 40 m 

 

15. Řídící jednotka 

Technologický proces výroby je řízen mikroprocesorem se softwarem Benninghoven 3000. Řídicí 

systém je umístěn ve velínu. Vybavení je průběžně inovováno a je zárukou dodržení technologické 

kázně dle předepsané a investorem schválené receptury. 

 

Ostatní - např. plachtování, vodní hospodářství, umístění regulační stanice zemního plynu, trafa 

apod. - beze změny 

Zjednodušené schéma stávající výroby a výroby dle záměru je uvedeno na následujících 

stránkách: 

 

  



Část B Údaje o záměru 

 15 

Zjednodušené schéma výroby stávající  

  

          SKLADOVÁNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          VÝROBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

horké třídění 

odprášení 

dávkování 

expedice 

kamenivo 

počet boxů 11 

filer 

dělené silo 
asfalty 

počet nádrží 5 

množství 400 t 

přísady 

předdávkování 

počet násypek 9 

dávkování 
ohřev kotlem 

na zemní plyn 

dávkování 

sušení 

sušící buben 

zklidňovací 

komora 

filtr tkanin. 

hořák 13,9 MW 

24 m 

výsyp do sil 

ventilátor 

výduch odprašování 

komín 

hadicový 600 m2  

míchačka 

dávkování 

vytápění ZP 

admin. budova 

zemní plyn 

recyklát 

dávkování 

postřik korb 

plachtování  
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Zjednodušené schéma výroby budoucí 

 

          SKLADOVÁNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          VÝROBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

horké třídění 

odprášení 

zklidňovací 

komora 

dávkování 

expedice 

kamenivo 

počet boxů 11 

filer silo 

dělené nové 
asfalty 

počet nádrží 6 

množství 400 t 

přísady 

silo multiprachu 

předdávkování 

počet násypek 10 

dávkování ohřev elektro 

dávkování 

sušení 

sušící buben 

filtr 

hořák 16,4 MW 

40 m 

výsyp do sil 

ventilátor 

výduch odprašování 

komín 

textilní 960 m2  

míchačka 

dávkování 

vytápění ZP 

admin. budova 

zemní plyn 

postřik 

korb 

plachtování 

korb 

recyklát 

dávkování 
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B.I.6.3. Fond pracovní doby 

Provoz obalovny je sezónní (neprovozuje se v zimních měsících). Doba, kdy v běžném roce 

není obalovna v provozu, je využita k předzásobení obalovny surovinami (především kamenivem). 

Obalovna je v provozu jen v případě, že je odbyt pro živičné směsi, vyrobená živičná směs se nedá 

skladovat po delší dobu (po vychladnutí je nepoužitelná). 

V ročním fondu pracovní doby obalovací soupravy není uvažován štítkový výkon obalovny, 

protože ten lze považovat za špičkový, ale výkon o 20 % nižší – stávající obalovna 128 t/hod, 

obalovna dle záměru 192 t/hod, 1 hod náběh a doběh obalovací soupravy: 

 produkce obalovny náběh a dojezd obalovací soupravy celkem 

stávající 1171,9 195,3 1367 

budoucí 781,3 130,2 911 

 

B.I.6.4. Personální obsazení obalovny  

Činnosti související s provozem obalovny jsou zajištěny posádkou se vzájemnou 

zastupitelností:  

1) vedoucí obalovny  

2) balič, elektrikář  

3) strojník údržbář  

4) obsluha nakladače  

5) dělník 

6) expedientka - vážná 

 Novou obalovnu bude obsluhovat stejný počet pracovníků.  

 

B.I.6.5. Závazné podmínky realizace záměru 

Při realizaci záměru budou respektovány následující podmínky: 

 
Pro fázi přípravy 

 Požádat Krajský úřad Libereckého kraje o závazné stanovisko ke změně stavby stacionárního 

zdroje znečišťování ovzduší dle zákona 201/2012 Sb. Součástí žádosti ke změně zdroje bude 

odborný posudek dle zákona č. 201/2012 Sb.  

 Požádat Stavební úřad Liberec o stavební povolení.  

 Oznámit již v době přípravy Archeologickému ústavu AV ČR záměr provádět práce 

ohrožující archeologické nemovité a movité nálezy a umožnit mu, nebo jiné k tomu oprávněné 

organizaci, případné provedení záchranného archeologického výzkumu. 

 Začlenění nové obalovny do území řešit nevýrazným např. bílošedým nátěrem obalovny. 

Pro fázi realizace 

 Při zemních pracích v případě nepříznivých klimatických podmínek realizovat postřik 

prašných ploch.  

 Provádět analýzy výkopových zemin především se zaměřením na C10-C40 a podle výsledků 

analýz zajistit příslušné nakládání. 
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 Bude prováděna očista všech mechanizmů a aut při odjíždění ze staveniště nebo z upravované 

plochy. 

 V průběhu celé stavby dle záměru je nutno dodržovat platné hygienické limity hluku při 

výstavbě dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v platném znění. Práce je nutno omezit na denní 

dobu. 

 Před ukončením výstavby požádat Krajský úřad Libereckého kraje o povolení provozu zdroje 

znečišťování ovzduší doložené provozním řádem dle zákona č. 201/2012 Sb. Opatření 

k snížení sekundární prašnosti a k snížení emisí pachových látek uvést do provozního řádu. 

 Před uvedením stavby do zkušebního provozu bude přepracována Provozní evidence ve 

smyslu zákona č. 201/2012 Sb. v rozsahu dle přílohy č. 11 vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb.  

 Bude doplněn nebo přepracován havarijní plán dle vyhlášky 450/2005 Sb. 

Pro fázi provozu 

 V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v 

procesu výstavby a doložit způsob jejich využití, případně odstranění. 

 Provést autorizované měření emisí dle povolení k provozu vydané Krajským úřadem 

Libereckého kraje - první měření do 3 měsíců od uvedení do provozu. 

 Provádět monitoring vypouštěných vod podle požadavku příslušného vodoprávního úřadu. 

 Provozovat zařízení dle vydaných povolení a rozhodnutí. 

 Provádět monitoring složek životního prostředí dle vydaných povolení a rozhodnutí. 

 V případě odchylek od schválených provozních materiálů kontaktovat příslušný správní orgán 

s žádostí o změnu. 

Pro fázi ukončení provozu 

 Odstranit z provozovny veškeré přípravky s obsahem těkavých organických látek a ostatní 

přípravky. 

 Odstranit z provozovny veškeré odpady. 

 V případě demolice objektů postupovat v souladu s metodickými pokyny MŽP. 

 Provést oprávněnou firmou zjištění stavu kontaminace území s prioritním zaměřením na C10-

C40. 

Většina těchto podmínek vyplývá z platné legislativy nebo jsou obecné z hlediska předmětné 

činnosti, případně jsou součástí záměru.  

 

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

Realizace záměru se předpokládá v průběhu roku 2017/18. Zahájení provozu v roce 2018. 

 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Územně správní celek: Liberec  

Vyšší územně správní celek: Liberecký kraj 
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou 

tato rozhodnutí vydávat 

Závazné stanovisko ke změně stacionárního zdroje znečišťování ovzduší dle zákona 201/2012 

Sb. - Krajský úřad Libereckého kraje.  

Územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - Magistrát města Liberec - stavební 

úřad. 

Rozhodnutí - Povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší dle zákona 201/2012 Sb. - 

Krajský úřad Libereckého kraje. 
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B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1. Půda  

Realizace záměru - výměna obalovací soupravy živičných směsí - je situována na k.ú. 

Machnín do stávajícího areálu firmy Liberecká obalovna, s.r.o. Z části se areál obalovny se nachází i 

na k.ú. Chrastava, kde v sousedství je situována betonárna FRISCHBETON s.r.o. - Liberec. 
Společnost FRISCHBETON s.r.o., je součástí stavebního koncernu STRABAG. 

Záměr nepředstavuje zábor půdy v ZPF ani pozemků určených k plnění funkcí lesa. Obalovna 

bude umístěna na pozemcích označených jako ostatní plocha případně zastavěná plocha a nádvoří.   

Pozemky areálu Liberecká obalovna s.r.o.: 

Parcelní 

číslo 

Výměra 

m2 

způsob využití  druh pozemku    

k.ú. Chrastava I [653845]    

831/12 589 manipulační plocha ostatní plocha část boxů 

kameniva 

Liberecká 

obalovna, s.r.o. 

831/1 24 manipulační plocha ostatní plocha  

k.ú. Machnín [689823]    

259/5 19108 manipulační plocha ostatní plocha  

Liberecká 

obalovna, s.r.o., 

Hrádecká 247, 

Liberec XXXIII-

Machnín, 46001 

Liberec 

1175 683 manipulační plocha ostatní plocha zastřešený 

box 

1176 716 jiná plocha ostatní plocha zastřešený 

box 

259/34 720 jiná plocha ostatní plocha zastřešený 

box 

st. 348 26 bez čp / č. ev., jiná 

stavba 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

 

st. 572 537 stavba pro výrobu 

a skladování 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

vlastní 

obalovna 

st. 573 144 stavba technického 

vybavení 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

 

st. 571 42 stavba technického 

vybavení 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

 

259/33 1955 jiná plocha ostatní plocha  

st. 352 22 jiná stavba zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

 

259/23 503 manipulační plocha ostatní plocha  

st. 317 101 č. p. 247; jiná 

stavba 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

 

st. 351 145 stavba pro výrobu 

a skladování 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

 

259/32 414 manipulační plocha ostatní plocha  

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=RsTa6v3w-i9xslRitXFH1moyVCd4bZIl9P7uqZfuXCuXLBkWWSp4TfipvUfBrtZb91TKLaSO_ZHB4M0mUsQ9DpfaRzwKZ4gkefSZwdVVVuFl2rLVYpbFrw==
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1596407505
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1425003505
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=FRl9BMYFZbjRxGbIMGd4ctrhAfsNOoiu_c5Nnx2L7fAPllj1YbbiG-j8CQw1HZlQktMxT50yZIAqL1wkKAix73-QoEYORyiyeDYaOD3tn_bzGUhpCw3HyA==
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1736699505
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/26209452010
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=Kj9zi_Xy0hE7P0mvF-PBq0xcL1LmofyvhzQlXuBR95te0nukU5V6un9RjUgh1OGVqBMZ6gUUVJam7Gp-wXoOhifWOecUElDGIJ3gqNbhLZJtmtF8LoyTgg==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=Kj9zi_Xy0hE7P0mvF-PBq0xcL1LmofyvhzQlXuBR95te0nukU5V6un9RjUgh1OGVqBMZ6gUUVJam7Gp-wXoOhifWOecUElDGIJ3gqNbhLZJtmtF8LoyTgg==
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1691190505
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1460619505
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1460586505
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1691189505


Část B Údaje o záměru 

 21 

Parcelní 

číslo 

Výměra 

m2 

způsob využití  druh pozemku    

st. 360 165 jiná stavba zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

 

1030/3 226 jiná plocha ostatní plocha  

st. 569 21 stavba technického 

vybavení 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

 

259/31 439 manipulační plocha ostatní plocha  

mimo oplocení     

259/25 165 zemědělský půdní 

fond 

trvalý travní 

porost 

vjezd do 

areálu  

 

259/24 279 manipulační plocha ostatní plocha  

Realizací záměru nebude zasahováno do pozemků na katastrálním území Chrastava. 

Ochranná pásma 

Do areálu firmy Liberecká obalovna, s.r.o. zasahují ochranná pásma komunikací. Silniční 

ochranné pásmo mimo souvisle zastavěná území obcí stanoví zákon č. 13/97 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve 

vzdálenosti:  

 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních 

komunikací I. třídy 

 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní 

komunikace II. třídy 

Z ochranných pásem inženýrských sítí připadá v úvahu ochranné pásmo elektroenergetických 

zařízení (trafostanice a venkovního vedení, které vede přes severní část  areálu v k.ú. Chrastava) a 

ochranné pásmo plynovodu. Tato Ochranná pásma jsou dána zákonem 458/00 Sb.  

 

B.II.2. Voda  

Realizace záměru 

Realizace záměru nemá specifické nároky na vodu. Zaměstnanci dodavatelských firem budou 

mít k dispozici stávající sociální zařízení obalovny - kapacita ČOV dostatečná.  

Provoz záměru 

Pitná voda - pro sociální zařízení - počet zaměstnanců 6 

Zdroj pitné vody - vodovodní řad – Severočeské vodovody a kanalizace Teplice - při silnici 

III//27250 - odběrná šachta u administrativní budovy obalovny. 

Odběry z veřejné vodovodní sítě - 2016 - 279 m3. 

Užitková voda – vrtaná studna v areálu obalovny - mlžení u boxů kameniva, postřik prašných 

ploch při nepříznivých klimatických podmínkách.    

Povolení k odběru podzemních vod - magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, číslo 

jednací MML/ZPVU/Ha/001678/09-SZ 159407/08/06 ze dne 6.1.2009 - povolený odběr - 600 

m3/měsíc, 4800 m3/rok pro výrobu umělé mlhy na snížení prašnosti - platnost povolení do 31.1.2019. 

Skutečný odběr cca 200 m3/rok. 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1460627505
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1740180505
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1691183505
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1691188505
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1461190505
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1461189505
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje  

Realizace záměru 

Realizace záměru nemá nároky na surovinové a energetické zdroje. Jedná se o odstranění 

objektů, které budou nahrazovány, o vybudování základů pro novou obalovnu, sila fileru, sila na 

hnědouhelný prach včetně souvisejících zařízení, a o realizaci elektro ohřevu zásobníků živic, resp. 

teplonosného oleje.  

Provoz záměru 

Realizací záměru se nároky na vstupní suroviny nemění. 

Hlavními surovinami pro výrobu obalovaných živičných směsí jsou kamenivo (vhodné zdroje 

v okolí), živice (asfalty), recyklát, filery (vlastní a extérní). Filer je jemně mletá surovina na bázi 

vápence (odebíráno od Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.). 

Aditiva do asfaltu  

Pro zlepšení kvality vyráběných směsí se do obalovaných směsí přidávají aditiva. V případě 

výroby obalovaných směsí určených pro vysoce zátěžové komunikace (dálnice a rychlostní 

komunikace) se používají speciální vlákna.  

Jedná se např. o vlákna  S-CEL 7 (výrobce CIUR a.s. Brandýs nad Labem), případně vlákna 

jiného výrobce. Tyto přípravky se dávkují ke kamenivu do míchačky.  

Z dalších aditiv může připadat v úvahu přípravek WETFIX, které zlepšuje přilnavost asfaltu 

ke kamení. Jedná se o kapalnou látku, která obsahuje smáčedla a adhezní přísady. Dávkuje se přímo 

do asfaltu samostatným dávkovacím zařízením v množství 0,2 % (vztaženo na podíl pojiva).  

Výčet aditiv není úplný - je proměnný podle vývoje technologií obalovaných směsí. 

Z novějších přípravků může být dále používán -  modifikační přísada Licomont BS 100 Granules 

(Clariant Produkte GmbH, SRN), Dolanit AS-18 (polyakrylonitrilové vlákno), případně další. 

Použití a dávkování aditiv je stanoveno ve schválených recepturách. Receptury určuje Eurovia 

services s.r.o. pro jednotlivé obalovny na základě testů. Eurovia services s.r.o. je servisní společností 

Eurovia a.s. Laboratoř je umístěna v areálu Liberecké obalovny  

 

Asfalty (živice) 

Při výrobě drtí jsou používány převážně asfalty těchto typů (není možno vyloučit i použití celé 

další škály podle potřeb produkce nebo normovaných asfaltů od jiných dodavatelů): 

Stávající označení  AP 80 AP 65 BP 45 BP 60 AP 45 Modifikované 

asfalty Evropské označení  70/100 50/70   25/50 

Bod měknutí °C 44 48 42 - 70 42 - 70 53 

 

b
ez

 s
p
ec

if
ik

ac
e Penetrace mm (25 °C) 0,1  71 - 100 51 - 70   31 - 50  

Duktilita cm (25 °C)  100 100    

Bod lámavosti °C - 10 - 8    

Bod vzplanutí °C 250 250 > 220 > 220 260 

Obsah živičných látek % > 99 > 99   < 99 

Obsah asfalténů % > 8 > 10   > 12 

Obsah parafinů % < 2 < 2   < 2 

 Asfalty jsou přiváženy v autocisternách a skladovány v nádržích s nepřímým elektroohřevem. 

Výroba asfaltů se od srpna 2000 řídí ČSN EN 12591 - asfalty a asfaltová pojiva (byly zrušeny normy 

ČSN 65 7200 asfalty ropné, ČSN 65 7201 asfalty cestné ropné a ČSN 65 7206 polofoukané asfalty). 

Odběr asfaltů může být i od dalších výrobců např. České rafinérské Litvínov, Paramo Pardubice, 

ORLEN Asfalt Česká republika s.r.o., Slovnaft Bratislava případně od dalších dodavatelů vhodných 
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asfaltů apod. Významnou roli ve výběru dodavatele hraje kvalita dodávaných asfaltů ale i cenová 

úroveň. 

Silniční asfalty: 

Vlastnosti J. m. Metoda zkoušek 20/30 30/45 35/50 50/70 70/100 100/150 160/220 

Penetrace při 

25ºC 

0,1 

mm 
ČSN EN 1426 20-30 30-45 35-50 50-70 70-100 100-150 160-220 

Bod měknutí ºC ČSN EN 1427 55-63 52-60 50-58 46-54 43-51 39-47 35-43 

Odolnost proti 

stárnutí  

- zbylá 

penetrace při 

25°C 

% 
ČSN EN 12607-

1 ČSN EN 1426 
≥ 55 ≥ 53 ≥ 53 ≥ 50 ≥ 46 ≥ 43 ≥ 37 

Odolnost proti 

stárnutí  

- zvýšení 

bodu měknutí 

ºC 
ČSN EN 12607-

1 ČSN EN 1427 
≤ 10 ≤ 11 ≤ 11  ≤ 11 ≤ 11  ≤ 12  ≤ 12   

Odolnost proti 

stárnutí  

- změna 

hmotnosti 

% 
ČSN EN 12607-

1 
≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,8 ≤ 0,8 ≤ 1,0 

Bod vzplanutí ºC 
ČSN EN ISO 

2592 
≥ 240 ≥ 240 ≥ 240 ≥ 230 ≥ 230 ≥ 230 ≥ 220 

Rozpustnost % ČSN EN 12592 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 

Bod lámavosti ºC ČSN EN 12593 - ≤ -5 ≤ -5 ≤ -8 ≤ -10 ≤ -12 ≤ -15 

Tvrdé silniční asfalty: 

Vlastnosti J. m. Metoda zkoušek 10/20 20/30 

Penetrace při 25ºC 0,1 mm ČSN EN 1426 10-20 20-30 

Bod měknutí ºC ČSN EN 1427 66-76 60-70 

Odolnost proti stárnutí  

- zbylá penetrace při 25°C 
% ČSN EN 12607-1 ČSN EN 1426 ≥ 55 ≥ 55 

Odolnost proti stárnutí  

- zvýšení bodu měknutí 
ºC ČSN EN 12607-1 ČSN EN 1427 ≤ 8 ≤ 8 

Odolnost proti stárnutí  

- Bod měknutí 
ºC ČSN EN 12607-1 ČSN EN 1427 ≥ 68 ≥ 62 

Odolnost proti stárnutí  

- změna hmotnosti 
% ČSN EN 12607-1 ≤ 0,5 ≤ 0,5 

Bod vzplanutí ºC ČSN EN ISO 2592 ≥ 280 ≥ 280 

Rozpustnost % ČSN EN 12592 ≥ 99,0 ≥ 99,0 

Bod lámavosti ºC ČSN EN 12593 ≤ -2 ≤ -4 

Duktilita při 25 °C cm ČSN 65 7061 ≥ 4 ≥ 10 

Asfalty oxidované  

Vlastnosti J. m. Metoda zkoušek 85/15 85/25 85/40 95/35 100/25 105/15 

Penetrace  

při 25ºC 
0,1 mm ČSN EN 1426 10-20 20-30 35-45 30-40 20-30 10-20 

Bod měknutí ºC ČSN EN 1427 80-90 80-90 80-90 90-100 95-105 100-110 

Odolnost proti 

stárnutí - změna 

hmotnosti 

% ČSN EN 12607-1 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 

Bod vzplanutí ºC 
ČSN EN ISO 

2592 
≥ 250 ≥ 250 ≥ 250 ≥ 250 ≥ 250 ≥ 250 

Rozpustnost % ČSN EN 12592 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 

Bod lámavosti ºC ČSN EN 12593 ≤ -5 ≤ -10 ≤ -18 ≤ -20 ≤ -18 ≤ -10 
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Postřikové medium (pro postřik korb nákladních aut a postřik skipového vozíku) 

BIONIT CEP12 Toma Stráž pod Ralskem, příp. jiný separační biologicky odbouratelný olej. 

Jedná se o výrobek na bázi řepkového oleje (bezpečnostní list je k dispozici). Oleje jsou skladovány 

jen pro okamžitou spotřebu v originálním balení ve skladu. 

  

Nároky na energie ve stávajícím stavu: 

Elektrická energie: 

Spotřeba elektrické energie za poslední období: 

  2014 2015 2016 průměr 

spotřeba MW 397,858 377,733 358,051  

měrná spotřeba kW/t balené 3,68 3,32 4,72 3,91 

Realizací záměru dojde k navýšení spotřeby elektrické energie o elektroohřev živice. 

