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1. Obchodní firma
EKO Logistics s.r.o.

2. IČ
26710170

3. Sídlo
Tyršova 68
281 26 Týnec nad Labem

4. Jméno, příjmení, adresa pracoviště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Luboš Cenker
Tyršova 68
281 26 Týnec nad Labem
tel.: +420 321 717 264
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I. Základní údaje
1. NÁZEV ZÁMĚRU
Zařízení ke sběru, výkupu, třídění a úpravě kovů, ekologické likvidaci autovraků a
elektrozařízení.
2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU
- kapacita nakládání s nebezpečnými odpady - nad 1 000 t za rok, omezena prostorovými a
technickými možnostmi, max. předpoklad do 5 000 t.
- kapacita nakládání s železným šrotem, vč. autovraků – nad 1 000 t za rok, omezena
prostorovými a technickými možnostmi, max. předpoklad 15 000 t.
Kapacita zpracování autovraků je vzhledem k technickým možnostem stanovena na max.
30 ks najednou.
Celková předpokládaná plocha záměru je 2,27 ha.
3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU (KRAJ, OBEC, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ)
Kraj: Středočeský (Kód kraje: 02, Kód NUTS: CZ021)
Obec: Týnec nad Labem (Kód obce: 17235 9, IČZÚJ: 533807)
Katastrální území: Týnec nad Labem (Kód k.ú.: 77235)
Obrázek č. 1: Umístění záměru v širších vztazích (mapa bez měřítka, zájmové území vyznačeno modře)
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4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE JEHO VLIVŮ S JINÝMI ZÁMĚRY
Zařízení společnosti EKO Logistics s.r.o. určené ke sběru, výkupu, třídění a úpravě kovů,
ekologické likvidaci autovraků a elektrozařízení je lokalizováno v části bývalého
zemědělského podniku mimo zastavěné území města Týnec nad Labem.
Výsledkem realizace záměru bude zvýšení kapacity existujícího zařízení zejména
s ohledem na počet zpracovávaných autovraků a elektrozařízení. Záměr nepředpokládá
stavební úpravy. Stávající objekty jsou svojí kapacitou dostatečné pro realizaci záměru.
Záměr nebrání budoucímu využití okolních ploch z hlediska dopravního ani z hlediska
infrastruktury (energie, voda, odvod odpadních vod).
V hodnocené lokalitě se nepředpokládá kumulace s jinými záměry.
5. ZDŮVODNĚNÍ

POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, VČETNĚ PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH
VARIANT A HLAVNÍCH DŮVODŮ (I Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) PRO JEJICH VÝBĚR,
RESP. ODMÍTNUTÍ

Záměr reflektuje zákon o odpadech v platném znění, ze kterého vyplývá, že každý, kdo se
zbavuje autovraku, je povinen předat autovrak pouze osobám, které jsou provozovateli
zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.
Provozováním takovéhoto zařízení bude zajištěno nakládání s vozidly s ukončenou životností
a s autovraky a efektivní nakládání se vznikajícími odpady s důrazem na získání co možná
nejvyššího podílu opětovně využitelných materiálových složek.
Pozemky na nichž se nacházejí budovy a manipulační plochy společnosti jsou z části
v majetku oznamovatele záměru a zčásti jsou jemu pronajímány od dalších subjektů.
V prosinci roku 2004 byl společností Středočeské komunální služby, s.r.o. zpracován
„Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje“ (POH). POH kraje specifikuje
problémy životního prostředí v dotčeném území Středočeského kraje z hlediska nakládání
s odpady a odpadového hospodářství jako celku. POH věnuje problematice autovraků a
vyřazených elektrických zařízení, tedy zařízení, které budou do budoucna činit největší objem
zpracovávaného odpadu v areálu společnosti EKO Logistics s.r.o poměrně značný prostor. Za
jeden z klíčových problémů odpadového hospodářství Středočeského kraje byla na základě
provedené analýzy označena chybějící technická vybavenost území. Zařízení určené ke sběru,
výkupu, třídění a úpravě kovů včetně ekologické likvidaci autovraků a elektrozařízení je
v tomto kontextu možno chápat jako příspěvek k zlepšení technické vybavenosti území.
Zvažované varianty
Varianta nulová - hypotetická
Představuje ukončení provozu zařízení. Varianta je zařazena pouze pro účely vyhodnocení
vlivů hluku a vlivů na veřejné zdraví. Z celkového hodnocení byla tato varianta vyloučena pro
neexistenci právních a jiných předpokladů k její realizaci. Zařízení je dnes provozováno
v souladu s právními a jinými požadavky relevantními pro provozovanou činnost.
Varianty aktivní
Varianta S – současný stav
Nakládání s nebezpečnými odpady s kapacitou nižší než 1 000 t/rok.
Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) s kapacitou nižší 1 000 t/rok.
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Varianta P – projektovaný stav (viz toto oznámení záměru)
Nakládání s nebezpečnými odpady s kapacitou nad 1 000 t/rok (max. 5 000 t).
Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) s kapacitou nad 1 000 t/rok (max. 15 000
t).
Varianty se liší v kapacitě nakládání s nebezpečnými odpady a železným šrotem, vč.
autovraků. Oznamovatel má k termínu předložení oznámení platné povolení pro provádění
předmětné činnosti. Limitní hodnota pro rozlišení posuzovaných variant je 1 000 t
nebezpečného odpadu ročně a 1 000 t železného šrotu, vč. autovraků.
Zařízení je v současné době plně vybaveno z hlediska bezpečného nakládání s odpady ve
vztahu k životnímu prostředí. Zvýšení kapacity nad 1 000 tun v obou zmíněných kategoriích
je z hlediska technického a provozního možné již dnes. Předpoklady pro realizaci záměru,
s výjimkou administrativních kroků, jejichž součástí je i posouzení vlivů na životní prostředí,
jsou splněny.
6. POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Oznamovatel má zpracovaný „Provozní řád zařízení pro sběr a výkup kovů“ (dále jen
provozní řád). Údaje uvedené níže týkající se technického a technologického řešení záměru
jsou čerpány z tohoto provozního řádu. K provoznímu řádu vydala KHS, územní pracoviště
v Kolíně souhlasné stanovisko pod značkou 3057-241/690/04/KO.
Zařízení je určeno k likvidaci autovraků, výkupu, sběru a třídění kovových odpadů včetně
úpravy a přepracování – pálením autogenem, kyslíkem resp. demontáž pomocí ručního nářadí
a technických prostředků. Dále ke svozu a odvozu těchto odpadů. Do areálu na přetřídění jsou
dováženy i odpady, které jsou vykupovány nebo společnosti mohou vznikat při demontážích
vozidel, objektů a konstrukcí na základě požadavků zákazníka při dodavatelských zakázkách.
Zařízení je v současné době využíváno k likvidaci nebezpečného odpadu včetně autovraků
v množství 950 t/rok. Záměrem je zvýšit kapacitu tohoto zařízení nad 1000 t/ročně.
V provozovně jsou umístěny následující stavební objekty (dle projektové dokumentace
pro stavební povolení):
SO – 01
SO – 02
SO – 03
SO – 04
SO – 05
SO – 06
SO – 08

dílny, provozní a sociální zázemí
sklad hořlavých kapalin a olejů
příjem – netříděný kovový odpad
LAPOL – gravitační odlučovač olejů
žumpa
zpevněná plocha s izolací
oplocení

Jednotlivé objekty jsou zachyceny na situaci, která je přílohou č. 3 Oznámení.
SO – 01
Jedná se o původní zemědělský jednopodlažní objekt, který byl upraven pro účely
provozovny třídění odpadů. V I. nadzemním podlaží se nacházejí prostory dílen, sociálního
zázemí a provozního zázemí, ve II. nadzemním podlaží jsou situovány prostory pro
administrativní zázemí firmy a skladové prostory.
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I. nadzemní podlaží
- šatna zaměstnanců
- denní místnost
- kancelář
- umývárna 1.11
- kotelna 1.08 (kotel na LTO)
- sklad LTO 1.09
- příruční sklad 1.10
- strojní dílna 1.16
- kočkový jeřáb (přes obě podlaží). Z venkovního prostoru je přímý vstup vraty do
dílen 1.17 a 1.18.
Sklad LTO – provedena záchytná jímka z ocelového plechu tl. 3 mm o objemu 1 m3.
Dílna 1 – strojní, údržba – místnost 1.16 – je zde instalována sloupová vrtačka, bruska,
uvažuje se v budoucnosti soustruh a frézka. Pracují zde 2 zaměstnanci.
Dílna 2 – demontáž místnost 1.17 – dílna je vybavena ponky, svěráky, páračkou na
kabely. V dílně pracují dva zaměstnanci.
Dílna 3 – demontáž – místnost – 1.18 – dílna je vybavena ponky, je zde instalován
kočkový jeřáb. Zde probíhá demontáž a odstrojení elektrických transformátorů ve vymezeném
prostoru, ve kterém je v podlaze provedeno její snížení a v úrovni ± 0,000 osazen ocelový
rošt. V dílně je provedena izolovaná záchytná jímka, do které jsou sváděny úkapy
z demontovaných zařízení – objem 1 m3.
II. nadzemní podlaží
- kanceláře 2.02, 2.03, 2.05. - skladové prostory 2.06 a 2.07
- umývárny 2.08, 2.10 WC 2.09, , 2.11.
- čajová kuchyňka 2.12.
- sklady vytříděných kovů 2.14, 2.15, 2.16
- sklad 2.17 vytříděného materiálu, kde se nacházejí také 2 ocelové uzavíratelné
kontejnery o objemu 0,5 m3 na papír.
- Sklad 2.17 je komunikačně propojen točitým schodištěm s dílnou 1.17 v I. nadzemním
podlaží. Kočkový jeřáb a otvor ve skladu 2.17 umožňují dopravu vytříděných odpadů
do II. n.p. do skladových prostor.
SO – 02
Jednoprostorový objekt, ve kterém bude skladováno max. 3,5 m3 hořlavých kapalin. Jedná
se o zbytkový transformátorový olej včetně kovových obalů. Ve skladu jsou krátce před
rozebráním uloženy kovové nádrže s olejem demontované z transformátorů. Betonová
podlaha skladu tvoří zároveň záchytnou jímku (5 m3) pro skladované kapaliny – úroveň
podlahy skladu je 5 cm pod úrovní prahů u obou vstupních vrat. Podlaha skladu je izolována
proti zemní vlhkosti hydroizolační fólií JUNIFOL tl. 1 mm. Izolace je vytažena na vnitřní
stěny objektu cca 150 mm nad úroveň podlahy. Okna jsou plastová, z vnější strany opatřena
pletivem. Odvodnění střechy je na přilehlý terén.
SO – 03
Jednoprostorový objekt, ve kterém budou skladovány různé barevné kovy volně na
podlaze, část je skladována v žocích na paletách. Podlaha skladu je betonová a je izolována
proti zemní vlhkosti hydroizolační fólií. Výplň okenních otvorů tvoří polykarbonátové desky
(MAKROLON). Odvodnění střechy je na přilehlý terén.
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SO - 04
V jihozápadní části izolované zpevněné plochy areálu je umístěn podzemní gravitační
sorpční odlučovač olejů GSOL-10/50. Jedná se o samostatně stojící podzemní objekt
obdélníkového půdorysu o rozměrech 3,5 x 1,5 m, hloubky 1,5 m. Je proveden ze svařované
polypropylenové nádrže osazené do betonové monolitické jímky (s betonovým stropem).
Odlučovač je řešen se sedimentační komorou, kolescenční vložkou, odlehčovacím členem a
dočištěním na sorpčním filtru.
Jmenovitý průtok odlučovače – 10 l/s, maximální průtok odlučovače - l/s. Odvodňovaná
plocha – 2500 – 5000 m2. Maximální znečištění vstupní vody – 1000 mg ropných látek (NEL)
v 1 l vody, kvalita vody na výstupu – 0,5 mg ropných látek (NEL) v 1 l vody.
SO – 05
Jedná se o stávající podzemní objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech (vnitřních) 3 x
4 m, hloubka žumpy je cca 2,5 m. Žumpa je provedena jako železobetonová monolitická vana
s železobetonovým panelovým prefabrikovaným stropem. Izolace žumpy je provedena
asfaltovými pasy a asfaltovým nátěrem vnitřní stěny žumpy. Žumpa je přístupná ocelovým
poklopem ve stropu objektu.
SO – 06
V rámci provedení stavebních prací objektu je provedena úprava přilehlých stávajících
zpevněných ploch. Plochy určené k uskladnění zpracovávaného materiálu jsou provedeny
jako betonové s pojistnou hydroizolační vrstvou. Zpevněné plochy jsou vyspádovány tak, aby
dešťové vody byly svedeny do nově instalovaného gravitačního odlučovače ropných látek
(SO – 04).
Zpevněné betonová plocha je provedena ve skladbě – betonové silniční panely tl. 150 mm,
pískové lože – tl. 50 mm (fr. 0 – 4) , hydroizolace – LD PE fólie JUNIFOL tl. 1 mm, písková
podkladní vrstva - tl. 50 mm (fr. 0 – 4), hutněný štěrk (fr. 0 – 32).
(specifikace hydroizolační fólie – fólie LD PE hladká, stabilizovaná 2% sazí, odolná
pronikání radonu do skládky odpadů, izolace nádrží na pitnou i odpadní vodu, parkovišť, jezů,
vodních, okolí silnic; rozměry v mm: tl. 1; š. 5100 mm, hmotnost 6 až 12 kg.m-1, mez kluzu
17 MPa, prodloužení: na mezi kluzu 9%, při přetržení min. 600%, napětí při přetržení 24MPa,
spojování svářením).
SO – 08
Areál je oplocen drátěným pletivem s betonovými sloupky. Sloupky jsou osazeny do
betonových základových patek.
Sběr a výkup kovových odpadů probíhá od občanů a od firem denně v pracovní době.
Odpady jsou sváženy vlastními dopravními prostředky, nebo dováženy zákazníkem. Třídění
odpadů probíhá průběžně podle druhů a kategorií a odpady jsou umisťovány na příslušné
shromažďovací místo (do shromažďovacích nádob). Ocelový odpad je tříděn podle rozměru,
kvality a stavu dle příslušné ČSN. Nebezpečné složky jsou ukládány v zabezpečeném
prostoru, na shromažďovacím místě nebezpečných odpadů. Úprava a přepracování odpadu je
prováděno na základě požadavku odběratele na příslušné rozměry pomocí autogenového a
plazmového hořáku. Tyto úkony provádějí pracovníci proškolení dle příslušných
legislativních předpisů.
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Ke svozu a odvozu odpadů slouží dopravní prostředky z vozového parku provozovatele a
dopravní prostředky provozovatelem objednané ke svozu. Odvoz odpadů probíhá průběžně po
naplnění shromažďovacích nádob nebo po úpravě příslušného množství kovového odpadu.
Pro manipulaci s odpadem a shromažďovacími nádobami slouží manipulační prostředky paletové vozíky, vysokozdvižné vozíky, jeřáby, kontejnerová vozidla.
Zařízení určené pro přejímku odpadů:
Pro přejímku odpadů jsou určena tato zařízení:
Mostová (nájezdová) váha – pro vážení osobních a nákladních automobilů s ocelovým
odpadem 10 - 50.000 kg a odpadů barevných kovů nad 500 kg.
Plošinová váha – pro vážení odpadů barevných kovů 1-500 kg.
Administrativní budova – kanceláře, pokladna
Venkovní zpevněná manipulační plocha:
Pro sběr a výkup třídění a úpravu většiny odpadů, slouží venkovní zpevněná plocha.
Dešťové vody jsou svedeny komplexem přes lapol. Ocelový odpad je tříděn podle rozměru,
kvality a stavu dle příslušné ČSN. Jako příjezdová cesta slouží místní asfaltová komunikace.
Na ploše nejsou ukládány odpady kategorie N vyjma dočasného uložení autovraků určených
k likvidaci, kde vyhláška č.383/2001 Sb. v příloze č.18 toto výslovně stanovuje. Tato část
bude zastřešena a autovraky budou ukládány na speciální k tomuto účelu určené ocelové
palety s jímacím roštem pro případný únik kapalin.
Sklad barevných kovů:
Třídění odpadů probíhá průběžně podle druhů a kategorií a odpady jsou umisťovány na
příslušné shromažďovací místo (do shromažďovacích nádob). Barevné kovy jsou tříděny
podle rozměru, kvality a stavu dle příslušné ČSN. V objektu skladu barevných kovů není
nakládáno s nebezpečnými odpady.
Shromažďovací místo pro nebezpečné odpady:
Nebezpečné odpady vyjmenované v kapitole B.III.3 je možné rozdělit na ty, které jsou
a) vykupovány, resp. je zajišťováno jejich zneškodnění na základě speciálního
požadavku zákazníka. Tato služba je poskytována jako vedlejší činnost společnosti. Většinou
jsou tyto odpady odváženy přímo od původce ke zneškodnění.
b) mohou vznikat při činnosti společnosti
Nebezpečné odpady vykoupené od původců (pokud nebyly odvezeny přímo ke
zneškodnění u smluvního partnera) a odpady, u nichž existuje nebezpečí kontaminace
nežádoucími příměsemi jsou tříděny v objektu, který je pro tyto účely stavebně upraven
(nepropustné podlahy, nepropustná jímka) a slouží současně jako shromažďovací místo
nebezpečných odpadů. Údaje o skladovaných látkách jsou obsaženy v identifikačních listech
nebezpečného odpadu (ILNO), které jsou přílohou schváleného Provozního řádu a musí být
rovněž umístěny na viditelném místě na shromažďovacím místě nebezpečných odpadů.
V provozním deníku sběrny, který je umístěn v areálu, jsou vedeny záznamy o případných
haváriích a na shromažďovacím místě nebezpečných odpadů. Sběrna je vybavena prostředky
pro zachycení kapalných odpadů při havarijním úniku a rovněž pro likvidaci úniku pevných
odpadů. Nádrže, kontejnery a přepravní obaly na odpady, které vykazují zjevnou netěsnost,
nesmí být podle provozního řádu ve sběrně a shromažďovacím místě umístěny.
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Zařízení pro likvidaci autovraků
Příjem autovraků probíhá na zpevněné ploše. Veškeré vody jsou svedeny komplexem přes
lapol. Plocha je tak zabezpečena před únikem škodlivin do horninového prostředí. Autovraky
jsou následně převezeny do objektu dílny, kde dojde k jeho postupné demontáži a roztřídění
jednotlivých dílů buďto k dalšímu využití nebo vyřazení. Jednotlivé komponenty jsou
očištěny a uloženy do skladu. Nevyužitelné díly jsou tříděny podle druhu a obsahu
nebezpečných složek a následně určeny k materiálovému využití, případně zneškodnění.
Kapacita příjmu autovraků je vzhledem k technickým možnostem stanovena na max. 30 ks
najednou. Dílna je vybavena nepropustnou podlahou s izolaci s přesahem 10 cm nad úroveň
podlahy. Dále je vybavena jímacím kanálem a jímkou o objemu 2 m3. V této dílně bude
prováděna kompletní separace jednotlivých materiálů a odpadů, jejich třídění a ukládání do
jednotlivých nádob a kontejnerů k tomuto určených dle jednotlivých druhů a odpovídajících
předpisům pro daný materiál nebo druh odpadu a to jak kategorie O tak i kategorie N. Po
naplnění těchto nádob a kontejnerů budou tyto převáženy do jednotlivých skladovacích
prostor dle druhu materiálu a odpadu. Po naplnění jednotlivých kontejnerů a nádob budou tyto
odpady předány k likvidaci dalším oprávněným subjektům. V zařízení budou skladovány co
nejmenší objemy jednotlivých druhů N odpadů a pověřený pracovník bude zajišťovat jejich
předání oprávněným subjektům v co nejkratším termínu. K uskladnění odpadů kategorie N
budou sloužit k tomu určené kontejnery a nádoby s možností zajištěného uzavírání, tak aby
nemohlo dojít k manipulaci neoprávněnou osobou. Manipulace s autovraky mimo určené
plochy není povolena.
Popis technologie demontáže autovraků


Vyjmutí baterií a nádrží na zkapalněný nebo stlačený plyn



Vyjmutí nebo neutralizace potenciálně výbušných součástí (airbag)



Odčerpání a oddělený sběr a skladování paliva, olejových náplní motorů převodovek,
rozvodných skříní a hydraulických systémů. Kapaliny jsou následně shromažďovány
v objektu SO 2 dle zásad a pravidel popsaných v bodu 3.4. provozního řádu.



