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ČÁST A

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1.

OBCHODNÍ FIRMA
JPS PLASTIC s.r.o.

2.

IČ
02374951

3.

SÍDLO (BYDLIŠTĚ)
Čáslavská 254
284 01 KUTNÁ HORA

4.

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ A TELEFON OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE
Radek Procházka
Lány 24, 286 01 Červené Janovice
Tel.: 774 706 009
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ČÁST B

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I.

Základní údaje
1.

NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY Č. 1:

Název záměru:

JPS Plastic s.r.o. – Zpracování odpadního plastu Zbraslavice

Zařazení podle přílohy č. 1: Kategorie II - záměry vyžadující zjišťovací řízení, bod 7.1 Výroba nebo
zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s
kapacitou nad 100 t/rok, sloupec A.

2.

KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU:

Záměrem je vybudování provozu pro zpracování (recyklaci) odpadního plastu.
Jedná se o umístění technologie na zpracování plastu do stávajícího objektu bývalých garáží a
skladů, jehož část bude též využívána jiným subjektem jako prostory pro skladování. Jako surovina
bude využíván vytříděný čistý odpadní plast, který bude upravován na recyklační lince do formy
regranulátu. Z něj budou následně ve vyfukovacím stroji vyráběny fólie a plastové pytle. Plánovaná
maximální potřeba suroviny 60 tun měsíčně, tj. 720 tun ročně. Objem výroby se rovná vstupu suroviny.
Dle předpokladu bude 20 tun fólie měsíčně prodáno, zbylá fólie bude zpracována na 20 tun plochých
pytlů a 20 tun rolovaných pytlů. Uvedený objem výroby je teoretický, v provozních podmínkách nebude
pravděpodobně dosažen.
Obrázek č. 1: Umístění záměru mapě KN (bez měřítka)

3.

UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU (KRAJ, OBEC, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ)

Záměr bude realizován v objektu Zbraslavice bez čísla popisného, 285 21 Zbraslavice, umístěném
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ČÁST B

na stavební parcele č. 1225 v k.ú. Zbraslavice.
Kraj:

Středočeský (kód NUTS3: CZ020)

Obec:

Zbraslavice (kód obce: 534617, ZÚJ 534 617)

Katastrální území: Zbraslavice (kód k.ú.: 791890)
Obrázek č. 2: Umístění záměru v mapě širších vztahů (mapa bez měřítka)

4.

CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE JEHO VLIVŮ S JINÝMI ZÁMĚRY

Charakter záměru
Záměrem je realizace provozu pro zpracování (recyklaci) odpadního plastu. Odpadní plastové obaly
představují významný zdroj druhotných surovin. Materiálové využití odpadových surovin je jednou z cest
udržitelného rozvoje.
V rámci současných dodavatelsko-odběratelských vztahů registruje firma JPS Plastic s.r.o. silnou
poptávku po LDPE fóliích a odpadních pytlů, které jsou finálními výrobky celého záměru. Odpadové
plasty, které bude možné zpracovávat, využije realizátor ze 100% k výrobě vlastního výrobku.
Proces zpracování odpadních plastů, jenž je oznamovaným záměrem spočívá z několika kroků:
Prvním krokem je příjem vytříděné, čisté suché odpadní fólie. Společnost JPS Plastic s.r.o. zahájila
jednání se společností Metalia s.r.o., která patří významným dodavatelů plastového odpadu a odpadu
všeobecně právě v místě spádové oblasti. Realizátor projektu a firma Metalia s.r.o. mají uzavřenou
dohodu o dodávkách odpadních plastů.
V dalším kroku je surovina (odpadní LPDE fólie) rozsekána, tavena a granulována. Výstupem tohoto
kroku je tzv. regranulát.
V dalším kroku je regranulát vsypán do vyfukovacího stroje (extruderu), kde je vyfukován rukáv fólie,
který je navíjen na cívku do rolí. Oznamovatel záměru, firma JPS PLASTIC s.r.o. předpokládá prodej
cca 1/3 produkce v této etapě.
Dále je rukáv fólie svařován na pytle. Ty jsou v různých velikostech a podobě finálním výrobkem
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ČÁST B

plánovaného provozu.
Uvažovaný provoz (záměr) bude umístěn v části pronajatého existujícího objektu bývalých garáží
a skladů. Dotčená plocha stavebního pozemku parc. č. st. 1225 je vedena v katastru nemovitostí jako
zastavěná plocha a nádvoří, budova bez čísla popisného nebo evidenčního: zemědělská stavba. Objekt
se nachází v průmyslové zóně obce Zbraslavice na okraji zastavěného území obce. Okolní zástavba je
tvořena převážně přízemními a dvoupodlažními zemědělskými objekty. Areál se skládá ze dvou hal
bývalých skladů a garáží a velké zpevněné plochy s povrchem z betonových panelů. Ostatní prostory v
halách areálu budou sloužit jako sklady firmy Tapro Trading s.r.o., v druhé hale bude umístěno též
administrativní a sociální zázemí sloužící oběma firmám.
Objekt, v kterém bude plánovaný záměr umístěn, tvoří jednopodlažní nepodsklepená hala se
sedlovou střechou. Objekt má ocelovou konstrukci s obvodovým zdivem z cihelných bloků Heluz 20.
V současné době probíhá stavební řízení k rekonstrukci obou hal umístěných v areálu.
Objekt v současné době prochází stavebními úpravami. Tyto úpravy nesouvisí žádným způsobem
se záměrem.
Prostor provozu záměru nebude vytápěn, neboť technologie zpracování plastů je zdrojem tepla,
které je dostatečné k vytápění prostoru provozu a v teplejších obdobích musí být odvětráváno. Jako
hygienické zázemí, šatny a administrativní prostory bude sloužit pronajatá část prostorů firmy Tapro
Trading s.r.o., které jsou vytápěny plynovým kotlem a napojeny na vodovodní přípojku.
Záměr nevyvolává žádné stavební úpravy ani změny v napojení na dopravní a technickou
infrastrukturu.
Areál je napojen stávající místní obslužnou komunikací na silnici druhé třídy 335.
Kumulace vlivů
S ohledem na charakter záměru a skutečnost, že technologie uvažovaného provozu bude umístěna
v obezděném zastřešeném objektu a není zdrojem znečišťování ovzduší, přichází v úvahu kumulace
vlivu dopravy související s provozem záměru. Doprava související s provozem záměru bude tvořit
řádově jednotky vozidel a tudíž, se počet vozidel v území vlivem záměru příliš nezmění.