Zemní plyn: 

Fyzikálně chemické a fyzikální konstanty: 

hutnost:  0,56 - 0,58  

bod vznícení:  650 ºC 

meze výbušnosti: spodní mez 5 obj. % 

                           horní mez    14 - 15 obj. % 

spalné teplo:  39,6 - 41,0 MJ/m3 

výhřevnost:  34,05 MJ/m3 

rychlost hoření se vzduchem: 0,31 m/s 

Přibližné složení v % objemových: 

 CH4  92 - 98 % 

 CxHy  3 - 8 % 

 CO2  0,5 - 1,2 % 

 N2  1,5 - 3,3 % (složení dodávaného ZP se velmi liší podle místa výskytu)  

 Zdroj - z  veřejné distribuční sítě. 

Spotřeba ZP: 

rok výroba obalované 

živičné směsi 

obalovna: plynová kotelna 

ohřevu živic: 

t/rok m3/rok tis. m3/rok 

2016 75 843  668,952 35,21 

2015 113 804 886,781 47,94 

2014 108 030,6 910,846 46,67 

2013 109 025,9 922,039 48,53 

2012 87 694 730,269 38,57 

2011 141 485 1 080,22 60,25 

2010 141 227 1 144,696 56,96 

2009 135 720 999,540 52,61 

Ostatní spotřebiče na ZP v obalovně Machnín nejsou uvažovány - tvoří do 10 000 m3/rok a 

realizací záměru se nemění. 

Měrná spotřeba zemního plynu a vůbec paliv pro sušící buben obalovny závisí na množství 

vyrobené obalované směsi za rok, a obsahu vody ve vstupních surovinách (kamenivu).  
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Obalovna - ohřev sušícího bubnu - zemní plyn: 

Závislost měrné spotřeby ZP na ročním výkonu y = -2E-05x + 9,9137 

Měrná spotřeba zemního plynu (při výrobě 150 000 t za rok) 7,6 m3/t, příkon 34,05 MJ/m3 ZP.  

Na uvažovanou výrobu (150 000 t) je potřeba v současném stavu příkon 258,78 MJ/t, tomu 

odpovídá roční spotřeba ZP 1 140 000 m3/rok. 

Kotelna ohřevu živic:  

 Spotřeba zemního plynu závisí na výrobě obalované živičné směsi. Čím větší výroba, tím 

nižší měrná spotřeba zemního plynu na tunu vyrobené živičné směsi. 

Podle dosavadních výrobních parametrů lze při výrově ovalované živičné směsi ve stávající 

obalovně při výkonu 150 000 t/rok lze očekávat měrnou spotřebu na úrovni 0,398 m3/t a roční 

spotřebu ve výši 59 370 m3/rok. 

Celkem spotřeba ZP na výkon 150 000 t stávající obalovny: 1 159 370 m3/rok. 

 

Nároky na energie v budoucím stavu: 

Elektrická energie:  

Nově elektroohřev živice - spotřeba zemního plynu v tomto uzlu odpadne. 

Zemní plyn - změna dle zvoleného režimu spalovaní v sušícím bubnu obalovny a snížení 

spotřeby ukončením spotřeby zemního plynu pro ohřev živic. 

Multiprach (hnědouhelný prach): 

obsah vody veškeré v původním stavu  Wtr 4 - 7 % 

obsah popela v bezvodém stavu   Ad 8 - 18 % 

výhřevnost paliva v původním stavu   Qir 22 až 23 MJ/kg 

obsah síry v původním stavu    Sr < 1,0 % 

zrnitostní složení - frakce  nad 0,5 mm  ~0,5 % 

     0,2 - 0,5 mm  ~8 % 

     0,09 - 0,2 mm  ~25 % 

     pod 0,09 mm  ~ 66,5 % 

 

sušený multiprach: 

obsah vody veškeré v původním stavu  Wtr 3,5 - 6,5 % 

obsah popela v bezvodém stavu   Ad 12 - 22 % 

obsah síry v původním stavu    Sr < 1,0 % 

zrnitostní složení - frakce  nad 0,5 mm  ~0,1 % 

    0,2 - 0,5 mm  ~12 % 

    0,09 - 0,2 mm  ~30 % 

    pod 0,09 mm  ~ 57 % 

zdroj Sokolovská uhelná a.s. 

V poslední době se používá i multiprach ze SRN - Lužické uhlí (VATTENFALL EUROPE 

MINING AG): 

Analytické parametry:  

 jednotka hodnota 

nadsítné 0,20 mm 

% 

130 

nadsítné 0,09 mm 40,0 

voda 10,5 
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 jednotka hodnota 

popel 

% 

6,0 

prchavé látky 45,5 

síra 0,8 

výhřevnost  MJ/kg 21,0 
 

Základní schémata použití paliv pro sušící buben obalovny: 

Zemní plyn multiprach poznámka 

celoročně -  

1/3 roku  2/3 roku  podpůrné spalování ZP při spalování multiprachu 

Bilance paliv pro hořák sušícího bubnu počítána na roční výrobu 150 000 obalované živičné 

směsi za rok (nejvyšší výroba za poslední období 141485 t). 

Realizací nové obalovny o vyšším hodinovém výkonu (1,5 násobek stávajícího výkonu) se 

nároky na příkon sníží podle nových obaloven o stejném srovnatelném hodinovém výkonu na 214 

MJ/t, dále uvažováno 215 MJ/t. 

Z toho vychází spotřeba paliv v budoucím stavu: 

režim spalování v sušícím bubnu obalovny výroba 

t/rok 

příkon v palivu 

GJ/rok 

spotřeba  

zemní plyn 50 000 10750 315712,2 m3/rok 

hnědouhelný 

prach  

 
100 000 

20425 928,4 t/rok 

zemní plyn - podpůrné spalování  1075 31571,2 m3/rok 

celkem  150 000 34 650   

zemní plyn 31886,9 m3/rok 

hnědouhelný prach 928,4 t/rok 

Porovnání spotřeby paliv v původním stavu a budoucím stavu při výkonu 150 000 t obalované 

živičné směsi ročně: 

 zemní plyn hnědouhelný prach  elektrická energie 

m3/rok t/rok MW/rok 

stávající stav 1 159 370 0 400 

budoucí stav 31 886,9 928,4 450 

Realizací ohřevu živic elektro odpadne stávávající spotřeba zemního plynu pro kotelnu ohřevu 

živic.  

Na uvažovanou výrobní kapacitu 150 000 t/rok obalované směsi je dále uvažováno 

s následující potřebou vstupních surovin: 

 % t/rok 

živice 5,1 7650 

filer 1,4 2100 

kamenivo 88,5 132750 

recyklát 5 7500 

celkem 100 150000 
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  

Nároky na dopravní infrastrukturu  

Z obalovny se vyjíždí na silnici III/27250 s nájezdem na I/35, po které je vedena veškerá 

dopravy. 

Sčítání dopravy 2010 na I/35 (silnici III/27250 není předmětem sčítání dopravy): 

silnice Úsek  TV O M SV Začátek  Konec 

35 4-0260 2 661 14 297 125 17 083 Chrastava, x s 592  x s 27250  

35 4-0251 2 663 16 401 90 19 154 vyús.27247, Svárov  Liberec, vyús.13  

Silnice I/35 je česká silnice I. třídy patřící k páteřním celostátním silničním tahům. Se svými 

333,093 km je druhou nejdelší českou silnicí I. třídy, prochází šesti kraji a třemi krajskými městy, je 

po ní téměř v celé délce vedena evropská silnice E442. 

Původně byla naplánována (její střední úsek) v 18. století jako spojnice mezi 

královéhradeckou a olomouckou pevností. Do roku 1997 končila ve Valašském Meziříčí, po zkrácení 

silnice I/18 ji v úseku odsud ke hranici se Slovenskem nahradila. Dříve také přicházela do Liberce od 

hraničního přechodu Habartice–Zawidów (přes Frýdlant) – dnes úsek silnice I/13. 

Silnice III/27250 spojuje Chrastavu a Machnín. 

Dopravní síť v okolí Liberecké obalovny - Machnín je uvedena na následující situaci: 

  

 

Nároky na dopravu 

Realizace záměru 

Realizace záměru nepředstavuje zvláštní nároky na dopravu. Jedná se o odvoz stávajících 

zařízení obalovny, která nebudou dále využívána a návoz jednotlivých komponentů nové obalovny, 

včetně doprovodných zařízení, propojovacích potrubí a armatur. Veškeré tyto práce budou prováděny 

mimo výrobní činnost obalovny. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_I._t%C5%99%C3%ADdy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kraje_v_%C4%8Cesku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_silnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_silnice_E442
https://cs.wikipedia.org/wiki/18._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vala%C5%A1sk%C3%A9_Mezi%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_I/18
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Habartice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zawid%C3%B3w
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BDdlant
https://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_I/13
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Provoz záměru 

Uvedeným bilancím nároků na suroviny a paliva odpovídá následující model dopravy, který je 

na straně bezpečnosti vztažen ke špičkovému výkonu obalovny: 

surovina vozidlo přepravované 

množství t/rok 

počet 

vozidel/rok 

počet jízd/rok 

živice speciální vozidlo 24 t 7 650 318,8 637,5 

multiprach speciální vozidlo 24 t 928 38,7 77,3 

kamenivo tahač + návěs 22 t 80 % 
132 750 

4827,3 9654,5 

sklápěč 13 t 20 % 2042,3 4084,6 

filer speciální vozidlo 24 t 2 100 87,5 175,0 

recyklát tahač + návěs 22 t 80 % 
7 500 

272,7 545,5 

sklápěč 13 t 20 % 115,4 230,8 

vozidla pro hotovou 

směs *) 

tahač + návěs 22 t  
105 000 

3818,2 7636,4 

sklápěč 13 t 1615,4 3230,8 

Celkem   13136,2 26272,4 

jízdy nezahrnuté 1,5 %  197,0 394,1 

celkem  13333,3 26666,5 

*) 30 % produkce hotové směsi je odvezeno vozidly přivážejícími kamenivo, příp. recyklát - zbytek 

105 000 t obalované směsi ročně je odvezen z 80 % tahači o průměrném nákladu 22 t a z 20 % 

sklápěči (13 t) 

 

Při maximálních hodnotách nové obalovny se celkem jedná o 13337 vozidel za rok (sezónu - 

168 prac. dnů), tj. 79,4 vozidel/den neboli 158,7 jízd TNA za den. Při desetihodinové směně se jedná 

v průměru o 15,9 jízd za hodinu. 

Proti stávajícímu stavu se jedná jen o navýšení dopravy z titulu použití hnědouhelného prachu 

pro sušící buben obalovny, což představuje při dosažení posuzované kapacity 150 000 t obalované 

živičné směsi za rok 77 jízd za rok, neboli 0,46 jízd za den, což představuje nevýznamné navýšení.   

 

Jiná infrastruktura 

Provozovna je napojena na veřejný vodovod z vodovodního řadu při silnici III/27250. 

Trafo stanice je umístěna v areálu obalovny 

Redukční stanice zemního plynu je umístěna v areálu obalovny  

Záměrem beze změny.  
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B.III. Údaje o výstupech 

B.III.1. Ovzduší  

Podle stávající legislativy v ochraně ovzduší jsou rozlišovány stacionární a mobilní zdroje 

znečišťování ovzduší. Pro potřeby posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je obvykle používáno 

členění na bodové (stacionární), liniové a plošné zdroje znečišťování ovzduší, neboť má přímou 

návaznost na rozptylové studie zpracované programem SYMOS. 

Realizace záměru 

Realizace záměru nepředstavuje významné emise znečišťujících látek do ovzduší. 

Provoz záměru 

a) bodové zdroje znečištění ovzduší 

V ročním fondu pracovní doby obalovací soupravy není uvažován štítkový výkon obalovny, 

protože ten lze považovat za špičkový, ale výkon o 20 % nižší – stávající obalovna 128 t/hod, 

obalovna dle záměru 192 t/hod, 1 hod náběh a doběh obalovací soupravy: 

 produkce obalovny náběh a dojezd obalovací soupravy celkem 

stávající 1171,9 195,3 1367 

budoucí 781,3 130,2 911 
 

Výsledky autorizovaného měření emisí v posledních letech: 

rok měřící 

skupina 

protokol o 

autorizova

ném 

měření 

koncentrace N podmínky suchý 

plyn mg/m3 

množství odpadního 

plynu m3/hod 

teplota  

TZL SO2 NO2 CO suchý N mokrý N oC 

2016 Santeo 

emise 

s.r.o 

16/82/OSŽ 4,16 53,3 31,1 424,3 21132 22968 61,19 

2015 15/75/OSŽ 2,57 40,9 61,3 227,3 20556 22428 73,10 

2014 14/75/OŽS 0,44 5,4 42,7 237,2 19008 20880 70,2 

2013 Empla 

a.s.  

E292/2013 4,3 8,3 59,9 236 17684 19684 82,6 

2012 E284/2016 4,3 33,2 72,2 374,2 18680 20968 84,6 

průměr  3,2 28,2 53,4 299,8 19412 21386 74,3 

V dalším vyčíslení emisí nejsou uvažovány specifické emisní limity dle 415/2012 Sb. Tyto 

jsou v Liberecké obalovně plněny, plněny jsou i emisní limity u obaloven používajících multiprach 

pro sušící buben obalovny. Problémem někdy bývá plnění emisních limitů na TZL, překročení 

emisního limitu většinou znamená závadu na filtračním zařízení obalovny. V dalším jsou proto 

uvažovány emise dle jednorázových autorizovaných měření obaloven. 

V odhadu emisí není uvažována změna koncentrace TZL z titulu změny paliva - podle 

dosavadních autorizovaných měření je účinnost filtru obalovny dostatečně velká. 

Pokud použijeme stávající průměry autorizovaných měření obalovny - předpokládané emise, 

pak konzervativně (režim palivo zemní plyn - provoz obalovny 1367 hodin ročně, vlastní produkce 6 

hod denně, náběh a doběh obalovny 1 hod), množství odpadního plynu 19500 m3/hod (normální 

podmínky, suchý plyn) - pak emise obalovny ve stávajícím stavu: 
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znečisťující látka koncentrace hmotnostní tok emisní faktor 

mg/m3 g/hod kg/den kg/rok g/t 

tuhé znečišťující látky (TZL) 5 97,5 0,683 133,3 0,89 

SO2 30 585 4,095 799,7 5,33 

NO2 55 1072,5 7,508 1466,1 9,77 

CO 300 5850 40,95 7997,0 53,31 

Předpokládané složení emisí budoucí obalovací soupravy dle záměru při použíti zemního 

plynu a hnědouhelného prachu: 

Uvažované množství odpadního plynu z filtrační stanice obalovny: 28 000 Nm3/hod (suchý 

plyn). Změna množství odpadního plynu se změnou paliva není uvažována, s ohledem na skutečnost, 

že spaliny z hořáku sušícího bubnu tvoří jen část odpadního plynu do filtrační stanice obalovny 

(odsávání míchačky, dopravních cest aj.). 

Režim palivo ZP (jsou uvažovány emise moderních obaloven při použití zemního plynu pro 

sušící buben obaloven):  

znečisťující látka koncentrace hmotnostní tok emisní faktor 

mg/m3 g/hod kg/den kg/rok g/t 

tuhé znečišťující látky (TZL) 5 140 0,98 42,5 0,85 

SO2 40 1120 7,84 340,1 6,80 

NO2 50 1400 9,8 425,1 8,50 

CO 50 1400 9,8 425,1 8,50 

Režim palivo multiprach + podpůrný ZP: 

znečisťující látka koncentrace hmotnostní tok emisní faktor 

mg/m3 g/hod kg/den kg/rok g/t 

tuhé znečišťující látky (TZL) 5 140 0,98 85,0 0,85 

SO2 70 1960 13,72 1190,4 11,90 

NO2 60 1680 11,76 1020,3 10,20 

CO 60 1680 11,76 1020,3 10,20 

Celkové emise z obalovny v budoucím stavu: 

znečisťující látka režim ZP režim multiprach + ZP celkem emisní faktor 

kg/rok g/t 

tuhé znečišťující látky (TZL) 42,5 85,0 127,5 0,85 

SO2 340,1 1190,4 1530,5 10,20 

NO2 425,1 1020,3 1445,4 9,64 

CO 425,1 1020,3 1445,4 9,64 

 
Kotelna ohřevu živic 

Stávající stav: 

Vykazované emise (do roku 2012 včetně podle autorizovaných měření, od roku 2013 podle 

emisních faktorů) v kg/rok: 
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rok TZL SO2 NOx CO 

2015 0,93 0,45 60,67 14,94 

2014 0,96 0,46 62,3 15,34 

2013 0,97 0,47 63,09 15,53 

2012 1,200 0,580 3,370 0,310 

2011 1,200 0,580 3,370 0,310 

2010 1,205 0,578 3,374 0,307 

2009 1,052 0,505 2,946 0,268 

Pro vyčíslení emisí v současném stavu je použito emisních faktorů dle sdělení odboru ochrany 

ovzduší MŽP (2015): 

Provozní doba kotelny ohřevu živic je vždy vyšší než provozní doba vlastní obalovny 

z důvodu nutnosti zajistit vyhřátou živici před zahájením provozu. Ve stávajícím stavu při produkci 

150 000 t za rok je počítáno se zvýšením o 20 % tj. 1640 hodin za rok. 

znečisťující látka emisní faktor poznámka emise hmotnostní tok 

kg/106 m3 kg/rok g/hod 

tuhé znečišťující látky (TZL) 20 použit emisní 

faktor dle 205/2009 

Sb. 

1,187 0,724 

SO2 
9,6 0,570 0,348 

NO2 1 130 sdělení odboru 

ochrany ovzduší 

MŽP (2015) 

67,088 40,907 

CO 48 
2,850 1,738 

Při výrobě stávající obalovací soupravy 150 000 t za rok měrná spotřeba zemního plynu 0,398 

m3/t, celkem spotřeba 59370 m3/rok. 

Při autorizovaném měření emisí objem odpadního plynu 675 m3/hod - N podmínky vlhký 

plyn. 

 

 
Silo fileru  

Jedná se o emise tuhých znečišťujících látek, které vznikají při plnění sila filerem. 

 tuhé emise (maximum): 20 TZL mg/m3 (silo je vybaveno filtrem s oklepem) 

 množství vzdušiny: 400 Nm3/hod 

 ročně v provozu cca 88 hod (při plnění sila dovezeným filerem) 

znečišťující 

látka 

hmotnostní tok 

g/hod mg/Nm3 kg/rok 

TZL 8,0 20 0,704 

Stávající i budoucí stav beze změny 

 

Silo multiprachu 

V obalovně dle záměru bude instalováno silo hnědouhelného prachu. 

 Jedná se o emise tuhých znečišťujících látek, které vznikají při plnění sila dovezeným 

multiprachem. V provozu 1 hod/náklad (plnění). Provoz zdroje je tedy uvažován 1 hod denně, 39 dní 

v roce. Na výstupu je uvažovaná koncentrace TZL 20 mg/m3. Množství vzdušiny při plnění 400 

Nm3/hod. Emise z tohoto zdroje jsou vyčísleny v následující tabulce. 
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znečišťující látka  koncentrace hmotnostní tok 

mg/Nm3 kg/rok g/hod g/s 

TZL 20 0,312 8,0 0,00222 

Porovnání stávajícího a budoucího stavu: 

Zneč

išťuj

ící 

látka 

Stávající obalovna Obalovna dle záměru 

obalov

na 

koteln

a 

ohřevu 

živic 

silo 

fileru 

celkem g/t obalov

na 

silo 

fileru 

silo 

hnědouh

elného 

prachu 

celke

m 

g/t 

kg/rok kg/rok 

TZL 133,3 1,187 0,704 135,19 0,90 127,5 0,704 0,312 128,5 0,86 

SO2 799,7 0,570  800,27 5,34 1530,5   1530,5 10,20 

NO2 1466,1 67,088  1533,19 10,22 1445,4   1445,4 9,64 

CO 7997,0 2,850  7999,85 53,33 1445,4   1445,4 9,64 

 

Výduchy: 

 souřadnice výška průměr 

výduchu 

množství 

odpadního 

plynu *) 

teplota rychlost 

proudění  

 x y z m m m3/hod oC m/s 

stávající bodové zdroje znečišťování       

komín filtrační 

stanice 

969628.3 692643.8 355,8 24 1 21483 74,3 9,67 

silo fileru 969629.4 692635.0 357,0 25 0,5 400 20 0,61 

kotelna ohřevu 

živic 

969632.8 692645.3 355,0 8 0,26  675 260 6,89 

budoucí bodové zdroje znečišťování      

komín filtrační 

stanice 

969626.5 692633.6 355,6 40 1,2 30847 80 9,79 

silo fileru 969627.6 692632 355,7 35 0,5 400 20 0,61 

silo 

hnědouhelného 

prachu 

969638.5 692624.5 355,9 18,4 0,5 400 20 0,61 

*) N podmínky, vlhký plyn 

b) plošné zdroje znečištění ovzduší 

Za plošný zdroj jsou považovány pojezdy nakladače a stání automobilů uvnitř areálu. 

Vzhledem k tomu, že nedochází ke změně roční kapacity obalovny, nedochází k významné změně. 
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c) liniové zdroje znečištění ovzduší 

Liniovým zdrojem je doprava surovin do obalovny a expedice produkce obalované živičné 

směsi. Vzhledem k tomu, že nedochází ke změně roční kapacity obalovny, nedochází k významné 

změně. Související doprava hnědouhelného prachu činí 0,46 jízd denně, což znamená proti stávajícímu 

stavu nevýznamné navýšení. 

 

Zařazení zdroje dle přílohy č. 2 zákona 201/2012 Sb.: 

kód  A B C 

 ZPRACOVANÍ NEROSTNÝCH SUROVIN    

 Výroba stavebních hmot, těžba a zpracování kamene, nerostů a paliv z 

povrchových dolů 
   

5.14. Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů x  x 

Sloupec A - je vyžadována rozptylová studie podle § 11 odst. 9 

Sloupec B - jsou vyžadována kompenzační opatření podle § 11 odst. 5 

Sloupec C - je vyžadován provozní řád jako součást povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) 

Emisní limity podle vyhlášky 415/2012 Sb. 