U dílů dále využitelných, které lze uskladnit s náplněmi se tyto nevypouštějí, neboť to
je v zájmu zajištění jejich ochrany před korozními vlivy a udržení jejich funkčnosti.



Odčerpání a oddělené shromažďování chladících kapalin, brzdových kapalin, náplní
do ostřikovačů skel a náplní klimatizačních jednotek. Kapaliny jsou následně
shromažďovány v objektu S02 zásad a pravidel popsaných v bodu 3.4. provozního
řádu.



Vyjmutí dalších součástí obsahujících nebezpečné součásti, (s obs. Hg, Pb, Cd, Cr6+,
azbestu)



Demontáž zbytku auto vraku, roztřídění na skupiny co možná nejvíce dle materiálově
využitelné (sklo, plasty, kov) a ostatní (textil, čalounění apod.), určené ke zneškodnění

V provozu zařízení jsou, resp. budou využívány tyto technické, dopravní a technologické
mechanismy:
Tabulka č. 1: Provozované stroje a zařízení
stroj či zařízení
Tahač DAF FT 95XF 430
Návěs sklápěcí BSS METACO
NS 1.36.27.24
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stroj či zařízení
Kontejnerový nosič MAN
26.402
Kontejnerový nosič MAN
26.402
Kontejnerový nosič MAN
26.402
Kontejnerový vlek
SCHWARZMULLER
Kontejnerový vlek
SCHWARZMULLER
Avia kontejner 2x
Avia cisterna 1 x
Avia valník 1 x
Škoda felicia 1,9D pickup
Seat alhambra 1,9 tdi 2 x
VW transporter 2,5 D
DAF LF kontejnerový nosič 10t
vysokozdvih DESTA 2216
vysokozdvih LINDE H30T
vysokozdvih LINDE H30T
vysokozdvih LINDE H18T
nakladač FUCHS 713 2 x
lis paketovací RICO
paketovací a stříhací lis
lis paketovací na hlubokotah
nůžky na kupol
bruska dvoukotoučová
soustruh
pila rámová
stojanová vrtačka
elektrický šroubovák
kompresor (elektrický)
plazma řezací SELCO

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
v
v provozu ve
provozu výhledu cca 2 let
k 04/2005
x
x
-

x

-

x

x

x

-

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Úroveň navrženého technického řešení
Úroveň navrženého technického a technologického řešení záměru odpovídá řešení
požadovaném relevantními právními předpisy a požadavky, vyplývajícími z rozhodnutí
orgánů státní správy a samosprávy. Při srovnání s některými provozovanými sběrnami, popř.
autovrakovišti je úroveň zabezpečení provozovny ve vztahu k životnímu prostředí
zpracovatelem oznámení hodnocena jako vysoká.
Počet pracovních sil, směnnost
Provoz zařízení k nakládání s nebezpečnými odpady je v současné době zajišťován:


14 zaměstnanců – ve vlastním provozu třídění – 6 zaměstnanců v dílnách v SO-01,
ostatní pracují na venkovní ploše – třídění druhotných surovin



4 zaměstnanci v administrativě

Po rozšíření provozu je možné vytvoření dalších cca 10 pracovních míst.
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7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ
Zahájení:

Nárůst kapacity bude postupný; dosažení projektovaného stavu v průběhu cca
3 let

Ukončení:

Termín ukončení realizace záměru není plánovaný. Předpokládá se, že areál
bude svému účelu sloužit dlouhodobě.

8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
Kraj:

Středočeský

Obec:

Týnec nad Labem

Tabulka č. 2: Údaje o obci Týnec nad Labem z Územně identifikačního registru
kód obce
IČZÚJ
název obce
počet obyvatel aktuální
počet částí obce
počet katastrálních území
počet zákl. sídel. jednotek
výměra obce (ha)
hustota obyvatel
(obyv/km2)

17235
533807
Týnec n. L
1 856
3
3
4
1 569
118

Pozn: Informace pocházejí z Územně identifikačního registru Ministerstva pro místní rozvoj (dostupné na
http://www0.mmr.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/uir/obec_i.sqw?p_ko=17235&p_pg=20)

9. ZAŘAZENÍ
Č.100/2001

ZÁMĚRU DO PŘÍSLUŠNÉ KATEGORIE A BODŮ PŘÍLOHY Č.

1

K ZÁKONU

Kategorie I., bod 10.1 – Zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady s kapacitou nad
1000t/rok, sloupec A.
Kategorie II., bod 10.5 – Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) nad 1000 t,
sloupec B.

II. Údaje o vstupech
1. PŮDA
Areál provozovny je situován v západní části areálu bývalého zemědělského podniku.
Níže je v tabulce uveden přehled dotčených pozemků s uvedením druhu pozemku a
výměry. Celková výměra areálu využívaného společností EKO Logistics s.r.o. je 2,27 ha.
V areálu se nenachází žádné pozemky zemědělské nebo lesní půdy.

G E T s.r.o.
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Tabulka č. 3: Přehled pozemků dotčených realizací záměru
Parcela
1937/1
1937/10
1937/11
1937/12
1937/13
1937/14
1937/15
1937/16
1937/17
1937/18
1937/23
1937/24
1937/25
1937/26
1937/28
1938/1
1938/2
1939/1
1939/2
1940/1
1940/2
1940/3
1941/1
1941/2
1941/3
1942/1
1942/2
1943/1
1943/2
1946/1
1946/2

Druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří

Využití pozemku
manipulační plocha
manipulační plocha
manipulační plocha
manipulační plocha
manipulační plocha
manipulační plocha
manipulační plocha
manipulační plocha
manipulační plocha
manipulační plocha
manipulační plocha
manipulační plocha
manipulační plocha
manipulační plocha
manipulační plocha
manipulační plocha
manipulační plocha
zemědělská stavba
zemědělská stavba
zemědělská stavba
zemědělská stavba
zemědělská stavba
společný dvůr
společný dvůr
společný dvůr
společný dvůr
společný dvůr
společný dvůr
společný dvůr
objekt k bydlení*
objekt k bydlení*

Výměra (m2)
2600
1721
198
76
1414
1189
2752
678
60
1002
1866
2551
56
2022
33
364
250
334
406
568
161
191
435
240
9
313
370
316
257
209
35

Vlastník pozemku
oznamovatel
ost.soukr.vlastník
ost.soukr.vlastník
ost.soukr.vlastník
ost.soukr.vlastník
ost.soukr.vlastník
ost.soukr.vlastník
ost.soukr.vlastník
oznamovatel
oznamovatel
ost.soukr.vlastník
ost.soukr.vlastník
ost.soukr.vlastník
ost.soukr.vlastník
ost.soukr.vlastník
ost.soukr.vlastník
ost.soukr.vlastník
ost.soukr.vlastník
ost.soukr.vlastník
oznamovatel
oznamovatel
ost.soukr.vlastník
ost.soukr.vlastník
ost.soukr.vlastník
ost.soukr.vlastník
ost.soukr.vlastník
ost.soukr.vlastník
oznamovatel
oznamovatel
ost.soukr.vlastník
ost.soukr.vlastník

* tyto budovy byly využívány k bydlení v době existence zemědělského podniku. V současné době již nejsou
využívány k těmto účelům a ani v budoucnu se jako obytné objekty využívat nebudou.

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Realizace záměru nevyžaduje odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa
Realizace záměru nevyžaduje odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa.
2. VODA
Pitná voda
Jako pitná voda je využívána voda balená. Její spotřeba odpovídá potřebám zaměstnanců.
Na jednoho zaměstnance je počítáno max. 5 l na den s ohledem na druh vykonávané práce a
počasí.
Obec Týnec nad Labem uvažuje o přivedení obecního vodovodu do blízkosti areálu
společnosti. V případě, že k tomuto dojde, bude areál na tento zdroj pitné vody napojen.

G E T s.r.o.
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Koupelová voda a voda pro hygienické účely
Pro hygienické potřeby pracovníků společnosti je využívána voda z místního zdroje studny nacházející se ve východní části areálu. Voda z této studny určená pro sociální účely je
ohřívána nepřímo topeným ohřívákem umístěným v kotelně LTO a přiváděna do sociálního
zařízení.
Roční spotřeba je cca 600 m3.
Množství vody odebírané z místního zdroje není měřeno. Do současné doby nebyly
shledány žádné obtíže v zásobování areálu koupelovou vodou.
Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně provedl v loňském roce hodnocení laboratorního
vzorku teplé vody v sociálním zařízení společnosti EKO Logistics s.r.o. Tento vzorek vyhověl
požadavkům Vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a
teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
Jak již bylo výše uvedeno, uvažuje se o napojení na místní vodovod. V tomto případě
bude i spotřeba koupelové vody a vody pro další sociální účely zajišťována z tohoto zdroje.
Potřeba vody pro provozní a technologické účely
V provozu zařízení není voda pro technologické účely využívána.
Potřeba požární vody
Jako zdroj požární vody byla do současné doby uvažována požární nádrž (objekt SO – 07)
umístěná v areálu. Výhledově bude využívána požární nádrž umístěná v areálu ČEZ transformovna 400/100 kV ve vzdálenosti do 200 m od areálu společnosti EKO Logistics
s.r.o. Využití požární vody z tohoto zdroje bude smluvně i legislativně ošetřeno.
3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE
Pohonné hmoty a mazadla
Spotřeba nafty pro pohon automobilů, dopravních mechanismů a strojů činí cca 144.000 l
ročně. Z toho spotřeba nafty pro lis činí 3500 l na jeden lis.
Elektrická energie
Spotřeba elektrické energie v rámci realizace záměru činí cca 4000 kWh ročně.
Řezací plyny
Jako řezací plyny při pálení (demontáži) kovového odpadu jsou v areálu využívány kyslík
a propan butan.
Kyslík
Kyslík je v areálu využíván v množství cca 15.000 l ročně.
Kyslík je ukládán v zásobníku kapalného kyslíku, sloužícím k jeho skladování a stáčení do
přepravních nádob, na pozemku parc.č. 1937/24 v areálu společnosti. Jedná se o zatravněnou
plochu těsně u okraje zpevněného nádvoří. Zásobník typového označení FEROX ZT5 je
válcová stojatá nádoba o průměru 1,8 m, výšce 4,890 m a hmotnosti v prázdném stavu 4 t a
naplněném stavu 8,9 t. Nádoba stojí na 4 nohách a k základu se nekotví. Přepouštění kapaliny
do přepravních nádob se provádí u zásobníku.

G E T s.r.o.
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Zásobník kapalného kyslíku je projektován na tyto parametry:
Spotřeba – 1 422 Nm3/měsíc
Provozní přetlak – 0,3 MPa
Max. provozní přetlak – 0,5 MPa
Vlastní zařízení se skládá z tlakového zásobníku, propojovacího potrubí a zařízení na
měření a regulaci. Tlakový zásobník ZT 5 je základní částí stanice a skladuje se zde kapalný
plyn za zvýšeného tlaku, který je přibližně roven tlaku plynu, vystupujícího ze stanice
(kapalný kryogenní kyslík má teplotu vyšší než -183ºC).
Tlakový zásobník ZT5
celkový objem
využitelný objem (objem při plnění na 95%)
hmotnost prázdného zásobníku
hmotnost náplně
maximální přetlak pmax
přirozený odpar (při 0,1 MPa, 15ºC,
z celkového objemu), vakuum <0,02 mbar
rozměry

4744 litrů
4 270 litrů
4 000 kg
4 876 kg LOX
2,0 MPa
0,6%/den pro LOX
Ø D = 1 800 mm
H = 4890 mm

Propan-butan
Propan-butan je skladován v bombách ve vyhrazeném zabezpečeném a označeném
prostoru a využíván v množství cca 2 500 kg ročně.
Vytápění
Vytápění administrativních prostor a dílen v objektu SO 01 je zajištěno ústředním
vytápěním, zdrojem je kotel LTO (cca 10 000 l LTO ročně). Ostatní objekty nejsou vytápěny.
4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU
Poměrně podrobně jsou v souvislosti s marketingem společnosti zmapovány směry
automobilové dopravy sloužící obsluze areálu zařízení.
Jejich znázornění s poměrným zastoupením dopravy směřující do resp. z uvedeného směru
je zřejmé z následujícího obrázku.

G E T s.r.o.
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Obrázek č. 3: Poměrné rozložení dopravy obsluhující areál zařízení dle směru jízdy

Pro účely zhodnocení hluku z dopravy, bylo přistoupeno k modelovému zjednodušení
směrového rozložení dopravy (viz obrázek č.3):
34 % - II/327 → směr Krakovany
66 % - II/327 → směr Týnec nad Labem z toho 33 % II/322 směr Lžovice
33 % II/322 směr Kojice
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Obrázek č. 4: Zjednodušení směrového rozložení dopravy pro modelové hodnocení

Areál se nachází v okrajové části města Týnec nad Labem při silnici II. třídy č. 327, na
kterou je přímo dopravně napojen.
Při sčítání dopravy na silniční a dálniční síti v roce 2000 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
byla intenzita dopravy na komunikacích II/322 a II/327 sledována mj. v úsecích uvedených
v následující tabulce.
Tabulka č. 4: Intenzity dopravy na sledovaných veřejných komunikacích /průjezdnost za 24 hodin/– stav
2000 (ŘSD ČR)
SIL

N1

N2 PN2 N3

322 1-0950

ÚSEK

616

86

25 168

23 102 26

0

28

18 1092 3847 28 4967

514 73:27

0,71

1,13

0,63

2 7

322 1-0956

679

93

36 181

37 103 28

0

7

4 1168 3983 51 5202

568 51:49

0,68

1,10

0,62

2 7

327 1-3550

146

16

19

0

27

127 54:46

0,82

1,36

0,60

1 7

Legenda:
SIL
ÚSEK
N1
N2
PN2
N3
PN3
NS
A
PA
TR
PTR
T
O
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2

45

PN3 NS

A

12 16

PA TR PTR T

23

306

O

M

S

860 12 1178

TNV PS

ALFA

BETA GAMA

-Číslo silnice 1)
-Číslo sčítacího úseku
-Lehká nákladní (užitečná hmotnost do 3,5t) 2)
-Střední nákladní (užitečná hmotnost 3,5-10t) 2)
-Přívěsy středních nákladních
-Těžká nákladní (užitečná hmotnost přes 10t) 2)
-Přívěsy těžkých nákladních
-Návěsové soupravy
-Autobusy 2)
-Přívěsy autobusů
-Traktory 2)
-Přívěsy traktorů
-Těžká motorová vozidla a přívěsy
-Osobní a dodávkové automobily
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S
TNV
PS
špičce
ALFA,BETA
GAMA
C
P
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-Jednostopá motorová vozidla
-Součet všech motorových vozidel a přívěsů
-Těžká nákladní vozidla (0,1.N1+0,9.N2+PN2+N3+PN3+1,3NS+A+PA)
-Poměr intenzit protisměrných dopravních proudů v nedělní (odpolední) návratové
-Ukazatel variací silniční dopravy
-ALFA/BETA
-Intenzita cyklistického provozu3)
-Počet sčítacích dnů, ze kterých je počítán průměr za 24h

Poznámky:
Pokud se ve sloupci SIL vyskytne MK, jedná se o místní komunikaci
2)
Bez přívěsu i s přívěsy
3)
3-silná (nad 50 za h), 2-střední (6-50 za h), 1-slabá (do 5 za h), 0-žádná (0 za h)
1)

Počet nákladních automobilů obsluhující areál zařízení maximálně 30 nákladních vozidel
(tzn. 60 jízd) denně ve složení 10 malých – cca 3,5 t, 10 střednětonážních – tj. 10 t a 10
vysokotonážních – tj. nad 10 t.
Výše uvedené počty nákladních automobilů představují maximálně možnou - v podstatě
extrémní - situaci, která může během jednoho dne nastat.
Zatížení sítě veřejných silnic osobní automobilovou dopravou je vyvoláno pouze
příjezdem a odjezdem zaměstnanců případně zákazníků s malým objemem přiváženého
materiálu, což představuje 18 osobních automobilů respektive 36 průjezdů za den.
Tabulka č. 5: Počty automobilů sloužící zařízení ve zjednodušeném (modelovém) směrovém rozložení
Počet průjezdů
směr
II/327 – směr Krakovany (34 %)
II/327 – směr Týnec nad Labem (66 %)
II/322 - směr Lžovice (33 %)
II/322 – směr Kojice (33 %)

Σ
32
64
32
32

OA
12
24
12
12

NA
20
40
20
20

kde OA je počet osobních automobilů
NA je počet nákladních automobilů

Provoz zařízení v lokalitě se podílí na intenzitě automobilové dopravy na sledovaných
komunikacích přibližně následovně:
■ komunikace II/327 směr Krakovany
¾

< 2 % v počtu osobních automobilů

¾

< 7 % v počtu nákladních automobilů

¾

< 3 % v celkovém počtu automobilů

■ komunikace II/327 směr Týnec nad Labem
¾

< 3 % v počtu osobních automobilů

¾

< 13 % v počtu nákladních automobilů

¾

< 6 % v celkovém počtu automobilů

■ komunikace II/322 směr Lžovice
¾

< 1 % v počtu osobních automobilů

¾

< 2 % v počtu nákladních automobilů

¾

< 1 % v celkovém počtu automobilů
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■ komunikace II/322 směr Kojice
¾

< 1 % v počtu osobních automobilů

¾

< 2 % v počtu nákladních automobilů

¾

< 1 % v celkovém počtu automobilů

Realizace posuzovaného záměru nevyvolává žádné požadavky na výstavbu dopravní
infrastruktury. Bude používána stávající síť veřejných silnic v území.

III. Údaje o výstupech
1. OVZDUŠÍ
Příprava záměru
Areál je již dnes plně vybaven pro příjem autovraků, elektrošrotu, železného šrotu a
dalších odpadů. V průběhu realizace záměru dojde pouze k úpravě bývalých silážních jam pro
shromažďování železného šrotu. V rámci přípravy záměru nebudou provozovány jiné
významné zdroje znečišťování ovzduší než v etapě realizace.
Provozování záměru
Emise látek znečišťujících ovzduší budou v souvislosti s provozem zařízení pocházet ze
stacionárních a mobilních zdrojů. Přehled zdrojů znečišťování uvádí následující tabulka.
Tabulka č. 6: Přehled zdrojů znečišťování ve variantě S a P
Var. S
(současný
stav)

Var. P
(projekt)

kotel na LTO (výkon 36 kW)

X

X

malý zdroj

řezání plamenem (propan–butan, kyslík)
(=oxidace paliva za účelem využití
uvolněného tepla, §2, zákona č. 86/2002
Sb.)

