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1

Úvod

Tato rozptylová studie byla zpracována jako příloha oznámení záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění.
Předmětem záměru je výstavba nové průmyslové haly, která bude sloužit jako logistické centrum. Objekt bude
rozdělen na čtyři samostatné funkční jednotky, které budou pronajímány jednotlivým společnostem. Jednotky
budou doplněny administrativní vestavbou včetně šaten a sociálního zařízení pro zaměstnance.
Nedílnou součástí záměru je vybudování obslužných vnitroareálových komunikací, manipulačních ploch,
31 parkovacích stání pro osobní automobily a 18 pro nákladní automobily. Nový areál haly bude napojen na
inženýrské sítě a příslušnou technickou infrastrukturu (přípojka VN a trafostanice, přípojka plynu,
telekomunikace apod.).
Výpočtově je hodnocen příspěvek ke stávající imisní zátěži u škodlivin NO2, PM10, PM2,5, benzenu
a benzo(a)pyrenu emitovaných záměrem vyvolanou automobilovou dopravou a provozem stacionárních
zdrojů emisí.
Pozaďová úroveň imisní zátěže v dotčeném území byla vyhodnocena z map konstruovaných ČHMÚ Praha na
základě pětiletých průměrů koncentrací hodnocených znečišťujících látek (roky 2012 - 2016). V těchto datech
je zahrnut provoz stávajících mobilních i stacionárních zdrojů emisí do ovzduší, které se nachází v dotčeném
území.
V areálu průmyslové zóny byl v roce 2017 realizován nový halový objekt společnosti s. n. o. p. cz (III. etapa
rozšíření závodu). Ve vzdálenosti cca od 600 m jihozápadním směrem při komunikaci II/395 od záměru se
dále připravuje realizace průmyslového areálu Semmelrock. Imisní příspěvek těchto záměrů tedy nejsou
zahrnuty v datech o pozaďové zátěži. Z tohoto důvodu byl u nejvíce dotčené obytné zástavby navíc
vyhodnocen výhledový kumulativní příspěvek. Podklady pro vyhodnocení kumulativních vlivů byly čerpány
z oznámení těchto záměrů.
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2

Charakteristika území

Hodnocený záměr je lokalizován na volné ploše v průmyslové zóně v jižní části Pohořelic (Jihomoravský kraj)
při MÚK D52 a I/53. Nejbližší obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti od cca 430 m severovýchodním
směrem (Pohořelice, ul. Na Hrázkách), dále obytná zástavba potenciálně dotčená navazující dopravou cca
600 m severozápadním směrem při ul. Vídeňské, cca od 900 m jižním směrem (Velký Dvůr a samostatný
objekt hájenky při křížení komunikace II/395 a D52).
Umístění hodnoceného záměru a okolní zástavby je zřejmé z Obr. 1.

Obytná zástavba

Obr. 1 Umístění záměru (bez měřítka)

Terén dotčeného území je rovinatý, bez výrazných terénních vyvýšenin či zářezů, které by ovlivňovaly rozptyl
znečišťujících látek.
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3

Metoda výpočtu očekávaného znečištění

3.1

Použitá metodika

Výpočet příspěvku záměru k imisní zátěži byl proveden podle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší
MŽP pro vypracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší. Pro výpočet byla použita referenční metoda výpočtu znečištění ovzduší z bodových, liniových
a plošných zdrojů „SYMOS 97“ aktualizovaná v roce 2013, kdy byl brán zřetel na aktuální legislativu (např.
aktualizované imisní limity) a nové poznatky v oblasti ochrany čistoty ovzduší.
Použitá metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu kouřové vlečky
(statistická teorie turbulentní difúze) a umožňuje výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem
z bodových, plošných a liniových zdrojů a také výpočet znečištění od většího počtu zdrojů.
Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením a zvyšováním rychlosti větru
s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních koncentrací bere v úvahu
rozložení četností směru větru, rychlosti větru a intenzitu termické turbulence, na kterých závisí rychlost
rozptylu znečišťujících látek v atmosféře. Protože intenzita termické turbulence je přímo závislá na teplotní
stabilitě atmosféry, je nejdůležitějším klimatickým vstupním údajem větrná růžice rozlišená podle rychlosti
větru a teplotní stability atmosféry. Větrná růžice obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů
pro různé typy rozptylových podmínek.
Výpočty se provádějí pro 5 tříd stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) a 3 třídy
rychlosti větru (slabý vítr 1,7 m.s-1, střední vítr 5 m.s-1, silný vítr 11 m.s-1). V praxi se může vyskytnout 11
kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší,
obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých typů rozptylových
podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
Do metodiky byl dále doplněn postup pro výpočet počtu dní překračujících 24hodinový limit (VoL)
suspendovaných částic PM10:
𝑉𝑜𝐿 = 𝑎 + 𝑏 ×

1 − 𝑒𝑥𝑝 − 𝐼𝐻𝑟 − 𝑑 × ln 1 − √2 2 − 𝑐 /𝑑

kde IHr je průměrná roční imisní koncentrace suspendovaných částic PM10 [μg·m-3] a konstanty a, b, c, d
nabývají hodnot a = 0,5155; b = 348,8097; c = 63,8863; d = 41,1309.
Nejistota výpočtu je dána především nejistotou vstupních dat (včetně kvality měření meteorologických prvků
a koncentrací) a rovněž nejistotou vlastního modelování.
Základem metodiky je matematický model, který již svou podstatou znamená zjednodušení a nemožnost
popsat všechny děje v atmosféře, které ovlivňují rozptyl znečišťujících látek. Smyslem rozptylové studie je
odhad předpokládaného dopadu hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší v řešeném území, s cílem získat
informace o míře pravděpodobnosti, že po realizaci navrženého záměru nedojde k překročení příslušného
imisního limitu.
Vkládaná vstupní data popisující hodnocené zdroje emisí (emisní parametry stacionárních zdrojů, údaje
o intenzitě a skladbě dopravního proudu apod.) mají charakter maximální možné hodnoty. Výsledky získané
z takto zadaného výpočtového modelu jsou pak horním odhadem očekávané situace a příslušná nejistota je
již uplatněna (zahrnuta) a není relevantní s nejistotou výpočtu dále pracovat (přičítat nebo odečítat).
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3.2