4.6. Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů (kód 5.14. dle přílohy č. 2 

zákona) 

Emisní limity [mg/m3] 
O2R [%] 

Vztažné 

podmínky TZL NOx CO 

20 500 800 17 A 

vztažné podmínky A pro emisní limit - koncentrace příslušné látky při normálních stavových 

podmínkách v suchém plynu, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním plynu, 

obvykle kyslíku, 

Technická podmínka provozu platná od 1. ledna 2014: 

Za účelem předcházení emisím znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření 

ke snižování emisí těchto látek např. zakrytování všech přepravních cest a dopravníků horké směsi, 

odsávání odpadních plynů ze zásobníků asfaltu a z míchačky směsi do zařízení k omezování emisí 

pachových látek, zaplachtování přepravních vozidel. 

Specifické emisní limity jsou na obalovnách živičných směsí bez problémů plněny a to i 

v případě použití multiprachu pro sušící buben obalovny. V daném případě všechny přepravní cesty 

kameniva asfaltu, míchačky a hotové směsi jsou zakrytovány a odsávány. Přepravní vozidla hotové 

směsi jsou zaplachtovány (součást dopravního řádu obalovny).  

V rámci záměru bude odpadní plyn vytlačovaný ze zásobníku živic při jeho plnění ošetřen 

vodním sifonem obdobně, jako je realizováno na jiných obalovnách v poslední době. 

Na výjezdu z boxů kameniva je realizováno mlžení pro snížení sekundární prašnosti při 

manipulaci s kamenivem (navážení do dávkovačů kameniva) - záměrem beze změny. 

Boxy kameniva s jemnou frakcí jsou kryté  - záměrem beze změny. 

 

B.III.2. Odpadní vody  

Realizace záměru 

Při realizaci záměru nedochází ke vzniku odpadních vod. Firmy provádějící záměr budou pro 

sociální účely využívat stávající zařízení Liberecké obalovny.  
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Provoz záměru 

 Stávající nakládání s vodami v areálu Liberecké obalovny - Machnín - je uvedeno na 

následujícím schématu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pro čištění splaškových vod je instalována ČOV - DČB - 2,5 pro 20 ekvivalentních obyvatel 

Pro čištění zaolejovaných vod je instalována čistička Alfa 3,6 - 4 

Pro separaci ropných látek z dešťových vod je instalován gravitační ORL. 

Pro vypouštění srážkových vod s možnou kontaminací ropnými látkami vydáno povolení - 

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení Vodoprávní úřad č. j. 

ZPVU/4330/044275/10-Há ze dne 31. 8. 2010 s platností do 31. 8. 2020: 

 maximální povolené množství vypouštěných vod: 10 l/s 

 povolená jakost vypouštěných vod: C10-C40 - hodnota m - 0,5 g/l 

 četnost sledování: 2x ročně 

Výsledky sledování vypouštěných vod v roce 2016: 

ukazatel ČOV DČB 2,5 ČOV ALFA 3,6 

 počet 

odběrů 

průměr vypouštěné 

množství kg/rok 

povolené 

vypouštění kg/rok 

počet 

odběrů 

průměr limit  

mg/l 

CHSKCr mg/l 2 37,5 10,46 95 4 56 - 

BSK5 mg/l 3,0 0,84 360 - - 

NL mg/l 8,5 2,37 120 58 - 

C10-C40 mg/l - - - 0,0695 0,5 

 

pitná voda 

vodovodní řad odběrná šachta 

v areálu 
sociální zařízení ČOV (DČB) 

užitková voda 

studna v areálu mlžení u boxů 

kameniva 

postřik 

prašných ploch 

dešťová voda  

dešťová 

kanalizace 

plochy v okolí 

postřiku korb NA  

ostatní plochy  odlučovač 

ropných látek  

výpustný profil  Jílový potok  

ČOV (ALFA 

3,6)  
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ukazatel  gravitační odlučovač lehkých kapalin 

počet odběrů průměr limit  mg/l 

C10-C40 mg/l 2 0,0635 0,5 

Odhadované množství vypouštěných dešťových vod - 13194 m3/rok, průměr 0,42 l/s. 

Realizací záměru se nakládání s vodami v areálu obalovny nemění. 

 

B.III.3. Odpady  

Realizace záměru 

Realizace záměru nepředpokládá významný vznik odpadů. Realizace bude prováděna 

dodavatelsky - za nakládání se vzniklými odpady odpovídá dodavatelská firma.  

Komponenty likvidované kotelny ohřevu živic budou z části využité jako náhradní díly na 

jiných obalovnách, části nevyužitelné jako náhradní díly budou podléhat zákonu o odpadech.  

Stávající obalovna živičných směsí bude nabídnuta k odprodeji (pravděpodobně zahraničí). 

Výkopové zeminy v místě základů pro novou obalovnu včetně přidružených objektů bude 

nutno prověřit z hlediska staré ekologické zátěže na obsah C10-C40. Při případném využití výkopové 

zeminy na povrchu terénu je nutno se řídit ustanovením vyhlášky 294/2005 Sb. v platném znění. 

Provoz záměru 

Při provozu dle záměru nebude jiný rozsah produkce odpadů jako ve stávajícím stavu. 

Katalogové 

číslo 

Název druhu odpadu 

130205*) Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 

130503*) Kaly z lapáků nečistot 

130507*) Zaolejovaná voda  z odlučovačů oleje 

150101 Papírové a lepenkové obaly 

150102 Plastové obaly 

150106 Směsné obaly 

150110*) Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

150202*) Adsorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), 

čistící tkaniny … 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

170405 Železo a ocel 

200301 Směsný komunální odpad 

200307 Objemný odpad 

*) Nebezpečné odpady jsou označeny v Katalogu odpadů (94/2016 Sb.) symbolem "*" 

Prach zachycený na filtru obalovací soupravy není odpadem - je využíván v obalovně jako tzv. 

vlastní filer.  

 

Odpady, které by mohly vzniknout při havárii 

Odpady, které by mohly v případě havárií vznikat, jsou představovány především úniky paliv 

a mazadel ze zásobníků, rozvodů, dopravních a mechanizačních prostředků při jejich poruchách a 
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haváriích. Při havarijních situacích mohou vznikat odpady, z nichž z hlediska ovlivnění životního 

prostředí jsou nejzávažnější odpady nebezpečné s obsahem ropných látek. Patří k nim především: 

kód druhu 

odpadu 

název odpadu pravděpodobný způsob nakládání 

17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky odstranění oprávněnou firmou 

15 02 02 absorpční činidla, filtrační materiály, čistící 

tkaniny a ochranné oděvy znečištění nebezpečnými 

látkami 

odstranění oprávněnou firmou 

17 09 03 jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 

stavebních a demoličních odpadů) obsahující 

nebezpečné látky 

odstranění oprávněnou firmou 

19 13 01 pevné odpady ze sanace zeminy obsahující 

nebezpečné látky 

odstranění oprávněnou firmou 

Neuvádíme zde plný výčet povinností vyplývajících z legislativních předpisů nakládání s 

odpady. Tyto povinnosti jsou obecně známé a patří již do běžných povinností provozovatele. 

Oznamovatel v současnosti provozuje obalovnu Machnín bez jakýchkoliv problémů na úseku 

odpadového hospodářství. 

 

B.III.4. Ostatní  

Hluk 

Realizace záměru 

Etapa realizace nemůže být zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území. 

Realizace záměru není zdrojem vibrací, záření ani zápachu a nemá ani jiné výstupy do životného 

prostředí než výše popsané.  

Provoz záměru 

Realizací záměru vznikne nový zdroj emisí hluku:   

Zdroj hluku Výška zdroje hluku 

(m) 

Hladina hluku A 

(dB/A) 

Poznámka 

ventilátor na filtru sila hnědouhelného 

prachu 
18,4 65 ve vzdálenosti 1 m 

Novým zdrojem hluku bude dále vlastní doprava multiprachu a pohyb nákladních vozidel 

dovážejících toto palivo v areálu obalovny. 

Nové obalovny současné generace mají významně příznivější emisní parametry hluku než 

obalovny minulé generace: 

Zdroj 

obalovny dodávané 

před 15 - 20 lety 

nová obalovna dle 

záměru 

Akustický parametr (dB/A) ve vzdálenosti 1 m 

od zdroje 

kolový nakladač 100 95 

vstupní násypky 100 95 

sušící buben 100 96 

mísící věž (míchačka) 96 93 

kompresor 103 90 



Část B Údaje o záměru 

 37 

Zdroj 

obalovny dodávané 

před 15 - 20 lety 

nová obalovna dle 

záměru 

Akustický parametr (dB/A) ve vzdálenosti 1 m 

od zdroje 

ventilátor filtrační stanice 98 92 

ventilátor na filtru sila fileru 70 65 

ventilátor na filtru sila uhlí - 65 

Hluková studie nebyla v rámci oznámení zpracována, roční kapacita obalovny se nemění, 

nová obalovna má výrazně lepší emisní parametry hluku než obalovna stávající.  

Měření akustické zátěže v nejbližším chráněném prostoru staveb nebylo prováděno s ohledem 

na jejich vzdálenost od provozovny.  

V provozovně bylo prováděno pouze měření akustické zátěže v pracovním prostředí. 

Vibrace 

Vlastní provoz není zdrojem vibrací. Vibrace připadají v úvahu pouze pro obsluhu nakladače. 

Záření 

Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. V obalovně se 

nezpracovávají materiály se zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů ani materiály s obsahem 

umělých radionuklidů. 

Radiační ochranu řeší zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a 

ionizujícího záření - nahrazen od 1.1.2017 zákonem 263/2016 Sb. a zejména související vyhláška 

307/2002 Sb. o radiační ochraně ve znění pozdějších předpisů upravují i podmínky pro ozáření z 

přírodních zdrojů. - nahrazena od 1.1.2017 vyhláškou SÚJB 422/2016 Sb. 

Podle § 101 odst. 2 zákona 263/2016 Sb. jsou výrobci stavebních materiálů povinni zajistit 

systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vyráběných stavebních 

materiálech. Požadavky na stavební materiály jsou dány v § 102 vyhlášky 422/2016 Sb. V praxi to 

znamená, že provozovatel obalovny si musí od svých dodavatelů kameniva, tj. příslušných lomů, 

vyžádat potřebné údaje (tj. kopie výsledků měření event. posudků), aby mohl kdykoliv dokladovat 

složení surovin použitých při výrobě. Vzhledem k současnému systému hodnocení a s přihlédnutím k 

tomu, že provoz nebude sloužit k výrobě stavebních hmot určených pro stavbu budov s uzavřenými 

pobytovými místnostmi lze předpokládat, že všechny zdroje surovin budou z hlediska platné 

legislativy vyhovující.  

Při realizaci ani v provozu se nepředpokládá provozování otevřených generátorů vysokých a 

velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory obsahovala, tj. zařízení, která by 

mohla být původcem nepříznivých účinků elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu nařízení 

vlády 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. 

Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých frekvencí. 

Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující hodnoty stanovené 

uvedeným nařízením vlády 1/2008 Sb.  

Zápach 

Obalovna není významným zdrojem emisí pachových látek. Čichové vjemy jsou zřejmé 

prakticky jen při plnění korb nákladních aut hotovou živičnou směsí. Vozidla odvážející hotovou 

obalovanou směs jsou zaplachtována. Od 1. ledna 2014 platí dle vyhlášky 415/2012 Sb. pro obalovny 

živičných směsí technická podmínka provozu využívat opatření ke snižování emisí látek obtěžujících 

zápachem např. zakrytování všech přepravních cest a dopravníků horké směsi, odsávání odpadních 

plynů ze zásobníků asfaltu a z míchačky směsi do zařízení k omezování emisí pachových látek, 

zaplachtování přepravních vozidel. 
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Zaplachtování je prováděno, zakrytování všech přepravních cest a dopravníků horké směsi a z 

míchačky směsi je realizováno.  

V rámci záměru bude odpadní plyn vytlačovaný ze zásobníku živic při jeho plnění ošetřen 

vodním sifonem obdobně, jako je realizováno na jiných obalovnách v poslední době. 

 

Jiné výstupy 

Nejsou známy jiné výstupy záměru. 

 

B.III.5. Doplňující údaje  

Realizace záměru neznamená terénní změny v území. 
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ČÁST  C 

ÚDAJE  O  STAVU  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ  V  

DOTČENÉM ÚZEMÍ 

Zájmové území se nachází v Libereckém kraji, okrese Liberec. Areál firmy Liberecká 

obalovna, s.r.o. se nachází SZ od centra Liberce, na rozhraní k.ú. Machnín (město Liberec) a k.ú. 

Chrastava I (město Chrastava), mezi komunikacemi I/35 (ulice Novoborská) a III/27250 (ulice 

Hrádecká). Stávající i nová obalovací souprava jsou situovány pouze na katastrálním území Machnín.  

Machnín (německy Machendorf) je XXXIII. místní částí města Liberce. Katastrální území 

Machnín zahrnuje kromě ní ještě místní části XXXIV-Bedřichovka a XXXV-Karlov pod Ještědem a 

osadu Hamrštejn (německy Hammerstein). Severozápadní část Machnína (tj. na sever od řeky v okolí 

kostela a hřbitova) se označuje jako Nová čtvrť. 

Geografické souřadnice zájmové lokality:  x: 692 660 

y: 969 640 

z: 355  

Kartograficky je plocha zájmového území zobrazena v mapách:  

ZM - měřítko 1:50 000, list 03-13 Hrádek nad Nisou 

 1:10 000, list 03-13-15  

Podrobnější údaje poskytuje SMO měřítka 1: 5 000, list Liberec 7-4. 

 

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území  

Záměr se nachází ve stávajícím průmyslovém areálu firmy Liberecká obalovna, s.r.o., který 

pro výrobu obalovaných živičných směsí slouží již od 70. let minulého století. 

C.1.1. Územní systémy ekologické stability krajiny 

Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) je vymezován na základě zákona 

č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Můžeme jej charakterizovat jako vzájemně propojený 

soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých, ekosystémů. ÚSES umožňuje uchování a 

reprodukci přírodního bohatství, příznivě působí na okolní, méně stabilní části krajiny a vytváří tak 

základ pro její mnohostranné využívání. Vymezení ÚSES stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány 

územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany 

zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. Rozlišují se tři úrovně ÚSES: 

 místní (lokální) 

 regionální 

 nadregionální 

Dále uvedené údaje o ÚSES byly čerpány z Národního geoportálu INSPIRE a z územních 

plánů Liberce a Chrastavy.   

Nadregionální prvky SES - nejblíže areálu obalovny je vymezena osa nadregionálního 

biokoridoru Studený vrch - Poledník- viz následující situace. 

Z regionálních prvků SES je severně od areálu obalovny  vymezen regionální biokoridor 

(RBK) Karlovské bučiny - Novoveský vrch, který kříží komunikaci I/35. V místě křížení s NRBK 

Studený vrch - Poledník je ve vzdálenosti cca 2,2 km JZ od areálu obalovny vymezeno regionální 

biocentrum Karlovské bučiny - viz následující situace.  
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Co se týká lokálního systému ekologické stability, nejblíže areálu obalovny je lokální 

biokoridor (LBK) vymezený na katastrálním území Chrastava podél bezejmenné vodoteče - přítok 

Jílového potoka (na katastrálním území Machnín není podél této vodoteče LBC vymezen) a lokální 

biocentrum (LBC) vymezené okolo rybníka na této vodoteči - viz následující situace).  

 
výřez z ÚP Liberec - upraveno SOM 
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výřez z ÚP Chrastava - upraveno SOM 

C.1.2. Zvláště chráněná území, přírodní parky, Natura 2000, významné krajinné prvky  

Zvláště chráněná území a přírodní parky 

Ze zvláště chráněných území ve smyslu zák. ČNR č. 114/1992 Sb. v platném znění se v širším 

zájmovém území nachází cca 3,5 km západním směrem CHKO Jizerské hory.  

Cca 1,5 km jihovýchodním směrem od obalovny se rozkládá přírodní rezervace Hamrštejn a 

cca 2,5 km stejným směrem národní přírodní rezervace Karlovské bučiny.    

Cca 600 m západním směrem od obalovny byl vyhlášen přírodní park Ještěd. Lokalizace 

zvláště chráněných území a přírodního parku je zřejmá z následující situace.  

 
zdroj: Národní geoportál INSPIRE, upraveno SOM 
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Natura 2000  

Soustava Natura 2000 je v České republice tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými 

lokalitami podle požadavků směrnice 79/409/EHS a 92/43/EHS (transponováno novelou zákona 

114/92 Sb. - zákon 218/2004 Sb.)  

Dle národního seznamu evropsky významných lokalit (nařízení vlády 318/2013 Sb.) je od 

areálu obalovny nejblíže evropsky významná lokalita (EVL) Jizerskohorské bučiny (cca 7,8 km SV od 

obalovny). Z ptačích oblastí je nejblíže areálu obalovny PO Jizerské hory (cca 8,2 km SV od 

obalovny). 

 

Významné krajinné prvky 

Dle § 3 odst. 1) písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění 

je významný krajinný prvek (VKP) definován jako ekologicky a geomorfologicky nebo esteticky 

hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. 

Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy (tzv. 

VKP „ze zákona“). Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody 

jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, 

naleziště nerostů a zkamenělin, umělé a přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy, mohou jimi být i 

cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků (tzv. registrované VKP). 

Nejbližšími VKP „ze zákona“ jsou bezejmenné vodoteče v okolí, rybníky, jezírko Oko a lesy 

v širším zájmovém území Z i V od areálu obalovny.  

Dle územního plánu Liberce bylo na území města k datu zpracování územního plánu (r. 2002) 

zaregistrováno a vyhlášeno 49 VKP. Tyto VKP se nenacházejí na k. ú. Machnín.  

Dle odůvodnění územního plánu Chrastavy v řešeném území nejsou aktuálně registrované 

VKP (dle § 6 zákona). V území se vyskytuje množství ploch, linií a solitér nelesní zeleně, z nichž 6 

nejhodnotnějších solitérních prvků (všechny lípy malolisté – Tilia cordata), krajině dominantních a 

dlouhodoběji perspektivních je navrženo k registraci.  

 

Památné stromy 

V blízkosti areálu obalovny, v poli mezi Machnínem a areálem obalovny, vedle ulice 

Hrádecká, vlevo ve směru z Machnína na Chrastavu, byla v roce 2008 vyhlášena jako památný strom 

lípa malolistá - Machnínská lípa (v té době odhad stáří 250 let) -  viz následující fotografie. Jedná se o 

lípu se statným kmenem 2,5 - 3 m vysokým. V minulosti došlo k odlomení vrchní části koruny a lípa 

tvoří aktivní asimilační aparát ve zbylé části kmene a z kořenových výmladků. V současné době tvoří 

základ koruny dvě kosterní větve. 

 
zdroj: https://www.google.cz/maps 

Na katastrálním území Machnín byla dále jako památný strom v roce 2008 vyhlášena alej 

lemující polní cestu od bývalého panského dvora Maierhofu k Hamrštejnu (javor mléč, jasan ztepilý, 
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lípa, vrba). Záznam o této aleji je již při I. vojenském mapování r. 1764-1768; obvod kmenů od 200 

cm do 600 cm. Alej je od areálu obalovny vzdálena cca 1,6 km jižním směrem.  

V  Chrastavě byly vyhlášeny tyto památné stromy: 

název datum vyhlášení název datum vyhlášení 

Chrastavský liliovník 20. 08. 2007 Lípa Skautů 30. 01. 2014 

Lípa srdčitá 01. 09. 2011 Lípa v Mostní ul. 30. 01. 2014 

Dub letní 21. 12. 2011 Jasan v Muzejní ulici 17. 02. 2015 

Nejbližší z těchto památných stromů - Chrastavský liliovník u hřbitova - je od areálu obalovny 

vzdálen cca 1,7 km severním směrem.  

C.1.3. Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Machnín (německy Machendorf) je XXXIII. místní částí města Liberce. Katastrální území 

Machnín zahrnuje kromě ní ještě místní části XXXIV-Bedřichovka a XXXV-Karlov pod Ještědem a 

osadu Hamrštejn (německy Hammerstein). Severozápadní část Machnína (tj. na sever od řeky v okolí 

kostela a hřbitova) se označuje jako Nová čtvrť. Machnín sousedí s libereckými částmi Bedřichovka, 

Horní Suchá a Karlov pod Ještědem a s částmi Stráže nad Nisou, Kryštofova Údolí a Chrastavy. 

Machnínem protéká Lužická Nisa. 

Obec byla patrně založena někdy ve 14. století pány z Donína. Nazvána pak byla podle 

manželky purkrabího Viléma z Donína, která se jmenovala Machna. Původní název vsi byl tak 

Machnadorf, uváděn je ale také jako Mochendorf, Machndorf a Mochendorff. Poprvé je zmíněna roku 

1428 v záznamech o bitvě mezi Janem Kralovcem a Lužičany. Osud vsi je od počátku poznamenán 

její polohou na rozhraní grabštejnského a frýdlantského panství a blízkostí hradu Hamrštejna. Ves tak 

časem přecházela z vlastnictví jednoho panství na druhé a zpět, jak se měnily hraniční poměry okolí. 

Patrně kvůli tomu byla v okolí vystavěna další tzv. Haléřová tvrz. 

V okolí obce, na Ovčí hoře, se těžily různé kovové rudy. Šlo olovnaté a měděné rudy – 

chalkopyrit – a také limonit. Později byla objevena ložiska stříbra u Panenské Hůrky. Těžba se sice 

přerušila za třicetileté války, definitivně se zastavila v polovině 18. století. Vykutané železo se 

zpracovávalo v hamru na břehu Nisy (ostatně hrad Hamrštejn byl podle něj pojmenován). I když tento 

hamr patrně existoval již před samotným hradem a je tak údajně jedním z nejstarších na českém 

území, písemně je doložen až v půli 16. století. 