X

X

malý zdroj

X

X

nevyjmenovaný,
malý zdroj

lis paketovací na hlubokotah (100 kW) 1)

X

nevyjmenovaný,
malý zdroj

paketovací a stříhací lis (75 kW) 1)

X

nevyjmenovaný,
malý zdroj

X

X

nevyjmenovaný,
malý zdroj

X

X

Charakteristika zdroje

Kategorie zdroje

Emisní
limit

Spotřeby paliv /
rok

Spalovací stacionární zdroje
2)

LTO
cca 10 000 l
propan-butan:
cca 2 500 kg
kyslík:
cca
1
422
3
Nm /měsíc

Ostatní stacionární zdroje
lis paketovací RICO (65kW) 1)

bruska dvoukotoučová (0,9 kW)

obecné
emisní
limity
obecné
emisní
limity
obecné
emisní
limity
obecné
emisní
limity

cca 3 500 l
cca 3 500 l
cca 3 500 l
-

Mobilní zdroje – nesilniční
vysokozdvih DESTA 2216
vysokozdvih LINDE H30T
vysokozdvih LINDE H30T

G E T s.r.o.

X

X
X

-

5)

2,3 l/MTH

4)

3,5 l/MTH

4)

3,5 l/MTH

4)

3 491 l
5 313 l
5 313 l
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vysokozdvih LINDE H18T

X

nakladač FUCHS 713

X

nakladač FUCHS 713
Mobilní zdroje – dopravní prostředky
pohyb nákladních a osobních automobilů
v areálu
pohyb nákladních a osobních automobilů
mimo areál

2,5 l/MTH

-

4)

12 l/MTH

4)

12 l/MTH

4)

18 216 l

X

18 216 l

X

XX3)

-

X

XX3)

-

5)

-

1)

přestože se jedná o zařízení s možností přesunu, navrhujeme vzhledem k využití pojmout jako stacionární
zdroje
2)
emisní limity viz tabulka č. 7
3)
zdvojený křížek označuje navýšení kapacity
4)
konzervativní předpoklad na straně bezpečnosti - doba provozu 6 hod / den v pracovní dny, tzn. 1 518
pracovních hodin
5)
viz Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a Zákon č.
56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Z přehledu v předcházející tabulce je patrné, že v areálu není provozován žádný zvláště
velký, velký nebo střední zdroj znečišťování ovzduší. V areálu je provozován jeden malý
spalovací zdroj a malé ostatní stacionární zdroje.
Pro spalovací zdroj – kotel na LTO – platí emisní limit pro zařízení spalující kapalná
paliva (viz tabulka). Kotel byl uveden do provozu v roce 2004. Měření a kontrola nebylo
dosud provedeno. V souladu s §12 zákona č. 86/2002 Sb. bude zajištěno prostřednictvím
oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrola
stavu spalinových cest (povinnost provést nejméně jedenkrát za 2 roky).
Tabulka č. 7: Emisní limit pro zařízení spalující kapalná paliva (podle NV č. 353/2002):

Jmenovitý tepelný výkon (MW)
0,2 nebo větší ale jmen. tep. příkon
menší než 50 MW

Emisní limit (v mg/m3, vztaženo na
normální stavové podmínky a suchý plyn)
NOX
jako
CO
TOC
TZL
SO2
NO2
1)
100
500
175
nest.

ref.
obsah
kyslíku
%O2
3

1) obsah síry v palivu max. 1 % hm.

V rámci realizace záměru budou do provozu uvedeny dva ostatní stacionární zdroje (lis
paketovací na hlubokotah, paketovací a stříhací lis).
V tabulce č. 8 je pro účely zařazení lisů a řezání plamenem provedeno porovnání limitních
ročních hmotnostních toků emise znečišťujících látek s ročním hmotnostním tokem
znečišťujících látek při projektovaném výkonu. Pro výpočet emisí z provozu lisů a řezání
plamenem byly použity hodnoty emisních faktorů pro stanovení množství emisí výpočtem při
spalování paliv (příloha č. 5 NV 352/2002 Sb.) pro příslušná paliva.

G E T s.r.o.
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Tabulka č. 8: Porovnání limitních ročních hmotnostních toků emise s ročním hm. tokem při
projektovaném výkonu lisu a řezání plamenem
Emisní faktory (kg/t) 1)
Znečišťující látka

Limitní hm.
nafta a
tok – střední
podobná
zdroj (t/rok)
paliva
kg/t

propan a
butan (<3
MW)
kg/t

Spotřeba
lis
nafta
t/rok

řezání
propanbutan
t/rok

Roční hm. tok –
projektovaný výkon
nafta a
propan a
podobná butan (<3
paliva
MW)
t/rok
t/rok

tuhé znečišťující látky

20 – 200

1,42

0,42

2,96

2,5

0,00423

0,00105

oxid siřičitý
NoX
(NO a NO2 vyjádřené jako
NO2 )

30 – 300

0,12)

0,004

2,96

2,5

0,00029

0,00001

20 – 200

5

2,8

2,96

2,5

0,00148

0,007

oxid uhelnatý
organické látky

5 – 50

0,71

0,37

2,96

2,5

0,00210

0,00093

nestanoven

0,34

0,04

2,96

2,5

0,00101

0,0001

1)

podle Přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb.

2)

pro max. obsah síry 0,005 %hm.

Ze srovnání je zřejmé, že zdroje spalující tekutá a plynná paliva (naftu a propan-butan)
jsou malými zdroji znečišťování ovzduší. Vypočtené hmotnostní toky emisí se pohybují
řádech desetitisícin až tisícin limitních hodnot pro střední zdroje.
Mobilní zdroje
Současná roční spotřeba nafty je cca 140 tis. litrů. Z toho nesilniční stroje (2
vysokozdvižné vozíky) spotřebovávají cca 8 800 l. Zůstatek připadá na dopravní prostředky –
osobní automobily (3x) a nákladní automobily (8x).
V průběhu realizace záměru budou zprovozněny další dopravní prostředky (4 nákladní
automobily) a nesilniční stroje (2 vysokozdvižné vozíky a 2 nakladače). Spotřeba pohonných
hmot vzroste o spotřebu těchto zdrojů.
Provoz dopravních prostředků oznamovatelem a zákazníky se ve vztahu k zařízení bude
probíhat po komunikacích blíže popsaných v kapitole B.4. Nároky na dopravní a jinou
infrastrukturu. Podíl dopravy související se záměrem je odhadován na komunikaci II/327
směr Krakovany do 3 %, na komunikaci II/327 směr Týnec nad Labem do 6 %, na
komunikacích II/322 směr Lžovice a II/322 směr Kojice méně než 1 % z celkového počtu
automobilů. Tento předpoklad je na straně bezpečnosti predikce vlivů, neboť to odpovídá
maximálnímu krátkodobé kapacitě zařízení (příjem odpadu z 10 lehkých nákladních
automobilů, 10 středních nákladních a 10 těžkých nákladních automobilů). Uvedená intenzita
dopravy je dlouhodobě nerealizovatelná, neboť odpovídá příjmu až 260 t materiálu za den.
Skutečná průměrná denní doprava bude mnohonásobně nižší.
Nakládání s těkavými organickými látkami
Těkavé organické látky nejsou používány k odmašťování, ani k jiným účelům, nedochází
tedy k jejich spotřebě.
V rámci nakládání s autovraky bude prováděno mj. odčerpání a oddělený sběr a
skladování paliv a dalších provozních náplní (brzdové kapaliny, nemrznoucí kapaliny ad.)
s obsahem těkavých organických látek. Z tohoto důvodu bude vedena evidence množství
těchto látek, s nimiž je nakládáno.

G E T s.r.o.
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Sekundární prašnost
Prašnost z venkovních ploch v areálu je omezována pravidelným čištěním. Není
předpoklad vzniku prašnosti při demontáži vozidel, neboť přijímána budou pouze zbavená
hrubých nečistot.
Pach
Není a nebude nakládáno s látkami produkujícími pachové emise.
Ukončení záměru
V souvislosti s ukončením záměru v budoucnu, nebudou-li prováděny rozsáhlé stavební
úpravy nebo demolice budov, nebudou provozovány žádné významné zdroje znečišťování
ovzduší.
Souhrn
V souvislosti s realizací záměru je plánováno postupné uvedení do provozu dvou malých
ostatních stacionárních zdrojů a čtyř zdrojů mobilních nesilničních. Ostatní zdroje jsou již
v současné době provozovány. Záměr nebude významným zdrojem znečišťování ovzduší na
lokalitě. Platné emisní limity budou v souvislosti s realizací záměru splněny.

2. ODPADNÍ VODY
Odpadní vody z technologie
V zařízení nevznikají v souvislosti s provozem technologie žádné odpadní vody.
Odpadní vody ze sociálního zařízení
Produkce splaškových odpadních vod se rovná potřebě pitné vody, koupelové vody a vody
pro hygienické účely. Splaškové vody jsou odváděny ze sociálního zařízení pomocí
stoupacího a svodného potrubí do žumpy o objemu 9,5 m3. Žumpa je pravidelně vyvážena
odbornou firmou.
Dešťové vody
Dešťové vody ze zpevněných ploch areálu jsou odváděny kanalizací, na které je osazen
odlučovač ropných látek GSOL-10/50. Vyčištěné vody jsou vypouštěny do stávající areálové
kanalizace, která dále ústí do bezejmenného toku.
3. ODPADY
Společnost EKO Logistic s.r.o. nakládala v roce 2003 celkem s 3 060,8790 t odpadů,
v roce 2004 s 2 697,9470 t odpadů, z toho 2 601,6910 t je v kategorii odpady ostatní (21
druhů odpadu) a 96,2560 t (14 druhů) v kategorii odpady nebezpečné.
Následující přehled je převzat z pravidelného Hlášení o produkci a nakládání s odpady za
roky 2003 a 2004.
Tabulka č. 9: Odpady
Pořad
číslo
1

Kód druhu
odpadu
130105

G E T s.r.o.

Název druhu odpadu
Nechlorované emulze

Kateg.
N

Množství odpadu (t)
2003
2004
0,2400
0,2400
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2

130205

3

130307

4

150101

5

150202

6

160103

7

160213

8

160214

9

160215

10

160216

11

160304

12

160601

13

160602

14
15
16

160708
170102
170103

17

170107

18
19
20
21
22
23
24

170201
170401
170402
170403
170404
170405
170407

25

170411

26

170503

27

170605

28

170904

29
30

191103
200101

31

200123

32

200135

33

200136

34

200301

35

200399

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
Nechlorované minerální, motorové,
převodové a mazací oleje
Minerální nechlorované izolační a
teplonosné oleje
Papírové a lepenkové obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály
(včetně filtračních filtrů)
Pneumatiky
Vyřazená zařízení obsahující
nebezpečné složky neuvedené pod
čísly 160209 až 16 02 12
Vyřazená zařízení neuvedená pod
čísly 160209 až 160213
Nebezpečné složky odstraněné
z vyřazených věcí
Jiné složky odstraněné
z vyřazených zařízení neuvedená
pod číslem 160215
Anorganické odpady neuvedené
pod číslem 160303
Olověné akumulátory
Nikl-kadmiové baterie a
akumulátory
Odpady obsahující ropné látky
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce
betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků neuvedené pod číslem
170106
Dřevo
Měď, bronz, mosaz
Hliník
Olovo
Zinek
Železo a ocel
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod číslem
170410
Zemina a kamení obsahující
nebezpečné látky
Stavební materiály obsahující
azbest
Směsné stavební a demoliční
odpady neuvedené pod čísly
170901, 170902 a 170903
Odpadní voda z regenerace olejů
Papír a lepenka
Vyřazená zařízení obsahující
chlorfluorouhlovodíky
Vyřazené elektrické a elektronické
zařízení obsahující nebezpečné
látky neuvedené pod čísly 200121
a 200123
Vyřazené elektrické a elektronické
zařízení neuvedené pod čísly
200121, 200123 a 200135
Směsný komunální odpad
Komunální odpad jinak blíže
neurčený

N

0,0000

0,3500

N

31,9370

24,1880

O

0,2800

0,2800

N

3,2000

0,1200

O

2,8250

0,3200

N

11,5200

0,0000

O

11,2700

21,5800

N

0,0000

0,8700

O

0,0000

9,2600

O

0,2000

0,2000

N

0,0000

0,1200

N

0,0000

0,3250

N
O
O

0,0000
16,7800
4,8000

0,1830
0,0000
88,1370

O

17,0000

4,3700

O
O
O
O
O
O
O

10,4000
0,0000
0,1300
0,0000
0,0000
842,5370
31,5100

3,0150
0,1430
50,1000
9,7150
3,5090
305,5010
57,7000

O

0,9800

0,7610

N

26,0000

54,6000

N

0,0000

3,9000

O

21,1100

12,4000

N
O

0,0000
0,0000

11,0000
1,7400

N

0,1000

0,1000

N

0,2500

0,2500

O

0,0000

1,0500

O

9,1900

12,3000

O

15,6200

15,6200

Společnosti EKO Logistic s.r.o. byl rozhodnutím Odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu středočeského kraje 10301 OD-84899/04/OŽP-Tu ze dne 7. 7.
2004 udělen souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování
G E T s.r.o.
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odpadů a s jeho provozním řádem. Předmětem souhlasu jsou činnosti uvedené
v odsouhlaseném provozním řádu.
Ve smyslu přílohy č. 3 zákona o odpadech (způsoby využívání odpadů) se jedná o kódy
využívání odpadů:


R12 – předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1
až R11



R13 – skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod označením
R1 až R12

Ve smyslu přílohy č. 4 zákona o odpadech (způsoby odstraňování odpadů) se jedná o kódy
odstraňování odpadů:


D14 – úprava jiných vlastností odpadů před jejich odstraněním některým z postupů
uvedených pod označením D1 až D13



D15 – skladování odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod
označením D1 až D14

Do zařízení je podle provozního řádu možno přijímat celkem 141 druhů odpadů.
V provozovně může vznikat následujících 102 druhů odpadu:
Seznam odpadů v provozovně vznikajících:
12 01

Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů

12 01 01
12 01 02
12 01 03
12 01 04

Piliny a třísky železných kovů
Úlet železných kovů
Piliny a třísky neželezných kovů
Úlet neželezných kovů

13 01

Odpadní hydraulické oleje

13 01 04*
13 01 05*
13 01 09*
13 01 10*
13 01 11*
13 01 12*
13 01 13*

Chlorované emulze
Nechlorované emulze
Chlorované hydraulické minerální oleje
Nechlorované hydraulické minerální oleje
Syntetické hydraulické oleje
Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje
Jiné hydraulické oleje

13 02

Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

13 02 04*
13 02 05*
13 02 06*
13 02 07*
13 02 08*

Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje

13 05

Odpady z odlučovačů oleje

13 05 01*
13 05 02*
13 05 03*
13 05 06*
13 05 07*
13 05 08*

Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
Kaly z odlučovačů oleje
Kaly z lapáků nečistot
Olej z odlučovačů oleje
Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje

15 01

Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

15 01 01
15 01 02
15 01 03

Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly

G E T s.r.o.
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15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09

Kovové obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
Textilní obaly

15 02

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

15 02 02*

16 01 03
16 01 07*
16 01 11*
16 01 12
16 01 13*
16 01 14*
16 01 15
16 01 17
16 01 18
16 01 19
16 01 20
16 01 22

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené
pod číslem 15 02 02
Pneumatiky
Olejové filtry
Brzdové destičky obsahující asbest
Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11
Brzdové kapaliny
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14
Železné kovy
Neželezné kovy
Plasty
Sklo
Součástky jinak blíže neurčené

16 02

Odpady z elektrického a elektronického zařízení

16 02 11*
16 06

Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky,
hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC)
Baterie a akumulátory

16 06 01*

Olověné akumulátory

16 07

Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě odpadů
uvedených ve skupinách 05 a 12)

16 07 08*
16 07 09*
16 08 03

16 08 05*

Odpady obsahující ropné látky
Odpady obsahující jiné nebezpečné látky
Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny
přechodných kovů (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
Upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě odpadu
uvedeného pod číslem 16 08 07)
Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou

17 01

Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07

Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06

17 02

Dřevo, sklo a plasty

17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 02 04*

Dřevo
Sklo
Plasty
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami
znečištěné

17 04

Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 01
17 04 02
17 04 03

Měď, bronz, mosaz
Hliník
Olovo

15 02 03

16 08 04
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17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 09*
17 04 11

Zinek
Železo a ocel
Cín
Směsné kovy
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05

Zemina

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 06

Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 04

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

19 10

Odpady z drcení odpadu obsahujícího kovy

19 10 01
19 10 02
19 10 03*
19 10 04
19 10 05*
19 10 06

Železný a ocelový odpad
Neželezný odpad
Lehké frakce a prach obsahující nebezpečné látky
Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03
Jiné frakce obsahující nebezpečné látky
Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05

19 12

Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování,
peletizace)

19 12 01
19 12 02
19 12 03
19 12 04
19 12 05
19 12 06*
19 12 07
19 12 08
19 12 09
19 12 10
19 12 11*

Papír a lepenka
Železné kovy
Neželezné kovy
Plasty a kaučuk
Sklo
Dřevo obsahující nebezpečné látky
Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
Textil
Nerosty (např. písek, kameny)
Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)
Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího
nebezpečné látky
Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod
číslem 19 12 11

19 12 12
20 01

Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)

20 01 01
20 01 02
20 01 21*
20 01 23*
20 01 33*

20 01 37*
20 01 38
20 01 39
20 01 40

Papír a lepenka
Sklo
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16
06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené
pod čísly 20 01 21 a 20 01 236)
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23
a 20 01 35
Dřevo obsahující nebezpečné látky
Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
Plasty
Kovy

20 03
20 03 01
20 03 07

Ostatní komunální odpady
Směsný komunální odpad
Objemný odpad

20 01 34
20 01 35*
20 01 36

Pozn: Odpady označené * jsou odpady nebezpečné
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Porovnáním s údaji z Hlášení o produkci a nakládání s odpady lze zjistit, že v zařízení
byly vyprodukovány pouze odpady, které jsou uvedeny v provozním řádu.
Souhlas k provozování zařízení je omezen mj. následujícími technickými podmínkami
(Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze
dne 15.12.2004 vydané pod značkou 10301 OD- 84899/04/OŽP-Tu [dále jen rozhodnutí]),
které se vztahují k nakládání s odpady
podmínka č. 4 rozhodnutí
Autovraky a jiné nebezpečné odpady přijaté do zařízení budou ihned po přijetí naváženy do
vodohospodářsky zabezpečeného objektu.
podmínka č. 6 rozhodnutí
Při vlastním využívání odpadu (demontáž) budou vzniklé nebezpečné odpady ukládány ihned do
odpovídajících sběrových nádob. Sběrné nádoby na shromaždišti nebezpečných odpadů budou
označeny katalogovým číslem a názvem odpadu a jménem odpovědné osoby, bude u nich vyvěšen
„Identifikační list nebezpečného odpadu“.
Poznámka: Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni
zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny následujícím způsobem:
a) odpady s nebezpečnou vlastností uvedenou v příloze č. 2 k tomuto zákonu pod označením kódem
H1, H2, H3, H6, H8, H9 a H14 grafickým symbolem podle zvláštního právního předpisu, 19)
b) nebezpečné odpady jiné než uvedené pod písmenem a) nápisem "nebezpečný odpad".
(§ 13 zák. č. 185/2001 Sb.)
podmínka č. 8 rozhodnutí
U příjmu odpadů do zařízení musí být vždy přítomna obsluha zařízení.
podmínka č. 9 rozhodnutí
Zařízení bude vybaveno informační tabulí, která bude obsahovat údaje uvedené v § 4 odst. 2 písm. d)
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Komentář plnění podmínek rozhodnutí dle údajů z provozního řádu:
Ad podm.č.4.:
Příjem autovraků probíhá na zpevněné ploše. Přijatý autovrak je následně převezen do objektu dílny, kde
dojde k jeho postupné demontáži a roztřídění jednotlivých dílů k dalšímu využití nebo vyřazení. Dílna je
vybavena nepropustnou podlahou s izolaci s přesahem 10 cm nad úroveň podlahy. Dále je vybavena jímacím
kanálem a jímkou na zachycení případných úkapů. Manipulace s autovraky mimo určené plochy není povolena.
Kapacita příjmu autovraků je vzhledem k technickým možnostem stanovena na max. 30 ks najednou.
Nebezpečné odpady vyjmenované v seznamu odpadů jsou:
a)

vykupovány, resp. je zajišťováno jejich odstranění na základě specifických požadavků zákazníka. Tato
služba je poskytována jako vedlejší činnost společnosti. Většinou jsou tyto odpady odváženy přímo od
původce k odstranění.