Použité imisní limity

Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb.
(viz Tab. 1).
Tab. 1

Legislativní imisní limity zvolených škodlivin

Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

1 hodina

200 μg.m-3

Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
PM10
PM10

1

1 kalendářní rok
24 hodin
1 kalendářní rok

40 μg.m

-3

Přípustná četnost překročení za
kalendářní rok
18
-

50

μg.m-3

35

40

μg.m-3

-

-3

-

μg.m-3

-

25 μg.m

PM2,5

1 kalendářní rok

Benzen

1 kalendářní rok

5 μg.m-3

-

Benzo(a)pyren

1 kalendářní rok

1 ng.m-3

-

120

Imisní limit platný od 1. 1. 2020.
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4

Vstupní data

4.1

Definice zájmového území

Zájmové území je vymezeno obdélníkem o rozměrech 1800 x 1900 m orientovaným podle zeměpisných
souřadnic. Tento prostor zahrnuje potenciálně nejvíce dotčenou část území. Podrobněji je vymezení
zájmového území zřejmé z Obr. 2, kde je taktéž patrné umístění záměru (modře) a nových, resp.
připravovaných záměrů v území.

S.n.o.p. cz
(III.etapa)

Areál
Semmelrock

Obr. 2 Vymezení zájmového území včetně umístění záměru
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4.2

Data o zdrojích znečišťování ovzduší

4.2.1 Bodové zdroje
4.2.1.1 Vytápění
Vytápění halových objektů je navrženo plynovými teplovzdušnými jednotkami - 32 ks se spotřebou á 18 m 3/h
zemního plynu. Vytápění administrativních vestavků a příprava teplé vody bude zajištěna čtyřmi plynovými
kondenzačními kotli se spotřebou zemního plynu á 1,4 m3/h. Celková maximální hodinová spotřeba zemního
plynu je ve výpočtu uvažována na úrovni 582 m3.h-1, roční spotřeba 931 200 m3.
Na základě výpočtu s použitím emisních faktorů dle Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní
faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., předpokládáme maximální množství škodlivin
emitovaných ze spalování zemního plynu v areálu záměru na úrovních shrnutých v tabulce Tab. 2.
Tab. 2

Maximální hodnoty emisí znečišťujících látek ze spalování zemního plynu
NOx

CO

g.h-1

657

28

kg.rok-1

1052

45

4.2.2 Liniové zdroje
Průmyslová hala je navržena v jižní části průmyslové zóny v těsné blízkosti MÚK D52 a I/53, na který bude
dopravně napojen prostřednictvím komunikace Průmyslová procházející průmyslovým areálem a dále ulicí
Vídeňská (II/325).
Doprava a expedice výrobků a zboží bude zajišťována nákladními automobily. Intenzita nákladní dopravy
vyvolaná záměrem byla ve výpočtu uvažována na úrovni 45 těžkých nákladních automobilů v jednom směru
za den. Pro parkování nákladních automobilů je navrženo 18 stání.
Intenzita osobní dopravy vyvolaná záměrem je ve výpočtu uvažována na úrovni 50 vozidel v jednom směru
za den. Pro parkování osobních vozidel zaměstnanců a návštěvníků jsou navrženy parkovací plochy
o kapacitě 31 parkovacích stání.
Intenzity dopravy na dotčených komunikacích použité ve výpočtu jsou souhrnně uvedeny v Tab. 3. Data
uvádíme ve formátu, který vstupuje do výpočtového modelu, tj. OA – zahrnující osobní vozidla a motorky, LNA
zahrnující lehká nákladní vozidla a dále TNA – těžká nákladní vozidla. Výchozím podkladem pro intenzity
dopravy na dotčené komunikační síti bylo celostátní sčítání dopravy v roce 2016, přičemž tyto intenzity
navýšeny příslušnými koeficienty vývoje intenzit dopravy pro výpočtový rok 2020. V nulové i aktivní variantě
je rovněž uvažováno s navýšením intenzit na komunikacích o dopravu související s realizací rozšíření provozu
s. n. o. p. cz (uvažováno s příjezdem a odjezdem 450 osobních a 20 nákladních vozidel za 24 h) a Areálu
Semmelrock (uvažováno s příjezdem a odjezdem 100 osobních a 10 nákladních vozidel za 24 h). Vycházíme
přitom z údajů uvedených v oznámeních jednotlivých záměrů.
Tab. 3
Tabulka intenzit dopravy použitých ve výpočtu (OA – osobní, motocykly, LNA – lehká nákladní, TNA –
těžká nákladní vozidla/ 24 hodin)
Komunikace
Úsek

Druh vozidel

Rok 2016 (CSD)

Rok 2020 (nulová
varianta)

Rok 2020 (aktivní
varianta)

II/395
6-2140
směr
Pohořelice

OA
LNA
TNA

2 940
254
455

3 614
257
460

3 644
257
460

II/395
6-2240

OA
LNA
TNA

2 736
267
358

3 496
271
388

3 536
271
424

D52
6-6230

OA
LNA
TNA

12 522
1 391
2 532

14 912
1 554
2 690

14 932
1 554
2 726
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Komunikace
Úsek

Druh vozidel

Rok 2016 (CSD)

Rok 2020 (nulová
varianta)

Rok 2020 (aktivní
varianta)

D52
6-6210

OA
LNA
TNA

I/53
6-2120

OA
LNA
TNA

II/381
6-4540

OA
LNA
TNA

16 868
1 812
3 937
6 238
768
1 286
1 104
128
357

20 085
1 920
4 189
7 156
784
1 316
1 343
130
364

20 105
1 920
4 234
7 176
784
1 325
1 353
130
364

Intenzity dopravy ve špičkové hodině činí dle celostátního sčítání v roce 2016 na předmětných úsecích
dotčených komunikací maximálně 16,2 % ročního průměru denních intenzit.
4.2.2.1 Použité emisní faktory
Pro výpočet primárních emisí vybraných škodlivin produkovaných motory vozidel byly využity emisní faktory
získané pomocí programu MEFA 13 doporučeného Ministerstvem životního prostředí. Výpočet emisních
charakteristik je založen na kombinaci statické a dynamické složky dopravního proudu. Ve výpočtu
je uvažováno se statickými i dynamickými aspekty složení vozového parku jak osobních, tak nákladních
vozidel s různým proběhem jednotlivých skupin vozidel. Měrné emise jsou závislé na rychlosti a plynulosti
dopravního proudu, sklonu daného úseku komunikace a kategorii vozidel. Program při výpočtu rovněž
zohledňuje studené starty vozidel. Pro konkrétní rok je v programu implementováno složení vozového parku
podle splnění normy EURO. Emisní faktory ze spalování pohonných hmot při plynulosti provozu 2 a sklonu
vozovky 0 % pro vozový park ve výpočtovém roce 2020 uvádí pro osobní vozidla tabulka Tab. 4, pro nákladní
vozidla tabulka Tab. 5.
Tab. 4