Obyvatelé Machnína se převážně živili jako zemědělci, pracující kolem panského dvora – 

pozdějšího statku. Vzhledem ke své poloze na hlavní trase směrem na Žitavu, nebyl Machnín ušetřen 

snad žádnému blízkému vojenskému tažení od bitvy pod Hamrštejnem roku 1428 do prusko-rakouské 

války 1866. Na druhou stranu tato poloha přinesla do Machnína v 19. století rozvoj dopravy – nejprve 

se ke Staré ulici přidala státní silnice do Chrastavy (1845), pak do Kryštofova Údolí (1858) a o rok 

později také železniční trať Liberec – Žitava, který překonává Nisu 700 m dlouhým mostem. 

Roku 1850 byly k Machnínu přičleněny okolní obce Bedřichovka a Karlov. V roce 1885 byl 

založen obecní hřbitov s malou kaplí. Roku 1902 bylo v Machníně 28 zemědělských, 

60 průmyslových podniků a 15 domácích živností. Od téhož roku byly zdejší prameny hlavním 

zdrojem vody pro liberecký vodovod, v obci samotné byl vodovod zřízen až roku 1934 po provedení 

nových vrtů. Do konce první světové války byl Machnín ryze německou obcí s bohatou spolkovou 

činností. V letech 1926–1931 byl Machnín rozšířen o Novou čtvrť postavením třiceti nových domů na 

pozemcích kolem hřbitova. Zároveň byl v této lokalitě postaven nový pseudogotický kostel 

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Božského srdce Páně). V obci byly dvě školy – česká jednotřídka a 

německá trojtřídní obecná, jedenáct hostinců, prodejnu spotřebního družstva a spořitelní a záložní 

spolek. 

Pamětihodnosti a přírodní zajímavosti: 

 Hrad Hamrštejn – zřícenina historického hradu ze 14. století 

 Tzv. Haléřova tvrz - tvrziště v západní části vsi nedaleko hřiště a nádraží 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Liberec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ichovka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karlov_pod_Je%C5%A1t%C4%9Bdem
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hamr%C5%A1tejn_%28Machn%C3%ADn%29&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ichovka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_Such%C3%A1_%28Liberec%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karlov_pod_Je%C5%A1t%C4%9Bdem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A1%C5%BE_nad_Nisou
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kry%C5%A1tofovo_%C3%9Adol%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chrastava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEick%C3%A1_Nisa
https://cs.wikipedia.org/wiki/14._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Don%C3%ADnov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Purkrab%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1428
https://cs.wikipedia.org/wiki/Grab%C5%A1tejn_%28hrad%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BDdlant_%28z%C3%A1mek%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hamr%C5%A1tejn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ov%C4%8D%C3%AD_hora_%28Je%C5%A1t%C4%9Bdsko-koz%C3%A1kovsk%C3%BD_h%C5%99bet%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olovo
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C4%8F
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chalkopyrit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Limonit
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADbro
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99icetilet%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hamr
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDitava
https://cs.wikipedia.org/wiki/1428
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prusko-rakousk%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prusko-rakousk%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/1866
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Liberec_-_Zittau
https://cs.wikipedia.org/wiki/1850
https://cs.wikipedia.org/wiki/1902
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/1926
https://cs.wikipedia.org/wiki/1931
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hamr%C5%A1tejn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hal%C3%A9%C5%99ova_tvrz
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 Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – novogotický kostel 

 Hřbitov s centrálním křížem, márnicí a starými náhrobky z 19. a první poloviny 20. století 

 Panský dvůr (tzv. Meierhof) jižně od vsi (u silnice do Karlova pod Ještedem) 

 Stará školní budova v Heřmánkové ul. 95 

 Několik drobnějších památek (podstavec kříže u školy v Heřmánkové ulici, pomník válečným 

obětem (?) u brány hřbitova) 

 Pás bunkrů z konce 30. let, tzv. řopíků, na úbočí Ovčí hory mezi Machnínem, Chrastavou a 

Bedřichovkou 

 Stáj Prašný dvůr s jezdeckým areálem v Heřmánkové ulici 

 Památná Machnínská lípa u silnice do Chrastavy 

 Památná alej od Meierhofu k osadě Hamrštejn 

 Karlovské bučiny – národní přírodní rezervace na severních svazích vrchu Rozsocha 

Chrastava (německy Kratzau) leží asi 8 km severozápadně od Liberce v nadmořské výšce 

295 m a má přibližně 6 tisíc obyvatel. Nejstarší osídlení bylo založeno již v 10. století slovanským 

kmenem Milčanů, ke skutečnému rozvoji obce však došlo až ve 13. století, kdy do českého pohraničí 

pozval král Přemysl Otakar II. osadníky ze západní Evropy, zvlášť z německy mluvících oblastí, aby 

tento tehdy pustý kraj pozvedli. Nejstarší dochovaná zmínka o obci pochází z knihy o placení desátků 

z roku 1352, kde se vyskytuje pod jménem Craczauia. Město osídlili horníci ze saského města Pirna, 

kteří v okolí Chrastavy začali těžit měď, cín, olovo, stříbro a železo. 

Po roce 1948 bylo ve městě v provozu několik textilních továren (Textilana, Bytex, Kolora) a 

několik strojírenských podniků (Elitex, STS, LVZ). Padesátá a šedesátá léta 20. století byla poměrně 

bohatá na společenský a kulturní život ve městě, ovšem v době normalizace došlo k výraznému 

útlumu většiny těchto aktivit. Tento nepříznivý stav byl ještě více prohlouben uzavřením a demolicemi 

prostorů určených pro kulturu a zábavu jako např. taneční sály v Hotelu Praha, či v restauraci Střelnice 

nebo Koruna. 

Dále je uveden výpis z evidence kulturních památek v Liberci - k. ú. Machnín a v Chrastavě 

zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a dalších s různým statutem památkové 

ochrany.  

Liberec - katastrální území Machnín: 

číslo rejstříku památka č.p. umístění pozn. 

37234/5-4387 hrad Hamrštejn, zřícenina - Liberec XXXIII-Machnín S 

101241 kaplička 

- Liberec XXXIV-Bedřichovka, u rybníčku 

při dnešní zahrádkářské kolonii v 

Bedřichovce 

P 

S - zapsáno do státního seznamu před r. 1988 

P- prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury 

Chrastava: 

číslo rejstříku památka č.p. umístění pozn. 

35057/5-4334 kostel sv. Vavřince  -  S 

25366/5-4325 krucifix  - při čp. 202 S 

37392/5-4331 socha sv. Jana Nepomuckého  - Kostelní S 

25069/5-4328 
sloup se sochou Panny Marie a sousoším světců, 

morový sloup 
 - nám. 1. máje 

S 

41510/5-4326 kašna  - nám. 1. máje S 

105258 vodní kanál - odtoková část mlýnského náhonu a  -   P 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADho_Srdce_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ova_%28Machn%C3%ADn%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karlov_pod_Je%C5%A1t%C4%9Bdem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lehk%C3%A9_opevn%C4%9Bn%C3%AD_vzor_37
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ov%C4%8D%C3%AD_hora_%28Je%C5%A1t%C4%9Bdsko-koz%C3%A1kovsk%C3%BD_h%C5%99bet%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chrastava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ichovka
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Machn%C3%ADnsk%C3%A1_l%C3%ADpa&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chrastava
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hamr%C5%A1tejn_%28Machn%C3%ADn%29&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karlovsk%C3%A9_bu%C4%8Diny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozsocha_%28Je%C5%A1t%C4%9Bdsko-koz%C3%A1kovsk%C3%BD_h%C5%99bet%29
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číslo rejstříku památka č.p. umístění pozn. 

lednice s turbinou 

12619/5-5539 radnice čp.1 nám. 1. máje P 

12620/5-5527 městský dům - muzeum a knihovna čp.40 Muzejní P 

12622/5-5554 městský dům čp.46 nám. 1. máje P 

12623/5-5534 městský dům čp.47 nám. 1. máje P 

12618/5-5555 městský dům čp.80 Frýdlantská P 

41640/5-4335 venkovský dům tzv. Führichův dům čp.95 Mlýnská S 

28960/5-4320 městský dům čp.104 Mlýnská S 

22065/5-4332 fara čp.124 Školní S 

27136/5-4330 městský dům čp.125 Školní S 

12615/5-5538 venkovský dům čp.132 Pobřežní P 

12616/5-5537 venkovský dům čp.133 Pobřežní P 

36404/5-4322 venkovský dům čp.135 Pobřežní S 

12624/5-5529 městský dům čp.138 nám. 1. máje P 

12625/5-5541 městský dům čp.139 nám. 1. máje P 

12626/5-5533 městský dům čp.140 nám. 1. máje P 

12627/5-5556 městský dům čp.141 nám. 1. máje P 

12628/5-5540 městský dům čp.142 nám. 1. máje P 

12629/5-5530 městský dům čp.143 nám. 1. máje P 

12630/5-5531 městský dům čp.144 nám. 1. máje P 

34870/5-4323 venkovský dům čp.200 Nádražní S 

33041/5-4327 venkovský dům čp.201 Nádražní S 

16887/5-4324 venkovský dům čp.202 Nádražní S 

12631/5-5528 městský dům čp.251 nám. 1. máje P 

16171/5-4329 městský dům - býv. hotel Koruna čp.326 Liberecká S 

12617/5-5536 spořitelna - bývalá čp.407 Trupišova P 

52143/5-5943 oděvní továrna čp.418 Andělohorská P 

S - zapsáno do státního seznamu před r. 1988 

P- prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury 

Všechny výše uvedené památky jsou značně vzdáleny od zájmového území. Nejblíže areálu 

obalovny je kaplička v Bedřichově (cca 600 m JV směrem), zřícenina hradu Hamrštejn (cca 1,7 km JZ 

směrem) a městský dům - býv. hotel Koruna v Liberecké ulici č.p. 326 (cca 1,7 km S směrem).  

Území s archeologickými nálezy 

Co se týká území s archeologickými nálezy (ÚAN), leží areál obalovny v ÚAN III (území, na 

němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu 

nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito 

člověkem, existuje 50 % pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů; jde o veškeré ostatní 

území státu mimo UAN I, II a IV.). V okolí areálu se dále nachází lokální naleziště patřící do ÚAN I 

(území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů) a 

ÚAN II (území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité 

indicie mu nasvědčují nebo byl prokázán zatím jen nespolehlivě; pravděpodobnost výskytu 

archeologických nálezů 51-100%). Dle Státního archeologického seznamu jsou v širším zájmovém 

území registrovány 2 významné archeologické lokality -  Hamrštejn a Haléřova tvrz.  Lokalizace ÚAN 

I a II a významných archeologických lokalit je zřejmá z následující situace. 
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Stav území v roce 1954 je znázorněn na následujícím leteckém snímku z roku 1954 

(promítnuta stávající I/35) podle portálu cenia.  
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C.1.4. Území hustě zalidněná 

Lokalizace areálu obalovny je zřejmá ze situací v příloze 1. Areál firmy Liberecká obalovna, 

s.r.o. se nachází SZ od centra Liberce, na rozhraní k.ú. Machnín (město Liberec) a k.ú. Chrastava I 

(město Chrastava). Machnín je XXXIII. místní částí města Liberce. Katastrální území Machnín 

zahrnuje kromě ní ještě místní části XXXIV-Bedřichovka a XXXV-Karlov pod Ještědem a osadu 

Hamrštejn (německy Hammerstein). Severozápadní část Machnína (tj. na sever od řeky v okolí kostela 

a hřbitova) se označuje jako Nová čtvrť. 

Areál obalovny je situovaný mezi komunikacemi  I/35 (ulice Novoborská) a III/27250 (ulice 

Hrádecká). Nejbližší obytný objekt je Liberci, v místní části  XXXIV-Bedřichovka, v ulici Vítkovská 

č.p. 2. Od areálu obalovny je vzdálen cca 270 m západním směrem. V místní části XXXIII Machnín je 

nejbližší obytný objekt v ulici Hrádecká č.p. 176. Od areálu obalovny je vzdálen cca 400 m jižním 

směrem. V Chrastavě je nejbližší obytný objekt v ulici Liberecká č.p. 561.  Od areálu obalovny je 

vzdálen cca 700 m severním směrem. 

Statistické údaje (podle portálu mesta.obce.cz/):  

 Liberec Chrastava 

ZUJ: 563889 564117 

ID obce: 8203 5384 

Statut: město  město 

Počet částí: 33 6 

Katastrální výměra: 10 612 ha 2 746 ha 

Počet obyvatel: 100 721 5 878 

Z toho v produkt. věku: 62 620 3 100 

Průměrný věk: 40,6 35,8 

Pošta: Ano Ano 

Škola:  Ano Ano 

Zdravotnické zařízení: Ano Ano 

Policie: Ano Ano 

Kanalizace (ČOV): Ano Ano 

Vodovod: Ano Ano 

Plynofikace: Ano Ano 

Podle údajů Českého statistického úřadu bylo k 1. 1. 2016 v Liberci 103 288 obyvatel a 

v Chrastavě 6 198 obyvatel. Machnín měl v roce 1980, kdy byl připojen k Liberci jako 33. čtvrť, 1 353 

obyvatel. Roku 1991 měl Machnín 926 obyvatel. 

 

C.1.5. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní 

poměry v dotčeném území 

Dle systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) jsou na k.ú. Machnín evidovány tyto 

lokality:  

Název Machnín - obalovna drtě Skládka Chrastava 

Identifikátor 820364 5384011 

Pozice (JTSK) X: 969571 970881 

Pozice (JTSK) Y: 692699 692583 

Existence analýzy rizik: Ne Ne 

Stupeň poznání: předběžný neprozkoumáno 

Typ lokality  skládka TKO 

Plocha lokality: do 100 m2 - 

http://mesta.obce.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/1991
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Název Machnín - obalovna drtě Skládka Chrastava 

Charakteristika lokality 

Jedná se o současně provozovanou 

obalovnu z roku 1996. Původní z 

roku 1970 byla odstraněna a místo ní 

vybudována nová cca posunutá o 20 

m. Inventarizace SEZ  - s možným 

výskytem POPs 2009. 

neuvedeno 

od areálu obalovny vzdálena cca 1 

km J směrem 

Další doporučený postup  dosud nehodnoceno  

K obalovně je v SEKM uvedeno, že na základě dostupných informací se jedná o nově 

vybudovanou obalovnu, při jejíž výstavbě došlo k odtěžení zemin - provozovatelem. Odtěžená zemina 

byla in-situ biodegradována a poté odvezena na uložiště.  
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném 

území  

C.2.1. Ovzduší a klima 

Klimatické podmínky 

Klimatické podmínky jsou dány především geografickou polohou lokality, zejména 

nadmořskou výškou a geografickou situací. Podle Quittovy klasifikace spadá zájmové území do mírně 

teplé klimatické oblasti  MT4. Tato oblast je charakterizována takto: 

oblast MT4 

počet letních dnů  20 - 30 

počet dnů s průměrnou teplotou > 10°C 140 - 160 

počet mrazových dnů 110 - 130 

počet ledových dnů 40 - 50 

průměrná teplota v lednu v °C  - 2 až - 3 

průměrná teplota v dubnu v °C 6 - 7 

průměrná teplota v červenci v °C 16 - 17 

průměrná teplota v říjnu v °C 6 - 7 

průměrný počet dnů se srážkami > 1mm 110 - 120 

srážkový úhrn ve vegetačním období v mm 350 - 450 

srážkový úhrn v zimním období v mm 250 - 300 

počet dnů se sněhovou přikrývkou 60 - 80 

počet dnů zamračených 150 - 160 

počet dnů jasných 50 - 60 

 

Klimatické charakteristiky jsou sledovány na stanici Liberec (402 m n. m.) - viz následující 

tabulky. 

Průměrné teploty vzduchu (ve °C za období 1931 - 1960) 

Stanice I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

Liberec -2,9 -2,3 1,8 7,0 12,2 15,5 17,2 16,3 12,8 7,6 3,1 -0,9 7,3 

Průměrný úhrn srážek (v mm za období 1931 - 1960) 

Stanice I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

Librec 71 66 52 60 84 96 115 108 69 74 68 66 929 

 

Dle mapy „Normály ročních srážkových úhrnů 1961 - 1990“ zveřejněné na internetových 

stránkách ČHNMÚ je zájmové území v oblasti se srážkami 501 - 600 mm. 

Dle mapy dlouhodobých průměrů ročních teplot a úhrnů srážek za období 1961 - 1990 

prezentované na internetových stránkách ČHMÚ je v zájmovém území průměrná roční teplota 6 - 7 C 

a roční úhrn srážek 700 - 800 mm. 

Dále uvádíme pro zájmovou lokalitu údaje z Atlasu podnebí Česka (průměr za období 1961 - 

2000): 

- průměrná roční teplota vzduchu: 7 - 8 C 

- průměrná teplota vzduchu - jaro: 7 - 8 C 

- průměrná teplota vzduchu - podzim: 7 - 8 C 
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- průměrná teplota vzduchu - léto: 13 - 14 C 

- průměrná teplota vzduchu - zima: -2 - (- 1) C 

- průměrný roční úhrn srážek: 800 - 1000 mm 

- průměrný sezonní úhrn srážek - jaro: 150 - 200 mm 

- průměrný sezonní úhrn srážek - podzim: 150 - 200 mm 

- průměrný sezonní úhrn srážek - léto: 250 - 300 mm 

- průměrný sezonní úhrn srážek - zima: 150 - 200 mm 

- průměrný sezonní počet dní se sněžením:  60 - 70 dní 

- průměrný sezonní počet dní se sněhovou pokrývkou: 60 - 80 dní 

- průměr sezonních maxim výšky sněhové pokrývky: 30 - 50 cm 

- průměrný roční úhrn doby trvání slunečního svitu: 1 400 - 1 500 hodin  

- průměrná roční rychlost větru: 3,0 - 4,0 m.s-1 

Dále je uvedena větrná růžice pro danou lokalitu zpracovaná ČHMÚ pro období 2011 - 2015. 

Parametry této růžice jsou prezentovány v následujícím grafu a v tabulce s rozdělením podle 

jednotlivých tříd rychlosti a stability. 
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Kvalita ovzduší 

Obalovna dle stávající legislativy představuje vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování 

ovzduší. Významným zdrojem znečišťování ovzduší v zájmovém území je liniový zdroj - komunikace 

I. třídy č. 35 Liberec - Zittau.  

Dle přílohy č. 15 vyhlášky 415/2012 Sb. se při hodnocení stávající úrovně znečištění 

v rozptylových studiích vychází z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km. Tyto mapy 

obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého průměru koncentrace pro všechny znečišťující látky za 

předchozích 5 kalendářních let, které mají stanovený roční imisní limit. Mapy zveřejňuje ministerstvo 

životního prostředí na internetových stránkách (prostřednictvím ČHMÚ).  

Údaje o klouzavém průměru koncentrací za předchozích 5 kalendářních let (2011 - 2015) 

v širším zájmovém území jsou uvedeny v následující tabulce.  

znečišťující látka - průměrování limit dle přílohy č. 1 

k zákonu 201/2012 Sb. 

hodnoty 

odečtené z map 

g/m3 g/m3 

PM10 - roční průměrná koncentrace  40 18,2 - 23,1 

PM10 - 36. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné 

koncentrace v kalendářním roce  

50 32,6 - 41,1 

PM2,5 - roční průměrná koncentrace 25*) 14,3 - 18,6 

SO2 - 4. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace 

v kalendářním roce 

125 16,8 - 22,2 

NO2 - roční průměrná koncentrace 40 10,3 - 18,6 

benzen - roční průměrná koncentrace 5 0,9 - 1,3 

 ng/m3 ng/m3 

benzo(a)pyren - roční průměrná koncentrace 1 0,39 - 0,83 

*) od 1.1.2020 - 20 g/m3 

Toto je dokumentováno na následujících situacích (areál obalovny vyznačen červeným 

bodem): 
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PM10 - roční průměr (µg/m3) PM10 36. - nejvyšší 24hod. koncentrace (µg/m3) 

  

PM2,5 - roční průměr (µg/m3) SO2 - 4. nejvyšší 24hod. koncentrace (µg/m3) 
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NO2 - roční průměr (µg/m3) benzen - roční průměr (µg/m3) 

 

 

benzo(a)pyren - roční průměr (ng/m3) 
 

Z výše uvedeného je zřejmé, že v území nejsou překračovány imisní limity pro výše uvedené 

znečišťující látky. Podrobnější údaje o kvalitě ovzduší jsou uvedeny v rozptylové studii - příloha 3.  

 

C.2.2. Voda 

Areál obalovny se nenachází v žádné z chráněných oblastí přirozené akumulace vod 

(CHOPAV). Nejblíže záměru je CHOPAV Jizerské hory (cca 3,6 km V směrem). 

Povrchové vody 

Areál obalovny leží v povodí Jeřice (č. hydrologického pořadí 2-04-07-032). Jeřice (německy 

Görsbach) je pravostranný přítok Lužické Nisy odvodňující značnou část západních Jizerských hor. 

Délka toku činí 19,4 km, plocha povodí měří 78,05 km².  Jeřice pramení v horské úžlabině na 

jihovýchodním svahu Poledníku v nadmořské výšce 815 m. Vlévá se do Lužické Nisy v Chrastavě v 

nadmořské výšce 300 m. Jeřice bývala nazývána také Mníšecký, Panský, Kamenný, Chrastavský a 
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Vodopádový potok. Říčka je v celém toku pstruhová, v horní části má bystřinný charakter s drobnými 

vodopády. Dle geoportálu lososové vody.  