b)

mohou vznikat při činnosti společnosti. Nebezpečné odpady vykoupené od původců (pokud nebyly
odvezeny přímo k odstranění u smluvního partnera) a odpady, u nichž existuje nebezpečí kontaminace
nežádoucími příměsemi, jsou tříděny v objektu, který je pro tyto účely stavebně upraven (nepropustné
podlahy, nepropustná jímka) a slouží současně jako shromažďovací místo nebezpečných odpadů.
Údaje o skladovaných látkách jsou obsaženy v identifikačních listech nebezpečného odpadu (ILNO),
které jsou přílohou Provozního řádu a musí být rovněž umístěny na viditelném místě na
shromažďovacím místě nebezpečných odpadů. V provozním deníku sběrny, který je umístěn v areálu,
jsou vedeny záznamy o haváriích ve sběrně a na shromažďovacím místě nebezpečných odpadů. Sběrna
je vybavena prostředky pro zachycení kapalných odpadů při havarijním úniku a rovněž pro likvidaci
úniku pevných odpadů. Nádrže, kontejnery a přepravní obaly na odpady, které vykazují zjevnou
netěsnost, nesmí být ve sběrně a shromažďovacím místě umístěny.
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Ad podmínka č. 6.:
V dílně bude prováděna kompletní separace jednotlivých materiálů a odpadů, jejich třídění a ukládání do
nádob a kontejnerů k tomu určených. Jednotlivé komponenty jsou očištěny a uloženy do skladu. Nevyužitelné
díly jsou tříděny podle druhu a obsahu nebezpečných složek a následně určeny k materiálovému využití,
případně odstranění. Po naplnění budou nádoby a kontejnery (shromažďovací prostředky) převáženy do
skladovacích prostor dle druhu materiálu a odpadu. V zařízení budou skladována co nejmenší množství
jednotlivých druhů N odpadů a pověřený pracovník bude zajišťovat jejich předání oprávněným subjektům v co
nejkratším termínu. K uskladnění odpadů kategorie N budou sloužit k tomu určené kontejnery a nádoby
s možností zajištěného uzavírání, tak aby nemohlo dojít k manipulaci neoprávněnou osobou. Shromažďovací
prostředky budou označeny předepsaným způsobem a v jejich blízkosti budou umístěny identifikační listy.
Ad podmínka č. 8:
Při provozu zařízení je vždy přítomen pracovník, určený k jeho obsluze. Obsluha shromažďovacího místa je
povinna organizovat a řídit provoz místa, ukládat do kontejnerů a nádob jen odpad, který je k tomu určen a
označen na příslušném shromažďovacím prostředku. Obsluha odpovídá za bezpečný provoz a veškeré závady
hlásí vedoucímu provozovny. Je povinna vpouštět do prostoru shromažďovacího místa vozidla a osoby jen na
dobu nezbytně nutnou na provedení manipulace s odpadem a to v takovém počtu, aby měla přehled o pohybu
osob a vozidel a dodržovat zásady správného ukládání odpadu.
Obsluha shromažďovacího místa pro N odpady zajišťuje a kontroluje nakládání, vykládání a uložení
ukládaných materiálů. Na shromaždišti N odpadů zejména zajišťuje řádné uzavření obalů a shromažďovacích
prostředků. Obsluha provádí manipulaci se shromažďovanými odpady a látkami dle provozního řádu a z něho
vyplývajících pokynů. Provádí pravidelné denní kontroly a výsledky prováděných kontrol zapíše do provozního
deníku. Povinností obsluhy je zejména:
-

udržovat pořádek a čistotu na pracovišti,
všechny nedostatky hlásit nejbližšímu nadřízenému (vedoucímu provozovny) a učinit opatření k jejich
odstranění,
dodržovat platné normy a předpisy,
podrobně se seznámit s vlastnostmi soustřeďovaných látek (podle ILNO),
důsledně pečovat o zamezení úniku odpadů do okolí a vod,
řádně vést evidenci odpadů,
při jakémkoliv výskytu nebezpečného odpadu nebo materiálu, který není ve sběrně běžně manipulován
a není předmětem tohoto Provozního řádu, nebo při jakémkoliv podezření na možný vznik havárie
okamžitě informovat provozovatele (vedoucího provozovny),
používat předepsané ochranné pomůcky.

Dále je obsluha při vstupu do sběrny povinna:
-

kontrolovat stav, uložení a uzavření obalů,
kontrolovat případné úniky skladovaných odpadů ze shromažďovacích a prostředků

Ad podmínka č. 9:
Zařízení je oploceno a označeno informační tabulí, která obsahuje tyto náležitosti:
-

Název zařízení
Druhy odpadů dle Katalogu odpadů, které jsou v zařízení sbírány, vykupovány a tříděny
Obchodní název, právní forma, sídlo a místo podnikání
Správní úřad, který vydal souhlas k provozování zařízení a s jeho provozním řádem, včetně telefonního
spojení
Provozní doba zařízení

Další povinnosti vyplývající z platné právní úpravy:
Průběžná evidence odpadů. Je vedena sw EVI 8. Hlášení o produkci a nakládání s odpady je výstupem z EVI 8
a je odesíláno do 15. února následujícího roku.
Odpadový hospodář. Společnost nakládá s více než 100 t nebezpečných odpadů/rok. Má proto podle § 15
zákona č. 185/2001 Sb. povinnost zajistit odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby.
Pro společnost EKO Logistic s.r.o. tuto činnost vykonává externí odpadový hospodář Ing. Frič.
Plán odpadového hospodářství (POH). Povinnost zpracovat POH mají podle zákona č. 185/2001 Sb. všichni
původci, kteří produkují více než 10 t/rok nebezpečných odpadů nebo více než 1000 t/rok ostatních odpadů.

G E T s.r.o.

Strana 32 z 98

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU - Zařízení ke sběru, výkupu, třídění a úpravě kovů, ekologické likvidaci autovraků a elektrozařízení

EKO Logistics s.r.o.

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

Původci jsou POH povinni zpracovat do 1 roku od vyhlášení závazné části POH kraje. POH Středočeského kraje
byl schválen 21.12.2004, současně zároveň byla vydána vyhláška, kterou se vyhlašuje závazná část POH.
Vyhláška nabyla účinnosti 15 dnů od zveřejnění ve věstníku právních předpisů (leden 2005). Společnost EKO
Logistic s.r.o. je povinna zpracovat vlastní POH do ledna 2006 a jeho kopii zaslat do 3 měsíců krajskému úřadu.
Certifikace podle § 37d zákona č. 185/2001 Sb. byla novelou zákona č. 7/2005 Sb. zrušena.

4. OSTATNÍ
Hluk
Zdroje hluku, lze z hlediska druhové skladby charakterizovat jako mobilní (liniové
dopravní) zdroje a stacionární resp. pohyblivé (bodové) zdroje.
Mobilní (liniové dopravní) zdroje – liniové dopravní zdroje hluku budou u hodnoceného
záměru tvořeny mimoareálovou dopravou, která bude zajišťovat obsluhu zařízení. Tato složka
dopravy bude realizována automobilovou dopravou po síti veřejných silnic.
Stacionární resp. pohyblivé bodové zdroje – u posuzovaného záměru bude tyto zdroje
hluku, působící na okolní venkovní prostor, tvořit provoz technologických zařízení resp.
jejich pohonů působící v areálu zařízení a manipulace s kovovým materiálem ve venkovním
prostoru areálu.
Doprava
Počet nákladních automobilů obsluhující areál zařízení je maximálně 30 nákladních
vozidel (tzn. 60 jízd) denně ve složení 10 malých – cca 3,5 t, 10 střednětonážních – tj. 10 t a
10 vysokotonážních – tj. nad 10 t.
Výše uvedené počty nákladních automobilů představují maximálně možnou situaci, která
může během jednoho dne nastat.
Zatížení sítě veřejných silnic osobní automobilovou dopravou je vyvoláno pouze
příjezdem a odjezdem zaměstnanců případně zákazníků s malým objemem přiváženého
materiálu, což představuje 18 osobních automobilů respektive 36 průjezdů za den.
Hodnocení vlivu dopravy nákladními a osobními automobily na akustickou situaci
v obcích podél nejvíce využívaných tras je v akustické studii (Příloha č. 1) provedeno formou
srovnání hlukové zátěže při dopravě produkce z uvažovaného zařízení jež odpovídá situaci
v případě realizace záměru (varianta P) a při hypotetické variantě 0 – představující nerealizaci
záměru.
Srovnání spočívá v kvantifikaci příspěvku hlukové imise vlivem provozu areálu zařízení
v dané lokalitě.
Z akustické studie (Příloha č. 1) vyplývá, že v současné době provoz na sledovaných
dopravních komunikacích zatěžuje chráněné venkovní prostory staveb hlukem z dopravy.
Obecně lze konstatovat, že modelově zjištěné hodnoty v chráněném venkovním prostoru
objektů pro bydlení v blízkosti komunikace vyhoví limitním hodnotám NV 502/2000 Sb.
v platném znění po užití korekce +20 dB hluk působený „starou zátěží“. Jak ale vyplývá ze
srovnání varianty 0 (bez provozu zařízení) a varianty P (s provozem zařízení), příspěvek
z dopravy obsluhující zařízení se na celkových hodnotách hladin akustického tlaku při těchto
komunikacích podílí nevýznamně; do 0,9 dB ve směru Týnec nad Labem, do 0,5 dB ve směru
Krakovany.
V následující tabulce je uvedena hluková imise v referenčních bodech a srovnání variant.
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Tabulka č. 10: Srovnání hodnocených variant
Predikovaná hodnota LAeq
Hygienický limit LAeq
Ref. výp. bod Sčítací úsek Varianta P Varianta 0
Podíl zařízení
den
den
1

1-3550

65,0

64,6

0,4

70,0

2

1-3550

65,0

64,6

0,4

70,0

3

1-3550

48,3

47,8

0,5

70,0

4

1-3550

61,0

60,2

0,8

70,0

5

1-3550

61,7

60,8

0,9

70,0

6

1-3550

67,4

66,5

0,9

70,0

7

1-3550

69,0

68,1

0,9

70,0

8

1-0956

69,1

68,8

0,3

70,0

9

1-0950

66,9

66,8

0,1

70,0

10

1-0956

68,4

68,3

0,1

70,0
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Obrázky č. 4 a 5 jsou v lepším rozlišení zařazeny v příloze č. 1 – Akustická studie.
Obrázek č. 5: Grafické znázornění hlukové situace podél sledovaných komunikací – pásma

Provozní technologie v areálu zařízení
Nejbližší obytná zástavba je situována ve směrech: jižní obec Týnec nad Labem, východní
– osada Bambousek a západní – obec Krakovany.
Nejbližší občanská zástavba ve volném výhledu z areálu zařízení je vzdálena cca 200 m
(Týnec nad Labem).
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Obec Krakovany se již nachází v takové vzdálenosti od provozovny, že hlukové ovlivnění
nelze předpokládat. V žádném případě při provozování zařízení nedojde ve venkovním
prostoru u nejbližších staveb pro bydlení k překračování limitních hodnot a nepředpokládá se
ani narušení faktoru pohody.
V akustické studii (Příloha č.1) byly vyhodnoceny 4 referenční body (1,2, 4 – obec Týnec
nad Labem, 3 – osada Bambousek). Z akustické studie (Příloha č. 1) vyplývá, že na hranici
chráněného venkovního prostoru – severním okraji obce Týnec nad Labem a západní okraji
osady Bambousek v současné době nedochází resp. v souvislosti s realizací záměru nedojde
k překročení hygienického limitu dle „Nařízení vlády č. 502/2000 v platném znění, o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ v denní době (provoz zařízení v noční době
je vyloučen).
Tabulka č. 11: Tabulka referenčních výpočtových bodů
Referenční výpočtový bod Výpočtová výška (m)

Predikovaná LAeq (dB) Hygienický limit (dB)

1

3

45,2

50

2
3

3
3

44,1
38,9

50
50

4

3

46,6

50

Obrázek č. 6: Grafické znázornění hlukové situace v okolí areálu zařízení – pásma
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Vibrace
V současné době se v areálu nenachází žádné významné zdroje vibrací a ani se s jejich
instalací do budoucna nepočítá.
Záření radioaktivní, elektromagnetické
Zájmové území se nachází v oblasti s převažujícím nízkým radonovým indexem.
V areálu se nebude vyskytovat žádný zdroj radioaktivního záření. Rovněž se zde nebude
nacházet žádný významný zdroj elektromagnetického záření.
5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE (NAPŘÍKLAD VÝZNAMNÉ TERÉNÍ ÚPRAVY, ZÁSAHY DO KRAJINY)
Realizace záměru, spočívající v provozování zařízení určeného ke sběru, výkupu, třídění
a úpravě kovů, ekologické likvidaci autovraků a elektrozařízení, nebude znamenat žádné
terénní úpravy ani zásahy do krajiny. Záměr bude i nadále probíhat v areálu společnosti EKO
Logistics s.r.o. v bývalém areálu zemědělského podniku.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
Zájmová lokalita není podle Lokální systému ekologické stability Týnec nad Labem
součástí územního systému ekologické stability (ÚSES).
V Územním plánu obce Týnec nad Labem (TERPLAN, 1999) není systém ekologické
stability řešen (zohledněn).
Zájmové území se nachází v ochranném dvoukilometrovém pásmu nadregionálního
biokoridoru Labe.
ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PŘÍRODNÍ PARKY
V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádná zvláště chráněná
území. Zájmové území není součástí žádného přírodního parku.
Nejbližším zvláště chráněným územím (ve vzdálenosti cca 1 km východním směrem) je
Přírodní rezervace Týnecké mokřiny nacházející se východně od Týnce mezi lesnatým
návrším, Labskými Chrčicemi, silnicí a řekou Labe. Předmětem ochrany je zde mokřad
s četnými tůněmi, rákosinami, druhově bohatými vlhkými loukami a vrbinami. Území je
významnou ornitologickou lokalitou a ukázkou bezlesých ekosystémů labské nivy. Přírodní
rezervace byla vyhlášena vyhláškou ONV Kolín ze dne 17.12.1987.
VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY, PAMÁTNÉ STROMY
V zájmovém území ani nejbližším okolí nebyly vyhlášeny žádné významné krajinné prvky
(VKP), ani se zde nenacházejí VKP dle § 3, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny.
Nejbližším registrovaným VKP (ve vzdálenosti cca 2,5 km JZ směrem) je skupina stromů
(kaštany, akáty, třešeň) v k.ú. Lžovice. Nejbližším VKP dle zákona č. 114/1992 Sb. je lesní
porost na vrchu Bambousek po pravé straně komunikace II. třídy 327 naproti zájmovému
areálu.
V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí nebyly vyhlášeny žádné památné stromy.
Na k.ú. obce Týnec nad Labem se nacházejí tyto památné stromy:
Jírovec maďal – tzv. „Melasův kaštan“ před pomníkem obětem války mezi farou a školou
v místě zvaném „Na Stráni“. Obvod: 265 cm, výška: 16 m, stáří: cca 200 let
Lípa malolistá – skupina dvou stromů před budovou děkanství. Obvod: 345, 390 cm,
výška: 25, 28 m, stáří: cca 165 let.
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ÚZEMÍ HISTORICKÉHO, KULTURNÍHO NEBO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZNAMU
Přímo v zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné architektonické
ani historické památky.
Nejbližším sídlem vyznačujícím se větším množstvím kulturních a historických památek
je Týnec nad Labem.
Týnec nad Labem je již v roce 1110 citován jako villae. Ve 14. století se Týnec nad
Labem dostal do majetku sedleckého cisterciáckého kláštera, který tu založil nejen klášter pro
mnichy a jeptišky, ale i mlýn a hospodu u přívozu pro poutníky a kupce cestující po trstenické
cestě a dále z Kutné Hory do Chlumce, Nového Bydžova a Hradce Králové. Po husitských
válkách zde byla postavena dosud stojící tvrz. V roce 1550 tu byl již most a celna. V roce
1600 císař Rudolf II. jmenoval Týnec královským komorním městem s právem dvou, později
tří trhů výročních a týdenního trhu dobytčího. Současně město dostalo znak, kde byla
zdůrazněna jeho strategická poloha, jako přechodového hájeného místa přes Labe. Kolem
roku 1785 zde, kromě dvou mlýnů, existovala manufaktura Dobrovských, která spřádala vlnu
pro podniky v Linci. V roce 1786 byla otevřena koželužna Harrerových a později továrna na
lakované usně, jediná v Rakousku - Uhersku. V roce 1864 bratří Pernerové založili v Týnci
strojírenskou továrnu.
V Týnci nad Labem jsou Národním památkovým ústavem evidovány tyto nemovité
kulturní památky:


Hřbitovní kostel blahoslavené Panny Marie Sedmibolestné - postaven v roce 1786
na místě, kde dříve bývala kaplička P. Marie, která pocházela z roku 1682. V době
napoleonských válek kostel P. Marie Sedmibolestné úplně zpustl a sloužil jako
magazin pro oves a mouku. Teprve roku 1815 byl kostel znovu upraven a oplocen. (v
návrhu – řízení není ukončeno)



Kostel sv. Jana Křtitele (Komenského náměstí)



Architektonizované sochař. dílo - Mariánský sloup a čtyři sochy světců - socha
Panny Marie pochází z roku 1786. Sochy čtyř světců jsou zhotoveny dodatečně.



Sousoší Pieta pod křížem



Měšťanský dům čp. 2 - První písemná zmínka o něm pochází z roku 1584. Patříval
obvykle majitelům zdejší tvrze. Ze šlechtických rodů tu sídlících byl nejzajímavější
rod Loyg de Netky. Zvláště zajímavá je zde velká místnost v prvním patře, kde jsou
umístěna tři falešná zrcadlová okna a nástěnná malba s textem nad krbem.



Měšťanský dům s lékárnou čp. 74 - jednopatrový, dvoukřídlý dům, v patře pětiosý, v
přízemí zleva je jedno okno, vstup a lékárna. Má zvalbenou střechu. Jedná se o
klasicistní hodnotnou stavbu dominující jižní straně náměstí.