5.

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

Odpadní obaly ve formě plastových obalů představují velmi důležitý zdroj druhotných surovin, které
mohou, po více či méně komplikovaném procesu recyklace, vstoupit opět jako plnohodnotné materiály
do materiálového oběhu ve strojírenství, potravinářství, chemickém, textilním průmyslu, popř. i jinde.
Kromě toho, plastové obaly tvoří nezanedbatelnou složku celkové produkce odpadů. Opatření ke
zvýšení podílu recyklované a znovu využité části vede jednoznačně k výraznému snížení zatížení
životního prostředí – a to jak ve formě snížení produkce odpadů, tak také snížení objemu vytěžených
primárních nerostných surovin. Nakládání se odpadními plastovými obaly se však nedotýká pouze
životního prostředí, ale má i pozitivní vliv na národní hospodářství ve formě zvýšení produktivity a
snižování vstupních nákladů výroby.
Firma JPS PLASTIC s.r.o. provozuje mj. soubor činností souhrnně označených v RŽP činnosti
„Úprava odpadů k dalšímu využití a výrobu pryžových a plastových výrobků“. Pro zintenzivnění těchto
činností uvažuje o pořízení recyklační linky na zpracování plastového odpadu. Součástí této technologie
je i samotný výrobní proces a to díky technologii, která bude vyrábět LDPE fólie a odpadní pytle. Linka
na zpracování komunálního odpadu ve formě plastů bude umístěna v obci Zbraslavice 412, Zbraslavice
285 21, číslo parcely 1225. Spádovou oblast zamýšleného projektu vymezují Kutná Hora, Pardubice,
Kolín, Praha-východ.
V rámci současných dodavatelsko-odběratelských vztahů registruje firma JPS PLASTIC s.r.o. silnou
poptávku po LDPE fóliích a odpadních pytlů, které jsou finálními výrobky celého záměru. Odpad, který
bude možné zpracovávat, využije realizátor 100% k výrobě vlastního výrobku (odpad samy recyklujeme
100% a ze 100% vyrábí na vlastní výrobky), recyklát nebude poskytovat třetím stranám.
Společnost JPS PLASTIC s.r.o. zahájila jednání se společností Metalia s.r.o., která patří k
významným dodavatelům plastového odpadu a odpadu všeobecně právě v místě spádové oblasti.
Realizátor projektu a firma Metalia s.r.o. mají uzavřenou dohodu o dodávkách odpadu
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150102 – O - plastové obaly a to ve výši až 500 tun/rok což bezpečně pokryje více než polovinu
kapacity instalované recyklační linky. Celková kapacita recyklační linky je cca 700 tun/rok při
jednosměnném provozu. Vzhledem k dobrému umístění jedné z provozoven společnosti Metalia s.r.o.,
která je v Kolíně se jedná i o dobrou dopravní dostupnost při dodávkách odpadu.
Zamýšlený objem kapacity recyklační linky je 700 t/rok komunálního odpadu ve formě plastu. Toto
množství odpovídá zpracování cca 5% komunálního odpadu ve formě plastu vedeného pod
katalogovým číslem odpadu 150102 – O - plastové obaly ze spádové oblasti realizátora.
Záměr je předkládán v jedné variantě. Umístění záměru odpovídá dobré dopravní dostupnosti
vzhledem k uvažovanému spádovému území. Z pohledu umístění jsou významné možnosti investora
(pronájem areálu) a též současné využití pozemků a možnosti napojení na dopravní infrastrukturu.

6.