Areál obalovny je odvodňován do občasné bezejmenné vodoteče, která protéká podél jižní 

hranice areálu obalovny a je levostranným přítokem Jílového potoka. Jílový potok pramení na louce 

východně od Bedřichovky. Vlastní pramen je ještě asi o 30 m výš. Mezi oběma místy teče potok 

schovaný v trubce. Asi po 300 m napájí pěkný romantický rybníček vedle kapličky a teče dál do 

Chrastavy, kde před náměstím mizí do podzemí a poté se vlévá do Jeřice. 

Výřez vodohospodářské mapy (HEIS) je uveden následující situaci:  

 

Správcem toku Jeřice i bezejmenné vodoteče je Povodí Labe, státní podnik. Dle přílohy č. 1 k 

vyhlášce č. 178/2012 Sb. je Jeřice významným vodním tokem v km 0,00 - 16,4 .  

Areál obalovny neleží v záplavovém území. Bezejmenná vodoteč toto území nemá stanoveno 

a záplavové území Ježice je mimo areál obalovny.  

  

Podzemní vody 

Podle přílohy č. 6 k vyhlášce MZe č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajónů a 

útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů 

zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod se zájmové území nachází v hydrogeologickém rajónu 

6413 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy (základní vrstva útvaru podzemních vod). 
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Zdroje pitné vody 

Areál obalovny neleží v ochranném pásmu vodního zdroje. Cca 800 m V - JV směrem je 

vyhlášeno ochranné pásmo zdroje Bedřichovka a cca 900 m V směrem ochranné pásmo zdroje 

Chrastava – viz následující situace.  

 

V areálu obalovny je studna využívaná jako zdroj užitkové vody.  

 

C.2.3. Půda 

Záměr se nachází v průmyslovém areálu na pozemcích označených jako ostatní plocha 

případně zastavěná plocha a nádvoří.  V sousedství areálu obalovny se nacházejí pozemky využívané 

k zemědělským účelům. Jižně od areálu jsou zařazeny do BPEJ 7.43.10, 7.44.10 a 7.44.00, západně od 

areálu do BPEJ 7.43.10, 7.78.69 a 7.43.10 a severně od areálu do BPEJ 7.46.00, 7.46.10 a 7.47.10. 

Popis těchto BPEJ (bonitovaných půdně ekologických jednotek) je uveden dále.   

Charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) je dána vyhláškou 

327/1998 Sb., ve znění vyhlášky 546/2002 Sb. BPEJ je charakterizovaná klimatickým regionem, 

hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní 

půdní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku.  

Třídy ochrany zemědělského půdního fondu jsou dány vyhláškou 48/2011 Sb.: 

BPEJ třída ochrany BPEJ třída ochrany BPEJ třída ochrany 

7.43.10 II 7.44.00 II 7.46.00 II 

7.44.10 II 7.78.69 V 7.46.10 I 

7.47.10 II     

 

Nejbližší pozemky určené k plnění funkcí lesa se nacházejí severně od areálu obalovny po 

obou stranách komunikace I/35. V ÚP Chrastavy je v koncepci rozvoje města uvedeno, že má být 
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změněna kategorie lesů v okolí vodní nádrže Oko poblíž obalovny ze současného lesa hospodářského 

zařazením do lesa zvláštního určení, lesů příměstských a se zvýšenou rekreační funkcí. 

 

C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Geomorfologie 

Z hlediska geomorfologie leží zájmové území v systému Hercynském, v subsystému 

Hercynská pohoří, provincii Česká vysočina, subprovincii Krkonošsko-jesenická soustava, oblasti 

Krkonošské, celku Žitavská pánev, podcelku Liberecká kotlina, okrsku Vratislavická kotlina. 

Západním směrem se táhne Ještědský hřbet.   

 
Geologické podmínky 

Regionální zařazení: 

Soustava: český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity 

Oblast: kvartér  

Chronostratigrafie: 

Eratém: kenozoikum 

Útvar: Kvartér 

Oddělení: pleistocén  

Suboddělení: pleistocén svrchní 

Hornina:  

Typ horniny: sediment nezpevněný 

Hornina: spraš, sprašová hlína 

Popis: spraš a sprašová hlína 

Minerální složení: křemen + příměsi + CaCO3 

Textura: celistvá 

Barva: okrová 

Geneze: eolická 

 
Hydrogeologie 

Zájmové území se nachází v hydrogeologickém rajónu 6413 Krystalinikum Jizerských hor v 

povodí Lužické Nisy (základní vrstva útvaru podzemních vod) dle vyhlášky 5/2011 Sb. v platném 

znění: 

Číslo útvaru 

podzemních 

vod 

Název útvaru 

podzemních vod 

Pozice útvaru 

podzemních vod 

Příslušný 

hydrogeologický 

rajon 

Název příslušného 

hydrogeologického 

rajonu 

64130 

Krystalinikum 

Jizerských hor v 

povodí Lužické Nisy 

základní 6413 

Krystalinikum 

Jizerských hor v 

povodí Lužické Nisy 

 
Surovinové zdroje 

V zájmovém území ani v jeho bezprostředním okolí nejsou vyhlášena chráněná ložisková 

území ani dobývací prostory. Nejblíže záměru je chráněné ložiskové území Kryštofovo údolí (dolomit, 

vápenec) cca 2,5 km JZ směrem.   



Část C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 

 57 

Poddolované území - západně od zájmového území - Chrastava-Andělská Hora - Měděná ruda 

- Polymetalické rudy. 

 

Seizmicita 

Dle dříve platné ČSN 73 0036 změna 2 (seismická zatížení staveb), spadá území do oblasti 

makroseizmické intenzity 6 stupně (v ČR se vyskytují makroseizmické intenzity 5, 6 a 7 stupňů). 

Česká republika byla dle dříve platné ČSN P ENV 1998-1-1 rozdělena do seizmických zón dle hodnot 

efektivního špičkového zrychlení (tzv. návrhové zrychlení podloží). Nejvyšších hodnot je dosahováno 

v zóně A (ostravsko) s efektivním špičkovým zrychlením 0,085 g a nejnižších hodnot v zóně H s 

efektivním špičkovým zrychlením 0,015 g. Zájmové území patří do zóny F, ve které je hodnota 

efektivního špičkového zrychlení 0,030 g. 

Dle Národní přílohy Eurokódu 8 - část 1 je v okrese Liberec referenční zrychlení základové 

půdy 0,06 - 0,08 g. Jedná se o tedy o oblast s malou seizmicitou (zrychlení 0,04 až 0,08 g)  kde lze 

seizmicitu řešit zjednodušeně. 

 

C.2.5. Fauna, flóra a ekosystémy 

Z biogeografického hlediska je hodnocené území součástí oblasti kontinentální, 

biogeografické provincie hercynská, bioregion Žitavský. 

Potenciální přirozená vegetace: Bučina s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-

Fagetum)  

Vzhledem k tomu, že záměr výměny obalovací soupravy je situován ve stávajícím oploceném 

areálu, ve kterém je většina ploch zpevněná, nebylo provedeno biologické hodnocení lokality. Ve 

vlastní zájmové lokalitě se jedná o zastavěné a zpevněné plochy - výskyt přirozených společenstev lze 

vyloučit. 

 

C.2.6. Krajina 

Areál obalovny se nachází na severozápadním okraji města Liberec a částečně v jižní části 

Chrastavy, ve směru od Machnína a Bedřichovky na mírné vyvýšenině. Z jihu je pohledově cloněn 

vzrostlou zelení podél jižní části areálu.   

Širší zájmové území je využíváno k bydlení (Bedřichovka a Machnín), k zemědělským 

účelům a částečně k turistice - ulicí Hrádecká je vedena cyklostezka č. 14 Odra -Nisa.   

 

C.2.7. Hmotný majetek 

Pozemky, na kterých má být záměr realizován, jsou v majetku  oznamovatele - firmy 

Liberecká obalovna, s.r.o. 

 

C.2.8. Ostatní charakteristiky životního prostředí  

Hluk 

Dle Strategického hlukového mapování ČR - hlukové mapy Aglomerace Liberec 2012 

(zveřejněno na stránkách Ministerstva zdravotnictví) je v areálu obalovny dosahováno v denní době 

hodnot 55 - 70 dB.  
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Doprava 

Areál obalovny je situovaný mezi komunikacemi  I/35 (ulice Novoborská) a III/27250 (ulice 

Hrádecká). Z obalovny se vyjíždí na III/27250 s nájezdem na I/35. 

Výsledky sčítání frekvence dopravy na silnici I/35 v roce 2010: 

silnice Úsek  TV O M SV Začátek  Konec 

35 4-0260* 2 661 14 297 125 17 083 Chrastava, x s 592  x s 27250  

35 4-0250 2 661  14 297  125  17 083  x s 27250  vyús.27247, Svárov  

35 4-0251 2 663 16 401 90 19 154 vyús.27247, Svárov  Liberec, vyús.13  
* - přebíraný úsek 

TV - nákladní vozidla   O - osobní auta 

M - jednostopá vozidla  SV - suma vozidel 

 

Silnice I/35 je česká silnice I. třídy patřící k páteřním celostátním silničním tahům. Se svými 

333,093 km je druhou nejdelší českou silnicí I. třídy, prochází šesti kraji a třemi krajskými městy, je 

po ní téměř v celé délce vedena evropská silnice E442. 

Původně byla naplánována (její střední úsek) v 18. století jako spojnice mezi 

královéhradeckou a olomouckou pevností. Do roku 1997 končila ve Valašském Meziříčí, po zkrácení 

silnice I/18 ji v úseku odsud ke hranici se Slovenskem nahradila. Dříve také přicházela do Liberce od 

hraničního přechodu Habartice–Zawidów (přes Frýdlant) – dnes úsek silnice I/13. 

Po dokončení dálnice D11 a zkrácení silnice I/11 (úsek Poděbrady - Hradec Králové se 

degraduje na II/611) se stane I/35 nejdelší silnicí I. třídy v ČR. 

D35 (dříve R35) je dálnice plánovaná mezi městy Liberec a Lipník nad Bečvou, kde naváže na 

dálnici D1. Po dokončení měla být 2. nejdelší dálnicí v Česku. Měla by se spolu s dálnicí D11 stát 

alternativní trasou k přetížené dálnici D1. 

Úsek Liberec – Turnov a úsek Mohelnice – Olomouc – Lipník nad Bečvou byl vystavěn v 

kategorii rychlostní silnice (D35) Od 1.1.2016 se stal úsek Liberec – Turnov silnicí 1. třídy a úsek 

Mohelnice – Olomouc – Lipník nad Bečvou byl povýšen na dálnici. Další hotovou částí D35 je úsek 

Sedlice – Opatovice nad Labem, který však na stávající silnici I/35 nenavazuje a slouží jako spojnice 

mezi dálnicí D11 a silnicí I/37. 

 

Územní plánování 

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje byly (vydané dne 21. 12. 2011. Dle těchto ZÚR 

se areál obalovny nachází v rozvojové oblasti nadmístního významu v zóně s přednostním 

umisťováním ekonomických aktivit. 

Liberec má schválený územní plán z roku 2002, který byl několikrát změněn (poslední změna 

má označení 71 A). Dle tohoto územního plánu se areál obalovny nachází v ploše VP - plochy 

pracovních aktivit - plochy průmyslové výroby, průmyslové areály - zóny (stávající). 

Chrastava má schválený územní plán z roku 2014. Dle tohoto územního plánu se areál 

obalovny nachází v ploše E - plochy výroby a skladování. 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Mohelnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lipn%C3%ADk_nad_Be%C4%8Dvou
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sedlice_%28Praska%C4%8Dka%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opatovice_nad_Labem
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1lnice_D11
https://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_I/37
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C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z 

hlediska jeho únosného zatížení 

Areál obalovny se nachází v průmyslové zóně na rozhraní Liberce (k.ú. Machnín) a Chrastavy, 

mezi komunikacemi  I/35 (ulice Novoborská) a III/27250 (ulice Hrádecká).  Pro výrobu obalovaných 

živičných směsí slouží areál již od 70. let minulého století. 

Silnice I/25 představuje významnou dopravní tepnu s vysokou frekvencí motorových vozidel. 

Dle systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) je areál obalovny evidován jako 

lokalita s možnou kontaminací. Není však známo, že by dříve v obalovně byly používány teplonosná 

media s obsahem POPs. 

Kvalitu ovzduší lze charakterizovat pomocí map pětiletých průměrů konstruovaných v síti 1 x 

1 km. Tyto mapy obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého průměru koncentrace pro všechny 

znečišťující látky za předchozích 5 kalendářních let, které mají stanovený roční imisní limit. Mapy 

zveřejňuje ministerstvo na internetových stránkách (prostřednictvím ČHMÚ). Dle pětiletých průměrů 

2011 - 2015 nejsou v zájmovém území překračovány imisní limity pro znečišťující látky, pro které 

jsou uvedeném mapy zveřejňovány. 

V blízkosti záměru se nenachází žádná ptačí oblast, evropsky významná lokalita ani žádná 

zvláště chráněná území přírody a přírodní parky. Severně od areálu obalovny je vymezen regionální 

biokoridor.   

Širší okolí areálu obalovny je využíváno k intenzivnímu zemědělskému hospodaření. Širší 

území i k rekreačním a sportovním účelům (např. Golf Machnín) 
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ČÁST  D 

 KOMPLEXNÍ  CHARAKTERISTIKA  A  HODNOCENÍ  

VLIVŮ  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  ŽIVOTNÍ  

PROSTŘEDÍ 

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a 

životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

Předmětem záměru je výměna stávající obalovací soupravy za novou s vyšším hodinovým 

výkonem při zachování maximální produkce obalované živičné směsi, použití dalšího paliva pro sušící 

buben mimo stávajícího zemního plynu a náhrada stávající kotelny ohřevu živic za ohřev elektro.  

Nejbližší obytné objekty jsou od obalovny Machnín vzdáleny. 

obec 
ulice, č. p. 

vzdálenost od areálu obalovny 

m 

Liberec - místní část XXXIV Bedřichovka Vítkovská č. p. 2 270 

Liberec - místní část XXXIII Machnín  Hrádecká č. p. 176 405 

Chrastava Liberecká č. p. 561 720 

Rozboru očekávané situace z hlediska vlivů na obyvatelstvo jsou věnovány následující 

odstavce. 

Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní prostředí. 

Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit v poklesu odolnosti 

organismu. 

Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému 

životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj antropogenních aktivit, 

kvality životního prostředí a kvality života a zdraví. 

Hodnocení rizika se zabývá identifikací rizika, kvalitativní i kvantitativní charakterizací rizika, 

tj. komparací rizika. Hodnocení rizika je jedním ze základních vstupů do procesu řízení rizika, jehož 

cílem je navržení a přijetí takových opatření a přístupů, která by snížila rizika na únosnou míru, 

respektive je udržela na únosné míře. 

 Mezi zdravotní problematiku záměru (kterou je účelné v rámci posuzovaného záměru 

posoudit), včetně dopravy spojené s realizací, je možno zahrnout: 

 pracovní prostředí 

 ovzduší 

 hluk 

 radiační zátěž 

 znečištění ovzduší 

 tuhými znečišťujícími látkami  

 plynnými emisemi 

 hluková zátěž 

 práce s rizikovými látkami 

 znečištění vody a půdy 
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 havarijní stavy 

Vlastní realizace záměru není příliš náročná. Jedná o umístění sila hnědouhelného prachu ve 

stávajícím objektu, výměnu hořáku sušícího bubnu obalovny a změna ohřevu živic (místo plynového 

kotle elektroohřev).  

Pracovní prostředí 

Ovzduší 

Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci jsou dány nařízením vlády č. 361/2007 Sb. 

v platném znění.  

Rizikové faktory jsou zde členěny na: 

- rizikové faktory vznikající v důsledku nepříznivých mikroklimatických podmínek (zátěž 

teplem a zátěž chladem) 

- chemické faktory (chemické faktory obecně, olovo, chemické karcinogeny, mutageny, látky 

toxické pro reprodukci, pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity a azbest 

- biologické činitele (mikroorganismy, buněčné kultury a endoparaziti, kteří mohou vyvolat 

infekční onemocnění a alergické nebo toxické projevy v živém organismu) 

- fyzická zátěž (celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž, pracovní polohy a ruční 

manipulace s břemeny) 

Třídy práce a hodnoty související s rizikovými faktory, které jsou důsledkem nepříznivých 

mikroklimatických podmínek, jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Seznam chemických 

látek a jejich přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) jsou 

upraveny v příloze č. 2 části A. Seznamy prachů a jejich přípustné expoziční limity jsou upraveny 

v příloze č. 3 části A tabulkách č. 1 - 5 k tomuto nařízení. 

Dle § 9 odst. 2 nař. vl. č. 361/2007 Sb. v platném znění, koncentrace chemické látky nebo 

prachu v pracovním ovzduší, jejímž zdrojem není technologický proces, nesmí překročit 1/3 jejich 

přípustných expozičních limitů. 

V následující tabulce jsou uvedeny přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné 

koncentrace chemických látek, které dle záměru připadají v úvahu (z přílohy č. 2 část A nař. vl. č. 

361/2007 Sb. ve znění vyhlášky 9/2013 Sb. ) - NOx, SO2, CO, benzen,  benzo(a)pyren z práce 

mechanizmů v areálu včetně související dopravy. Dále je uvedena problematika týkající se TZL. 

Tabulka 1: Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť 

škodlivina číslo CAS 
PEL NPK-P 

poznámky 
mg/m3 

SO2 7446-09-5 1,5 5 I 

CO 630-08-0 30 150 P 

NO 10102-43-9 10 15 I 
CAS - registrační číslo látky používané v Chemical Abstracts 

PEL - přípustné expoziční limity 

NPK-P - nejvyšší přípustní koncentrace 

P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky 

I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži 

PEL - přípustné expoziční limity jsou celosměnové časově vážené průměry koncentrace plynů, 

par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž mohou být vystaveni zaměstnanci při osmihodinové 

pracovní době (§5 a násl. zákoníku práce), aniž by u nich došlo i při celoživotní expozici k poškození 

zdraví, k ohrožení jejich pracovní schopnosti a výkonnosti. Výkyvy koncentrace chemické látky nad 

hodnotu přípustného expozičního limitu až do hodnoty nejvyšší přípustné koncentrace musí být 
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v průběhu směny kompenzovány jejím poklesem tak, aby nebyla hodnota přípustného expozičního 

limitu překročena.  

NPK-P - nejvyšší přípustné koncentrace v ovzduší pracovišť jsou koncentrace látek, kterým 

nesmí být zaměstnanec v žádném časovém úseku pracovní směny vystaven. S ohledem na možnosti 

chemické analýzy lze při hodnocení pracovního prostředí porovnávat s nejvyšší přípustnou 

koncentrací dané chemické látky časově vážený průměr koncentrací této chemické látky po dobu 

nejvýše 10 minut. 

Zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek mohou být mimo vlastní technologii obalovny 

dopravní prostředky a případně sekundární prašnost. V příloze 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. jsou 

uvedeny přípustné expoziční limity pro prach. V této příloze se přípustný expoziční limit pro celkovou 

koncentraci (vdechovanou frakci) prachu označuje PELc, pro respirabilní frakci prachu PELr. 

Vdechovatelnou frakcí prachu se rozumí soubor částic polétavého prachu, které mohou být vdechnuty 

nosem nebo ústy. Respirabilní frakcí se rozumí hmotností frakce vdechnutých částic, které pronikají 

do té části dýchacích cest, kde není řasinkový epitel, a do plicních sklípků. Pro horninové prachy je 

stanoven PELr 2,0 mg/m3 při obsahu fibrogenní složky Fr  5 %, 10/Fr mg/m3 při obsahu fibrogenní 

složky Fr  5 % a PELc 10 mg/m3. Fibrogenní složkou v tomto případě je křemen. 

Hluk 

Hodnocení hlukové zátěže je nezbytné realizovat proto, že hluk není o nic méně nebezpečný 

než znečišťování ovzduší, vody nebo půdy. Lze definovat specifické i nespecifické důsledky 

dopravního hluku na zdraví obyvatel. Mezi základní se uvádějí: 

 akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným ireverzibilním 

poškozením sluchu 

 funkční poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu s projevy současného 

posunu sluchového prahu 

 funkční poruchu vnímání s projevy zhoršeného rozlišování zvukových signálů 

 funkční poruchu útlumu, projevující se zvýšenou náchylností k poruchám spánkového 

cyklu 

 funkční poruchu regulačních a zejména negativních vegetativních fenoménů s projevy 

v oblasti zažívacího systému; hluková hladina 65 dB (A) je hranicí, od které je u 

zdravých osob ovlivňován vegetativní nervový systém 

 funkční poruchu motorických a psychomotorických funkcí, která má důsledky i v oblasti 

pracovního výkonu 

 funkční poruchu emocionální rovnováhy a projevy subjektivního obtěžování 

Dříve než lze zaznamenat chorobné změny, projevuje se snížení produktivity práce při zvýšení 

hladiny hluku o 1 dB nad 75 dB o 1 %, nad 85 dB o 2 %. 

Hygienické imisní limity hluku a vibrací stanoví nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hygienický limit pro osmihodinovou pracovní dobu 

ustáleného a proměnného hluku při práci (§ 3 odst. 1) vyjádřený:  

a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB  

b) expozicí zvuku A EA,8h se rovná 3640 Pa2s, 

pokud není dále stanoveno jinak.  

Podle dostupných měření v obalovnách živičných směsí jsou hygienické limity plněny. 

Realizací záměru nelze předpokládat změnu.  