Měšťanský dům čp. 158 – Komenského náměstí



Venkovská usedlost čp. 246 – Bělohorská



Tvrz Na hradě - v roce 1463 dal císař Zikmund Týnec nad Labem Vaňkovi z
Miletínka.



Fara
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V Týnci nad Labem se nacházejí i další historické památky; mezi významnější patří:
Hrobka generála Melase - hrobka, ve které jsou pochováni Augustin de Millern, správce
královského hřebčína v Kladrubech, pochován roku 1666, Michael baron Melas c.k. generál
jízdy comandeur Řádu Marie Theresie, jeho žena Josefa, baronka Melasová rozená Loyg de
Netky.
Radnice - základní kámen k této budově byl položen 22.dubna 1782. Postavena byla na
pozemku patřícímu k čp. 74 (lékárně). Původně v prvém poschodí byly pouze dvě místnosti
ze strany jižní, krytá pavlač a budova překryta mansardovou dvojitou francouzskou střechou.
V areálu a jeho blízkém okolí nebyly uskutečněny žádné archeologické nálezy. Vzhledem
k charakteru záměru (nebudou prováděny žádné zemní práce) nejsou zde žádné archeologické
nálezy předpokládány.
1 km východně od Týnce nad Labem se nalézá lokalita Kolo. Sondy tu prokázaly nálezy
mladolaténského a halštatského období. V této byla lokalitě sondáž provedena již v roce 1936.
Bádání je popsáno v Praehistorica VII. Universita Karlova Praha 1981 str. 173 - 178.
Keramické nálezy neposkytují zatím ucelený obraz. Byly objeveny kůlové jámy ve vrstevnici
220 metrů nad mořem, dále mladolaténský dům (nelze přesně určit) půdorysu 8x6,5 metrů
orientace SSV - JJZ a opevnění zhotovené z hradebního lomového kamene odpovídající časně
laténské době.
ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ
Areál společnosti EKO Logistics s.r.o. se nachází mimo zastavěné území obce Týnec nad
Labem. V případě katastrálního území Týnce nad Labem s hustotou zalidnění je 0,84 obyv./ha
se nejedná o území hustě zalidněné.
ÚZEMÍ ZATĚŽOVANÁ NAD MÍRU ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ
Území v minulosti sloužilo jako areál zemědělského podniku. Po ukončení činnosti
zemědělského podniku zde nebylo provedeno vyhodnocení („ekologický audit“) starých
zátěží.
Lokalita záměru nebyla nikdy zatížena nadměrnou průmyslovou činností s důsledky
ekologických zátěží.
STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE
Na zájmové ploše areálu ani v jejím nejbližším okolí nejsou evidovány žádné staré zátěže
(zdroj: http://sez.vuv.cz/). Nejbližší evidovanou starou zátěží je skládka komunálního odpadu
v lomu mezi chatami, 200 m západně od koupaliště v Týnci cca 1,6 km od areálu společnosti
EKO Logistics s.r.o.
EXTRÉMNÍ POMĚRY V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Dotčené území nevykazuje žádné znaky extrémních poměrů.
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2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
OVZDUŠÍ A KLIMA
Makroklimatická charakteristika
Území naleží do klimatické oblasti T2 (QUITT, 1971), která je charakterizována dlouhým
létem, teplým a suchým, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně teplým
jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým
trváním sněhové pokrývky.
Charakteristika klimatické oblasti T2 (teploty v ºC a srážky v mm):
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetační období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

50 - 60
160 - 170
100 - 110
30 - 40
-2 - -3
18 - 19
8-9
7-9
90 - 100
350 - 400
200 - 300
40 - 50
120 - 140
40 - 50

Kvalita ovzduší
Podle 20. sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP (Věstník MŽP, částka 12/2004), o
vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší1 na základě dat z roku 2003, nebyly na území
dotčené obce Týnec nad Labem zjištěny koncentrace znečišťujících látek přesahující
stanovený imisní limit a mez tolerance. Z tohoto důvodu je zájmová lokalita považována za
oblast s dobrou kvalitou ovzduší (viz § 5 naříz. vl. č. 350/2002).
VODA
Hydrologická charakteristika
Z hydrologického hlediska je dotčené území součástí širšího povodí 1-04-01 Labe od
Doubravy po Cidlinu. Vody z okolí dotčeného území jsou odváděny do Labe jeho
pravostrannými přítoky.
Hydrogeologická charakteristika
V roce 2003 vypracoval RNDr. M. Hušpauer – GEOSERVIS Kutná Hora na objednávku
projekční a inženýrské kanceláře AZ Projekt, zastoupené Ing. J. Kadlečkem „Informace o

1

§7 zák. č. 86/2003 Sb. – „vymezená část území (zóna) nebo sídelní seskupení (aglomerace), kde je
překročena hodnota jednoho nebo více imisních limitů nebo cílového imisního limitu pro ozon nebo hodnota
jednoho či více imisních limitů zvýšená o příslušné meze tolerance“.
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geologických a hydrogeologických poměrech na lokalitě“, týkající se zájmového prostoru
bývalého zemědělského podniku.
Z výše uvedené zprávy pro potřeby tohoto oznámení vybíráme:
„Hydrogeologické poměry v areálu bývalého zemědělského podniku lze charakterizovat
výskytem dvou zvodní, které se od sebe výrazně odlišují:
1) Mělká zvodeň v zóně zvětralin a připovrchového rozvolnění a rozpukání hornin
svrchního proterozoika – obecně je možné tuto zvodeň charakterizovat lokálním
oběhem podzemní vody, kde k infiltraci atmosférických srážek do horninového
prostředí dochází v celé ploše hydrogeologického povodí. K jejímu částečnému
odvodňování dochází v úrovni erozních bází různého řádu, v tomto případě v řeky
Labe. Drenáž probíhá přes málo mocné eluviální a deluviální sedimenty nebo prameny
zpravidla s vydatností od několika setin do prvních desetin l.s-1. Zvětralinový plášť
proterozoických hornin má převážně jílovito-písčitý až písčito-jílovitý charakter
s proměnlivým podílem detritu matečných hornin (v okolí převážně grafitických a
fylitických břidlic). Zeminy těchto typů směrem do podloží postupně přecházejí do
zvětralých hornin skalního podloží. Tato mělká připovrchová zóna rozvětrání hornin
se vyznačuje průlinovo-puklinovou propustností. Hlubší méně zvětralé navětralé a
postupně až zdravé partie skalního podloží jsou typické puklinovou propustností. Směr
proudění podzemní vody mělké zvodně je přibližně k VJV.
2) Zvodeň v hlubší zóně hydrogeologického masívu (horniny chvaleticko-sovolusského
proterozoika)- vyznačuje se puklinovou propustností. Její zvodnění závisí na intenzitě
rozpukání hornin, přítomnosti významných tektonických linií a charakteru výplně
puklin a tektonických zón. Ve zdejších proterozoických horninách, které tvoří silně
nehomogenní prostředí, jsou až řádové rozdíly mezi hodnotami koeficientu
transmisivity v infiltrační oblasti a v oblasti drenáže. Vyšší transmisivity lze očekávat
v místech střídání petrografických typů hornin nebo v místech průběhu významných
tektonických zón. podle regionálního hydrogeologického průzkumu se průměrné
hodnoty koeficientu transmisivity v obdobných typech hornin pohybují v řádu 10-5 až
10-6 m2.s-1. Z regionálního hlediska a v souladu s výsledky archivních
hydrogeologických průzkumů lze zdejší horninové prostředí z vodohospodářského
hlediska proto charakterizovat jako deficitní, vhodné jen pro místní odběry.
Využitelné vydatnosti jímacích objektů, vystrojených na tuto zvodeň se obvykle
pohybují v setinách až prvních desetinách l.s-1.
PŮDA
Okolí areálu je tvořeno převážně zemědělsky využívanými pozemky.
Pozemky v areálu nejsou vedeny v Katastru nemovitostí jako zemědělská půda. Jedná se
buďto o zastavěné plochy a nádvoří, či o ostatní plochy.
Plochy v areálu jsou převážně zpevněné.
HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
Geomorfologie
Z geomorfologického hlediska je dotčené území součástí:
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Česká vysočina
Česko-moravská soustava
Českomoravská vrchovina
Železné hory
Chvaletická pahorkatina

Chvaletická pahorkatina je severozápadní částí Železných hor. Je to členitá pahorkatina se
sklonem povrchu od JZ k SV tvořená zvrásněnými horninami proterozoika a paleozoika,
biotitickou žulou a gabrem, ostrůvky křídových usazenin. Jihozápadní hranici tvoří příkrý
složený zlomový svah Dlouhé meze, plochý povrch se sklání k SV a nad něj se zvedají
strukturní hřbety ve spilitických porfyrech. Ve sníženinách jsou červené zvětraliny, na
hřbetech kryogenní tvary.
Geologie
V roce 2003 vypracoval RNDr. M. Hušpauer – GEOSERVIS Kutná Hora na objednávku
projekční a inženýrské kanceláře AZ Projekt, zastoupené Ing. J. Kadlečkem „Informace o
geologických a hydrogeologických poměrech na lokalitě“, týkající se zájmového prostoru
bývalého zemědělského podniku.
Z výše uvedené zprávy pro potřeby tohoto oznámení vybíráme:
„… v areálu bývalého JZD je v nejvyšším nadloží vyvinuta jen cca 3 m mocná vrstva
kvartéru. Ta je tvořena jen cca 0,20 m mocnou vrstvou humusovité hlíny, v jejímž podloží je
na lokalitě vyvinut relikt vyšší pleistocénní terasy řeky Labe (mocnost cca 1 m), tvořený zde
jílovitým až hlinitým pískem se štěrkem. Od hloubky cca 1,20 m až do ca 3,00 m pod terénem
přibývá hlinité složky s poloopracovanými úlomky podložních metamorfovaných břidlic –
fylitů a tento horizont je možno z větší části charakterizovat již jako deluvium až eluvium
(zvětralinový horizont podložních metamorfovaných hornin). Křídové sedimenty nejsou
v prostoru areálu vyvinuty. Zvětralé a navětralé skalní podloží bylo na lokalitě zastiženo
v hloubce cca 3 m pod terénem a je zde tvořeno komplexem metamorfovaných hornin
svrchního proterozoika, které jsou stratigraficky součástí chvaleticko-sovolusského
proterozoika. Ty jsou zde zastoupeny převážně biotitickými až grafitickými břidlicemi
(fylity), místy též kyzovými břidlicemi, lokálně se v okolí Týnce vyskytují také
metamorfované sility, gabra a další typy hornin.“
FAUNA A FLÓRA
Biogeografické členění
Zájmové území se nachází na rozhraní dvou biogeografických regionů 1.6 –
Mladoboleslavský region a 1.8 – Pardubický bioregion.
1.6 – Mladoboleslavký bioregion
V bioregionu dominuje 2. bukovo-dubový vegetační stupeň s dubohabrovými háji a
teplomilnými doubravami, potočními luh a bažinnými olšinami i slatinami. Nereprezentativní
část je tvořena vyššími štěrkopískovými terasami s acidofilními doubravami, místy i
s borovicí. Recentně převažují pole, relativně hojně jsou však zastoupeny vlhké louky, slatiny
a větší komplexy lesů, převážně nepůvodních borových, ale často též dubohabrových a
dubových ( i s dubem šipákem, který zde má východní hranici rozšíření v České kotlině).
V těchto lesích se nachází vzácnější teplomilná fauna.
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1.8 – Pardubický bioregion
Biota náleží do 2. bukovo-dubového a 3. dubovo-bukového vegetačního stupně.
Zastoupena jsou obdobná společenstva jako v Polabském bioregionu (1.7.), avšak bez účasti
většiny teplomilných druhů, ale s prezencí druhů subatlantských. V současné krajině jsou
charakteristické kulturní bory na terasách a olšiny v podmáčených sníženinách. Typické je
zastoupení slatin a rybníků s odpovídající faunou a flórou. Převažuje orná půda, značnou
plochu zabírají větší sídla.
Fytogeografické členění a geobotanická rekonstrukce
Zájmové území patří do fytogeografické oblasti termofytika, obvodu České termofytikum,
okresu Střední Polabí, fytogeografického podokresu Poděbradské Polabí (Skalický in Hejný et
Slavík, 1988).
Diagnóza fytogeografického podokresu:
Poděbradské Polabí - území spadá do termofytika, květena je rozdílná, tvořená termofyty i
mezofyty, vegetační stupeň nížinný až pahorkatinný, klima relativně kontinentální, reliéf spíše
plochý než svažitý, podklad slínitý a písčitý, živný, krajina je spíše zemědělská než lesnatá.
V řešeném území je jako jednotka potenciální přirozené vegetace popsána kostřavová
borová doubrava (Festuco-ovinae-Quercetum roboris). Jedná se o světlé borové doubravy na
vátých a terasových píscích teplých oblastí Čech a Moravy s přirozeným výskytem dubu
letního (Quercus robur) a borovice (Pinus sylvestris). Kromě jmenovaných druhů bývá ve
stromovém patře zastoupen dub zimní (Quercus petraea) a jednotlivě i bříza (Betula
pendula). Keřové patro dosahuje vyšší pokryvnosti zejména ve světlých borových porostech
se slabou příměsí dalších druhů stromů. Uplatňují se v něm většinou jen druhy stromového
patra. V bylinné patru převažují (sub)acidofyty, často xerofilní a subtermofilní – Festuca
ovina, Hypericum perforatum, Agrostis vinealis, A. capillaris, Anthoxanthum odoratum,
Cerastium arvense, Carex pilulifera, Rumex acetosella aj., též se objevuje Deschampsia
flexuosa. Chybějí nebo vzácné jsou druhy jako Vaccinium sp. div., Luzula luzuloides,
Convallaria majalis, Nardus stricta aj., Význačné je zastoupení psamofytů (Festuca
psamophilla, F. vaginata, Thymus serpyllum, Corynephorus canescens, Armeria vulgaris aj.)
a teplomilných prvků řádu Quercetalia pubescenti-petraea a třídy Festuco-Brometea
(Teucrium chamaedrys, Anthericum ramosum, Carex humilis), dále Euphorbia cyparissias aj.
V některých porostech mohou však tyto druhy zcela chybět. S vyšší dominancí se objevuje
nejčastěji Festuca ovina, řidčeji Poa angustifolia aj. V mnohých porostech, zejména
v borových kulturách, bývá vyvinuto husté mechové patro s výskytem Pleurozium schreberi,
Ceratodon purpureus, Cladonia sp. div., Dicranum polysetum, dokonce i Leucobryum
glaucum aj.
Zoogeografie
Z hlediska zoogeografického členění (MAŘAN in BUCHAR) patří zájmové území do
obvodu středočeských nížin a pahorkatin.
Zelený (in BUCHAR) zařazuje zájmové území do faunistického okresu Polabí.
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Aktuální stav
V řešeném území ani v jeho bezprostředním okolí není podle dostupných informací
zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 48 zákona 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny.
V provozním areálu společnosti EKO Logistics s.r.o., bývalém areálu zemědělského
podniku, není předpokládán významnější výskyt žádných druhů živočichů. V rámci
rekognoskace území, zde nebyly žádné druhy živočichů pozorovány.
Areál je tvořen převážně budovami a zpevněnými plochami a vegetace se zde prakticky
nenachází. Výjimku tvoří vnitroareálová sadovnicky upravená plocha, kolem vodního zdroje
(studny) a vodárny. Jedná se o zatravněnou plochu přibližně trojúhelníkového tvaru
s výsadbou solitérních dřevin. Plocha je udržována sekáním trávníku.
Kromě této plochy se v areálu místy nachází ve spárách zpevněných ploch, či při oplocení
areálu trsy ruderálních bylin, jako porost spíše nežádoucí a odstraňovaný.
Dřevinné porosty na venkovní hranici – již mimo areál – pomáhají začlenit tento do
krajiny. Jedná se o porosty vrb, břízy, javorů a bezu černého na západním okraji areálu a
borovice při silnici č. II/327.
V okolí areálu je druhové složení flory a fauny převážně vázáno na obhospodařovanou
ornou půdu, kde se druhová skladba mění v závislosti na změnách pěstovaných kultur.
EKOSYSTÉMY
Jedná se o bývalý zemědělský areál, jehož převážná část je tvořena zpevněnými plochami.
V okolí areálu převládají pozemky orné půdy – agroekosystém.
V bezprostřední blízkosti areálu nebyly vymezeny žádné evropsky významné lokality
(NATURA 2000).
Nejbližší lokalita je v podstatě totožná s PR Týnecké mokřiny, kromě její severní části. V
území (PR Týnecké mokřiny) je zachycena mozaika společenstev stojatých vod (svaz
Nymphaeion) tvořených plovoucími, vzplývavými a ponořenými vyššími rostlinami,
rákosinami (svazu Phragmition communis, M1.1) a vrbovými porosty. Na mokřady navazují
obhospodařované louky s různou úrovní hladiny podzemní vody se společenstvy vysokých
ostřic svazu Magnocaricion elatae (M1.7), vlhkých luk svazu Alopecurion (T1.4) až Calthion
(T1.5), střídavě vlhkých bezkolencových luk svazu Molinion (T1.9) až mezofilních
ovsíkových luk (T1.1). Území je významnou tahovou zastávkou a hnízdištěm ptáků. Bohatá je
především fauna drobného ptactva, vázaného na vodu a mokřady, např. moudivláček lužní
(Remiz pendulinus), čtyři druhy rákosníků (rákosník obecný – Acrocephalus scirpaceus, r.
zpěvný – A. palustris, r. velký – A. arundinaceus a r. proužkovaný – A. schoenobaenus),
cvrčilka zelená (Locustella naevia).
KRAJINA
Základním prvkem širší krajiny zájmového území je průlom Labe Železnými horami.
Labe mezi Šibeníkem a kojickými kopci v doznívajícím hlavním hřebenu Železných hor,
který se táhne od Ždírce nad Doubravou, mnohokrát změnilo svoje koryto. Ve 14. století byly
postaveny jezy v Týnci a Veletově a od té doby se již tvar koryta tolik neměnil.
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Zájmové území leží na terase nad řekou Labe, jejíž tok se zde již neuplatňuje. Areál je
součástí ploché krajiny, která je na jihu pohledově ohraničena nižší zástavbou města Týnec
nad Labem a na severu a západě a východě se otevírá do úrodné ploché Polabské nížiny
rozčleněné většími i drobnějšími typicky borovými lesními celky.
Ráz krajiny je zde přímo i nepřímo ovlivněn minulou intenzivní zemědělskou
velkovýrobou (kolektivizace, zcelování pozemků, nadvýroba). Jedná se především o
rozsáhlou pánev mezi Bělušicemi a Krakovany a prostor mezi Lipcem a Radovesnicemi II,
tzn. o území s velmi kvalitními zemědělskými půdami.
Převážně zemědělsky byla krajina širšího území využívána až do konce předminulého
století. Pouze v Týnci nad Labem a Krakovanech byly zárodky významnějších řemeslných
činností. Z hlediska vybavení obcí se v území významněji uplatňovaly školy, které byly dříve
zastoupeny ve většině obcí v okolí. Církevní moc byla vzhledem k malé velikosti většiny sídel
zastoupena jen málo. Kostely byly jen v Týnci nad Labem, Lipci, Krakovanech a Rasochách.
V takto uspořádaném území měl vedoucí postavení Týnec nad Labem, který byl v daném
území přirozeným střediskem. V okrajových částech se uplatňoval slabě vliv dalších center,
především Kladrub nad Labem, Řečan nad Labem a Přelouče ve východní části a Chlumce
nad Cidlinou a Nového Bydžova v severní části území. Obdobně se poměrně slabě uplatňoval
i vliv Kolína. Nástup moderní průmyslové výroby do tohoto ryze zemědělského regionu byl
poměrně omezený a původně byl vázán jen na Týnec nad Labem. Ostatní území regionu si
stále uchovávalo svůj téměř výlučně zemědělský charakter a vyjma zemědělství byly
rozvíjeny některé průmyslové činnosti jen okrajově.
Vzhledem k charakteru záměru – využití již existujícího rekonstruovaného areálu
zemědělského podniku – není proveden detailní popis všech parametrů krajinného rázu,
protože záměr nepřinese žádnou změnu krajinného rázu místa.
OBYVATELSTVO
Areál společnosti EKO Logistics s.r.o. se nachází v bývalém areálu zemědělského podniku
mimo zastavěné území obce Týnec nad Labem.
Katastrální výměra obce Týnec nad Labem je 1569 ha. Hustota zalidnění na katastrálním
území obce Týnec nad Labem je 0,84 obyv./ha.
Obyvatelstvo (dle údajů Českého statistického úřadu ke dni 15.3.2005):
Tabulka č. 12: Věkové rozložení obyvatelstva:
Obyvatelstvo celkem

z toho ve věku

1860
0-4
5-14
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-64
65-74
75+nezj.