Emisní faktory osobních vozidel pro výpočtový rok 2020

rychlost

NOX

km.h-1

PM10

PM2,5

benzen

[g.km-1.voz-1]

BaP
[µg.km-1. voz-1]

130

0.670

0.033

0.027

0.024

5.562

110

0.483

0.027

0.021

0.017

4.837

80

0.339

0.025

0.018

0.016

4.377

50

0.308

0.033

0.022

0.020

4.462

20

0.416

0.036

0.024

0.039

4.769

10

0.583

0.048

0.033

0.058

4.862

Tab. 5

Emisní faktory nákladních vozidel pro výpočtový rok 2020

rychlost

NOX

km.h-1

PM10

PM2,5

benzen

[g.km-1.voz-1]

BaP
[µg.km-1. voz-1]

80

1.961

0.265

0.206

0.011

19.164

50

2.507

0.352

0.269

0.015

18.840

20

4.279

0.628

0.499

0.025

20.198

5

4.815

0.734

0.588

0.030

20.499

Výpočet sekundární emise, neboli resuspenze prachových částic (tj. emise prachových částic deponovaných
na povrchu vozovky a znovu zvířených do ovzduší vlivem turbulentního proudění vyvolaného projíždějícím
vozidlem) byl proveden na základě Metodiky pro výpočet emisí částic pocházejících z resuspenze ze silniční
dopravy (Cenest, 2015). Tato metodika vychází z již dříve publikované a uznávané metodiky agentury U. S.
EPA AP-42, jejíž výpočetní postup modifikuje a zpřesňuje tak, aby výstupy lépe odpovídaly reálné situaci
komunikační sítě ČR. Úpravy původní metodiky spočívají zejména v:
●

odlišném stanovení hodnoty sL (tj. množství prachových částic o velikosti menší než 75 μm usazených
na povrchu vozovky) - závisí jak na intenzitě dopravy, tak typu a stavu povrchu komunikace,
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●

odlišném odvození multiplikátoru pro zimní období,

●

zahrnutí vlivu rychlosti dopravního proudu.

Dle nové metodiky byl rovněž proveden výpočet sekundárních emisí benzo(a)pyrenu, který spočívá ve
stanovení obsahu benzo(a)pyrenu v sekundárních emisích tuhých částic frakce PM 10.
4.2.2.2 Vyčíslení emisí
Základní parametry výpočtu emisí, které následně vstupují do modelového výpočtu v programu Symos 97´
jsou následující:
● rychlost vozidel
● veřejné komunikace

50-130 km/h
30 km/h
5 km/h
1-4
0%
doporučená skladba odpovídající roku 2020

● areálové komunikace
● parkování
● plynulost jízdy
● sklon vozovky
● skladba vozového parku

Primární emise ze spalování pohonných hmot jsou závislé na rychlosti dopravního proudu a kategorii vozidel.
Je možné je exaktně vyčíslit pro záměrem vyvolanou dopravu, nicméně značný vliv mají tzv. sekundární
emise, které vznikají při resuspenzi prachových částic z vozovky. Tyto emise jsou zcela zásadně závislé na
stávajícím zatížení komunikací, na kterých se záměrem vyvolaná doprava bude pohybovat, proto není možné
celkové emise vyvolané záměrem jednoduše vyčíslit. Na některých úsecích totiž platí, že s další vzrůstající
intenzitou dopravy dochází k nižší pravděpodobnosti usazení prašných částic na vozovce, a tudíž můžeme
dokonce očekávat i nižší měrné emise na jedno vozidlo. Z konzervativních důvodů nebyl tento pokles emisí
v modelu zohledněn, jedná se tedy o nejhorší možný scénář, který reálně ani nemusí nastat.
Z tohoto důvodu v následující Tab. 6 přikládáme měrné emisní faktory na vybraných úsecích dotčených
navazujících komunikací, a to jak pro nulovou variantu, tak pro aktivní variantu (výhledový stav po zprovoznění
záměru).
Tab. 6

Měrné emisní faktory na vybraných úsecích dotčených komunikací [kg/km.den]

Komunikace/
Úsek
II/395
6-2240
II/395
6-2140
D52
6-6230
D52
6-6210
I/53
6-2120
II/381
6-4540

NOx

PM10

PM2,5

Benzen
Aktivní
2020

BaP

Nulová
2020

Aktivní
2020

Nulová
2020

Aktivní
2020

Nulová
2020

Aktivní
2020

Nulová
2020

Nulová
2020

Aktivní
2020

2.16

2.23

0.56

0.59

0.23

0.25

0.060

0.061 2.43E-05 2.51E-05

2.30

2.31

0.84

0.84

0.34

0.34

0.083

0.084 2.52E-05 2.53E-05

15.5

15.6

2.10

2.12

1.20

1.20

0.390

0.391 1.51E-04 1.52E-04

22.1

22.2

3.18

3.20

1.77

1.78

0.536

0.537 2.19E-04 2.21E-04

5.46

5.48

0.94

0.94

0.50

0.50

0.130

0.130 6.11E-05 6.14E-05

1.32

1.32

0.57

0.57

0.22

0.22

0.034

0.035 1.30E-05 1.30E-05

Výpočet primárních a sekundárních emisí z pohybu vozidel po areálových komunikacích je mnohem
jednodušší vzhledem k tomu, že na těchto plochách se v současné době nepohybují žádná vozidla a není tedy
třeba vyčíslovat stávající emise. Emise jednotlivých znečišťujících látek z dopravního provozu v areálu záměru
uvádí Tab. 7.
Tab. 7

Emise z areálové dopravy

Areálová
doprava

Znečišťující
látka

NOx

PM10

PM2,5

Benzen

Benzo(a)pyren

g/den

164.0

45.7

23.3

2.4

0.001

kg/rok

59.8

16.7

8.5

0.9

0.0004
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4.3

Poloha výpočtových bodů

Výpočet byl proveden pro pravidelnou síť referenčních bodů vzdálených od sebe 50 m a dále ve vybraných
referenčních výpočtových bodech reprezentujících nejvíce dotčenou obytnou zástavbu:
●

1444

bytový dům, Vídeňská č. p. 718, Pohořelice,

●

1445

hájenka, Velký Dvůr č. p. 279, Pohořelice,

●

1446

objekt k bydlení, Velký Dvůr č. p. 584, Pohořelice,

●

1447

rodinný dům, Na Hrázkách č. p. 1039, Pohořelice.