V obalovně Machnín bylo provedeno Měření hluku v pracovním prostředí - ZÚ Ústí nad 

Labem – pracoviště Liberec - v roce 2014 - obsluha obalovací linky  -  zjištěno - 78 dB - splňuje 

hygienické limity. 
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Vibrace 

 Vibracím v obalovně může být vystavena obsluha kolového nakladače. Dodržování 

legislativních předpisů musí garantovat výrobce příslušného zařízení. Nově dodávané kolové 

nakladače splňují hygienické limity dané příslušnými legislativními předpisy. U starších zařízení jsou 

většinou prováděna měření.  

 Vlastní technologie není zdrojem vibrací.  

Životní prostředí 

Ovzduší  

Emise znečišťujících látek - realizací záměru nedochází k významným změnám emisí do 

ovzduší, jak je dokumentováno v oznámení v kap. B.III.1. 

Dle přílohy 15 k vyhlášce 415/2012 se při hodnocení stávající úrovně znečištění vychází 

z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km. Tyto mapy obsahují v každém čtverci 

hodnotu klouzavého průměru koncentrace za předchozích kalendářních 5 let. Mapy zveřejňuje 

Ministerstvo životního prostředí na internetových stránkách (prostřednictvím ČHMÚ). Stávající 

úroveň kvality ovzduší v příslušném čtverci 1 x 1 km je dokumentována v kapitole C.2.1. Je zřejmé, 

že z hlediska sledovaných škodlivin nejsou v zájmovém území záměru překračovány platné imisní 

limity dle zák. 201/2012 Sb.  

Pro posuzovaný záměr byla zpracována rozptylová studie (příloha 3, která se zabývá těmito 

hodnocenými znečišťujícími látkami: tuhé znečišťující látky jako frakce PM10 a PM2,5, NO2, SO2, CO. 

Rozptylová studie byla zpracována v jedné variantě: 

 vstupy do rozptylové studie na úrovni hodnot uvedených v kapitole B.III.1. oznámení 

Výpočtová oblast je definována jako obdélníkové území o rozměrech 2 900 x 3 000 m.  Toto 

území bylo vymezeno v závislosti na parametrech zdroje, konfiguraci terénu, parametrech větrné 

růžice a rozmístění obytných objektů. Pro účely výpočtu byla zkoumaná oblast rozdělena na síť 

s krokem 100 m ve směru obou os. Ve směru osy X, která míří k východu, je oblast dlouhá 2 900 m, 

což odpovídá 30 bodům. Ve směru osy Y, která míří k severu, je oblast dlouhá 3 000 m, což odpovídá 

31 bodům. Charakteristiky znečištění ovzduší jsou tedy počítány v síti 30 x 31 výpočtových bodů, 

celkem tedy pro 930 výpočtových bodů.  

Kromě výpočtové sítě je vyhodnocení provedeno i pro nejbližší objekty obytné zástavby. 

Záměr se nachází na rozhraní čtverců číslo 498630 a 499630. Jako další výpočtové body byly zvoleny 

středy těchto čtverců a dvou okolních čtverců. 

V rozptylové studii byly posuzovány příspěvky ke kvalitě ovzduší při využívání záměru. 

V následující tabulce uveden souhrn znečišťujících látek uvažovaných ve výpočtu a jejich 

vypočtených charakteristik. 

Polutant Hodnocená charakteristika Jednotky 

PM10 
průměrná roční koncentrace 

maximální denní koncentrace 
g.m-3 

PM2,5 průměrná roční koncentrace g.m-3 

NO2 

průměrná roční koncentrace 

maximální hodinová koncentrace 
g.m-3 

NOx průměrná roční koncentrace g.m-3 

CO maximální denní osmihodinový průměr g.m-3 
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Příspěvky k imisní zátěži záměrem: 

V následujících tabulkách je uveden souhrn znečišťujících látek uvažovaných ve výpočtu a 

jejich vypočtených charakteristik ve výpočtových bodech mimo síť (obytné objekty + střed 

příslušného čtverce 1 x 1 km): 

ref. bod obec ulice, č. p. čtverec 1 x 1 km 

1001 Liberec - místní část XXXIV Bedřichovka Vítkovská č. p. 2 498630  

1002 Liberec - místní část XXXIII Machnín  Hrádecká č. p. 176 499630 

1003 Chrastava Liberecká č. p. 561 498629 

   499629 
 

Příspěvky záměru dle rozptylové studie (změna proti stávajícímu stavu): 

body 

mimo 

výpočtov

ou síť 

suspendované částice NO2 

frakce PM10 μg.m-3 frakce PM2,5 μg.m-3 μg.m-3 

roční 

koncentrace 

maximální denní 

koncentrace 

roční koncentrace  roční 

koncentrace 

maximální 

hodinová 

koncentrace 

1001 0,000 -0,03 -0,0006 -0,001 -0,31 

1002 -0,001 -0,04 -0,001 -0,002 0,05 

1003 -0,002 -0,02 -0,001 -0,002 0,11 

498629 0,0000 0,12 0,0000 0,0000 0,86 

498630  -0,003 -0,04 -0,002 -0,004 0,10 

499629 -0,001 -0,03 -0,001 -0,002 0,10 

499630 -0,001 -0,15 0,000 -0,001 -0,80 

 

body 

mimo 

výpočtov

ou síť 

NOx SO2 CO 

μg.m-3 μg.m-3 μg.m-3 

roční 

koncentrace 

roční 

koncentrace 

max. denní 

koncentrace  

maximální 

hodinová 

koncentrace 

maximální denní 

osmihodinový 

průměr 

1001 -0,013 -0,003 0,39 2,3 -27,5 

1002 -0,026 -0,001 0,34 1,5 -36,2 

1003 -0,021 0,000 0,26 1,3 -18,8 

498630  -0,0005 0,0016 3,32 27,8 -49,5 

499630 -0,038 -0,004 0,26 1,1 -37,3 

498629 -0,020 0,001 0,33 1,4 -29,6 

499629 -0,010 0,001 -0,08 -3,6 -68,4 

Imisní limity dle zákona 201/2012 Sb. jsou uvedeny v rozptylové studii - příloha č. 3, stejně 

jako komentář k zjištěným výsledkům. Příspěvky, resp. jejich změna je velmi nízká. Podrobný rozbor 

problematiky je uveden v rozptylové studii.  

Hluk 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru 

a v chráněných venkovních prostorech staveb je dána nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V § 12 odst. 3 tohoto nařízení je stanovena jako 
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součet základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo 

podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení. Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném 

venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru dle přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 

272/2011 Sb.: 

Tabulka 2: Korekce hygienických limitů hluku dle NV č. 272/2011 Sb. 

Způsob využití území 
Korekce (dB) 

1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení 

včetně lázní 
-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní 0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní 

prostory 
0 +5 +10 +20 

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají 

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou 

hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB. 

1) Použije pro hluk z provozu stacionárních zdrojů hluku, hluk z veřejné produkce hudby, dále 

pro hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné 

práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladní vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. 

2) Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a 

drahách,  

3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy 

na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních 

komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy. 

4) Použije se v případě staré hlukové zátěž z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou 

účelových komunikací a drahách uvedených v bodu2) a 3).  Tato korekce zůstává zachována i 

po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah 

nebo rozšíření vozovek při výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při 

zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při kterém 

nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a pro 

krátkodobé objízdné trasy. 

Tato korekce se dále použije i v chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bytu 

v přístavbě nebo nástavbě stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu nebo 

v případě výstavby ojedinělého obytného nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby 

proluk, a výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů v rámci dostavby center 

obcí a jejich historických částí. 

V rámci předkládaného oznámení nebyla zpracována akustická studie s ohledem na vzdálenost 

nejbližšího chráněného prostoru staveb.  Realizací záměru bude instalovaná nová obalovací souprava 

s příznivějšími akustickými parametry, než obalovna stávající. Nelze reálně předpokládat negativní 

změnu akustické situace v okolí obalovny a překračování limitní hladiny hluku v denní době (v noční 

době není provozováno) dle nařízení vlády 272/2011 Sb. v platném znění, ve venkovním chráněném 

prostoru nejbližších chráněných objektů. 

 

Hodnocení vlivu záměru na zdraví obyvatel 

Metodické postupy hodnocení zdravotních rizik z kontaminace jednotlivých složek prostředí 

byly vypracované Agenturou pro ochranu životního prostředí USA (US EPA) a Světovou 

zdravotnickou organizací (WHO). Z nich vycházejí i metodické podklady pro hodnocení zdravotních 

rizik v České republice, jako je Manuál prevence v lékařské praxi díl VIII. Základy hodnocení 

zdravotních rizik, vydaný v roce 2000 Státním zdravotním ústavem Praha, Metodický pokyn MŽP pro 

analýzu rizik kontaminovaného území - Příloha č. 4 Principy hodnocení zdravotních rizik (Věstník 
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MŽP září 2005) a metodické materiály hygienické služby k hodnocení zdravotních rizik, např. 

autorizační návod AN/15/04 VERZE 2.  

Předmětem hodnocení zdravotních rizik na obyvatelstvo bývá vždy změna kvality ovzduší 

záměrem a hluk.  

Hodnocení vlivu záměru na zdraví obyvatel nebylo v rámci předkládaného oznámení 

prováděno autorizovanou osobou. Nejedná se o záměr, kde je hodnocení autorizovanou osobou dle 

zákona 100/2001 Sb. v platném znění povinné. 

Kvalita ovzduší 

Charakteristika relevantních polutantů 

Suspendované částice PM10 a PM2,5 

Suspendované částice PM ve vzduchu představují různorodou směs organických a 

anorganických částic kapalného nebo pevného skupenství, různé velikosti, složení a původu. Hlavní 

cestou expozice suspendovaných částic do organismu je inhalace a to jak ze zdrojů ve venkovním 

prostředí, tak ve vnitřním prostředí. Jejich nepříznivý účinek na lidské zdraví je závislý na velikosti 

částic, na jejich koncentraci, chemickém složení a na adsorpci dalších znečišťujících látek na jejich 

povrchu. Po inhalaci jsou větší částice zachyceny v horních partiích dýchacích cest, kdy se obvykle 

dostanou do trávicího traktu a cestu expozice zde představuje požití. Suspendované částice frakce 

PM10 (částice s aerodynamickým průměrem pod 10 m) se dostávají do dolních cest dýchacích a 

jemnější částice označované jako frakce PM2,5 (částice s aerodynamickým průměrem pod 2,5 m) 

pronikají až do plicních sklípků. Nedávné epidemiologické studie naznačily, že krátkodobé výkyvy 

suspendovaných částic v ovzduší jsou spojeny s nepříznivými zdravotními účinky již při velmi nízké 

úrovni expozice pod 100 μg/m3 a i dlouhodobé působení nízkých koncentrací suspendovaných částic 

má vliv na úmrtnost, zvýšený výskyt zánětů průdušek, snížení plicních funkcí. WHO uvádí, že 

z výsledků většiny epidemiologických studií prováděných na velkých populacích vyplývá, že nelze 

stanovit prahovou koncentraci pro suspendované částice PM, pod kterou by nebyly popisovány 

nepříznivé zdravotní účinky vzhledem k tomu, že se v populaci vyskytují citlivé skupiny populace 

jako děti, astmatici, lidé s chronickou bronchitidou a starší osoby především s onemocněním srdce a 

plic. 

V současné době jsou v České republice platné imisní limity stanovené v zákoně č.201/2012 

Sb. o ochraně ovzduší pro denní koncentrace PM10 50 g/m3 s přípustnou četností překročení 35x za 

kalendářní rok, pro průměrné roční koncentrace PM10 40 g/m3 a pro průměrné roční koncentrace 

PM2,5 25 g/m3 (20 g/m3 - od 1.1.2020).  

Oxid siřičitý 

Oxid siřičitý (CAS 7446-09-5) bezbarvý, štiplavě páchnoucí plyn. Oxid siřičitý je klasickou 

složkou znečištění ovzduší v důsledku činnosti člověka, zejména při spalování pevných fosilních 

paliv. Je to bezbarvý reaktivní dráždivý plyn, snadno rozpustný ve vodě. Prahová úroveň zápachu SO2 

je několik tisíc g/m3. V ovzduší je oxid siřičitý oxidován na oxid sírový rychlostí 0,5 až 10 % za 

hodinu. Ve vlhkém vzduchu se pak tvoří kyselina sírová ve formě aerosolu. 

Přirozené koncentrace oxidu siřičitého v ovzduší se udávají do 5 g/m3. Ve venkovských 

oblastech Evropy bývají v rozmezí 5-25 g/m3. V důsledku změny skladby paliv i emisních zdrojů a 

opatření ke snížení emisí v posledních desetiletích koncentrace SO2 v ovzduší většiny měst vyspělých 

států významně poklesly a pohybují se v ročním průměru mezi 20–40 g/m3 a denní průměrné 

koncentrace jen zřídka přesahují 125 g/m3.  

Přes veškeré tyto nejistoty v zájmu potřeby poskytnout vyšší stupeň ochrany veřejného zdraví 

než poskytnutý směrnicí WHO publikovanou v roce 2000, vydalo WHO ve své aktualizaci (Air 

Quality Guedelines - Global Update 2005) následující doporučenou směrnicovou hodnotu: 

20 μg/m3 pro 24 hodinový průměr a 500 μg/m3 pro 10-ti minutový průměr. 

Stanovení doporučené roční hodnoty považuje WHO za bezpředmětné, protože soulad s touto 

http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Name=7446-09-5&Units=SI
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doporučenou hodnotou zajistí i nízké hodnoty ročních koncentrací, které nejsou spojeny s 

koncentracemi PM.  

Doporučení WHO uvádí i přechodné 24hodinové doporučené hodnoty jako interim target - I = 

125 μg/m3 a interim target – II = 50 μg/m3. 

V zákoně 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je stanoven imisní limit na ochranu zdraví pro 

maximální hodinový průměr, který má hodnotu 350 μg/m3 a dále imisní limit 125 μg/m3 pro 

maximální denní průměr.  

Oxid dusičitý 

Oxid dusičitý NO2 (CAS 10102-44-0) je červenohnědý a štiplavě páchnoucí plyn, rozpustný 

ve vodě. Hlavní cestou expozice oxidu dusičitého je inhalace a to jak ze zdrojů ve venkovním 

prostředí, tak ve vnitřním prostředí. Publikované nepříznivé zdravotní účinky oxidu dusičitého ve 

směrnici WHO pro kvalitu ovzduší v Evropě z roku 2000 vycházejí z výsledků kontrolovaných 

klinických studií a z epidemiologických studií. Epidemiologické studie prokázaly různé účinky 

zahrnující poškození plicního metabolismu, plicních funkcí a zvýšení vnímavosti k plicním infekcím. 

Z klinických studií vyplynulo, že vliv na plicní funkce u zdravých osob mají až vysoké koncentrace 

nad 1990g/m3. Další studie byly zaměřeny na citlivé skupiny osob a to na astmatiky, pacienty 

s chronickou obstrukční chorobou plic a pacienty s chronickou bronchitidou, kteří jsou k akutním 

změnám funkce plic a zvýšení reaktivity dýchacích cest jednoznačně náchylnější. WHO ve svých 

závěrech uvádí, že malé změny v plicních funkcích byly popsány v několika studiích u astmatiků při 

akutní expozici 375 - 565g/m3 a tuto koncentraci považuje za LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při 

které je ještě pozorována nepříznivá odpověď na statisticky významné úrovni ve srovnání s kontrolní 

skupinou). Na základě těchto klinických studií WHO stanovila směrnou hodnotu pro jednohodinovou 

koncentraci v úrovni 200 g/m3. Při dvojnásobné koncentraci navržené doporučené hodnoty tj. 400 

g/m3 byly pozorovány malé změny plicních funkcí u astmatiků s konstatováním, že chlad a další 

alergeny v ovzduší současně s inhalací oxidu dusičitého tyto nepříznivé účinky zvyšují. Pro 

krátkodobé imisní koncentrace 100 µg/m3,což představuje 50 % doporučené hodnoty, nebyly u 

nejcitlivější skupiny populace (u astmatiků) zaznamenány nepříznivé zdravotní účinky. WHO v 

aktualizovaném dodatku z roku 2005 uvádí výsledky opakovaných studií, které ukazují na přímé 

ovlivnění plicních funkcí u astmatiků při krátkodobých expozicích 560 µg/m3 a zvýšení reaktivity 

dýchacích cest u astmatiků nad 200 g/m3. Na základě výsledků těchto studií potvrdilo doporučenou 

směrnou hodnotu jednohodinové koncentrace oxidu dusičitého v úrovni 200 µg/m3, kdy tato hodnota 

odpovídá imisnímu limitu stanovenému v zákoně č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 

V současné době jsou v České republice platné imisní limity stanovené v zákoně č.201/2012 

Sb. o ochraně ovzduší pro hodinové koncentrace NO2  200 g/m3 s přípustnou četností překročení 18x 

za kalendářní rok a pro průměrné roční koncentrace NO2 40 g/m3. 

Oxid uhelnatý 

Oxid uhelnatý CO (CAS 630-08-0) je bezbarvý plyn, bez zápachu, špatně rozpustný ve vodě, 

má nepatrně nižší hustotu než vzduch. Velký podíl emisí oxidu uhelnatého je z výfuků aut, různých 

průmyslových procesů, spaloven a elektráren. Přírodní pozadí způsobují nebiologické a biologické 

zdroje jako například rostliny, oceány a oxidace uhlovodíků. Ve vnitřním prostředí jsou zdrojem oxidu 

uhelnatého plynové spotřebiče a kouření. Hlavní cestou expozice oxidu uhelnatého je inhalace a to jak 

ze zdrojů ve venkovním prostředí, tak ve vnitřním prostředí. Při inhalační expozici se oxid uhelnatý 

rychle a ochotně váže na hemoglobin červených krvinek za vzniku karboxyhemoglobinu (COHb).  

Ochota vázat se na hemoglobin je u oxidu uhelnatého 200 – 250 x vyšší než u kyslíku. V důsledku 

toho při akutní expozici oxidem uhelnatým dochází ke tkáňové hypoxii (nedostatku kyslíku) 

především u orgánů a tkání s vysokým obsahem kyslíku jako je mozek, srdce, vyvíjející se plod. 

Během expozice oxidem uhelnatým se hladina COHb rychle zvyšuje a po 6 až 8 hodinách expozice se 

ustálí na určitém rovnovážném stavu. Tato vazba oxidu uhelnatého na hemoglobin je reversibilní. U 

zdravých lidí malé množství oxidu uhelnatého vzniká v organismu endogenně v úrovni koncentrace 

COHb 0,4-0,7%, během těhotenství se koncentrace COHb zvyšuje na 0,7-2,5%. U nekuřáků 

v důsledku endogenní produkce oxidu uhelnatého a expozice oxidu uhelnatého z venkovního prostředí 



Část D Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí 

 68 

se koncentrace COHb pohybuje v úrovni 0,5-1,5%. Nekuřáci v některých povoláních (řidiči, policisté, 

pracovníci v garážích, tunelech, hasiči) mohou mít dlouhodobé hladiny COHb v úrovni až nad 5% a 

zdraví kuřáci nad 10%. Při zvýšené tělesné zátěži například v uzavřených zimních stadiónech při 

expozici vysokým koncentracím oxidu uhelnatého se může koncentrace COHb pohybovat na úrovni 

10-20%. WHO ve směrnici pro kvalitu ovzduší v Evropě z roku 2000 uvádí nepříznivé zdravotní 

účinky při inhalační expozici oxidem uhelnatým a to neurologické účinky se změnou chování, 

kardiovaskulární účinky a vliv na vývoj plodu. Při akutní inhalační expozici oxidem uhelnatým se 

projevují  neurologickým účinky na lidský organismus, kdy při koncentraci COHb v krvi okolo 10% 

jsou pozorovány bolesti hlavy, při ještě vyšších koncentracích závrať, nevolnost a zvracení. Hladiny 

koncentrací COHb kolem 40% mohou způsobit kóma a zhroucení, při hladinách COHb kolem 50-60% 

je otrava často smrtelná. Neurologické účinky se změnou chování zahrnují zhoršení koordinace, 

schopnosti řízení a bdělosti při řízení při koncentracích COHb 5,1-8,2 %. 

V současné době je v České republice platný imisní limit stanovený v zákoně č.201/2012 Sb. o 

ochraně ovzduší pro maximální denní osmihodinový průměr CO v úrovni 10 mg/m3. 

Hodnocení rizika imisí 

Suspendované částice PM10 a PM2,5 

V případě pozadí není v posuzované lokalitě a okolí překračována doporučená směrná 

koncentrace WHO pro průměrné roční imisní koncentrace PM10 20 g/m3 a v celé posuzované oblasti 

je pak mírně překračována doporučená směrná koncentrace WHO pro průměrné roční imisní 

koncentrace PM2,5 10 g/m3. To znamená, že pozadí frakce PM2,5 je spojeno se zvýšenými zdravotními 

riziky na základě nejnovějších informací WHO, které vycházejí z výsledků evropských 

epidemiologických studií podobně jako na řadě jiných míst v České republice. 

K bližšímu kvantitativnímu odhadu dlouhodobého vlivu suspendovaných částic na lidské 

zdraví v rámci tohoto hodnocení byly využity výsledky projektu HRAPIE, kde jsou uvedeny 

referenční vztahy, které slouží k výpočtu atributivního rizika v ukazatelích úmrtnosti a nemocnosti 

populace. Využity jsou vztahy expozice a účinku odvozené z epidemiologických studií u velkých 

souborů obyvatel. Jsou vyjádřeny jako relativní riziko RR nebo poměr šancí OR většinou odpovídající 

nárůstu expozice průměrné roční koncentrace PM10 (nebo PM2,5) o 10 µg/m3.   