STRUČNÝ POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Záměr je umístěn ve stávajícím objektu, jehož konstrukce je vyzděna z plynosilikátů a keramické
vyzdívky Heluz 30. Podlaha provozní části objektu je z betonové mazaniny. Výrobní prostory nebudou
vytápěny, protože při provozu strojů vzniká odpadní teplo. Pouze pro případ potřeby bude prostor
vybaven plynovým ohřívačem vzduchu. Administrativní prostory, hygienické zařízení a šatny budou
umístěny společně s firmou Tapro Trading s.r.o., v druhé hale. Tato část objektu bude vytápěna dvěma
plynovými kotli, na které je napojen teplovodní systém ústředního topení.
Objekt, v němž bude umístěn záměr, v současné době prochází stavebními úpravami. Tyto úpravy
nesouvisí žádným způsobem se záměrem.
V provozovně budou umístěny: recyklační linka, stroj na výrobu fólie, stroj na výrobu rolovaných
pytlů „Rolomatik“ a stroj na výrobu plochých pytlů viz obrázek č. 3. na následující stránce. Zatím není
známo, které konkrétní stroje od kterých výrobců budou použity, toto bude předmětem výběrového
řízení v případě poskytnutí dotace.
Proces recyklace LDPE fólií a následnou výrobu pytlů lze popsat následovně.
Vytříděná suchá a čistá sběrová LDPE fólie je nejprve rozsekána aglomerátorem, čímž vznikne drť.
Tato drť je dopravena do šneku, kde se při teplotě 170°C taví. Vzniklá tavenina je mechanicky protlačena
šnekem, na jehož konci je hmota nasekána na granule a zchlazena v chladících silech. Výsledkem
procesu je tzv. regranulát, výstupní surovina pro výrobu nových LDPE fólií.
Regranulát se nasype do vyfukovacího stroje, který jej znovu taví při teplotě 160 – 220°C. Tato
roztavená hmota je vytlačována do hlavy stroje, kde dochází k nafouknutí rukávu fólie, který je
namotáván na cívku.
Rukáv fólie, navinutý na cívce, je následně zpracován na strojích, které rukáv fólie svaří na pytle.
Ty jsou posléze nasekány jako volně ložené pytle nebo perforovány a rolovány do rolí. Nakonec jsou
pytle uloženy do papírových krabic nebo přebalů a odvezeny zákazníkům.
Předpokládaný vstup suroviny do recyklační linky je měsíčně 60 tun, toto množství bude ze 100 %
recyklováno na regranulát. Z veškerého regranulátu bude vyroben na vyfukovacím stroji rukáv fólie.
Předpokládá se, že cca 1/3 tj. 20 t rukávu fólie může být prodáno dalším zpracovatelům. Na dalších
strojích bude dále zpracována 1/3 na ploché pytle a 1/3 na rolované pytle.

7.

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ

Zahájení:

Zahájení realizace záměru je plánována na IV čtvrtletí roku 2014.

Ukončení: Termín ukončení realizace záměru není plánovaný.

8.

VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Kraj:

Středočeský kraj (kód NUTS3: CZ020)

Obec:

Zbraslavice (kód obce: 534617, ZÚJ 534 617)

Katastrální území:

Zbraslavice (kód k.ú.: 791890)
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VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE
BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT

ČÁST B

§ 10 ODST. 4 A SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ

Souhlas k provozování stacionárního zařízení k využívání, ke sběru a výkupu odpadů a s provozním
řádem tohoto zařízení podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.
Vydává: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí
Obrázek č. 3 Navrhované umístění strojů v objektu stávající haly
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II.

ČÁST B

Údaje o vstupech
1.

PŮDY

Zábory půd
Oznamovaný záměr nebude realizován na pozemcích v zemědělském půdním fondu ani pozemcích
určených k plnění funkcí lesa.
Uvažovaný provoz bude umístěn ve stávajícím objektu haly v existujícím areálu.
Záměr nemá požadavky na zábor půd.
Chráněná území a ochranná pásma
Území navrhovaného záměru nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu zák.
ČNR č. 114 /1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
Na ploše uvažovaného záměru se nevyskytují žádná ochranná pásma.

2.

ODBĚR A SPOTŘEBA VODY

Záměr bude umístěn v existujícím objektu, stroje nebudou spojeny s konstrukcí objektu, s realizací
záměru nejsou spojeny žádné stavební práce. Nevzniknou tak žádné požadavky na vodu v období
výstavby.
Období provozu
Technologická voda
V provozu záměru není využívána žádná technologická voda.
Pitná voda a užitková voda
Jak je výše uvedeno, pro funkci šaten a hygienické potřeby, stejně jako administrativní činnosti
budou využívány společně prostory s firmou Tapro Trading s.r.o., která bude využívat větší část
dotčeného areálu.
Areál je napojen na veřejný vodovod v obci Zbraslavice.
Jaká bude celková potřeba vody v areálu není možné určit, vzhledem k tomu, že objekty bude
využívat více subjektů (Tapro Trading s.r.o. a JPS PLASTIC s.r.o.). Je možné pouze předpokládat
potřebu vody související s předkládaným záměrem.
Roční potřeba dle přílohy č. 12 vyhlášky MZe č.428/2001 Sb. k zákonu č. 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, činí pro provozovny, kde se vody neužívá k výrobě,
s WC, umyvadly a tekoucí teplou vodou a možností sprchování: 26 m3 na jednoho pracovníka. Při
předpokládaném počtu 6 až 8 pracovníků, bude předpokládaná roční potřeba vody činit 156 – 208 m3.
Požární voda
Zásobování požárních rozvodů je zajištěno z veřejného vodovodu s možností využití vnějšího
odběrného místa rybníčku u hasičské zbrojnice ve vzdálenosti 174 m. Při realizaci projektu a provádění
montážních prací musí být dodržovány příslušné technologické předpisy a postupy, zejména platné
normy ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou.

3.

OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE

Teplo
Jak je výše uvedeno v prostoru provozu záměru se nepředpokládá vytápění, neboť provozované
stroje jsou dostatečným zdrojem tepla.
Administrativní a sociální prostory budou vytápěny ústředním topením s plynovými kotli. Jak je výše
uvedeno, pro funkci šaten a hygienické potřeby, stejně jako administrativní činnosti budou využívány
společně prostory s firmou Tapro Trading s.r.o., která bude využívat větší část dotčeného areálu.
Vzhledem k tomu, že záměr nebude mít vliv na velikost vytápěných prostor, dá se předpokládat, že
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záměr nebude znamenat větší nároky na teplo.
Elektrická energie
Záměr bude umístěn v existujícím objektu, stroje nebudou spojeny s konstrukcí objektu, s realizací
záměru nejsou spojeny žádné stavební práce. Nevzniknou tak žádné požadavky na elektrickou energii
v období výstavby.
V době provozu bude elektrická energie využívána na osvětlení objektu, přípravu TUV a provoz
technologického zařízení.
Dle předběžného výpočtu je možno předpokládat následující potřeby energií:
osvětlení

1 kW

– provoz 10 hod/den celoročně

ohřev TUV

1 kW

– provoz celodenní celoročně

recyklační linka

45 kW

– provoz 24 hod/den celoročně

stroj na výr. fólie

60-65 kW

– provoz 24 hod/den 96 hod/týden

stroj na výr. rolovaných pytlů

6-8 kW

– provoz 8 hod/den 40 hod/týden

stroj na výr. plochých pytlů

6-8 kW

– provoz 8 hod/den 40 hod/týden

Plyn
Plyn nebude v uvažovaném záměru využíván.
Jak je výše v kapitole Teplo uvedeno nebude záměr znamenat zvýšené nároky na teplo, tudíž ani
na plyn.
Suroviny
Jako surovinu pro uvažovanou činnost bude v záměru využívána odpadní plastová fólie.
Předpokládaná spotřeba suroviny bude 700 t za rok.

4.

NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU

Areál je napojen stávající místní obslužnou komunikací na silnici druhé třídy 335.
Veřejné komunikace nebudou zatěžovány nad rámec běžného provozu.
Předpokládaná spotřeba surovin je 60 tun měsíčně. Také předpokládaná produkce výrobků (rukáv
fólie, rolované pytle a ploché pytle) bude 60 tun měsíčně. Surovina i produkce bude navážena
nákladními automobily o předpokládané průměrné nosnosti 5 tun (surovinu dodávat a výrobky odebírat
budou velkododavatelé a velkoodběratelé, dá se tudíž předpokládat nosnost vozidel i vyšší). To
znamená provoz 24 nákladních automobilů za měsíc, to je 48 průjezdů nákladních automobilů v obou
směrech. Při počtu 20 pracovních dnů v měsíci se jedná o průjezd 1,2 automobilu denně, což činí
průměrně 2,4 průjezdů nákladních automobilů za den.
Směrové rozložení dopravy se nedá přesněji odhadnout, je však možné předpokládat, že značná
část dopravy s ohledem na horší průjezdnost zastavěného území Zbraslavic bude využívat silnici 339 a
bude přijíždět do provozovny od východu.
Osobní doprava se předpokládá cca 4 osobní automobily za den.
Stávající provoz
Dle údajů Ředitelství silnic a dálnic ze sčítání dopravy v roce 2010 činí roční průměr denních intenzit
dopravy na silnici 335 ve sčítacím úseku 1-4820 (Zbraslavice zaústění do 126 – zaústění do 339):
TV – těžká vozidla

105

O – osobní vozidla

613

M – motocykly

10

SV – všechna vozidla

728
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Obrázek č. 4: Umístění záměru v mapě sčítání dopravy 2010

Zdroj: http://scitani2010.rsd.cz/pages/results/default.aspx

III.

Údaje o výstupech
1.

OVZDUŠÍ

Fáze výstavby
Záměr bude umístěn v existujícím objektu, stroje nebudou spojeny s konstrukcí objektu, s realizací
záměru nejsou spojeny žádné stavební práce. Nevzniknou tak žádné emise do ovzduší v období
výstavby.
Fáze provozu
Dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. je vyjmenovaným stacionárním zdrojem uvedena jako kat.
6.5 – Výroba a zpracování ostatních syntetických polymerů a výroba kompozitů vyjmenovaných jinde.
Dle tohoto ustanoven je záměr tudíž vyjmenovaným stacionárním zdrojem.
Dle sdělení výrobce strojů uvažovaných k využití v provozu záměru nevznikají při výrobním procesu
žádné měřitelné emise znečišťujících látek.
Mobilními zdroji jsou v záměru dopravní prostředky nákladní a osobní automobily, jejichž pohyb
v areálu, v němž je lokalizován záměr, s tímto záměrem souvisí. Jak je výše uvedeno, dá se
předpokládat 2,4 průjezdy nákladních automobilů a 8 průjezdů osobních automobilů denně.
Vzhledem k tomu, že záměr nebude emitovat měřitelné množství znečišťujících látek a provoz
automobilů je minimální, nebyla zpracována rozptylová studie.

2.

ODPADNÍ VODY

Technologické odpadní vody
Při provozu záměru nevznikají žádné technologické odpadní vody.
Splaškové vody
Splaškové vody z hygienického zařízení (WC a umývárna) budou odváděny do obecní kanalizace.
Odpadní splaškové vody se nebudou lišit svou kvalitou od běžných komunálních odpadních vod.
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Množství splaškových vod bude přibližně odpovídat potřebě vody pro hygienické potřeby obsluhy tj.
cca 156 – 208 m3 viz výše.
Dešťové vody
Dešťové vody budou z větší části zpevněných ploch odtékat do nezpevněných ploch zeleně a zde
se budou zasakovat do půdního prostředí.
Vzhledem k tomu, že záměr bude využívat jen část stávajících objektů v existujícím areálu,
nezpůsobí jeho realizace žádnou změnu v množství a kvalitě dešťových vod.

3.