Ve všech bodech pravidelné sítě byl výpočet prováděn ve výšce 1,5 m nad terénem.
Poloha referenčních bodů je graficky znázorněna na Obr. 3.

Obr. 3 Výpočtová síť v okolí záměru
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4.4

Meteorologická data

Pro výpočet byla použita aktuální podrobná stabilitně a rychlostně členěná větrná růžice za období 2007-2016
vytvořená ČHMÚ Praha, oddělením modelování a expertíz, platná pro dotčené území ve výšce 10 m nad zemí.
Tabelární údaje uvedené větrné růžice jsou uvedeny na Obr. 4, grafické znázornění je uvedeno na Obr. 5

Obr. 4 Tabelární forma použité větrné růžice

Obr. 5 Grafické znázornění větrné růžice

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2438-18-0/Z02
sk. zn. A

15 / 33

Rozptylová studie

5

Hodnocení stávající úrovně znečištění a analýza
modelové výhledové imisní situace

Pro popis pozaďové úrovně imisní zátěže byly využity údaje z map znečištění konstruovaných v síti 1x1 km,
které představují pětileté klouzavé průměry koncentrací znečišťujících látek dle skutečnosti za roky 2012 –
2016 (ČHMÚ Praha). V těchto pozaďových koncentracích jsou zahrnuty stávající mobilní i stacionární zdroje
emisí do ovzduší v dotčeném území.
Vzhledem k tomu, že v těchto pozaďových koncentracích není zahrnut provoz sousedního nedávno
realizovaného objektu fy s. n. o. p. cz a připravovaného areálu Semmelrock jižně od Pohořelic, bylo ve
výhledovém stavu provedeno kumulativní vyhodnocení vlivu těchto záměrů na ovzduší. Vycházeli jsme přitom
z oznámení záměru „Celková dostavba závodu s. n. o. p. cz v Pohořelicích“ (Bucek s.r.o., 2008) a z rozptylové
studie „Areál Semmelrock“ (Amec Foster Wheeler s.r.o., 2018). Uveden je přitom maximální příspěvek
záměru, výsledky u dotčené zástavby nebyli k dispozici. Reálný imisní příspěvek objektu s. n. o. p. cz
předpokládáme vzhledem k roku výpočtu původní rozptylové studie nižší (vlivem zlepšujících se emisních
parametrů vozidel), než jak je konzervativně vyhodnocen v následujících kapitolách.
Podrobné modelování je dle Metodického pokynu pro vypracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm.
e) zákona č. 201/2012 Sb. prováděno pro vybrané relevantní látky, které mohou být vypouštěny do ovzduší
a mohou mít vliv na kvalitu ovzduší v dotčeném území a pro něž jsou stanoveny imisní limity.
S ohledem na úroveň stávající imisní zátěže a na množství emisí produkovaných záměrem jsou oxid dusičitý
NO2, prašné částice frakce PM10 i PM2,5, benzen a benzo(a)pyren rozhodnými škodlivinami, u nichž může
nejdříve nastat dosažení či překročení imisního limitu. Pro tyto škodliviny jsou zpracovány i modelové výpočty
příspěvku posuzovaného záměru k imisní zátěži dotčeného území.
V roce 2016 nebyl, stejně jako v předchozích letech, v ČR překročen 8hodinový imisní limit oxidu uhelnatého
(CO) na žádné z 23 lokalit. V dotčeném území očekáváme imisní koncentraci na úrovni do 20 % limitu. Tato
škodlivina tedy nebyla výpočtově hodnocena, protože vzhledem k emisním charakteristikám posuzovaných
zdrojů lze očekávat příspěvky na velmi nízkých úrovních a samotná změna imisní situace dotčeného území
bude ve výhledových scénářích zcela zanedbatelná. Celkovou imisní situaci z hlediska oxidu uhelnatého lze
ve výhledových letech spolu s realizací záměru označit nadále za podlimitní, a to se značnou imisní rezervou.
V následujících kapitolách uvádíme grafické výstupy výpočtových modelů a příspěvky záměru ve vybraných
referenčních bodech u nejvíce dotčené obytné zástavby. Vzhledem k rozsahu výstupních dat v celé výpočtové
síti jsou kompletní výsledky uloženy u zpracovatele rozptylové studie.
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5.1

Oxid dusičitý (NO2)

5.1.1 Analýza stávající imisní situace
Průměrné roční koncentrace NO2
Dle pětiletých klouzavých průměrů lze v okolí záměru očekávat hodnoty průměrné roční koncentrace na úrovni
do 19,9 µg.m-3, tedy do 49,7 % imisního limitu (LV = 40 µg.m-3). Podrobné zobrazení průměrných ročních
koncentrací v území je znázorněno na Obr. 6.

Obr. 6 Průměrné roční koncentrace NO2 [µg.m-3]

Maximální krátkodobé koncentrace NO2
V hodnocené lokalitě se nenachází žádná stanice imisního monitoringu. V roce 2017, pro který jsou dostupná
nejaktuálnější data, nebyl však na žádné stanici AIM v Jihomoravském kraji imisní limit pro maximální
hodinové koncentrace NO2 (LV = 200 µg.m-3) překročen a na mimobrněnských lokalitách naměřené
koncentrace dosahovaly méně než 50 % jeho hodnoty. Vzhledem k této skutečnosti a spolehlivě podlimitním
průměrným ročním koncentracím NO2 lze předpokládat i v hodnocené lokalitě maximální hodinovou
koncentraci NO2 podlimitní.