68
252
132
279
275
251
247
90
157
109

Tabulka č. 13. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem
Ekonomicky aktivní celkem
v tom
zaměstnaní
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z toho
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pracuj. důch.
ženy na mat. dov.
nezaměstnaní
nepracuj. důch.
žáci, studenti, učni

Osoby s nezjišt. ekon. aktivitou

24
14
80
913
422
343
14

Tabulka č. 14: Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem
Ekonomicky aktivní celkem
zemědělství, lesnictví, rybolov
průmysl
stavebnictví
z toho
podle
obchod,opravy motor. vozidel
odvětví
doprava, pošty a telekomunikace
veřejná správa, obrana, soc. zabez.
školství, zdravot., veter. a soc. činn.

1860
933
28
323
89
97
83
53
90

HMOTNÝ MAJETEK
Pozemky a na nich stojící budovy v areálu společnosti EKO Logistics s.r.o. jsou v majetku
oznamovatele, či jsou jemu pronajímány od ostatních organizací. Přehledová tabulka je
uvedena níže.
Tabulka č. 15: Přehled pozemků a jejich vlastníků s uvedením výměr
Č. pozemku
1937/1
1937/17
1937/18
1940/1
1940/2
1943/1
1943/2
1937/10
1937/11
1937/12
1937/13
1937/14
1937/15
1937/16
1937/23
1937/24
1937/25
1937/26
1937/28
1938/1
1938/2
1939/1
1939/2
1940/3
1941/1
1941/2
1941/3
1942/1
1942/2
1946/1
1946/2
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Vlastník pozemku
oznamovatel
oznamovatel
oznamovatel
oznamovatel
oznamovatel
oznamovatel
oznamovatel
CELKEM
ost. soukr. vlastník
ost. soukr. vlastník
ost. soukr. vlastník
ost. soukr. vlastník
ost. soukr. vlastník
ost. soukr. vlastník
ost. soukr. vlastník
ost. soukr. vlastník
ost. soukr. vlastník
ost. soukr. vlastník
ost. soukr. vlastník
ost. soukr. vlastník
ost. soukr. vlastník
ost. soukr. vlastník
ost. soukr. vlastník
ost. soukr. vlastník
ost. soukr. vlastník
ost. soukr. vlastník
ost. soukr. vlastník
ost. soukr. vlastník
ost. soukr. vlastník
ost. soukr. vlastník
ost. soukr. vlastník
ost. soukr. vlastník

2

Výměra (m )
2600
60
1002
568
161
316
257
4964
1721
198
76
1414
1189
2752
678
1866
2551
56
2022
33
364
250
334
406
191
435
240
9
313
370
209
35
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KULTURNÍ PAMÁTKY
V dotčeném areálu ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné kulturní památky.
CHARAKTER MĚSTSKÉ ČTVRTI, FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKA PŘÍMĚSTSKÉ ZÓNY
Jak již bylo výše uvedeno, areál společnosti EKO Logistics s.r.o. se nachází v bývalém
zemědělském areálu na okraji sídla Týnec nad Labem v nezastavěné části obce.
OCHRANNÁ PÁSMA
Zájmová lokalita se nachází mimo ochranné pásmo léčivých přírodních zdrojů lázeňských
míst Poděbrady a Sadská.
Pro vodní zdroj – kopanou studnu – v areálu nebyla v minulosti, podle dostupných
informací, vyhlášena žádná zvláštní ochranná pásma. Běžná ochrana zde spočívá v zatravnění
a nevyužívání prostoru kolem studny do vzdálenosti cca 5 m.
V jihovýchodním směru cca 200 m od areálu se nachází ochranné pásmo 2. stupně
vodních zdrojů zasahující až ke korytu Labe.
Areál se nachází ve dvoukilometrovém ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru
Labe.
SITUOVÁNÍ STAVBY VE VZTAHU K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI
Dle vyjádření stavebního úřadu Týnec nad Labem z dubna 2004 vydaného pod značkou
443/2005 (viz část H. Přílohy tohoto oznámení) je daná lokalita ve schváleném územním
plánu obce určená pro zemědělskou výrobu a činnosti související včetně stávající tzv.
přidružené průmyslové výroby. V současné době probíhá zpracování zásadní změny
územního plánu obce, v které bude tento areál zařazen do průmyslové zóny.

3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
V rámci hodnocení předkládaného záměru „Zařízení ke sběru, výkupu, třídění a úpravě
kovů, ekologické likvidaci autovraků a elektrozařízení“ nebyl zjištěn negativní dopad záměru,
který by měl zásadní vliv na kvalitu životního prostředí v dotčeném území nebo vyvolal její
zhoršení. Je možné konstatovat, že z hlediska kvality životního prostředí nedojde realizací
záměru k její významné změně. Důležité je v této souvislosti dodržování podmínek
provozního řádu a dalších dokumentů souvisejících s provozem zařízení.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ
ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A
HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI
I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
V následujících podkapitolách je hodnocena velikost jednotlivých vlivů působících
v důsledku realizace záměru.
Záměr je rozčleněn do těchto fází:
a) Příprava záměru - areál je v současné době plně funkční a jeho technické vybavení a
zázemí odpovídá kapacitě stávající i uvažované. V rámci realizace záměru nebudou
prováděny prakticky již žádné stavební úpravy, s výjimkou úpravy bývalých silážních
jam (bude zbourána dělící příčka mezi jámami). Součástí fáze přípravy je pořízení
některých mechanismů pro manipulaci s odpadem (VZV, lisy, nakladače)
b) Provozování záměru - záměrem je provoz zařízení ke sběru, výkupu, třídění a úpravě
kovů, ekologické likvidaci autovraků a elektrozařízení. Projektovaná kapacita zařízení
je následující:
 kapacita nakládání s nebezpečnými odpady - nad 1 000 t za rok, omezena
prostorovými a technickými možnostmi, max. do 5 000 t
 kapacita nakládání s železným šrotem, vč. autovraků – nad 1 000 t za rok,
omezena prostorovými a technickými možnostmi, max. do 15 000 t
 kapacita zpracování autovraků je vzhledem k technickým možnostem
stanovena na max. 30 ks najednou.
c) Ukončení záměru – fáze není plánována. Představuje ukončení využívání areálu pro
nakládání s nebezpečnými odpady a autovraky. Nepředpokládají se žádné demoliční
práce na stavebních objektech. V případě ukončení záměru bude pouze odstraněno
zařízení související s nakládáním s odpady včetně odpadů samotných.
Tabulka č. 16: Identifikace přítomnosti vlivu v jednotlivých fázích záměru
Vliv

Přítomnost vlivu
příprava
záměru

provozování
záměru

ukončení
záměru

Vlivy na veřejné zdraví

+

+

-

Sociální vlivy

+

+

+

Ekonomické vlivy

+

+

+

Vlivy na ovzduší

+

+

-

Vlivy na klima

-

-

-

Vlivy hluku

+

+

-

Vlivy vibrací

-

+

-

Biologické vlivy

-

+

-

Změna kvality povrchových a podzemních vod

+

+

-
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Změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemních vod

+

+

-

Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě

-

-

-

Zábor ZPF

-

-

-

Zábor PUPFL

-

-

-

Vliv na čistotu půd

-

-

-

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

-

-

-

Vliv na vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů

-

-

-

Likvidace, poškození stromů a porostů rostoucích mimo les

-

-

-

Likvidace, poškození lesních porostů

-

-

-

Likvidace, zásah do prvků ÚSES a VKP

-

-

-

Vlivy na krajinu

-

-

-

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

+

+

+

Přeshraniční vlivy

-

-

-

1. VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ, SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ VLIVY
Vlivy na veřejné zdraví
V rámci vyhodnocení navrhovaného záměru bylo RNDr. Jiřím Kosem v březnu 2005
zpracováno hodnocení zdravotních rizik souvisejících s realizací záměru. Toto hodnocení je
přílohou č. 2 Oznámení. Hodnocení rizik vycházelo z akustické studie zpracované Ing.
Duškovou v březnu 2005 a zabývalo se převážně hodnocením zdravotních rizik souvisejících
s hlukem, jako s predikovaným nejvýznamnějším aspektem posuzovaného záměru v otázce
vlivu na veřejné zdraví.
Akustická studie vyhodnotila stávající hlukovou situaci a vlivy hluku spojené s provozem
technologie „Zařízení ke sběru, výkupu, třídění a úpravě kovů, ekologické likvidaci autovraků
a elektrozařízení Týnec nad Labem“. Hluková situace při provozu byla modelována pro
maximální podmínky chodu technologie v blízkosti obytné zástavby. Denní hladiny hluku se
podle této studie pohybují v rozmezí 48,3 – 69,1 dB v denní době v závislosti na vzdálenosti
od osy dané komunikace, v noční době není provoz zařízení předpokládán Nejvyšší přípustné
hodnoty hluku v denní době a v noční době pro chráněné venkovní prostory podél komunikací
se starou hlukovou zátěží nejsou v žádném případě překročeny. Ve variantě P dochází u
výpočtových bodů situovaných podél komunikací k nárůstu hladin hluku o 0 – 0,9 dB.
V případě posuzovaného záměru nenastává v žádném výpočtovém bodě nárůst hlukové
zátěže o více jak 2 dB, což je nad hodnotami celkových neurčitostí akustických výsledků při
posuzování záměru na základě měření dané třídou přesnosti použité měřicí techniky. Úrovně
nočních hladin hluku, které se podílejí na nárůstu procenta pravděpodobnosti vzniku
civilizačních chorob nejsou oproti nulové variantě navýšeny, tato varianta nemusí tudíž být
diskutována, eventuální nárůst procenta pravděpodobnosti vzniku civilizačních chorob
účinkem nočního hluku s provozem technologie nesouvisí.
Přesto, že výpočty v akustické studii ukazují, že na hranici chráněného venkovního
prostoru – severním okraji obce Týnec nad Labem a západní okraji osady Bambousek
v současné době nedochází resp. v souvislosti s realizací záměru nedojde k překročení
hygienického limitu dle „Nařízení vlády č. 502/2000 v platném znění, o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací “ v denní době (provoz zařízení v noční době je
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vyloučen), jsou v rámci hodnocení zdravotních rizik navržena preventivní opatření (viz
Příloha č. 2 a kapitola D.IV. tohoto oznámení).
V souvislosti s realizací záměru nedojde k významnému navýšení emisí a s tím související
imisní zátěže. Vzhledem k této skutečnost a s ohledem na vzdálenost nejbližší obytné
zástavby není předpoklad negativního ovlivnění veřejného zdraví v souvislosti s provozem
malých zdrojů znečišťování ovzduší
Sociálně ekonomické vlivy
Realizace záměru představující zařízení ke sběru, výkupu, třídění a úpravě kovů,
ekologické likvidaci autovraků a elektrozařízení odpovídá tendencím v ekologickém přístupu
k nakládání s odpady vyznačujícímu se vysokými nároky na recyklaci materiálů. Tento
přístup je všeobecně pozitivně vnímán a vzhledem k tomu, že výše uvedené zařízení odpovídá
všem platným nařízením v oblasti ochrany životního prostředí, je zde možné hovořit o
kladném modelovém působení.
Jak je již uvedeno výše a jak dokládá studie zdravotních rizik a akustická studie, záměrem
nebude negativně ovlivněno zdraví obyvatel v nejbližších obydlených objektech v zastavěném
území Týnce nad Labem. Záměr rovněž neznamená snížení bezpečnosti obyvatel.
V dotčeném území nebyly nalezeny žádné chráněné druhy živočichů či rostlin a realizace
záměru tak nezpůsobí jejich likvidaci. Záměr nepředstavuje zábor ZPF či PUPFL a
nezpůsobuje tak znemožnění využívání produkční kapacity těchto přírodních zdrojů.
Areál, ve kterém je záměr realizován neslouží v současné době k rekreačnímu využití, ani
nebrání budoucímu možnému rekreačnímu využití okolního území. Co se týče hlediska
estetického, rekonstrukce bývalého zemědělského areálu provedená v nedávné minulosti
společností EKO Logistics s.r.o. byla zásahem pozitivním. Je zřejmé, že společnost bude
tento areál vzhledem k firemní politice zaměřené na zákazníky, udržovat v odpovídajícím
estetickém a technickém stavu.
Realizace záměru nevytváří žádné zvláštní nároky na dopravní či jinou infrastrukturu.
Ve vztahu k míře nezaměstnanosti v místě samotném je možné předpokládat, že se
realizace záměru projeví pozitivně, avšak vzhledem ke kapacitě záměru se nebude jednat o
významný vliv. V této souvislosti není možno v místě očekávat změny v demografickém
složení populace.
V současné době je v zařízení společnosti EKO Logistics s.r.o. v Týnci nad Labem
zaměstnáno celkem 18 pracovníků, z toho 14 v dělnických profesích a 4 na vedoucích a
administrativních pozicích. S rozšířením kapacity záměru bude možné uvažovat o navýšení
počtu pracovních míst o cca dalších 10.
Okres Kolín, v kterém je záměr lokalizován, vykazoval k 30.6.2004, dle statistik Úřadu
práce v Kolíně, s počtem 4350 nezaměstnaných míru nezaměstnanosti 9,1 %, což bylo
aktuálně o 1,9 % více než míra nezaměstnanosti ve Středočeském kraji. Ve stejné době
vykazoval Týnec nad Labem s počtem 108 nezaměstnaných míru nezaměstnanosti 11,58 %,
tj. o 2,48 více než okres Kolín a o 4,38 více než Středočeský kraj.
Celkově je možné sociální vlivy hodnotit jako pozitivní, vzhledem k rozsahu záměru však
jako nevýznamné.
Vyhodnocení ekonomických vlivů záměru je předmětem podnikatelského záměru a
v rámci posuzování vlivů na životní prostředí nejsou tyto aspekty blíže specifikovány.
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2. VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA
V rámci realizace záměru budou provozovány pouze malé zdroje znečišťování ovzduší
(viz kapitola III.1. Ovzduší) s nevýznamným vlivem na čistotu ovzduší. Nově budou uvedeny
do provozu dva malé ostatní stacionární zdroje a čtyři zdroje mobilní nesilniční. Další malé
zdroje jsou již v současné době provozovány.
Dotčená oblast leží v území s dobrou kvalitou ovzduší. V souvislosti s realizací záměru
nedojde k významnému navýšení množství emisí látek znečišťujících ovzduší. V otevřené
krajině, v níž se areál nachází není předpoklad negativního vlivu na imisní zátěž. Z těchto
důvodů jsou vlivy na čistotu ovzduší v dotčeném území hodnoceny jako nevýznamné.
Změny v klimatu nejsou v žádném měřítku (mikroklima až makroklima) předpokládány.
3. VLIVY

NA HLUKOVOU
CHARAKTERISTIKY

SITUACI

A

EVENT.