ODPADY

Při provozu záměru mohou vzniknout následující odpady:
Tabulka č. 1: Seznam odpadů, které mohou vznikat při provozu záměru

05 01 05

Uniklé (rozlité) ropné látky

Kategorie
N=nebezpečný
O=ostatní
N

15 02 02

Absorpční činidla (sorbent)

N

20 01 01
20 01 21

Papír a lepenka
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
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
Komunální odpady jinak blíže neurčené

O
N

Kód
odpadu

20 01 35
20 01 36
20 03 99

Název odpadu

N

Poznámka
výjimečně
v souvislosti s
havárií

z provozu
kanceláře

O
O

od obsluhy

Nakládání s odpady bude prováděno v souladu s právními předpisy. Hospodaření s odpady upravují
tyto zákony a vyhlášky:
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů,
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve
znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 352/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o
bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a
elektroodpady),
Povinnosti původce odpadů:
•

odpady zařazovat podle druhů a kategorií

• původce je zodpovědný za nakládání s odpady do doby jejich druhotného využití nebo zneškodnění,
pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich předání k využití nebo zneškodnění
oprávněné osobě.
•

ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností.

• předávat odpady do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejímu převzetí podle § 12 odst. 3, a to
buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby
•

shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií.

•

zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.

•

vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat
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příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném zákonem a prováděcím právním
předpisem
• umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládání s odpady.

•

zpracovat plán odpadového hospodářství a zajišťovat jeho plnění

nakládat s nebezpečnými odpady může původce pouze na základě souhlasu věcně a místně
příslušného orgánu státní správy
Veškeré odpady budou shromažďovány utříděně v příslušných kontejnerech zabezpečených proti
úniku, znehodnocení a odcizení a předávány oprávněné osobě.
Nebezpečné odpady uniklé ropné látky a absorpční činidla (sorbent) budou v provozu záměru
vznikat jen výjimečně v případě havárie.
Ostatní odpady z nevýrobní činnosti budou vznikat průběžně, budou tříděny v souladu s vyhláškou
obce.
Vzhledem k tomu, že záměr předpokládá 100 % využití suroviny (odpadních plastů) pro výsledné
výrobky, budou zde odpady z výroby vznikat především jen v souvislosti s údržbou strojů. Náročnější
údržbové práce a opravy strojů budou provádět odborné firmy na základě smluvních vztahů. Původci
odpadů z těchto činností budou subjekty tyto činnosti provádějící, nikoliv provozovatel záměru.

4.

HLUK

Zdrojem hluku v souvislosti se záměrem bude provoz přijíždějících a odjíždějících automobilů a
provoz strojů při výrobní činnosti.
Stroje využívané v provozu záměru budou při své činnosti emitovat hluk. Hlučnost jednotlivých strojů
při provozu:
recyklační linka

80 dB

stroj na výr. fólie

50 dB

stroj na výr. rolovaných pytlů

60-65 dB

stroj na výr. plochých pytlů

60-65 dB

Stroje budou umístěny v obezděném zastřešeném objektu. Obezdění objektu je provedeno z cihel
Heluz 30 s tepelnou izolací EPS.
Vzduchová neprůzvučnost cihel Heluz 30 je 39 dB. Vlastní konstrukce haly utlumí hluk takovým
způsobem, že v širším okolí nebude hluk významný.
Mobilní zdroje hluku tvoří automobilová doprava. Při intenzitě dopravy 2-3 průjezdy nákladních
automobilů a 8 průjezdů osobních automobilů. Emise hluku z dopravy související se záměrem je
nevýznamná.
Nejbližší chráněný objekt je vzdálen 76 m od umístění záměru.
Z důvodů nevýznamných emisí hluku do okolí záměru, bylo upuštěno od vypracování akustické
studie.
Vibrace
Provoz záměru, nebude zdrojem významných vibrací. Vibrace, které mohou vznikat v souvislosti s
provozem, budou eliminovány pružným uložením strojů od konstrukce objektu a gumovými tlumícími
prvky. Vliv těchto zdrojů vibrací se do chráněných vnitřních prostor záměru a okolní zástavbu
nepředpokládá.

5.

ZÁŘENÍ RADIOAKTIVNÍ, ELEKTROMAGNETICKÉ

V rámci realizace záměru nebudou provozovány ani nevzniknou umělé zdroje radioaktivního záření
ani významnější zdroje záření elektromagnetického.
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RIZIKA HAVÁRIÍ

Z běžného provozu záměru nevyplývají pro pracovníky ani obyvatele nejbližšího okolí žádná
významná rizika. Záměr bude svými parametry splňovat veškeré platné právní normy na ochranu zdraví
a životního prostředí. Riziko bezpečnosti provozu by tedy představoval případ mimořádné události.
Rizika případných havárií jsou vzhledem k charakteru stavby relativně minimální. Nejvýznamnějším
rizikem je požár. Pro prevenci vzniku či šíření požáru budou instalovány hasící přístroje dimenzované
na objekt záměru. Požární zabezpečení stavby bude řešeno dle příslušné legislativy a ČSN.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
1.

VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ

a) dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Areál, v kterém bude umístěn plánovaný záměr, se nachází v hospodářské zóně na jižním okraji
obce Zbraslavice. Pro záměr bude využita část existující haly bývalých garáží a skladů.
b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Plochy, na nichž je uvažován záměr a jejich okolí jsou součástí území již dlouhodobě využívaného
pro výrobní činnosti, dříve především zemědělskou.
Na řešeném území se nenachází žádné vzrostlé dřeviny ani plochy hodnotnější zeleně. Plochy
v okolí stavebních objektů a zpevněné manipulační plochy jsou neudržované částečně devastované,
pokud jsou kryty vegetací, jedná se o ruderální porosty.
Vzhledem k tomu, že plocha pro uvažovaný záměr se nachází v prostoru existujícího objektu, není
zde prostředí pro výskyt volně žijících živočichů.
Ani v okolí záměru se nevyskytují žádné hodnotnější přírodní prvky. Okolní plochy jsou buď
využívány pro výrobní činnosti, či dotčeny činností stavební.
c) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž
Územní systém ekologické stability krajiny
Hlavním cílem vytváření územních systémů ekologické stability krajiny je trvalé zajištění biodiverzity,
biologické rozmanitosti, která je definována jako variabilita všech žijících organismů a jejich
společenstev a zahrnuje rozmanitost v rámci druhů, mezi druhy a rozmanitost ekosystémů.
Podstatou územních systémů ekologické stability je vymezení sítě přírodě blízkých ploch v
minimálním územním rozsahu, který už nelze dále snižovat bez ohrožení ekologické stability a
biologické rozmanitosti území.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, územní systém ekologické stability definuje jako
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které
udržují přírodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení ÚSES patří podle tohoto zákona mezi základní
povinnosti při obecné ochraně přírody. Ochrana systému ekologické stability je povinností všech
vlastníků a nájemců pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se
podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.
Z hlediska územního plánování představují ÚSES jeden z limitů využití území (§2 stavebního
zákona), který je třeba při řešení územního plánu respektovat jako jeden z „předpokladů zabezpečení
trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území“.
Skladebné součásti ÚSES (biocentra, biokoridory, příp. interakční prvky) jsou vymezovány na
základě rozmanitosti potenciálních ekosystémů v krajině a jejich prostorových vztahů, aktuálního stavu
ekosystémů, prostorových parametrů a společenských limitů a záměrů. Územní plánování má klíčový
význam pro naplnění kritéria společenských limitů a záměrů. Teprve po konfrontaci s dalšími zájmy na
využití krajiny lze vymezení ÚSES definitivně považovat za jednoznačné.
V zájmovém území nebyly vymezeny ani navrženy žádné prvky regionálního či lokálního SES.
V blízkosti zájmového území není vymezen žádný prvek ÚSES. Nejbližší prvek ÚSES - lokální
biokoridor je vzdálen asi 400 m.
Zvláště chráněná území, přírodní parky
V zájmovém území ani v jeho blízkosti se nenacházejí žádná zvláště chráněná území.
Zájmové území nezasahuje do ploch žádného přírodního parku.
NATURA 2000
V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí nebyly vymezeny žádné evropsky významné lokality ani
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ptačí oblasti (NATURA 2000).
Nejbližší lokalitou Natura je Rybník Vidlák CZ0214046 ve vzdálenosti cca 3 740 m severovýchodně
od zájmového území. V rámci Středočeského kraje se jedná o pravděpodobně nejbohatší lokalitu
výskytu puchýřky útlé (Coleanthus subtilis), čítající řádově statisíce až milióny jedinců, v ukázkově
vyvinutých společenstvech vegetace letněných rybníků. Puchýřka porůstá téměř souvisle bahnité dno
jihozápadní až severní části rybníka. V jižním zálivu a v okolí výpustního zařízení se vyskytuje pouze
roztroušeně. Na strmějších písčitých březích již téměř chybí.
Záměr samostatně, ani ve spojení s jinými záměry či koncepcemi nebude mít významný vliv na
evropsky významné lokality ani ptačí oblasti (viz stanovisko orgánu ochrany přírody, kapitola H Přílohy
str. 34).
Obrázek č. 5: Umístění záměru – širší vztahy – nejbližší lokalita Natura 2000 – EVL Rybník Vidlák (mapa
bez měřítka)

Zdroj: http://mapy.nature.cz/
Významné krajinné prvky, památné stromy
Podle § 3 odst.1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění,
významný krajinný prvek (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny
utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy,
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje
podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky,
remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary,
výchozy a odkryvy.
Přímo v zájmovém území se nenachází žádné významné krajinné prvky (VKP) dle zákona č.
114/1992 Sb. a ani VKP registrované, nejbližší VKP ze zákona je rybník Pekárek vzdálený cca 170 m.
V zájmovém území a jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné památné stromy.
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Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Obec je údajně pojmenovaná podle potulného rytíře Zbraslava, který si vybudoval srub v lesích na
svahu Poupilu.
Již ve 12. století byl v blízkosti tvrze vybudován románský kostelík a v jeho sousedství postupně
vznikalo rozlehlé čtvercové tržiště. V historických záznamech a v zemských deskách království českého
se Zbraslavice poprvé připomínají za panování Přemysla Otakara II. Při požáru 13. dubna 1496 bylo
zničeno téměř celé městečko. Zůstala uchráněna pouze tvrz. Její tehdejší majitel rytíř Jan Svatba
z Otradovic pomohl vybudovat městečko nové a větší. Plného rozkvětu dosáhly Zbraslavice za
hospodaření Ondřeje Horňateckého, který vymohl na císaři Rudolfu II. v roce 1604 pro Zbraslavice
majestáty na výroční trhy. V době sedmileté války (1756 – 1763) bylo celé okolí městečka obsazeno
vojskem. Roku 1809 zachvátil zámek, kostel, nepochybně i dvůr a část městečka veliký oheň. Zámek
již obnovován nebyl. Zbraslavice jsou označovány jako město do r. 1756, potom už jsou uváděny jen
jako městečko. (zdroj: www.obeczbraslavice.cz)
Záměr nepředpokládá žádnou stavební činnost ani terénní úpravy, tudíž se nemůže žádným
způsobem dotknout archeologických nálezů.
Celé území České republiky je, kromě míst vytěžených či jinak prokazatelně znehodnocených,
územím s pravděpodobnými archeologickými nálezy. Archeologické movité a nemovité nálezy jsou
chráněny zákonem o státní památkové péči 20/1987Sb., ve znění vyhlášky 242/91 Sb. a tzv. Maltskou
konvencí (ETS č. 143).
V případě archeologického nálezu je nutné postupovat podle platných předpisů.
Území hustě zalidněná
Na území obce Zbraslavice je k trvalému pobytu přihlášeno 1 392 obyvatel (stav k 31.12.2013).
S rozlohou 38,11 km2 je zde hustota obyvatel 36,53 obyv./km2. Jedná se o území málo zalidněné. Pro
srovnání průměrná hustota obyvatel České republiky na km2 je 133.
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých ekologických zátěží)
Staré ekologické zátěže
V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí nejsou evidovány žádné staré ekologické zátěže
(zdroj: http://info.sekm.cz).