5.1.2 Vyhodnocení výhledové imisní situace
Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci NO2 způsobený provozem hodnocených
zdrojů může po realizaci záměru dosahovat do 0,04 µg.m-3, tedy cca 0,1 % imisního limitu (LV = 40 µg.m-3).
Nejvyšší hodnoty jsou dosahovány v areálu průmyslové zóny v prostoru příjezdu k záměru. V širším území
dosahuje příspěvek hodnocených zdrojů hodnot nižších.
Pole rozložení vypočítaných příspěvků k průměrné roční koncentraci NO 2 je zřejmé z Obr. 7.
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Obr. 7 Příspěvek k imisní zátěži oxidem dusičitým - průměrné roční koncentrace [µg.m-3]

Vyhodnocení výhledové imisní situace u nejbližší obytné zástavby uvádí následující tabulka Tab. 8:
Tab. 8

Výhledová imisní zátěž lokality NO 2 – průměrné roční koncentrace
Pozaďová imisní
koncentrace
(ČHMÚ 2012-2016)
(µg.m-3)

Příspěvek
s.n.o.p.cz
(µg.m-3)

Příspěvek
areálu
Semmelrock
(µg.m-3)

Příspěvek záměru
(µg.m-3)

NO2 rok

NO2 rok

NO2 rok

NO2 rok

1444

16,7

1

0,0015

0,0085

1445

12,5

1

0,0041

0,0089

1446

12,4

1

0,0015

0,0075

16,7

1

0,0011

0,0089

Referenční bod

1447

Při uvažování pozaďové imisní zátěže v tomto prostoru na úrovni odpovídající uvedeným pětiletým průměrům
tedy ani při uvažované kumulaci vlivů jednotlivých záměrů nepředpokládáme zásadní změnu průměrných
ročních koncentrací NO2 v dotčeném území oproti stávajícímu stavu. V území lze očekávat průměrné roční
koncentrace nadále spolehlivě na podlimitní úrovni.
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Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace NO 2
Nejvyšší vypočtený příspěvek ke krátkodobé imisní koncentraci NO2 způsobený provozem hodnocených
zdrojů může po realizaci záměru dosahovat cca do 2,5 µg.m-3, tedy cca 1,3 % hodnoty imisního limitu
(LV = 200 µg.m-3). Nejvyšší hodnoty jsou dosahovány lokálně podél areálových a navazujících komunikací.
V širším území dosahuje příspěvek k maximální hodinové koncentraci NO2 hodnot nižších.
Pole rozložení přírůstků ke krátkodobé imisní koncentraci NO2 je zřejmé z Obr. 8.

Obr. 8 Příspěvek k imisní zátěži oxidem dusičitým – maximální hodinové koncentrace [µg.m-3]

Vyhodnocení výhledové imisní situace u nejbližší obytné zástavby uvádí následující tabulka Tab. 9, přičemž
je třeba vzít v potaz, že příspěvky jednotlivých záměrů k maximálním hodinovým koncentracím nelze pro
vyhodnocení výhledové situace sčítat, jelikož nastávají při různých směrech proudění větru.

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2438-18-0/Z02
sk. zn. A

19 / 33

Rozptylová studie

Tab. 9

Výhledová imisní zátěž lokality NO 2 – maximální hodinové koncentrace
Pozaďová imisní
koncentrace
(ČHMÚ 2012-2016)
(µg.m-3)

Příspěvek
s.n.o.p.cz
(µg.m-3)

Příspěvek
areálu
Semmelrock
(µg.m-3)

NO2 max

NO2 max

NO2 max

NO2 max

1444

-

 20

0,73

1,90

1445

-

 20

0,93

2,05

1446

-

 20

0,66

1,80

1447

-

 20

0,61

1,85

Referenční bod

Příspěvek záměru
(µg.m-3)

Ani v případě maximálních hodinových koncentrací NO 2 nepředpokládáme v důsledku realizace hodnoceného
záměru významnou změnu pozaďové imisní situace, ani dosažení či překročení příslušného imisního limitu ve
výhledovém stavu, a to ani v kumulaci s ostatními záměry v okolí.

5.2

Tuhé znečišťující látky frakce PM10 a PM2,5

5.2.1 Analýza stávající imisní situace
Průměrné roční koncentrace PM10
Dle pětiletých klouzavých průměrů lze v okolí hodnoceného záměru očekávat hodnoty průměrné roční
koncentrace na úrovni do cca 25,3 µg.m-3, tedy do 63 % imisního limitu (LV = 40 µg.m-3). Podrobné zobrazení
průměrných ročních koncentrací v území je znázorněno na Obr. 9.

Obr. 9 Průměrné roční koncentrace PM 10 [µg.m-3]

Maximální krátkodobé (24hodinové) koncentrace PM10
36. nejvyšší denní koncentrace se v okolí záměru pohybuje na úrovni do cca 44,9 µg.m-3, tedy na úrovni do
90 % hodnoty imisního limitu (LV = 50 µg.m-3). Podrobné zobrazení maximálního denního zatížení v území je
znázorněno na Obr. 10.
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Obr. 10 36. nejvyšší denní koncentrace PM10 [µg.m-3]

Krátkodobá koncentrace tuhých látek frakce PM10 závisí ve značné míře na aktuálních meteorologických a
rozptylových podmínkách (četnost inverzí a jejich délka, větrná eroze, délka bezesrážkového období, přízemní
mlhy, nadregionální charakter epizod zvýšení imisní zátěže, apod.). Toto krátkodobé imisní působení velmi
kolísá v souvislosti s aktuální klimatickou situací a necharakterizuje tedy v takové míře působení zdrojů. Proto
je vhodné zohledňovat především koncentrace s dobou průměrování 1 kalendářní rok, které podléhají
mnohem menším výkyvům a jsou tedy stabilnějším ukazatelem zhoršené kvality ovzduší.
Průměrné roční koncentrace PM2,5
Dle pětiletých klouzavých průměrů lze v okolí hodnoceného záměru očekávat hodnoty průměrné roční
koncentrace na úrovni do 19,5 µg.m-3, tedy do 78 % hodnoty imisního limitu (LV = 25 µg.m-3), resp. do 98 %
imisního limitu platného od 1. 1. 2020 (LV = 20 µg.m-3).
Podrobné zobrazení průměrných ročních koncentrací v území je znázorněno na Obr. 11.