Pro frakci PM2,5 se jedná o následující vztahy: 

-celková úmrtnost u populace nad 30 let věku - RR 1,062 (CI 95% 1,040-1,083) 

-hospitalizace pro kardiovaskulární onemocnění pro celou populaci - RR 1,0091 (95%CI 

1,0017-1,0166) 

-hospitalizace pro respirační onemocnění pro celou populaci - RR 1,019 (95%CI 0,9982-

1,0402) 

-dny s omezenou aktivitou ze zdravotních důvodů (RADs) pro celou populaci - RR 1,047 (95% 

CI 1,042-1,053) 

 Pro frakci PM10 se jedná o následující vztahy: 

-prevalence bronchitis u dětí ve věku 6-12 let – OR 1,08 (95% CI 0,98-1,19) 

-incidence astmatických symptomů u astmatických dětí ve věku 5-19 let  - OR 1,028 (95% CI 

1,006-1,051)  

-incidence (nové případy) chronické bronchitis pro dospělé nad 18 let  - RR 1,117 (95% CI 

1,040-1,189) 

Vzhledem k tomu, že podle výsledků rozptylové studie dochází realizací záměru k poklesu 

průměrných imisních příspěvků ročních koncentrace jak PM10, tak PM2,5 i když v hodnotách na úrovni 

0,00X µg/m3. Tyto z měny koncentrací nemohou mít významný vliv na veřejné zdraví. 

Oxid siřičitý 

V imisním pozadí lze dle mapy znečištění ovzduší konstruované ve čtvercové síti 1 x 1 km 

Českým hydrometeorologickým ústavem očekávat 4. nejvyšší denní koncentraci oxidu siřičitého na 
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úrovni 18,1 až 18,9 g/m3. Jiné průměry mapa neposkytuje. Dle imisních map z grafické ročenky 

ČHMÚ se v řešené lokalitě pohybují průměrné roční koncentrace oxidu siřičitého na úrovni do 8 

g/m3. V případě hodinových maxim nejsou tyto hodnoty předmětem ani mapy znečištění ovzduší 

zpracované pro pětileté klouzavé průměry, ani imisní mapy z grafické ročenky. 

Realizací záměru dojde ke změnám průměrných imisních příspěvků roční koncentrace SO2, i 

když v hodnotách na úrovni 0,00X µg/m3. Tyto změny koncentrací nemohou mít významný vliv na 

veřejné zdraví. 

Oxid dusičitý 

Z uvedeného dle rozptylové studie vyplývá, že v případě pozadí není překračována směrná 

hodnota WHO pro průměrné roční koncentrace 40 g/m3, ani doporučená směrná hodnota WHO pro 

hodinové koncentrace NO2 v úrovni 200 g/m3. Roční průměrná koncentrace v okolí obalovny se 

pohybuje v rozmezí 11,1 – 16,4  g/m3. Realizací záměru dojde k poklesu průměrných imisních 

příspěvků roční koncentrace NO2, i když v hodnotách na úrovni 0,00X µg/m3. Tyto změny koncentrací 

nemohou mít významný vliv na veřejné zdraví. 

Oxid uhelnatý 

Mapa znečištění ovzduší konstruovaná Českým hydrometeorologickým ústavem pro pětileté 

klouzavé průměry imisních koncentrací modelování imisí oxidu uhelnatého nezahrnuje, stejně tak jiné 

průměrované hodnoty týkající se oxidu uhelnatého. Z hlediska maximálních denních osmihodinových 

průměrů dochází od roku 2005 celorepublikově k poklesu. Podle rozptylové studie realizací záměru 

dojde k snížení imisního zatížení oxidem uhelnatým z hlediska maximálních denních osmihodinových 

průměrů dle rozptylové studie max. o 68 µg/m3, což je 0,68 % platného imisního limitu. Tato změna 

nemůže být významný vliv na veřejné zdraví. 

Z hlediska vlastního záměru jsou příspěvky ke kvalitě ovzduší velmi nízké a odpovídají spíše 

běžné fluktuaci kvality ovzduší v závislosti na klimatických podmínkách, vydatnosti jednotlivých 

zdrojů a i změnám v dálkových přenosech. Kvalita ovzduší i po změně je pod platnými imisními 

limity. Realizací záměru dojde k nevýznamnému snížení koncentrace znečišťujících látek v okolí, 

především v důsledku realizace nového komína o výšce 40 m. 

 Lze tedy konstatovat, že z hlediska nevýznamné změny kvality ovzduší realizací záměru 

nedojde ke změnám zdravotních rizik obyvatel v okolí, resp. v žádném případě nedojde ke zvýšení 

zdravotních rizik.  

Akustické zatížení 

Pokud se týká akustického zatížení, nelze předpokládat negativní změnu akustického zatížení 

okolí obalovny způsobené provozem posuzovaného areálu dle záměru. Realizací záměru bude 

instalovaná nová obalovací souprava s příznivějšími akustickými parametry, než obalovna stávající. 

Ani v tomto směru nelze tedy očekávat realizací záměru významné změny zdravotních rizik 

v okolí. 

Sociální a ekonomické důsledky 

Na základě známých skutečností nelze předpokládat negativní sociální a ekonomické důsledky 

záměru. 

Narušení faktorů pohody 

Realizací záměru v dané lokalitě nevzniká významná zátěž v území, která by mohla ovlivnit 

faktory pohody v okolí. 
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Problematika emisí je podrobně uvedena v kapitole B.III.1. Vyhodnocení je provedeno formou 

rozptylové studie - příloha 3, kde jsou vyhodnoceny příspěvky k imisní zátěži v budoucím stavu 

použitým mixem paliv pro sušící buben obalovny a to pro případ  režimu ZP na 1/3 fondu pracovní 

doby a 2/3 fondu pracovní doby režimu paliva pro hořák sušícího bubnu multiprach + podpůrné 

spalování ZP. 

Výpočet v  rozptylové studii (příloha 3) je proveden podle referenční metody pro zpracování 

rozptylových studií SYMOS´97, která je prováděcí vyhláškou č. 330/2012 Sb. k zákonu č. 201/2012 

Sb. o ovzduší zařazena mezi referenční metody pro modelování (část B přílohy č. 6 vyhlášky 

330/2012 Sb.).  

Vlastní příspěvky záměru ke kvalitě ovzduší jsou velmi nízké a jsou u zvolených referenčních 

bodů uvedeny i v předchozí kapitole. D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomický vlivů, 

v podkapitole Životní prostředí. 

Kompletní výsledky pro variantu palivového mixu – 1/3 fondu pracovní doby ZP, 2/3 fondu 

pracovní doby multiprach + ZP jsou uvedeny v rozptylové studii (příloha 3). Zde uvádíme alespoň 

změnu kvality ovzduší záměrem ve čtvercích 1x 1 km (změna proti stávajícímu stavu pří výrobě 

150 000 t obalované živičné směsi ročně): 

body 

mimo 

výpočtov

ou síť 

suspendované částice NO2 

frakce PM10 μg.m-3 frakce PM2,5 μg.m-3 μg.m-3 

roční 

koncentrace 

maximální denní 

koncentrace 

roční koncentrace  roční 

koncentrace 

maximální 

hodinová 

koncentrace 

498629 0,0000 0,12 0,0000 0,0000 0,86 

498630  -0,003 -0,04 -0,002 -0,004 0,10 

499629 -0,001 -0,03 -0,001 -0,002 0,10 

499630 -0,001 -0,15 0,000 -0,001 -0,80 

 

body 

mimo 

výpočtov

ou síť 

NOx SO2 CO 

μg.m-3 μg.m-3 μg.m-3 

roční 

koncentrace 

roční 

koncentrace 

max. denní 

koncentrace  

maximální 

hodinová 

koncentrace 

maximální denní 

osmihodinový 

průměr 

498630  -0,0005 0,0016 3,32 27,8 -49,5 

499630 -0,038 -0,004 0,26 1,1 -37,3 

498629 -0,020 0,001 0,33 1,4 -29,6 

499629 -0,010 0,001 -0,08 -3,6 -68,4 

Imisní limity dle zákona 201/2012 Sb. jsou uvedeny v rozptylové studii - příloha č. 3, stejně 

jako komentář k zjištěným výsledkům. Příspěvky, resp. jejich změna je velmi nízká. Podrobný rozbor 

problematiky je uveden v rozptylové studii.  

Roční maxima jsou více méně poplatná větrné růžici a morfologii terénu a jsou mimo obytnou 

zástavbu.  Krátkodobá maxima mají trend posunu směrem k východu – opět mimo obytnou zástavbu.  

Vlastní příspěvky záměru ke kvalitě ovzduší jsou velmi nízké, realizaci záměru dochází ke 

změně ročních průměrných koncentrací v řádu 0,00x µg/m3. Rovněž příspěvek krátkodobých 

koncentrací hodnocených znečišťujících látek nemá významný vliv na výslednou kvalitu ovzduší.  

Změna paliva (použití hnědouhelného prachu) se na výsledné očekávané kvalitě ovzduší příliš 

neprojeví, což je dáno i změnou výšky výduchu filtrační stanice obalovací soupravy z 24 m na 40 m. 
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 Není problém, aby obalovna po realizaci záměru plnila platné specifické emisní limity, tak 

jako v současném stavu. Technické podmínky provozu dle vyhlášky MŽP 415/2012 Sb. jsou plněny. 

Z hlediska pachových látek - čichové vjemy jsou zřejmé prakticky jen při plnění korb 

nákladních aut hotovou živičnou směsí. Vozidla odvážející hotovou obalovanou směs jsou 

zaplachtována. Je realizováno zakrytování všech přepravních cest a dopravníků horké směsi a z 

míchačky směsi. V rámci záměru bude odpadní plyn vytlačovaný ze zásobníku živic při jeho plnění 

ošetřen vodním sifonem obdobně, jako je realizováno na jiných obalovnách v poslední době. 

Pachovým vjemům nelze zcela zabránit při nepříznivých klimatických podmínkách. U 

provozovaných obaloven živičných směsí pachové vjemy při nepříznivých klimatických podmínkách 

většinou nepřesahují areál obalovny.  

V blízkosti záměru se nenacházejí citlivé objekty.  

Vliv záměru na kvalitu ovzduší lze při akceptování navržených opatření považovat za 

akceptovatelný. 

Záměr nemá prokazatelný vliv na klimatické podmínky v předmětné oblasti. 

 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 

Moderní obalovny mají významně nižší emise hluku. Realizací záměru budou nahrazeny 

stávající zdroje hluku novými s nižšími emisemi hluku. 

Zdroj 

obalovny dodávané před 15 

- 20 lety 

nová obalovna dle 

záměru 

Pozn. 

Akustický parametr (dB/A) ve vzdálenosti 1 m od 

zdroje 

 

kolový nakladač 100 95  

vstupní násypky 100 95   

sušící buben 100 96   

mísící věž (míchačka) 96 93   

kompresor 103 90   

ventilátor filtrační stanice 98 92   

ventilátor na filtru sila fileru 70 65  jen při plnění 

sila ventilátor na filtru sila uhlí - 65  

Hluková studie nebyla v rámci oznámení zpracována, roční kapacita obalovny se nemění, 

nová obalovna má výrazně lepší emisní parametry hluku než obalovna stávající.  

 

Nová obalovna dle záměru bude tedy mít příznivější akustické charakteristiky než obalovna 

stávající.  Dále bude realizován nový zdroj hluku - filtr sila multiprachu, který bude v provozu pouze 

při plnění sila dovezeným multiprachem, což se předpokládá cca 39 x v roce po dobu cca 1 hodiny.  

Provoz obalovny je pouze v denní době. 

Lze reálně předpokládat, že u nejbližších obytných objektů ve vztahu k prostoru obalovny 

dojde k prokazatelnému poklesu hladin akustického tlaku v denní době, což je způsobeno instalací 

modernějších technologických celků obalovny s nižšími emisemi hluku. 

Z bilancí dopravy uvedených v úvodní části oznámení je patrné, že nedochází k významné 

změně ve frekvenci na příjezdové komunikaci k obalovně.  

Na základě výše uvedeného nelze reálně předpokládat zvýšení akustické zátěže realizací 

záměru v okolí obalovny a překračování ve venkovním chráněném prostoru nejbližších chráněných 
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objektů limitní hladinu hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v platném znění o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací v denní době (v noční době není provozováno).  

Celkově lze vliv záměru charakterizovat jako pozitivní. 

Další fyzikální a biologické charakteristiky záměru nejsou známy a nejsou předpokládány. 

 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Vliv na charakter odvodnění oblasti 

Realizací záměru nedochází ke změně zpevněných a zastavěných ploch ani ke změně odvodu 

dešťových vod z areálu. 

Vliv žádný. 

 

Vliv na jakost vod 

Realizací záměru nedochází ke změně v nakládání s vodami v areálu. V areálu budou 

provozovány dosavadní zařízení k čištění vod a bude dodržován monitoring kvality vod  dle platných 

rozhodnutí. 

Vliv žádný prokazatelný. 

 

D.I.5. Vlivy na půdu 

Záměr bude realizován ve stávajícím areálu provozovatele, bez nároků na zábor zemědělského 

půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa.  

Sekundární znečištění půdy z obalovny lze uvažovat pouze spadem tuhých znečišťujících látek 

z emisí obalovny. Více než 99 % těchto emisí činí emise z filtru obalovny. Složení těchto emisí je 

stejné jako složení zachyceného fileru, tzn., že se jedná především o vápenec obohacený o zachycenou 

síru ve formě síranu vápenatého (ve velikosti částic převážně PM10). Emise tuhých znečišťujících látek 

činí teoreticky ve stávajícím stavu 135,2 kg/rok a v budoucím stavu se předpokládá jejich snížení na 

128,5 kg/rok při projektové kapacitě obalovny 150 000 t/rok. 

Vliv žádný významný. 

 

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Realizace záměru nemá vliv na horninové prostředí. 

Realizace záměru nemá prokazatelný vliv na přírodní zdroje.  

Vliv záměru žádný. 

 

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Záměr má být realizován ve stávajícím areálu obalovny, kde většina ploch je zastavěna nebo 

zpevněna a kde není vhodné prostředí pro přirozený rozvoj biotopů. 

V blízkosti areálu je vymezen regionální biokoridor (RBK) Karlovské bučiny - Novoveský 

vrch, který severně od areálu obalovny kříží komunikaci I/35. Realizací záměru nebude tento 

ovlivněn.   
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Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou evropsky významnou lokalitou nebo ptačí 

oblastí a ani zprostředkovaně nemůže tato území soustavy Natura 2000 na území ČR ovlivnit.  Toto i 

vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje (viz příloha v části H oznámení). 

Jedná se o oplocený areál, kde většina ploch je zastavěna nebo zpevněna živičným povrchem - 

není vhodným prostředím pro přirozený rozvoj biotopů. 

Vliv žádný prokazatelný. 

 

D.I.8. Vlivy na krajinu 

Posuzovaný záměr je realizován ve stávajícím areálu obalovny s tím, že stávající obalovna 

bude nahrazena novou modernější technologií. Nová obalovací souprava bude stejně jako stávající 

věžového typu (třídírna horkého kameniva, míchačka) s výnosem skipovým vozíkem do zásobníků 

hotové směsi. Stávající obalovací souprava má výšku 35 m a komín filtračního zařízení je vysoký 24 

m. Nová obalovací souprava bude mít výšku maximálně 38 m a komín 40 m. Nové silo fileru  bude 

mít výšku 35 m, silo multiprachu bude mít výšku 18,4 m.  

Uvedené výškové poměry nové obalovny lze považovat za maximální. Reálné hodnoty na 

základě výběrového řízení dna dodavatele obalovny jsou předpokládány nižší. 

Realizace záměru tedy nebude znamenat vytvoření nového významného prvku v krajině. 

Začlenění nové obalovny do území napomůže potlačení vzhledové dominance nevýrazným 

nátěrem obalovny. 

V kontextu vlivů na krajinný ráz je možno konstatovat, že: 

-  Nedochází ke vzniku nové charakteristiky území, poněvadž záměr je realizován ve 

stávajícím areálu na stávajících zpevněných a manipulačních plochách. Nejde o 

novostavbu ve volné krajině. V daném kontextu jde o vliv nevýznamný. 

-  Nedochází ke změně poměru krajinných složek, poněvadž přímo není dotčena žádná 

pozitivní složka krajiny, jde o dílčí změny uvnitř krajinné složky stávajícího 

průmyslového areálu. Vliv nulový až nevýznamný. 

-  V kontextu ovlivnění vizuálních vjemů dochází k částečnému zhmotnění a posílení 

dominance stávajícího areálu. V daném kontextu jde o vliv nevýznamný. 

-  V rámci dálkových pohledů se areál nové obalovny v kontextu působení stávající 

obalovny a okolních porostů dřevin neprojeví. 

 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Vzhledem k tomu, že kulturní památky se nevyskytují v blízkosti záměru, není ani předpoklad 

možných vlivů. 

Dotčen bude pouze majetek v držení oznamovatele. 
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí 

z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti 

přeshraničních vlivů 

D.II.1. Charakteristika vlivů záměru z hlediska jejich velikosti a významnosti 

Za nejpodstatnější vlivy záměru lze považovat vliv na kvalitu ovzduší. Tento vliv byl 

posouzen rozptylovou studii (příloha 3). Zjištěné příspěvky záměru ke stávající kvalitě ovzduší jsou 

nízké a akceptovatelné. 

Vlivy na ostatní složky životního prostředí nejsou nebo jsou nevýznamné. 

 

D.II.2. Možnosti přeshraničních vlivů 

Záměr nemůže mít významný nepříznivý vliv přesahující státní hranice. 
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných 

haváriích a nestandardních stavech 

 Havarijní situace v obalovně živičných směsí může nastat v souvislosti s únikem ropných 

produktů a s požárem technologického zařízení.  

 Jako palivo pro hořák sušícího bubnu bude používán zemní plyn, a multiprach. Ohřev živice je 

elektro. Dále připadá v úvahu havarijní únik ropných látek z dopravních prostředků včetně kolového 

nakladače. Pro likvidaci úniků ropných látek je provozovna vybavena vapexem nebo jiným podobným 

přípravkem a nádobami na uložení znečištěného vapexu, zeminy nebo vody.  

 Pojidlo živičných směsí je asfalt, skladovaný ve vyhřívaných zásobnících. Únik asfaltu při 

porušení těsnosti nebo při chybné manipulaci nepředstavuje pro životní prostředí zvláštní nebezpečí 

vzhledem k tomu, že při teplotě okolí tuhne na terénu, aniž dochází ke kontaminaci půdy. 

Příčinou vzniku požáru mohou být závady na elektroinstalaci. Nutno konstatovat, že požáry na 

obalovnách živičných směsí jsou zcela výjimečné.  

 Při požáru ropných produktů a hořlavých látek, instalací nebo stavebních konstrukcí vznikají 

sloučeniny s účinky dráždivými, narkotickými nebo toxickými na organismus. Při tepelném rozkladu 

ropných produktů (asfalt mezi ně řadíme) a plastů vznikají oxidy uhlíku, dusíku, aromatické 

uhlovodíky (benzen, toluen) a při hoření plastů mohou vznikat další nebezpečné látky (chlorovodík, 

kyanovodík, fosgen). Tyto zplodiny představují negativní zásah do životního prostředí, nebezpečí pro 

zasahující hasiče, pro práci na požářišti a v jeho okolí, kam mohou být zaneseny zkondenzované 

nebezpečné uhlovodíky a saze. 

 

- preventivní opatření, následná opatření 

 Ve smyslu ČSN 753415 bude skladování ropných látek (živice, oleje) zajišťováno podle 

schváleného provozního řádu. Kromě dokumentace stavby včetně technického vybavení musí být k 

dispozici plán opatření pro případ havárie, záznamy o provedených zkouškách těsnosti a kontrolách 

zařízení a záznamy o odstranění zjištěných závad. 

 Nádrže na ropné produkty budou vybaveny stavoznaky, plnění i vyprazdňování bude 

registrováno systémem řízení a regulace. Obsluha musí být přítomna během celé doby stáčení ropné 

látky.  

 Technologická zařízení jsou řízena z velínu vybaveného počítačem, který signalizuje 

poruchové stavy.  

 Součástí systému řízení je rovněž problematika zvládnutí stavů, které by mohly vést k havárii 

zařízení. 

 Opatření proti vzniku výbuchu nebo požáru spočívají zejména v dodržování bezpečnostních 

předpisů při nakládání s hořlavými látkami. Požadavky na zabezpečení požární ochrany pracoviště: 

 v prostoru zásobníků asfaltů, a multiprachu zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, 

svařovat lze jen na písemné povolení pro svařování 

 obsluhu hořáků smí provádět pouze k tomu pověřené osoby, veškeré opravy smí provádět jen 

oprávněné osoby 

 únikové cesty, přístup k prostředkům na hašení požáru musí být stále volné 

 v prostoru strojního zařízení nesmí být skladovány žádné hořlavé látky 

 veškeré úniky živice musí být ihned likvidovány 

 po ukončení směny musí být zařízení odstaveno z provozu mimo důležitých funkcí, musí být 

proveden úklid pracoviště 

 

 Pro případ požáru je provozovna vybavena hasicími přístroji.  
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 Příjezdová komunikace konstrukcí vyhovuje pro pojezd požární techniky dle požadavků ČSN 

73 0802. 

 V areálu se manipuluje s teplonosným olejem a živicí a nově s multiprachem. Tyto látky se 

nehasí vodou, ale jsou v nadzemních nádržích, které je v případě požáru potřeba chladit vodou. Podle 

velikosti zařízení požaduje ČSN 73 0873 vnější odběrní místo na potrubí DN 125 s možností odběru 

9,5 l/s při rychlosti 0,8 m/s, resp. 18 l/s při rychlosti 1,5 m/s, nebo nádrž se stálou zásobou požární 

vody 35 m3. Zdrojem požární vody je voda z veřejného vodovodu. V areálu je několik požárních 

hydrantů.  