2.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

V textu jsou popsány i složky životního prostředí v dotčeném území, které záměrem pravděpodobně
ovlivněny nebudou.
Klimatická charakteristika
Dle E. Quitta (1971) se území nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT7. Oblast je
charakteristická normálně dlouhým, mírným, mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím,
mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá
s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Tabulka č. 2: Charakteristika klimatické oblasti MT7 (teploty v °C a srážky v mm):
Charakteristika
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 vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných
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hodnota
30 – 40
140 – 160
110 – 130
30 – 50
-2 – -3
17 – 18
6–7
7–8
100 – 120
400 – 450
250 – 300
60 – 80
120 – 150
40 – 50
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Kvalita ovzduší
Pro hodnocení stávající úrovně znečištění v předmětné lokalitě se vychází z map pětiletých
průměrů imisních koncentrací. Mapy obsahují v každém čtverci 1×1 km hodnotu klouzavého průměru
koncentrace pro všechny znečišťující látky za předchozích 5 kalendářních let, které mají stanoven imisní
limit (kromě ozonu a CO). Mapy slouží jako podklad pro návrh kompenzačních opatření podle § 11 odst.
6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, konkrétně k posouzení, zda dojde vlivem daného záměru
k překročení některého ročního imisního limitu na dané lokalitě a tedy k aplikaci cit. ustanovení.
Tabulka č. 3: Imisní limity pro ochranu zdraví a maximální počet jejich překročení
Znečišťující
látka

Mez pro posuzování [µg.m-3]

Doba průměřování

Dolní LAT

Horní UAT

-

-

50
max. 3x za rok
100
max.18x za
rok

75
max. 3x za rok
140
max. 18x za
rok

1 hodina
SO2
24 hodin
1 hodina

NO2

Imisní limit
[µg.m-3] LV
350
max. 24x za
rok
125
max.3x za rok
200
max. 18x za
rok

kalendářní rok

26

32

40

24 hodin

25
max. 35x za
rok

35
max. 35x za
rok

50
max. 35x za
rok

kalendářní rok

20

28

40

PM2,5

kalendářní rok

12

17

25

Pb

kalendářní rok

0,25

0,35

0,5

CO

maximální denní 8hod. klouzavý průměr

5 000

7 000

10 000

Benzen

kalendářní rok

2

3,5

5

PM10

Tabulka č. 4: Hodnoty pětiletých průměrných koncentrací v obci Řehenice (2008-2012)
Znečišťující látka

Průměrná hodnota

Poznámky

SO2

15,5

4. max. 24hod.průměr

NO2

11,3

roční průměr
roční průměr

PM10

18

PM2,5

13,8

roční průměr

Pb

5,4

roční průměr

Benzen

0,8

roční průměr

Geofaktory životního prostředí
Geomorfologie a geologie
Z geomorfologického hlediska je území součástí:
Provincie:

Česká vysočina

Soustava:

Česko-moravská soustava

Podsoustava:

Českomoravská vrchovina

Celek:

Hornosázavská pahorkatina

Podcelek:

Světelská pahorkatina

Okrsek:

Třebětínská pahorkatina
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Třebětínská pahorkatina (IIC-2B-b) je členitá pahorkatina s povrchem skloněným od severu k jihu,
převážně složená z rul, v jihovýchodním cípu žuly, plochý povrch rozčleňují zaříznutá údolí pravých
přítoků Sázavy, nejvyšším bodem je Žebrákovský kopec 601 m, 4. – 5. v.s., středně zalesněná
smíšenými listnatými lesy a smrkovými porosty s příměsí borovice, místy modřínu.
Zájmové území se nachází v regionu Kutnohorské krystalinikum, Svratecké krystalinikum.
Geologický podklad území tvoří horniny neoproterozoika, kambria, jedná se o dvojslídný migmatit
až ortorulu.
Půda
Záměr využívá plochy, jež jsou evidovány jako zastavěné plochy a nádvoří, to znamená, že v místě
nejsou žádné zemědělské ani jiné půdy.
Radonové riziko
222