Obr. 11 Průměrné roční koncentrace PM2,5 [µg.m-3]
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Zastoupení jednotlivých skupin zdrojů na emisích tuhých látek frakce PM 10 a PM2,5 dle Grafické ročenky 2016
(ČHMÚ Praha) je zřejmé z následujícího obrázku:
PM10

PM2,5

Obr. 12 Podíl sektorů NFR na celkových emisích PM10 a PM2,5, 2015 (zdroj: ČHMÚ)

Z uvedených dat je zřejmé, že zásadní vliv na celkovou emisní bilanci tuhých látek v České republice má
sektor 1A4bi-Lokální vytápění domácností, a to jak u frakce PM10 (36,4 %), tak PM2,5 (54,5 %). Z hlediska
imisního je rovněž významný vliv sekundárních aerosolů, přeshraničního transportu znečištění a větrné eroze.

5.2.2 Vyhodnocení výhledové imisní situace
Průměrné roční koncentrace PM10
Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci PM10 způsobený provozem hodnocených
zdrojů může dosahovat cca do 0,06 µg.m-3, tedy 0,15 % imisního limitu (LV = 40 µg.m-3). Nejvyšší hodnoty
jsou dosahovány v omezeném prostoru v areálu průmyslové zóny v blízkosti vjezdu k záměru. V širším území
dosahuje příspěvek hodnocených zdrojů hodnot podstatně nižších.
Tab. 10 Výhledová imisní zátěž lokality PM 10 – průměrné roční koncentrace
Pozaďová imisní
koncentrace
(ČHMÚ 2012-2016)
(µg.m-3)

Příspěvek
s.n.o.p.cz
(µg.m-3)

Příspěvek
areálu
Semmelrock
(µg.m-3)

Příspěvek záměru
(µg.m-3)

PM10 rok

PM10 rok

PM10 rok

PM10 rok

1444

25,1

 0,088

0,0014

0,0026

1445

24,4

 0,088

0,0039

0,0086

1446

24,1

 0,088

0,0017

0,0018

1447

25,7

 0,088

0,0012

0,0021

Referenční bod

Pole rozložení vypočítaných příspěvků k průměrné roční koncentraci PM10 je zřejmé z Obr. 13.
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Obr. 13 Příspěvek k imisní zátěži tuhými látkami frakce PM10 – průměrné roční koncentrace [µg.m-3]

Při uvažování pozaďové imisní zátěže v tomto prostoru na úrovni odpovídající uvedeným pětiletým průměrům
tedy ani při uvažované kumulaci vlivů jednotlivých záměrů nepředpokládáme zásadní změnu průměrných
ročních koncentrací PM10 v dotčeném území oproti stávajícímu stavu. V území lze očekávat průměrné roční
koncentrace nadále spolehlivě na podlimitní úrovni.
Maximální krátkodobé (24hodinové) koncentrace PM10
Nejvyšší vypočtený příspěvek ke krátkodobé denní imisní koncentraci PM10 způsobený provozem záměru
dosahuje do cca 0,4 µg.m-3, tedy 0,8 % imisního limitu (LV = 50 µg.m-3). Četnost dosažení maximálního
příspěvku je nízká a dochází k ní v omezeném prostoru v rámci areálu průmyslové zóny. V ostatních částech
zájmového území je příspěvek ke krátkodobé denní koncentraci nižší.
Pole rozložení příspěvku hodnocených zdrojů ke krátkodobé imisní koncentraci PM10 je zřejmé z Obr. 14.
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Obr. 14 Příspěvek k imisní zátěži tuhými látkami frakce PM10 – maximální denní koncentrace [µg.m-3]

Vyhodnocení výhledové imisní situace u nejbližší obytné zástavby uvádí následující tabulka Tab. 11. Stejně
jako v případě maximálních koncentrací NO2, i v případě krátkodobých koncentrací PM10 nelze příspěvky
jednotlivých záměrů pro vyhodnocení výhledové situace jednoduše sčítat, jelikož nastávají při různých
směrech proudění větru.
Tab. 11 Výhledová imisní zátěž lokality PM 10 – maximální denní koncentrace
Pozaďová 36.
nejvyšší denní
koncentrace
(ČHMÚ 2012-2016)
(µg.m-3)

Příspěvek
s.n.o.p.cz
(µg.m-3)

Příspěvek
areálu
Semmelrock
(µg.m-3)

Příspěvek záměru
(µg.m-3)

PM10 den

PM10 den

PM10 den

PM10 den

1444

44,1

 1,6

0,13

0,07

1445

43,1

 1,6

0,18

0,13

1446

43,3

 1,6

0,14

0,04

1447

44,9

 1,6

0,11

0,06

Referenční bod
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Při uvažování pozaďové imisní zátěže v řešeném prostoru na stejné úrovni jako u výše zmíněných pětiletých
průměrů nepředpokládáme v příslušném dotčeném čtverci (1x1 km) navýšení počtu dní překračujících
24hodinový limit nad povolenou mez (dle metodiky pro výpočet počtu dní překračujících 24hodinový limit
suspendovaných částic uvedené v kapitole 3.1) vlivem hodnoceného záměru a rovněž ani v kumulaci
s ostatními záměry ani o jeden den.
Krátkodobá koncentrace tuhých látek frakce PM10 rovněž ve značné míře závisí na aktuálních
meteorologických a rozptylových podmínkách (četnost inverzí a jejich délka, větrná eroze, délka
bezesrážkového období, přízemní mlhy, nadregionální charakter epizod zvýšení imisní zátěže, apod.). Toto
krátkodobé imisní působení velmi kolísá v souvislosti s aktuální klimatickou situací a necharakterizuje tedy
v takové míře působení zdrojů. Proto je vhodné zohledňovat především koncentrace s dobou průměrování
1 kalendářní rok, které podléhají mnohem menším výkyvům a jsou tedy stabilnějším ukazatelem zhoršené
kvality ovzduší.
Po realizaci záměru budou dodržována preventivní opatření k eliminaci prašnosti, která jsou uvedena
v kapitole 5.5.
Průměrné roční koncentrace PM2,5
Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci PM2,5 způsobený provozem záměru může
dosahovat do 0,03 µg.m-3, tedy cca 0,12 % imisního limitu (LV = 25 µg.m-3), resp. 0,15 % imisního limitu
platného od 1.1.2020 (LV = 20 µg.m-3). Nejvyšší hodnoty jsou dosahovány opět v blízkosti vjezdu k záměru.
V širším území je příspěvek k průměrné roční koncentraci nižší.
Vyhodnocení výhledové imisní situace u nejbližší obytné zástavby uvádí následující tabulka Tab. 12:
Tab. 12 Výhledová imisní zátěž lokality PM 2,5 – průměrné roční koncentrace
Pozaďová imisní
koncentrace
(ČHMÚ 2012-2016)
(µg.m-3)