 V případě požáru se uvažuje, že represivní zásah provede příslušný hasičský záchranný sbor. 

 Provoz živičného hospodářství obalovny se po stránce bezpečnosti práce obecně zákonem 

309/2006 Sb., příp. vyhláškou 450/2005 Sb. a dalšími legislativními předpisy. Zvláště je třeba 

upozornit na zakázané manipulace s živicí: 

- rozvody nesmí být ohřívány otevřeným ohněm 

- živice nesmí být přehřívána nad stanovenou teplotu 

- zákaz práce bez předepsaných ochranných pomůcek 

- zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v prostoru živičného hospodářství 

 Pro provoz obalovny bude zpracován podrobný provozní řád. Pro případ havárie bude 

zpracován "Plán havarijních opatření" a pro případ požáru bude zpracován "Požární řád". Pro nový 

stav dle změny jsou tyto materiály v současné době v přípravě, stejně tak jako Soubor 

technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdrojů 

znečišťování, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v 

souladu s podmínkami ochrany ovzduší ve smyslu zák. 86/02 Sb. (§ 11, odst. 2). 

 Obecně zakázané činnosti na předmětné technologii: 

- spalování jakýchkoliv odpadů na volných plochách či v kterékoliv části technologie 

- porušování všech podnikových předpisů  

- překračování povolených provozních teplot 

- skladování a používání jiných než odsouhlasených surovin 

- vypouštění organických sloučenin a jiných látek na volné plochy či do kanalizace  

- ponechávání obalů s těkavými látkami bez uzávěrů (mimo dobu, kdy jsou suroviny stáčeny)  

- vnitřní stěny vozidla se nesmí potírat petrolejem, naftou, benzínem nebo ředidly (s výjimkou 

povolených např. na bázi řepkového oleje)  
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení 

všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a 

popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné 

Územně plánovací opatření 

Záměr má být realizován ve stávajícím průmyslovém areálu, v ploše, která je dle platného 

územního plánu města Liberec označena jako VP - plochy pracovních aktivit - plochy průmyslové 

výroby, průmyslové areály - zóny (stávající). Toto dokladuje i vyjádření Magistrátu města Liberec, 

stavební úřad č.j. SURR/7130/023242/17-Ře ze dne 15. 2. 2017 - viz část H tohoto oznámení. Územně 

plánovací opatření se proto nenavrhují. 

Technická opatření 

Technická opatření jsou uvedena v textu oznámení. Závazné podmínky realizace záměru: 

Pro fázi přípravy 

 Požádat Krajský úřad Libereckého kraje o závazné stanovisko ke změně stavby stacionárního 

zdroje znečišťování ovzduší dle zákona 201/2012 Sb. Součástí žádosti ke změně zdroje bude 

odborný posudek dle zákona č. 201/2012 Sb.  

 Požádat Stavební úřad Liberec o stavební povolení.  

 Oznámit již v době přípravy Archeologickému ústavu AV ČR záměr provádět práce 

ohrožující archeologické nemovité a movité nálezy a umožnit mu, nebo jiné k tomu oprávněné 

organizaci, případné provedení záchranného archeologického výzkumu. 

 Začlenění nové obalovny do území řešit nevýrazným např. bílošedým nátěrem obalovny. 

Pro fázi realizace 

 Při zemních pracích v případě nepříznivých klimatických podmínek realizovat postřik 

prašných ploch.  

 Provádět analýzy výkopových zemin především se zaměřením na C10-C40 a podle výsledků 

analýz zajistit příslušné nakládání. 

 Bude prováděna očista všech mechanizmů a aut při odjíždění ze staveniště nebo z upravované 

plochy. 

 V průběhu celé stavby dle záměru je nutno dodržovat platné hygienické limity hluku při 

výstavbě dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v platném znění. Práce je nutno omezit na denní 

dobu. 

 Před ukončením výstavby požádat Krajský úřad Libereckého kraje o povolení provozu zdroje 

znečišťování ovzduší doložené provozním řádem dle zákona č. 201/2012 Sb. Opatření 

k snížení sekundární prašnosti a k snížení emisí pachových látek uvést do provozního řádu. 

 Před uvedením stavby do zkušebního provozu bude přepracována Provozní evidence ve 

smyslu zákona č. 201/2012 Sb. v rozsahu dle přílohy č. 11 vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb.  

 Bude doplněn nebo přepracován havarijní plán dle vyhlášky 450/2005 Sb. 

Pro fázi provozu 

 V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v 

procesu výstavby a doložit způsob jejich využití, případně odstranění. 

 Provést autorizované měření emisí dle povolení k provozu vydané Krajským úřadem 

Libereckého kraje - první měření do 3 měsíců od uvedení do provozu. 



Část D Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí 

 78 

 Provádět monitoring vypouštěných vod podle požadavku příslušného vodoprávního úřadu. 

 Provozovat zařízení dle vydaných povolení a rozhodnutí. 

 Provádět monitoring složek životního prostředí dle vydaných povolení a rozhodnutí. 

 V případě odchylek od schválených provozních materiálů kontaktovat příslušný správní orgán 

s žádostí o změnu. 

Pro fázi ukončení provozu 

 Odstranit z provozovny veškeré přípravky s obsahem těkavých organických látek a ostatní 

přípravky. 

 Odstranit z provozovny veškeré odpady. 

 V případě demolice objektů postupovat v souladu s metodickými pokyny MŽP. 

 Provést oprávněnou firmou zjištění stavu kontaminace území s prioritním zaměřením na C10-

C40. 

Většina těchto podmínek vyplývá z platné legislativy nebo jsou obecné z hlediska předmětné 

činnosti, případně jsou součástí záměru.  

Popis kompenzací 

Kompenzační opatření se nenavrhují. 
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 

předpokladů při hodnocení vlivů 

Hodnocení bylo provedeno na základě podkladů získaných od oznamovatele, od výrobců 

obaloven, poznatků o daném regionu, získaných z různých zdrojů a vlastních podkladů zpracovatele 

oznámení o jiných obalovnách živičných směsí. 

Prognózy byly prováděny na základě technických propočtů v některých případech na základě 

odborných odhadů. K posouzení vlivu obalovny na kvalitu ovzduší bylo použito programu SYMOS 

97, verze 2013.  

K hodnocení byly použity současně platné legislativní předpisy. Bylo využito znalostí 

zpracovatelů oznámení o nových typech obaloven. Při zpracování oznámení bylo využito i provozních 

zkušeností a provedených autorizovaných měření emisí, prašnosti a hluku na obdobných obalovnách. 

Kompletní podklady použité při zpracování tohoto oznámení jsou uvedeny v příloze 4 tohoto 

oznámení. 
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D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo 

nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování 

oznámení 

Oznámení bylo zpracováno na základě podnikatelského záměru, konzultací s projektantem, 

investorem, odbornými firmami a dalších podkladů včetně osobních zkušeností.  

Určitým nedostatkem byla skutečnost, že předkládané oznámení bylo vyhotoveno v období 

přípravy projekčních podkladů pro územní a stavební rozhodnutí, které nejsou ve všech směrech ještě 

precizovány s ohledem na skutečnost, že nebylo dokončeno výběrové řízení na dodavatele nové 

obalovací soupravy. Na druhou stranu to umožňuje zpracovateli oznámení ovlivnit konečné projekční 

řešení vlastními podněty, které jsou v předloženém oznámení presentovány. Ve vlastním projektu se 

mohou objevit změny, které však zásadně nemohou ovlivnit celkovou koncepci záměru a 

vyhodnocené vlivy na životní prostředí, mohou však již odrážet návrhy obsažené ve zpracovaném 

oznámení. 

Kompletní podklady použité při zpracování tohoto oznámení jsou uvedeny v příloze 4 tohoto 

oznámení. 

Rizika obaloven živičných směsí jsou známa a ve zpracovaném oznámení jsou dostatečně 

dokladována. 
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ČÁST E 

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  

(pokud byly předloženy) 

 

 Oznámení je zpracováno v jedné variantě. Jako nulová varianta je popsán stávající stav. Tyto 

údaje sloužily k posouzení vlivu navrhovaného záměru. 
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ČÁST F 

ZÁVĚR 

Předkládané oznámení o vlivu stavby na životní prostředí hodnotí vliv navrhované výměny 

obalovací soupravy živičných směsí firmy Liberecká obalovna, s.r.o. v areálu firmy v Liberci - 

Machníně.   

Záměrem je nahradit stávající diskontinuální věžovou obalovnu Ammann 160 novou moderní 

obalovnou o vyšším hodinovém výkonu (240 t/hod), při zachování max. ročního výkonu obalovny 150 

000 t obalované živičné směsi. Realizována má být obalovna rovněž věžového typu. Součástí záměru 

je rozšíření druhů paliv pro sušící buben obalovny. V současné době je používán jako palivo zemní 

plyn, nově má být používán i hnědouhelný prach (multiprach). Pro tento účel bude realizováno věžové 

silo hnědouhelného prachu, včetně příslušných rozvodů. 

Součástí záměru je i náhrada stávající kotelny ohřevu živic na zemní plyn za ohřev elektro.  

Předkládané oznámení posuzuje vlivy záměru při kapacitě 150 000 t obalované směsi za rok.  

Lze konstatovat, že realizace záměru v navrženém provedení zajišťuje bezproblémově ochranu 

ovzduší v souladu s platnou legislativou. Nejsou známy překážky z hlediska ochrany životního 

prostředí, které by realizaci bránily. Je možno konstatovat, že na základě poskytnutých podkladů, 

získaných informací a dalších podkladů a hodnocení provedeného v předkládaném oznámení, 

předmětný záměr splňuje legislativní předpisy z hlediska ochrany životního prostředí a je 

akceptovatelný. 

Hodnocení v předkládaném oznámení je provedeno na základě dispozičního řešení uvedeného 

v příloze 2. Na základě výběrového řízení na dodavatele obalovací soupravy může být podle vítězné 

nabídky nevýznamně změněno. Vzhledem k charakteru záměru a zjištěným vlastnostem životního 

prostředí toto nemá vliv na hodnocení vlivu záměru uvedené v oznámení. 

Zpracovatel oznámení na základě znalostí uvedených v předkládaném oznámení doporučuje 

stavbu 

 

R E A L I Z O V A T  

 

za podmínek uvedených v oznámení, při zohlednění připomínek z jejího projednávání a dalších stupňů 

schvalování záměru. 
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ČÁST G 

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Posuzovaný záměr se týká náhrady stávající obalovny živičných směsí novou modernější 

technologií v Liberecké obalovně Machnín, kterou provozuje firma Liberecká obalovna, s.r.o. 

Pro výrobu obalovaných živičných směsí slouží areál již od 70. let minulého století, kdy zde 

byla v provozu obalovna Teltomat, kterou v roce 1996 nahradila stávající diskontinuální věžová 

obalovna Ammann 160. Tato obalovna má být nahrazena novou obalovnou věžového typu o výkonu 

240 t/hod. Dodavatelem může být Benninghoven, Ammann, nebo ASKOM. Pro účely zpracovaného 

oznámení byla použita věžová obalovna fm. BENNINGHOVEN o maximálním výkonu 240 t/hod. 

Výroba obalované živičné směsi do 150 000 t/rok zůstane beze změny.  

Stávající obalovací souprava má výšku 35 m a komín filtračního zařízení je vysoký 24 m. 

Nová obalovací souprava bude mít výšku maximálně 38 m a komín 40 m. Nové silo fileru  bude mít 

výšku 35 m, silo multiprachu bude mít výšku 18,4 m. 

Součástí záměru je doplnění paliv pro sušící buben obalovací soupravy - mimo stávajícího 

zemního plynu i hnědouhelný prach. Dále budou provedeny změny v živičném hospodářství. Stávající 

kotelna na ohřev živice bude nahrazena za ohřev elektro a živičné hospodářství bude dále doplněno o 

ošetření plynu vytlačovaného z nádrží živic při stáčení živice z cisterny - obdobně jako na jiných 

obalovnách v současné době - vodním sifonem (pro snížení emisí pachových látek při této činnosti).  

Co se týká vlastní technologie, je technologický postup výroby ve stávající a nové obalovně 

stejný. V obalovně živičných směsí se z minerálních materiálů stanovené zrnitosti a množství a z 

asfaltového pojiva vyrábí obalovaná živičná směs. Jako minerální materiál se používá přírodní 

kamenivo (písek, štěrk), drcené kamenivo a vápencová kamenná moučka - filer. Minerální materiály 

(kamenivo a písek) jsou skladovány odděleně podle druhu a podle velikosti zrna a dopravovány do 

dávkovacích zásobníků. Z nich jsou dopravními pásy materiály dopravovány do protiproudé sušárny 

(sušícího bubnu). Ze sušícího bubnu postupuje materiál na třídění, je meziskladován a dávkován do 

míchacího zařízení. Do míchacího zařízení je dále dávkován filer a živice, případně další aditiva. Jako 

další vstupní surovina se používá recyklát. Všechny komponenty - minerální materiály, filer, živice, 

recyklát - jsou odvažovány a v jednotlivých dávkách přiváděny do míchačky. Hotová směs se 

uskladňuje v expedičních zásobnících hotové směsi. Do transportních vozidel se vypouští přes výpusti. 

Odtahové plyny ze sušícího bubnu a odsávaný vzduch z míchacího zařízení a dopravních cest 

jsou vedeny potrubím do odprašovacího zařízení, kde se vyčistí a poté vypouští komínem do ovzduší. 

Z odprašovacího zařízení se odloučený prach přivádí dopravními šneky a elevátorem fileru do sila 

vlastního fileru. Součástí obalovny je i silo dováženého fileru (vápenec). Živice je uskladněna v 

nádržích, které jsou temperovány teplonosným médiem. Ohřev teplonosného média bude elektro. 

Hnědouhelný prach bude uskladněn v silu o obsahu 120 m3. 

Areál firmy Liberecká obalovna, s.r.o. se nachází v Libereckém kraji, okrese Liberec, SZ od 

centra Liberce, na rozhraní k.ú. Machnín (město Liberec) a k.ú. Chrastava I (město Chrastava), mezi 

komunikacemi I/35 (ulice Novoborská) a III/27250 (ulice Hrádecká). Stávající i nová obalovací 

souprava jsou situovány pouze na katastrálním území Machnín. Situování záměru je zřejmé ze situace 

v příloze 1. 

Nejbližší obytný objekt je Liberci, v místní části  XXXIV-Bedřichovka, v ulici Vítkovská č.p. 

2. Od areálu obalovny je vzdálen cca 270 m západním směrem. V místní části XXXIII Machnín je 

nejbližší obytný objekt v ulici Hrádecká č.p. 176. Od areálu obalovny je vzdálen cca 400 m jižním 

směrem. V Chrastavě je nejbližší obytný objekt v ulici Liberecká č.p. 561.  Od areálu obalovny je 

vzdálen cca 700 m severním směrem. 
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Zájmové území se nenachází v evropsky významné lokalitě nebo ptačí oblasti. V okolí 

obalovny nejsou překračovány imisní limity pro znečišťující látky, pro které jsou na stránkách ČHMÚ 

zveřejnovány mapy s pětiletými průměry (PM10 - roční a denní koncentrace,  SO2 -  denní koncentrace, 

PM2,5, NO2, benzen, a benzo(a)pyren - vše roční koncentrace).  

Nová obalovna bude realizována v ploše stávající obalovny, ale s jiným dispozičním řešením - 

viz situace v příloze 2. 

Stávající skládky kameniva a recyklátu zůstanou zachovány, obalovna bude tak jako stávající 

vybavena dávkováním recyklátu. V živičném hospodářství dojde ke změně, nepřímý ohřev živice 

kotelnou na zemní plyn bude zrušen a nahrazen ohřevem elektro. 

Palivem pro hořák sušícího bubnu je nyní zemní plyn. Součástí záměru je realizovat další 

palivo pro sušící buben obalovny a to hnědouhelný prach (multiprach). V případě použití multiprachu 

lze podle dosavadních zkušeností předpokládat, že v režimu multiprach bude obalovna pracovat po 2/3 

ročního provozu (+ podpůrné splování zemního plynu), jinak bude pracovat v režimu zemní plyn. Z 

technologických důvodů totiž nelze vždy použít jako palivo multiprach. Pro skladování multiprachu 

bude realizováno věžové silo včetně příslušných rozvodů. 

Emise znečišťujících látek do ovzduší související s provozem stávající obalovny byly 

vyčísleny na základě měření emisí na tomto zdroji, emise z nové obalovny na základě dosavadních 

zkušeností autora oznámení (autorizované měření emisí firmou  SANTEO s.r.o. do roku 2013, 

zpracování provozních řádů dle zákona o ovzduší pro cca 35 obaloven živičných směsí různých firem, 

činnost z hlediska ochrany ovzduší pro řadu obaloven v ČR). Emise z nové obalovny byly vyčísleny 

pro režim použitých paliv 1/3 roku zemní plyn a  2/3 roku multiprach + ZP na podpůrné spalování. 
Novým bodovým zdrojem znečišťování ovzduší bude silo multiprachu. Jedná se o emise tuhých 

znečišťujících látek, které vznikají při plnění sila dovezeným multiprachem. Lze odhadnout, že ročně 

to bude cca 0,3 kg tuhých znečišťujících látek. Kotelna ohřevu živic na zemní plyn bude nahrazena 

elekroohřevem.  

Příspěvky změny záměru ke kvalitě ovzduší podle vstupů uvedených v příslušné kapitole 

tohoto oznámení jsou vyhodnoceny v rozptylové studii - příloha č. 3 oznámení. V rozptylové studie 

jsou řešeny dvě varianty - stávající stav a budoucí stav (pro případ aplikace multiprachu 2/3 fondu 

pracovní doby ročně). 

Co se týká dopravy, proti stávajícímu stavu je nárůst dopravy pouze z titulu dopravy 

multiprachu, protože kapacita obalovny zůstane zachována.  Při teoretické spotřebě na výkon 

obalovny 150 000 t obalované směsi za rok se jedná o cca 39 nákladů multiprachu za rok. Toto 

nepředstavuje významný nárůst dopravy na dotčených komunikacích.  

Realizací záměru se nemění nakládání s vodami v areálu obalovny. Odpadní splaškové vody 

budou jako dosud čištěny na vlastní ČOV - DČB - 2,5 pro 20 ekvivalentních obyvatel. Pro vypouštění 

srážkových vod s možnou kontaminací ropnými látkami bude i nadále v provozu čistička Alfa 3,6 (pro 

dešťové vody z plochy v okolí postřiku korb nákladních aut) a gravitační ORL (pro ostatní plochy). 

Vyčištěné vody jsou vypouštěny do Jílového potoka.  

Nová obalovna dle záměru bude mít příznivější akustické charakteristiky než obalovna 

stávající. Nový zdroj hluku - filtr sila multiprachu - bude v provozu pouze 39 hod/rok. 

Vzhledem k charakteru záměru (změna zdroje znečišťování ovzduší) lze za prioritní vliv na 

složky životního prostředí považovat vliv na ovzduší. Z výsledků rozptylové studie ale vyplývá, že 

vlastní příspěvky záměru ke kvalitě ovzduší jsou velmi nízké, u některých znečišťujících látek dojde 

dokonce ke snížení imisního zatížení, i když jen minimálnímu. Z hlediska pachových látek je 

pozitivním vlivem realizace vodního sifonu pro ošetření odpadního plynu vytlačovaného ze zásobníku 

živic při jeho plnění. 

 Vlivy na ostatní složky životního prostředí se oproti stávajícímu stavu nemění nebo jsou 

pozitivní (vliv na hlukovou zátěž). Realizace záměru nebude znamenat vytvoření nového významného 

prvku v krajině. Začlenění nové obalovny do území napomůže potlačení vzhledové dominance 

nevýrazným nátěrem obalovny. 
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ČÁST H 

PŘÍLOHY 

Dále jsou uvedeny tyto přílohy: 

 

 

- Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace ze dne 

15.2.2017 (Magistrát města Liberec - odbor stavební úřad) 

- Stanovisko orgánu ochrany přírody, podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění ze 

dne 24.1.2017 (Krajský úřad Libereckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství) 

Ostatní přílohy:  

1. Mapové přílohy 

1.1. Situace 1 : 10 000 

1.2. Letecký snímek zájmového území 

2. Situace záměru 

2.1. Dispoziční řešení - stávající obalovna 

2.2. Dispoziční řešení - obalovna dle záměru 

3. Rozptylová studie 

4. Podklady  
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Ing. Josef Tomášek, CSc. - držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 Sb. - osvědčení č.j. 

69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 1993 s posledním prodloužením autorizace 

na 5 let pod č.j. 37351/ENV/16 ze dne 28. 6. 2016 

 

Středisko odpadů Mníšek s.r.o. 

  Pražská 900 

  252 10 Mníšek pod Brdy 

 IČO: 46349316 

 DIČ: CZ46349316 

 tel.:  318 591 770-71 

  603 525 045 

 e-mail: som@sommnisek.cz 

 

 

Spolupracovala: 

 

Ing. Ivana Lundáková, Středisko odpadů Mníšek s.r.o. (držitelka autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 

Sb. - osvědčení č.j. 7232/876/OPVŽP/99 ze dne 15. 9. 1999 s posledním prodloužením autorizace 

na 5 let pod č.j. 34079/ENV/16 ze dne 15. 6. 2016) 

 

 

 

 

 

 
Datum zpracování oznámení:  27. 2. 2017 

 

 

 

 

 

Podpis zpracovatele oznámení:  

 



Část H  Přílohy 

 87 

 
 



Část H  Přílohy 

 88 

 
 



Příloha 1.1. Situace 1 : 10 000 

 

 



Příloha 1.2. Letecký snímek zájmového území 

 

 

 



Příloha 2.1. Dispoziční řešení - stávající obalovna 
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