DALŠÍ

FYZIKÁLNÍ

A

BIOLOGICKÉ

Vlivy hluku
Vliv hluku je hlavním potencionálně nepříznivým fyzikálním vlivem spojeným s realizací
záměru. Nejbližší obytná zástavba leží ve vzdálenosti cca 200 m od stacionárních zdrojů
hluku (technologie používaná ke zpracování materiálu v zařízení). V tomto případě nelze
očekávat, že by k překročení limitních hodnot docházelo (viz akustická studie).
Liniovým zdrojem hluku je síť veřejných komunikací, po kterých se budou pohybovat
přepravní prostředky obsluhující areál zařízení. Tyto se budou podílet na celkové míře hluku a
dalších vlivech spojených s dopravou.
Na základě vyhodnocení výstupů akustické studie lze konstatovat, že provoz zařízení
v lokalitě, resp. obsluha areálu automobilovou dopravou, je spojen s mírným příspěvkem
k dopravní a následně hlukové zátěži na komunikacích II/327 a II/322. Tento příspěvek se
v zástavbě hodnocených obcí Týnec nad Labem a Krakovany pohybuje v řádech desetin dB.
Příspěvek záměru k celkové hlukové situaci je v hodnocených nejvíce ovlivněných obcích
Týnec nad Labem a Krakovany zanedbatelný.
Vliv dopravy
Vliv hluku z dopravy byl v akustické studii posuzován pro obce které jsou nejvíce
ovlivňovány dopravou obsluhující areál zařízení. Jedná se o sídla Týnec nad Labem a
Krakovany. Dále se již automobilová doprava dělí a je jí obtížné kvantifikovat.
Obec Týnec nad Labem
V obci Týnec nad Labem, dle akustické studie, činí, v případě varianty P, hluková imise
v referenčních výpočtových bodech v blízkosti komunikace LAeq = 61,0 – 69,1 dB. Tyto
hodnoty, při použití korekce pro starou zátěž, vyhovují limitním hodnotám (70 dB). Vývoj
hlukové situace není závislý na realizaci záměru, resp. v případě realizace či nerealizace
záměru nedojde k žádné změně.
Obec Krakovany
V obci Krakovany, dle akustické studie, činí, v případě varianty P, hluková imise
v referenčních výpočtových bodech v blízkosti komunikace LAeq = 65,0 dB. Tyto hodnoty,
při použití korekce pro starou zátěž, vyhovují limitním hodnotám (70 dB). Vývoj hlukové
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situace není závislý na realizaci záměru, resp. v případě realizace či nerealizace záměru
nedojde k žádné změně.
Vliv provozu areálu
V akustické studii (Příloha č.1) je vyhodnocen též vliv provozu zařízení v lokalitě na
hlukovou situaci nejblíže položených objektů resp. chráněných venkovních prostorů. Stav
hlukové situace byl kvantifikován výpočtově a predikce hladin akustického tlaku byla
provedena na 4 referenčních výpočtových bodech (1, 2, 4 – obec Týnec nad Labem, 3 – osada
Bambousek).
Kvantifikací stavu akustické situace bylo zjištěno, že na hranici chráněného venkovního
prostoru – severním okraji obce Týnec nad Labem a západní okraji osady Bambousek
v současné době nedochází resp. v souvislosti s realizací záměru nedojde k překročení
hygienického limitu dle „Nařízení vlády č. 502/2000 v platném znění, o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací“ v denní době (provoz zařízení v noční době je
vyloučen).
Vlivy vibrací
Jak již bylo výše uvedeno v areálu nejsou a ani nebudou umístěny žádná významné zdroje
vibrací. Vliv je z tohoto hlediska nulový.
Biologické vlivy
Realizace záměru nezavdá příčiny k šíření nepůvodních druhů ani nevytváří nové plochy
pro šíření invazních rostlin a alergenních plevelů do okolí. Nečetné ruderální porosty, které se
nacházejí při okraji areálu či ve spárách zpevněných ploch jsou pravidelně odstraňovány.
4. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY
Změna kvality povrchových a podzemních vod
Záměr nebude za normálního stavu představovat změny kvality povrchových a
podzemních vod.
Vliv záměru na kvalitu povrchových a podzemních vod je nevýznamný.
Změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemních vod
V rámci realizace záměru je odebírána voda z místního zdroje – studny umístěné v areálu.
Studna je využívána pouze pro potřeby společnosti EKO Logistics s.r.o. a dalších subjektů
v areálu působících. Množství odebírané vody není sledováno. Do současné doby nebyly
shledány problémy s vydatností tohoto zdroje. Vzhledem k tomu, že se neuvažuje se
zvýšením odběru z tohoto zdroje a vzhledem k budoucí možnosti napojení na veřejný
vodovod dojde spíše ke snížení či k úplnému omezení využívání tohoto zdroje, nepředpokládá
se, že záměr bude mít vliv na vydatnost zdrojů a změnu hladin podzemní vody.
Vliv záměru je v tomto ohledu možno hodnotit jako nevýznamný.
Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě
V rámci realizace záměru nebudou budovány další stavební objekty či zpevněné plochy.
Realizace záměru nebude mít vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě.
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5. VLIVY NA PŮDU
Zábor ZPF
Realizace záměru nevyvolá potřebu záboru zemědělského půdního fondu. Vliv je z tohoto
hlediska nulový.
Zábor PUPFL
Záměr nebude představovat zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. Vliv záměru je
v tomto ohledu nulový.
Vliv na čistotu půd
Plochy areálu jsou z převážné většiny zpevněné či částečně zpevněné.
Za normální situace nebude mít záměr žádný vliv na čistotu půd.
6. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
Realizace záměru spočívající v provozování zařízení ke sběru, výkupu, třídění a úpravě
kovů, ekologické likvidaci autovraků a elektrozařízení nebude mít vliv na horninové
prostředí.
Areál je situován mimo do současné doby známé geologické a paleontologické památky
ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.
Na ploše areálu a v jeho nejbližším okolí není znám výskyt vyhrazených a nevyhrazených
nerostů nebo jiných nerostných bohatství podle zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon ve znění
pozdějších předpisů.
7. VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY
Vliv na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů
V zájmovém území, bývalém areálu zemědělského podniku, se nenacházejí žádné zvláště
chráněné druhy rostlin a živočichů.
Vliv záměru je z tohoto hlediska nulový.
Likvidace, poškození stromů a porostů rostoucích mimo les
V rámci realizace záměru nedojde k poškození stromů a porostů rostoucích mimo les.
Záměr má v tomto ohledu nulový vliv.
Likvidace, poškození lesních porostů
Realizací záměru, uskutečněnou v rámci areálu bývalého zemědělského podniku, nebudou
dotčeny žádné lesní porosty. Vliv záměru je nulový.
Likvidace, zásah do prvků ÚSES a VKP
Realizace záměru nebude představovat zásah do prvků ÚSES a VKP.
8. VLIVY NA KRAJINU
V rámci realizace záměru bude využit již existující areál bývalého zemědělského podniku
se stávajícími rekonstruovanými objekty. Areál netvoří v krajině dominantu, neleží
v pohledově významné poloze ani svým rozsahem a umístěním neznemožňuje výhledy do
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krajiny. Kromě vizuální složky se záměr teoreticky může v krajině uplatňovat i složkami
dalšími, jako např. hluk nebo zvýšený objem dopravy vyvolaný záměrem. V tomto
konkrétním případě jsou však všechny další aspekty ovlivnění krajiny záměrem vázány pouze
na plochu a nejbližší okolí či jejich velikost nevytváří významnou charakteristiku krajiny
(doprava).
Je možné konstatovat, že realizace záměru v areálu společnosti EKO Logistics s.r.o. –
v bývalém zemědělském areálu - nebude mít na krajinu řešeného území vliv.
9. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY
Záměr je realizován na pozemcích, které jsou zčásti v majetku oznamovatele a zčásti jsou
jemu pronajímány. Realizace záměru nebude bránit budoucímu využití objektů v okolí.
Jak již bylo výše uvedeno, v zájmovém území se nenacházejí žádné kulturní památky.
Výskyt archeologických náletů se nepředpokládá.
Vliv záměru je v tomto ohledu nevýznamný.

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Níže v tabulce jsou uvedeny pouze vlivy jejichž přítomnost ve fázi přípravy a provozování
záměru byla identifikována v tabulce č. 16 v úvodu kapitoly D. Do tabulky nejsou zahrnuty
vlivy s nulovou významností ve vztahu k oznamovanému záměru.
Tabulka č. 17: Přehled a charakteristika relevantních vlivů

Biologick
é vlivy

Sociální vlivy,
ekonomické vlivy

Vlivy hluku a vlivy na
veřejné zdraví

Vliv/aspekt vlivu
Hluk z dopravy
vyvolané realizací
záměru

Hluk z provozu
zařízení vyvolaný
realizací záměru

Právní předpis

Nařízení vlády č.
502/2000 v
platném znění, o
ochraně zdraví před
nepříznivými účinky
hluku a vibrací

Velikost vlivu,
specifikace

Významnost míry
ovlivnění a
možného rizika

Limit/požadavek

Plnění

70 dB při použití
korekce pro
starou zátěž

ANO

denní doba:
směr Týnec n. L. –
+ max. 0,9 dB
směr Krakovany –
+ max. 0,5 dB
noční doba: 0 dB

nevýznamný

50 dB

ANO

denní doba:
max. 46,6 dB u okraje
ob. zástavby v Týnci
n. L.
noční doba: 0 dB

nevýznamný

Vliv na
zaměstnanost

-

-

-

18 pracovních míst

pozitivní,
nevýznamný

Poskytování služeb

-

-

-

sběr, výkup, třídění,
úprava neb. odpadů
ekologická likvidace
autovraků
> 1 000 t / rok

pozitivní,
významný

Možnost šíření
nepůvodních druhů,
šíření invazních
rostlin

Zákon č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody
a krajiny v úplném
znění

dle právního
předpisu

ANO

Realizace záměru
nezavdá příčiny
k šíření nepůvodních
druhů a invazních
rostlin.

nevýznamný
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Právní předpis

Limit/požadavek

Plnění

Velikost vlivu,
specifikace

Významnost míry
ovlivnění a
možného rizika

Možnost šíření
alergenních plevelů

Zákon č. 258/2000
Sb. o ochraně
veřejného zdraví

dle právního
předpisu

ANO

Realizace záměru
nezavdá příčiny
k šíření alergenních
plevelů. Ruderální
porosty v areálu jsou
pravidelně
odstraňovány.

nevýznamný

Překročení
emisních limitů

Zákon č. 86/2002 Sb.
o ochraně ovzduší a
související předpisy

dle právního
předpisu

ANO

Provoz malých zdrojů
znečišťování ovzduší.

nevýznamný

Překročení imisních
limitů

ANO*

Nepropustnost
podlah skladu
hořlavých kapalin,
příjmu netříděného
kovového odpadu a
manipulační plochy

Zákon č. 254/2001
Sb. o vodách

Opatření
kanalizace
dešťových vod
odlučovačem
ropných látek

Rozhodnutí MěÚ
Kolín, odbor ŽP a
zemědělství vydané
dne 8.7.2004 pod
značkou
ŽP/2551/2004/Gl

Zařízení ke
zpracování
autovraků je
opatřeno
bezodtokou jímkou

Vyhláška č. 41/2005 o
podrobnostech
k nakládání s odpady

ANO

nevýznamný

Odběr vody
z místního zdroje –
studny

Zákon č. 254/2001 povolení
k odběru
Sb. o vodách
podzemní vody

ANO

nevýznamný

povolení
k vypouštění
odpadních vod
do vod
povrchových

ANO

Vypouštění vod
z odlučovače
ropných látek do
bezejmenné
vodoteče

Rozhodnutí MěÚ
Kolín, odbor ŽP a
zemědělství vydané
dne 8.7.2004 pod
značkou
ŽP/2551/2004/Gl

dle právního
předpisu a
rozhodnutí VH
orgánu

ANO

dle rozhodnutí
VH orgánu

ANO

nevýznamný

Rozhodnutím VH
orgánu byl vydán
souhlas
k rekonstrukci dle PD
obsahující rovněž
vybudování lapolu.

nevýznamný

nevýznamný

* predikováno na základě kvality ovzduší v dotčeném území a charakteristiky zdrojů znečišťování ovzduší
provozovaných záměrem

V rámci hodnocení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví nebyly
identifikovány významné nepříznivé vlivy. Potenciálně nepříznivými jsou vlivy
nestandardních stavů a havárií (viz kapitola D.III Charakteristika environmentálních rizik).
Z hlediska vlivu je nepříznivým vlivem vznik hlukových emisí (mírné navýšení), z pohledu
celkové významnosti však nevýznamným. S ohledem na zabezpečenost areálu a správnou
provozní praxi není provoz spojen s žádnými dalšími nepříznivými vlivy.
Vzhledem k lokalizaci záměru se nepředpokládají přeshraniční vlivy.
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III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech
V souvislosti s provozem „Zařízení ke sběru, výkupu, třídění a úpravě kovů, ekologické
likvidaci autovraků a elektrozařízení“ může dojít k níže vyjmenovaným havarijním situacím:





pracovní úrazy
požáry
únik vodě nebezpečných látek
poruchy strojního a elektro zařízení
Níže jsou komentovány potencionálně nejvýznamnější havarijní situace:
Únik ropných a dalších vodě nebezpečných látek

Případný únik těchto látek znamená riziko především díky možnému znečištění
podzemních a povrchových vod a půdního prostředí.
O havárii se v případě úniku ropných látek nejedná, pokud unikne pouze nepatrné
množství těchto látek (úkapy) nebo je vzhledem k místu úniku bezpečně vyloučeno znečištění
nebo poškození složek životního prostředí. Likvidace úkapů, zbytků kapalin v prostoru dílen,
případně skladů bude prováděno suchou cestou za pomocí sorbentů (VAPEX apod.)
s následným uložením v kontejneru.
Areál je vybaven zabezpečenými manipulačními plochami se svodem dešťových vod,
případně kontaminovaných ropnými látkami, do odlučovače ropných látek (lapolu). Pro
odvod splaškových vod je v areálu vybudována žumpa, která je pravidelně vyvážena
odbornou organizací.
K zabránění možných úniků ropných látek (pohonné hmoty a mazadla) z dopravních
strojů a zařízení je nutné důsledné dodržování pracovní a technologické kázeň a častá
preventivní kontrola mechanismů.
V případě úniku pohonných hmot, olejů nebo jiných nebezpečných látek je nutno provést
sanační opatření s cílem zamezit průniku škodlivin do podzemních vod a horninového
podloží.
Požár
Řešení požární bezpečnosti bylo zpracováno v roce 2004 p. V. Vášou, autorizovaným
technikem pro požární bezpečnost staveb a Ing. A. Kukrálovou, autorizovaným inženýrem
pro požární bezpečnost staveb. Řešení požární bezpečnosti bylo schváleno stanoviskem
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje – územní odbor Kolín č. HSKL
3790/KO-ÚPP-2004 ze dne 22.7.2004.
Na venkovních prostorách areálu provozovny EKO Logistics s.r.o. jsou skladovány
převážně nehořlavé materiály (zejména kovy). Pro hořlavé materiály je na ploše areálu
vyčleněn prostor volného skladu, kde je volně skladováno dřevo, v kovových kontejnerech
papír a lepenky, použité olejové filtry, použité olověné akumulátory a nikl-amidové
akumulátory. Uložením hořlavých látek v kovových kontejnerech je zabráněno jejich
rozsypání popř. rozlití mimo vyhrazený prostor. Ve stanovené odstupové vzdálenosti 6,5 m
od skladu (dle ČSN 730804, čl. 11.5.1) se nenacházejí žádné objekty, pouze východně od
volného skladu za oddělujícím pásem (2,5 m) – komunikací je volný sklad nehořlavých
barevných kovů. Vymezený prostor volného skladu je označen vodorovným značením a
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opatřen výstražnou tabulkou „Zákaz kouření a používání otevřeného plamene“. V dostupné
vzdálenosti jsou umístěny 2 hasící přístroje (1 x sněhový, 1 x vodní).
Objekt příručního skladu hořlavých kapalin je volně stojícím objektem. Je zde skladováno
maximálně 3,5 m3 hořlavých kapalin ve IV. třídě nebezpečnosti. Jedná se o zbytkový
transformátorový olej, včetně obalů (kovových). Ve skladu jsou krátce před rozebíráním
uloženy kovové nádrže s olejem demontované z transformátorů.
Pracovní úrazy
Rizika pracovních úrazů v rámci provozu zařízení jsou včetně jejich místa vzniku a
bezpečnostních opatření podrobně popsána v dokumentaci „Zhodnocení rizik“ zpracované
v roce 2003.
Obsluha zařízení může být ohrožena těmito základními situacemi:




kontaminací obsluhy při manipulaci s odpady, zejména kapalnými,
nebezpečím úrazů při manipulaci, expedici, při údržbě,opravách,
nebezpečím úrazů při námraze.

Způsob omezení rizikových vlivů
Rizikové vlivy jsou omezovány těmito základními opatřeními:
Obsluha manipuluje s ropnými látkami:






v pracovních rukavicích
v předepsané pracovní obuvi
pracovním oděvu
pokud plní shromažďovací a skladovací prostředky používá pracovního štítu.
při manipulaci s plnými či prázdnými shromažďovacími a skladovacími prostředky
používá ochranné pracovní přilby.

V případě náhlé havárie je povinností provozovatele provést všechna opatření k urychlení
odstranění příčiny. Vznik závady, dosud provedené opatření a momentální průběh oznámí
provozovatel příslušnému orgánu. Všechna důležitá telefonní čísla jsou uvedena v úvodu
provozního řádu.
Dále je v případě podezření na trestný čin provozovatel povinen hlásit havárii Policii ČR.
K likvidaci požáru nebo následků havárie volá provozovatel HZS Pardubice. O příčinách
vzniku a průběhu havárie a způsobu odstranění je sepisován protokol.
Za běžného provozu není předpoklad, že by předmětné zařízení bylo zdrojem ohrožení
životního prostředí a zdraví obyvatelstva.
Dodržováním legislativy, technologické kázně a provozního řádu zařízení je možné
případným havarijním situacím předcházet.

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Jako preventivní opatření navrženo po uvedení technologie do plného provozu provedení
screeningové kontrolní měření hluku v denní době ve venkovních chráněných prostorech
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staveb jako podklad pro možná protihluková opatření vyplývající již ze stávající hlukové
situace a předpokládaného nárůstu dopravy v lokalitě.
Na základě posouzení vlivu záměru byly indikovány další podmínky provozu zařízení
s ohledem na prevenci, vyloučení, snížení či kompenzaci nepříznivých vlivů na životní
prostředí :


bude zváženo začlenění areálu do krajiny výsadbou zeleně podél hranice areálu
(dělící zeleň)



bude prováděna periodická kontrola stavu a účinnosti odlučovacího zařízení na
čištění vod ze zpevněných ploch v souladu s požadavky orgánů státní správy



komunikace a zpevněné plochy budou udržovány v čistém stavu.



provozní a manipulační zařízení budou udržovány v náležitém technickém stavu.

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů
při hodnocení vlivů
Dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí (v platném znění).
Výchozím zdrojem informací o současném stavu životního prostředí v zájmovém území
byly publikované studie a zprávy, uložené ve veřejných archívech, archívní materiály
poskytnuté oznamovatelem a internet.
Prognózy vlivu záměru na životní prostředí a obyvatelstvo byly sestaveny na základě
expertních studií, syntézy a komplexního vyhodnocení získaných materiálů.
HLUK
Akustická studie (Příloha č. 1 Oznámení) je zpracována dle „Metodika zpracování a
kvantitativní významová hlediska pro posuzování hluku v dokumentacích EIA“
(BAJER,1997). Studie provádí srovnání modelově zjištěných hodnot s limity uvedenými v
„Nařízení vlády č. 502/2000 ze dne 27. listopadu 2000 o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací“ ve znění Nařízení vlády 88/2004 ze dne 21. ledna 2004.
Pro výpočet hluku z dopravy byly sestaveny modely hlukové situace pomocí programu
LimA 7812-B (Stapelfeldt ingenieurgesellschaft mbH). Výpočet hluku ze silniční dopravy byl
proveden ve výše uvedeném výpočetním produktu dle Francouzské národní výpočetní metody
NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-CSTB) uvedená v „Arrté du 5 mai 1995 relatif au Brit
des infrastructures routiéres, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article6“ a ve francouzské
normě „XPS 31-133“. Metoda popisuje detailní postup výpočtu hladiny hluku, které jsou
v blízkosti ulic způsobeny dopravou, s přihlédnutím k meteorologickým datům, které budou
mít vliv na šíření zvuku. Parametry hlukových emisních dat jsou zakotveny v „Guide du
bruit“ s přizpůsobením k zavedení korektur, které berou v úvahu odlišnost povrchu vozovek.
Výpočet hluku z průmyslových zdrojů byl proveden dle ISO 9613-2 „Akustika –
Snižování šíření venkovního hluku, Část 2: Obecné výpočetní metody“.
Všechny výše popsané metodické resp. normové výpočetní postupy patří mezi dočasné
doporučené výpočetní metody dle Směrnice EU pro hodnocení a řízení hluku ovlivňujícího
životní prostředí („DIRECTIVE 2002/49/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
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OF THE COUNCIL of 25 June 2002 relating to the assessment and management of
environmental noise“).
ZDRAVOTNÍ RIZIKA
Studie (Příloha č. 2) provádí srovnání modelově zjištěných hodnot s limity uvedenými v
„Nařízení vlády č. 502/2000 ze dne 27. listopadu 2000 o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací“ ve znění Nařízení vlády 88/2004 ze dne 21. ledna 2004.
Předmětem studie je vyhodnocení vlivu provozu zařízení osobní a nákladní
automobilovou dopravou na zdravotní stav populace podél využívaných komunikací a dále
vyhodnocení vlivu vlastního provozu zařízení na akustickou situaci a zdraví populace
v nejbližším chráněném venkovním prostoru.
Hodnocení rizika se zabývá identifikací rizika, kvalitativní i kvantitativní charakterizací
rizika, porovnáním 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 resp. jejich udržení na únosné míře.