Příspěvek
s.n.o.p.cz
(µg.m-3)

Příspěvek
areálu
Semmelrock
(µg.m-3)

Příspěvek záměru
(µg.m-3)

PM2,5 rok

PM2,5 rok

PM2,5 rok

PM2,5 rok

1444

19,6

Odhad:  0,05

0,0004

0,0013

1445

19,3

Odhad:  0,05

0,0012

0,0040

1446

19,4

Odhad:  0,05

0,0005

0,0009

1447

19,9

Odhad:  0,05

0,0004

0,0010

Referenční bod

Pole rozložení vypočítaných příspěvků k průměrné roční koncentraci PM2,5 je zřejmé z Obr. 15.
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Obr. 15 Příspěvek k imisní zátěži tuhými látkami frakce PM2,5 – průměrné roční koncentrace [µg.m-3]

Při uvažování pozaďové imisní zátěže v tomto prostoru na úrovni odpovídající uvedeným pětiletým průměrům
ani při uvažované kumulaci vlivů jednotlivých záměrů nepředpokládáme zásadní změnu průměrných ročních
koncentrací tuhých látek frakce PM2,5 v dotčeném území oproti stávajícímu stavu. V území lze očekávat
průměrné roční koncentrace na hranici imisního limitu platného od roku 2020.
I přes relativně málo významný vliv záměru na imisní situaci budou vzhledem k imisní zátěži území dodržována
preventivní opatření k eliminaci prašnosti vlivem provozu posuzovaného záměru. Tato opatření jsou uvedena
v kapitole 5.5.
Pro zlepšení imisní situace v dotčeném území bude třeba realizovat soubor opatření, a to zejména v sektoru
lokálních zdrojů vytápění.
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5.3

Benzen

5.3.1 Analýza stávající imisní situace
Dle pětiletých klouzavých průměrů lze v okolí hodnoceného záměru očekávat hodnoty průměrné roční
koncentrace na úrovni do 1,5 µg.m-3, tedy 30 % imisního limitu (LV = 5 µg.m-3).
Podrobné zobrazení průměrných ročních koncentrací v území je znázorněno na Obr. 16.

Obr. 16 Průměrné roční koncentrace benzenu [µg.m-3]

5.3.2 Vyhodnocení výhledové imisní situace
Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční koncentraci benzenu způsobený provozem hodnocených
zdrojů může dosahovat do cca 0,004 µg.m-3, tedy do 0,08 % imisního limitu (LV = 5 µg.m-3). Nejvyšší příspěvek
je lokalizován v prostoru vjezdu do areálu, v širším okolí záměru vychází příspěvky průměrné roční
koncentrace nižší.
Vyhodnocení výhledové imisní situace u nejbližší obytné zástavby uvádí následující tabulka Tab. 13:
Tab. 13 Výhledová imisní zátěž lokality benzenem – průměrné roční koncentrace
Pozaďová imisní
koncentrace
(ČHMÚ 2012-2016
(µg.m-3)

Příspěvek
s.n.o.p.cz
(µg.m-3)

Příspěvek
areálu
Semmelrock
(µg.m-3)

Příspěvek záměru
(µg.m-3)

Benzen rok

Benzen rok

Benzen rok

Benzen rok

1444

1,4

 0,046

0,00021

0,0002

1445

1,4

 0,046

0,00053

0,0004

1446

1,4

 0,046

0,00016

0,0001

1447

1,5

 0,046

0,00009

0,0001

Referenční bod
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Pole rozložení vypočítaných příspěvků k průměrné roční koncentraci benzenu je zřejmé z Obr. 17.

Obr. 17 Příspěvek k imisní zátěži benzenem - průměrné roční koncentrace [µg.m-3]

Při uvažování pozaďové imisní zátěže v tomto prostoru na úrovni odpovídající uvedeným pětiletým průměrům
tedy ani při uvažované kumulaci vlivů jednotlivých záměrů nepředpokládáme zásadní změnu průměrných
ročních koncentrací benzenu v dotčeném území oproti stávajícímu stavu. V území lze očekávat průměrné
roční koncentrace nadále spolehlivě na podlimitní úrovni.

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2438-18-0/Z02
sk. zn. A

28 / 33

Rozptylová studie

5.4

Benzo(a)pyren

5.4.1 Analýza stávající imisní situace
Dle pětiletých klouzavých průměrů se v okolí záměru pohybují průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu
na úrovni do 0,87 ng.m-3, tedy do 87 % stanoveného imisního limitu (LV = 1 ng.m-3). V severní části území
(v zastavěné části Pohořelic) se koncentrace benzo(a)pyrenu pohybují na hranici imisního limitu.
Podrobné zobrazení průměrných ročních koncentrací v území je znázorněno na Obr. 18.

Obr. 18 Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu [ng.m-3]

Z výstupů Grafických ročenek ČHMÚ z let 2013 - 2016 vyplývá, že nejvýznamnějším zdrojem emisí je sektor
1A4bi-Lokální vytápění domácností, který se na emisích benzo[a]pyrenu v celorepublikovém měřítku podílel
průměrně 89,5 %. Zastoupení jednotlivých skupin zdrojů na emisích benzo(a)pyrenu dle nejaktuálnějších dat
(za rok 2015) je zřejmé z následujícího obrázku:

Obr. 19 Podíl sektorů NFR na celkových emisích benzo(a)pyrenu, 2015 (zdroj: ČHMÚ)
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5.4.2 Vyhodnocení výhledové imisní situace
Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční koncentraci benzo(a)pyrenu způsobený provozem
hodnocených zdrojů může dosahovat do cca 0,0015 ng.m-3, tj. do 0,15 % imisního limitu (LV = 1 ng.m-3).
Nejvyšší příspěvek je očekáván opět podél areálových komunikací při vjezdu k záměru. Pole rozložení
vypočítaných příspěvků k průměrné roční koncentraci benzo(a)pyrenu je zřejmé z Obr. 20.