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování dokumentace
HLUK
Výpočet hluku z dopravy provedený podle Francouzské národní výpočetní metody
NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-CSTB) je v souladu s Novelou metodiky pro výpočet
hluku ze silniční dopravy (Kozák, 1995). Výsledky získané dle této metodiky spadají do třídy
přesnosti II (+/- 2 dB).
Výpočet parametrů útlumu v případě realizace záměru vychází z normy ČSN ISO 9613-2.
Dle odst. 9 tabulky 5 této normy je stanoven odhad přesnosti +/- 3 dB.
ZDRAVOTNÍ RIZIKA
Nejistoty odhadu zdravotního rizika expozice hluku vycházejí v tomto případě především
z charakteru akustické studie. Její výsledky sice poskytují přesné aktuální údaje, avšak nemusí
být dostatečně validní z pohledu dlouhodobé expozice. Modelování je sice pro odhad
dlouhodobé expozice výhodnější, ovšem je ovlivněno kvalitou vstupních dat (především
hodnocení intenzity dopravy) a množstvím použitých referenčních bodů.
Určité zkreslení může být dáno konečným počtem výběru stacionárních zdrojů hluku,
který se omezuje pouze na objekt technologie. Ovšem při výhradně denním provozu
vrakoviště se ekvivalentní hladiny hluku pro noční dobu vlivem technologie nemění, tato
skutečnost neovlivní charakter rizik.
Technicky komplikovanou je v daném případě kompilace hluku ze stacionárních a
mobilních zdrojů.
Užitou úměru mezi hlukovou expozicí a jejím účinkem nelze považovat za absolutně
platnou za všech podmínek, především vzhledem k socioekonomické podmíněnosti
vnímavosti hluku a rozdílům v této vnímavosti a citlivosti u exponované populace u provozu
charakteru navrhované technologie může být tento vliv velmi výrazný.
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VLIVY NA ČISTOTU OVZDUŠÍ
Výše uvedené hodnocení míry ovlivnění čistoty ovzduší vychází ze znalosti všech zdrojů
znečišťování ovzduší provozovaných v areálu a ze skutečnosti, že se jedná výhradně o malé
zdroje s nevýznamným vlivem na čistotu ovzduší (viz zákon 86/2002 Sb.). Závěr, že provoz
zařízení nevyvolá změnu v čistotě ovzduší je podpořen analogií s jinými provozy obdobného
významu. Tento závěr nebyl modelově ověřen rozptylovou studií, neboť není na místě
předpoklad zjištění odlišných závěrů.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Nástin hlavních studovaných variant je uveden v kapitole B.5 5. Zdůvodnění potřeby
záměru. Ze zvažovaných variant byly hodnoceny varianta S (současný stav) a varianta P
(projektovaný stav).
Varianty se liší v kapacitě nakládání s nebezpečnými odpady a železným šrotem, vč.
autovraků. Oznamovatel má k termínu předložení oznámení platné povolení pro provádění
předmětné činnosti. Limitní hodnota pro rozlišení posuzovaných variant je 1 000 t
nebezpečného odpadu ročně a 1 000 t železného šrotu.
Vzhledem k tomu, že existuje poptávka po nabízené službě, uvažujeme ve variantě S –
současný stav s množstvím odpadů a železného šrotu blížícím se této limitní hodnotě. To je
také důvod pro realizaci záměru navýšení kapacity. Zařízení je v současné době plně
vybaveno z hlediska bezpečného nakládání s odpady ve vztahu k životnímu prostředí.
Zvýšení kapacity nad 1 000 tun v obou zmíněných kategoriích je z hlediska technického a
provozního možné již dnes. Předpoklady pro realizaci záměru, s výjimkou administrativních
kroků, jejichž součástí je i posouzení vlivů na životní prostředí, jsou splněny.
Z porovnání současného a projektovaného provozu vyplývá, že vlivem realizace záměru
dojde k mírnému zvýšení hlukové zátěže a množství emisí látek znečišťujících ovzduší. Míra
působení vlivů na kvalitu životního prostředí a veřejné zdraví je nevýznamná, změna je
zanedbatelná. Ostatní vlivy záměru jsou v obou variantách co do rozsahu a míry působení
obdobné. To se týká také vlivů ekonomických a sociálních, byť v širších souvislostech je
třeba pozitivní působení těchto vlivů zdůraznit.
Na základě provedeného posouzení je varianta P – projektová, hodnocena jako více
vhodná k realizaci.
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F. ZÁVĚR
Posuzovaným záměrem je provoz zařízení ke sběru, výkupu, třídění a úpravě kovů,
ekologické likvidaci autovraků a elektrozařízení. Předkladatelem oznámení je společnost
EKO Logistics s.r.o., zpracovatelem G E T s.r.o. (odpovědný řešitel Mgr. Jiří Bělohlávek,
autorizace ke zpracování dokumentace a posudku: osvědčení odborné způsobilosti č.j.
13817/2474/OIP/03).
Úkolem tohoto oznámení bylo vyhodnotit vliv záměru na životní prostředí a obyvatelstvo.
Oznámení je zpracováno v souladu s přílohou č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí v aktuálním znění. Popis, zhodnocení a závěry plynoucí z působení
jednotlivých vlivů na životní prostředí jsou podrobně uvedeny v jednotlivých kapitolách
oznámení, členěných podle výše uvedené přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.
Předložené oznámení je zpracováno na úrovni stávajících podkladů, legislativních norem a
prozkoumanosti základních složek životního prostředí.
V průběhu posouzení vlivu záměru na životní prostředí a obyvatelstvo nebyly
identifikovány žádné nepříznivé či významně nepříznivě vlivy z hlediska celkové
významnosti. Jako vliv potenciálně nepříznivý bylo identifikováno možné negativní ovlivnění
akustické situace u nejbližších chráněných venkovních objektů na okraji zastavěného území
Týnce nad Labem. Přesto, že modelové vyhodnocení akustické situace v území tuto predikci
nepotvrdilo, jsou v této souvislosti navržena preventivní opatření. Další podmínky provozu
zařízení byly indikovány na základě posouzení vlivu záměru s ohledem na prevenci,
vyloučení, snížení či kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Závěry učiněné v tomto oznámení a v jeho přílohách jsou platné za předpokladu dodržení
postupů zakotvených v provozním řádu.
Na základě komplexního posouzení všech očekávaných vlivů na životní prostředí je
možno doporučit realizaci projektové varianty P za předpokladu splnění navržených
opatření.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Záměrem oznamovatele – společnosti EKO Logistics s.r.o. – je provoz zařízení ke sběru,
výkupu, třídění a úpravě kovů, ekologické likvidaci autovraků a elektrozařízení.
Oznamovateli byl rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství dne 15.12.2004 pod značkou 10301 OD- 84899/04/OŽP-Tu udělen
souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání a o odstraňování odpadů.
Předmětem souhlasu jsou činnosti uvedené v odsouhlaseném provozním řádu. Do zařízení je
podle provozního řádu možno přijímat celkem 141 druhů odpadů.
Zařízení se nachází ve Středočeském kraji na katastrálním území Týnec nad Labem mimo
zastavěné území obce. Je situováno do bývalého areálu zemědělského podniku, který byl pro
výše uvedené účely již v minulosti oznamovatelem rekonstruován. Ten již zde činnost
vykonával a záměrem je v tomto případě rozšíření stávající kapacity zařízení, tak aby mohl
pokrývat poptávku v následující kapacitě:


kapacita nakládání s nebezpečnými odpady - nad 1 000 t za rok, omezena
prostorovými a technickými možnostmi, max. předpoklad do 5 000 t.



kapacita nakládání s železným šrotem, vč. autovraků – nad 1 000 t za rok, omezena
prostorovými a technickými možnostmi, max. předpoklad do 15 000 t.



kapacita zpracování autovraků je vzhledem k technickým možnostem stanovena na
max. 30 ks najednou

Výměra areálu využívaná oznamovatelem je 2,27 ha.
Pozemky a budovy na nich jsou částečně v majetku oznamovatele a částečně jsou jemu
pronajímány od ostatních soukromých subjektů.
Sběr a výkup kovových odpadů probíhá od občanů a od firem denně v pracovní době,
odpady jsou sváženy vlastními dopravními prostředky, nebo dováženy zákazníkem. Třídění
odpadů probíhá průběžně podle druhů a kategorií a odpady jsou umisťovány na příslušné
shromažďovací místo (do shromažďovacích nádob). Ocelový odpad je tříděn podle rozměru,
kvality a stavu dle příslušné ČSN. Nebezpečné složky jsou ukládány v zabezpečeném
prostoru, na shromažďovacím místě nebezpečných odpadů. Úprava a přepracování odpadu je
prováděno na základě požadavku odběratele na příslušné rozměry pomocí autogenového a
plazmového hořáku. Ke svozu a odvozu odpadů slouží dopravní prostředky z vozového parku
provozovatele a dopravní prostředky provozovatelem objednané ke svozu. Odvoz odpadů
probíhá průběžně po naplnění shromažďovacích nádob nebo po úpravě příslušného množství
kovového odpadu. Pro manipulaci s odpadem a shromažďovacími nádobami slouží
manipulační prostředky - paletové vozíky, vysokozdvižné vozíky, jeřáby, kontejnerová
vozidla.
Pro přejímku odpadů jsou určena tato zařízení:


Mostová (nájezdová) váha – pro vážení osobních a nákladních automobilů
s ocelovým odpadem 10 - 50.000 kg a odpadů barevných kovů nad 500 kg.



Plošinová váha – pro vážení odpadů barevných kovů 1-500 kg.



Administrativní budova – kanceláře, pokladna
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Pro sběr a výkup třídění a úpravu většiny odpadů, slouží venkovní zpevněná plocha.
Dešťové vody jsou svedeny komplexem přes lapol. Jako příjezdová cesta slouží místní
asfaltová komunikace. Na ploše nejsou ukládány odpady kategorie N vyjma dočasného
uložení autovraků určených k likvidaci. Tato část je zastřešena a autovraky jsou ukládány na
speciální k tomuto účelu určené ocelové palety s jímacím roštem pro případný únik kapalin.
Barevné kovy jsou tříděny podle rozměru, kvality a stavu dle příslušné ČSN. V objektu
skladu barevných kovů není nakládáno s nebezpečnými odpady.
Nebezpečné odpady, s kterými je nakládáno, je možné rozdělit na ty, které jsou
vykupovány, resp. je zajišťováno jejich zneškodnění na základě speciálního požadavku
zákazníka nebo mohou vznikat při činnosti společnosti. Nebezpečné odpady vykoupené od
původců (pokud nebyly odvezeny přímo ke zneškodnění u smluvního partnera) a odpady, u
nichž existuje nebezpečí kontaminace nežádoucími příměsemi jsou tříděny v objektu, který je
pro tyto účely stavebně upraven (nepropustné podlahy, nepropustná jímka) a slouží současně
jako shromažďovací místo nebezpečných odpadů. Údaje o skladovaných látkách jsou
obsaženy v identifikačních listech nebezpečného odpadu (ILNO), které jsou přílohou
schváleného Provozního řádu a jsou umístěny na viditelném místě na shromažďovacím místě
nebezpečných odpadů. V provozním deníku sběrny, který je umístěn v areálu, jsou vedeny
záznamy o případných haváriích a na shromažďovacím místě nebezpečných odpadů. Sběrna
je vybavena prostředky pro zachycení kapalných odpadů při havarijním úniku a rovněž pro
likvidaci úniku pevných odpadů. Nádrže, kontejnery a přepravní obaly na odpady, které
vykazují zjevnou netěsnost, nesmí být podle provozního řádu ve sběrně a shromažďovacím
místě umístěny.
Příjem autovraků probíhá na zpevněné ploše. Veškeré vody jsou svedeny komplexem přes
lapol. Plocha je tak zabezpečena před únikem škodlivin do horninového prostředí. Autovraky
jsou následně převezeny do objektu dílny, kde dojde k jeho postupné demontáži a roztřídění
jednotlivých dílů buďto k dalšímu využití nebo vyřazení. Jednotlivé komponenty jsou
očištěny a uloženy do skladu. Nevyužitelné díly jsou tříděny podle druhu a obsahu
nebezpečných složek a následně určeny k materiálovému využití, případně zneškodnění.
Kapacita příjmu autovraků je vzhledem k technickým možnostem stanovena na max. 30 ks
najednou. Dílna je vybavena nepropustnou podlahou s izolaci s přesahem 10 cm nad úroveň
podlahy. Dále je vybavena jímacím kanálem a jímkou na zachycení případných úkapů. V této
dílně bude prováděna kompletní separace jednotlivých materiálů a odpadů, jejich třídění a
ukládání do jednotlivých nádob a kontejnerů k tomuto určených dle jednotlivých druhů a
odpovídajících předpisům pro daný materiál nebo druh odpadu a to jak kategorie O tak i
kategorie N. Po naplnění těchto nádob a kontejnerů budou tyto převáženy do jednotlivých
skladovacích prostor dle druhu materiálu a odpadu. Po naplnění jednotlivých kontejnerů a
nádob budou tyto odpady předány k likvidaci dalším oprávněným subjektům. V zařízení
budou skladovány co nejmenší objemy jednotlivých druhů N odpadů a pověřený pracovník
bude zajišťovat jejich předání oprávněným subjektům v co nejkratším termínu. K uskladnění
odpadů kategorie N budou sloužit k tomu určené kontejnery a nádoby s možností zajištěného
uzavírání, tak aby nemohlo dojít k manipulaci neoprávněnou osobou. Manipulace s autovraky
mimo určené plochy není povolena.
V provozu zařízení budou využívány tyto technické, dopravní a technologické
mechanismy:




vysokozdvih DESTA 2216
vysokozdvih LINDE H30T
vysokozdvih LINDE H18T
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nakladač FUCHS 713
lis paketovací RICO
lis paketovací na hlubokotah
paketovací a stříhací lis
bruska dvoukotoučová
soustruh
pila rámová
stojanová vrtačka
elektrický šroubovák
kompresor
plazma řezací SELCO

Úroveň navrženého technického a technologického řešení záměru odpovídá řešení
požadovaném relevantními právními předpisy a požadavky, vyplývajícími z rozhodnutí
orgánů státní správy a samosprávy. Při srovnání s některými provozovanými sběrnami, popř.
autovrakovišti je úroveň zabezpečení provozovny ve vztahu k životnímu prostředí
zpracovatelem oznámení hodnocena jako vysoká.
Provoz je jednosměnný, současné době zajišťovaný 18 zaměstnanci, z toho 4
zaměstnanci v administrativě a 14 zaměstnanců ve vlastním provozu třídění (6 zaměstnanců
v dílnách, ostatní na venkovní ploše). Po rozšíření provozu je možné vytvoření dalších 10
pracovních míst.
V rámci posouzení vlivů záměru na životní prostředí nebyly identifikovány žádné
nepříznivé či významně nepříznivé vlivy.
S ohledem na charakter a umístění zařízení byl vytipován vliv potenciálně nepříznivý akustické ovlivnění nejbližších chráněných objektů způsobené provozem zařízení. Součástí
posouzení záměru jsou expertní studie: akustická studie a studie zdravotních rizik, které se
tímto potenciálním nepříznivým vlivem zabývají. Přesto, že výsledkem obou studií je, že
realizací záměru nedojde k negativnímu ovlivnění akustické situace u nejbližších venkovních
chráněných objektů v zastavěném území obce Týnec nad Labem, bylo v této souvislosti
navrženo následující preventivní opatření:
Po uvedení technologie do plného provozu provést screeningové kontrolní měření hluku
v denní době ve venkovních chráněných prostorech staveb jako podklad pro možná
protihluková opatření vyplývající již ze stávající hlukové situace a předpokládaného nárůstu
dopravy v lokalitě.
Na základě posouzení vlivu záměru byly indikovány další podmínky provozu zařízení
s ohledem na prevenci, vyloučení, snížení či kompenzaci nepříznivých vlivů na životní
prostředí :


bude zváženo začlenění areálu do krajiny výsadbou zeleně podél hranice areálu
(dělící zeleň)



bude prováděna periodická kontrola stavu a účinnosti odlučovacího zařízení na
čištění vod ze zpevněných ploch v souladu s požadavky orgánů státní správy



komunikace a zpevněné plochy budou udržovány v čistém stavu.



provozní a manipulační zařízení budou udržovány v náležitém technickém stavu.

Postup a konání v souladu s platnými právními předpisy je samozřejmostí. Další
podmínky mohou vyplynout z rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.
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Provoz zařízení ke sběru, výkupu, třídění a úpravě kovů, ekologické likvidaci
autovraků a elektrozařízení je vzhledem k významnosti a rozsahu souvisejících vlivů na
životní prostředí a zdraví obyvatel přijatelný.
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PŘÍLOHA H

H. PŘÍLOHY
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace:
V červenci 2004 bylo stavebním úřadem v Týnci nad Labem vydáno Sdělení k umístění stavby provozovny
třídění odpadů:
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V dubnu 2005 bylo Stavebním úřadem v Týnci nad Labem vydáno stanovisko k záměru likvidace autovraků
z hlediska UP:
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Doplňující informace:
V rámci stavebního řízení se k provozu zařízení společnosti EKO Logistics s.r.o.již
vyjadřovali, resp. vydali rozhodnutí:


Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště
Kolín – stanovisko (souhlas s návrhem projektové dokumentace „Provozovna třídění
odpadů Týnec nad Labem“) ze dne 19.5.2004 pod značkou 2247-241/559/04/KO



Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství – vyjádření k projektové
dokumentaci pro stavební řízení vydané dne 17.6.2004 pod značkou č.j.:
ŽP/1829/2004/Mi/Ur



Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště
Kolín – stanovisko ve smyslu § 75, odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
(souhlas s provozním řádem zařízení k úpravě a sběru a výkupu odpadů v Týnci nad
Labem) ze dne 25.6.2004 pod značkou 3057-241/690/04/KO



Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství – souhlas vodoprávního
úřadu k rekonstrukci části bývalého zemědělského areálu na severovýchodním okraji
obce Týnec nad Labem na provozovnu třídění odpadů vydaný dne 8.7.2004 pod
značkou č.j.: ŽP/2551/2004/Gl



Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně – územní odbor
Kolín – stanovisko k projektové dokumentaci stavby ze dne 22.7.2004 pod značkou
HSKL 3790/KO-ÚPP-2004



Povodí Labe, s.p. Hradec Králové – vyjádření k instalaci odlučovače ropných látek
v areálu EKO Logistics spol. s r.o. Týnec n. L. vydané dne 5.8.2004 pod značkou
950001/Po/04/22659



Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství – Rozhodnutí – Povolení
k nakládání s vodami podle § 8 a ke zřízení vodního díla podle § 15 zákona č.
254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů vydané dne 23.8.2004 pod značkou č.j.:
ŽP/2656/2004/Gl



Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – souhlas
k provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání a k odstraňování odpadů a s jeho
provozním řádem, včetně nakládání s nebezpečnými odpady ze dne 15.12.2004 pod
značkou 10301 OD- 84899/04/OŽP-Tu

Kopie výše uvedených vyjádření, resp. rozhodnutí jsou přílohou č. 4 tohoto oznámení.
Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Akustická studie – samostatná příloha
Příloha č. 2 – Studie zdravotních rizik – samostatná příloha
Příloha č. 3a – Situace provozovny třídění odpadů
Příloha č. 3b – Situace objektů v areálu
Příloha č. 4 – Kopie vyjádření orgánů státní správy a samosprávy
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PŘÍLOHA Č. 3B

SO – 01 – Dílny, provozní a sociální zázemí
SO – 02 – Sklad hořlavých kapalin a olejů
SO – 03 – Příjem (Netříděný kovový odpad)
SO – 04 – Lapol
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SO – 05 – Žumpa
SO – 06 – Zpevněné plochy s izolací
SO – 07 – Požární nádrž (bude zrušena)
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