Obr. 20 Příspěvek k imisní zátěži benzo(a)pyrenem - průměrné roční koncentrace [ng.m -3]
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Vyhodnocení výhledové imisní situace u nejbližší obytné zástavby uvádí následující tabulka Tab. 14:
Tab. 14 Výhledová imisní zátěž lokality benzo(a)pyrenem – průměrné roční koncentrace

Referenční bod

Pozaďová imisní
koncentrace
(ČHMÚ 2012-2016)
(ng.m-3)

Příspěvek
s.n.o.p.cz
(ng.m-3)

Příspěvek
areálu
Semmelrock
(ng.m-3)

Příspěvek záměru
(ng.m-3)

Benzo(a)pyren

Benzo(a)pyren

Benzo(a)pyren

Benzo(a)pyren

1444

0,92

Odhad:  0,005

0,00003

0,00009

1445

0,82

Odhad:  0,005

0,00017

0,00031

1446

0,86

Odhad:  0,005

0,00004

0,00006

1447

1,00

Odhad:  0,005

0,00004

0,00007

Při uvažování pozaďové imisní zátěže v tomto prostoru na úrovni odpovídající uvedeným pětiletým průměrům
tedy ani při uvažované kumulaci vlivů jednotlivých záměrů nepředpokládáme zásadní změnu průměrných
ročních koncentrací benzo(a)pyrenu v dotčeném území oproti stávajícímu stavu. Pro plnění imisního limitu
v zastavěné části Pohořelic bude stěžejní realizace opatření zejména v oblasti zdrojů lokálního vytápění.

5.5

Kompenzační opatření

Povinnost uložení kompenzačních opatření vyplývá z §11, odst. (5) zákona č. 201/2012 Sb. v platném znění:
„Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem
umístění pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) došlo v oblasti jejich vlivu na úroveň znečištění
k překročení některého z imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok uvedeného v bodech 1 a 3
přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo je jeho hodnota v této oblasti již překročena, lze vydat souhlasné závazné
stanovisko podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. b) pouze při současném uložení opatření
zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou znečišťující látku (dále jen
„kompenzační opatření“). Kompenzační opatření se u stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze
č. 2 pro danou znečišťující látku neuloží, pokud pro ni zdroj nemá stanoven specifický emisní limit
v prováděcím právním předpisu. Kompenzační opatření se dále neukládají u stacionárního zdroje nebo
pozemní komunikace, jejichž příspěvek vybrané znečišťující látky k úrovni znečištění nedosahuje hodnoty
stanovené prováděcím právním předpisem.“
S ohledem na fakt, že hodnocené zdroje nespadají do tohoto výčtu zdrojů, povinnost kompenzačních
opatření není pro tento záměr uložena.
I přesto budou dodržována následující preventivní opatření k eliminaci prašnosti vlivem provozu záměru:
●

pravidelné čištění a údržba areálových komunikací a parkovacích ploch,

●

po skončení zimního období zajištění očisty areálových komunikací za účelem odstranění
posypového materiálu.
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Závěr

Záměr „Pohořelice II.“ byl vyhodnocen z hlediska vlivu na imisní zatížení hodnoceného území. Vypočtené
příspěvky dosahují nízkých hodnot, které nezpůsobí zásadní změnu pozaďové imisní zátěže sledované
lokality. Nejvyšší imisní příspěvky sledovaných škodlivin byly zjištěny v omezeném prostoru v blízkosti
samotného záměru mimo obytnou zástavbu.
Vypočtený příspěvek záměru k průměrné roční koncentraci NO2 dosahuje do 0,1 % příslušného imisního
limitu. Nejvyšší vypočtený příspěvek ke krátkodobé imisní koncentraci oxidu dusičitého může
za nejnepříznivějších rozptylových podmínek dosahovat do 1,3 % imisního limitu. S ohledem na stávající
úroveň imisní zátěže nepředpokládáme zásadní ovlivnění imisní zátěže zájmového území oxidem dusičitým
ani překročení imisního limitu pro roční průměrné ani maximální hodinové koncentrace NO2 v důsledku
realizace záměru, a to ani v kumulaci s dalšími záměry v dotčeném území.
Vypočtené nejvyšší příspěvky k průměrné roční imisní koncentraci tuhých znečišťujících látek frakce PM10
dosahují do 0,15 % hodnoty imisního limitu. Včetně započtené předpokládané pozaďové imisní zátěže
nepředpokládáme dosažení či překročení hodnot imisního limitu pro průměrnou roční koncentraci PM 10.
Příspěvek záměru k maximální krátkodobé koncentraci PM10 dosahuje při nejnepříznivějších rozptylových
podmínkách (pravděpodobnost jejich výskytu je velmi nízká) lokálně v areálu záměru cca 0,8 % imisního limitu.
Vlivem záměru nedojde v dotčeném území k navýšení počtu dní překročení maximální krátkodobé
koncentrace PM10 ani o jeden den, a to ani v kumulaci s dalšími záměry v okolí.
Maximální příspěvek záměru k průměrné roční koncentraci tuhých znečišťujících látek frakce PM2,5 dosahuje
mimo areál záměru do 0,15 %. S ohledem na stávající úroveň imisní zátěže nepředpokládáme ve výhledovém
stavu významnou změnu roční průměrné koncentrace.
Vypočtené maximální příspěvky k průměrné roční imisní koncentraci benzenu dosahují velmi nízkých hodnot
(do 0,08 % hodnoty imisního limitu), které nezpůsobí změnu imisní zátěže území ani dosažení či překračování
stanoveného imisního limitu.
Výpočtově byl rovněž hodnocen příspěvek k pozaďové imisní koncentraci benzo(a)pyrenu. V případě této
škodliviny dosahuje nejvyšší příspěvek hodnocených zdrojů cca do 0,7 % hodnoty imisního limitu a vlivem
záměru nepředpokládáme v dotčeném území významnou změnu stávajícího zatížení benzo(a)pyrenem ani
vznik nových nadlimitních stavů.

V Brně 26. 10. 2018

Zpracoval:

…………….....………………………
RNDr. Tomáš Bartoš, Ph.D.
držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií
dle zákona. č. 86/2002 Sb. (201/2012 Sb.)
MŽP č.j. 1703/780/10/KS
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