Radon Rn je inertní přírodní radioaktivní plyn, bez chuti a zápachu, nepostižitelný lidskými smysly.
Radon vznikající radioaktivním rozpadem horninového uranu je uvolňován ze zrn minerálů a může
migrovat do objektů (zejména do jejich sklepních a přízemních částí). Radon se s poločasem rozpadu
3,825 dne dále mění na izotopy polonia, olova a vizmutu, které jsou kovové povahy, jsou schopné vázat
se na prachové částice v ovzduší a s nimi jsou vdechovány do plic. V plicích pak působí jako vnitřní
zářiče, které mohou iniciovat karcinomy plic. Lidský organismus může být ovlivněn radonem
pocházejícím ze tří hlavních zdrojů: z půdního vzduchu, z podzemní vody a ze stavebních materiálů.
První dva zdroje úzce souvisejí s geologickým podložím. Podle orientační mapy radonového indexu
(zdroj: http://www.geologicke-mapy.cz/radon/okres-CZ0100/) leží území záměru v oblasti se středním
radonovým indexem.
Voda
Záměr nezasahuje do žádné vodohospodářsky významné oblasti vyžadující zvláštní ochranu vod
na regionální (CHOPAV) či lokální úrovni (PHO).
Zájmové území se nachází v povodí třetího řádu 1-09-01: Sázava po Želivku, povodí 4. řádu:
Hodkovský potok (1-09-01-1370-0-00).
Fauna a flóra
Biogeografické členění
Culek (1996) zařazuje zájmové území do Havlíčkobrodského bioregionu – 1.48. Bioregion je tvořen
plochou zdviženou pahorkatinou na rulách, u okrajů rozčleněnou nehlubokými zaříznutými údolími,
výjimečně i skalnatými. Převažuje biota 4. bukového vegetačního stupně, u okrajů s přechody do 3. a
5. stupně. Potenciální vegetaci tvoří bikové bučiny s ostrovy květnatých bučin. Oproti okolí je biota
charakteristicky ochuzená a vlivem plošin monotónní, nevýrazná, v mělkých skalnatých údolích
s částečným vlivem středočeských hájů. Netypickou částí bioregionu je na teplejším a živnějším
severním okraji pruh dubohabrových hájů a acidofilních doubrav, na jihu nevýrazný přechod do
Velkomeziříčského bioregionu (1.50). V bioregionu dnes převažují kulturní smrčiny a pole.
Potenciální přirozená vegetace
Popsanou jednotkou rekonstruované přirozené vegetace je v území Biková bučina (LuzuloFagetum). Biková bučina se vyznačuje jednoduchou vertikální strukturou – je tvořena jen stromovým a
bylinným patrem. Keřové patro vzniká jen zmlazením buku. Mechové patro je potlačeno bohatým
opadem bukového listí, které se obtížně rozkládá. Stromové patro bývá často tvořeno pouze bukem
(Fagus sylvatica). Jako příměs se vyskytuje v nižších polohách dub zimní, řidčeji letní (Quercus petraea,
Q. robur), popř. lípa srdčitá (Tilia cordata). Vy bylinném patře se v roli dominanty v závislosti na půdních
podmínkách a nadmořské výšce střídají Luzulo luzuloides, Deschapmsia flexuosa, řidčeji Calamagrostis
arundinacea, Vaccinium myrtillus nebo Poa nemoralis.
Aktuální stav
Záměr je umístěn do stávajícího objektu bývalých garáží a skladů, který doplňuje parkoviště se
zpevněným povrchem, kde se nevyskytuje žádná vegetace. Záměr nevyvolá zábor další plochy.
Na území záměru, ani v jeho blízkosti se nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy dle vyhlášky
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395/1992 Sb.
Na ploše se nenachází žádný památkově chráněný strom nebo strom s vyšší hodnotou.
Krajina
Záměr je umístěn do existujícího objektu uvnitř stávajícího výrobního a skladového areálu na okraji
zastavěného území obce. Okolní krajina je převážně zemědělského charakteru s velkými lány orné půdy
místy doplněné mimolesní zelení. Území je charakteristické množstvím vodních prvků, převážně
rybníků. Lesní celky se hojně vyskytují až v určité vzdálenosti od zastavěného území obce.
Hmotný majetek
Záměr je realizován v objektu, který je ve vlastnictví pana Ivana Houry, čp. 273, 285 21 Zbraslavice.
Kulturní památky
Památky registrované Národním památkovým ústavem na území obce Zbraslavice jsou následující:
Kostel sv. Vavřince
Židovský hřbitov
Socha P. Marie Immaculaty
Socha sv. Jana Nepomuckého
Zámek bez stodoly a konírny
Měšťanský dům čp. 11
Bývalá škola čp. 149
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1.

CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI (Z
HLEDISKA PRAVDĚPODOBNOSTI, DOBY TRVÁNÍ, FREKVENCE A VRATNOSTI)

Vlivy na ovzduší a klima
Pro záměr uvažovaná technologie zpracování odpadního plastu LDPE není zdrojem emisí
znečišťujících látek do ovzduší.
Výrobní prostory nebudou vytápěny, protože při provozu strojů vzniká odpadní teplo. Administrativní
část objektu bude vytápěna dvěma plynovými kotli, na které je napojen teplovodní systém ústředního
topení. Prostory budou využívány společně s firmou Tapro Trading s.r.o., která bude využívat větší část
dotčeného areálu. Vzhledem k tomu, že záměr nebude mít vliv na velikost vytápěných prostor, dá se
konstatovat, že realizace či nerealizace záměru neovlivní významně emise spalin do ovzduší.
Vlivy na klima
Realizace záměru nebude mít žádný vliv na klimatické poměry v místě, ani v okolí.
Závěr
Vliv záměru na ovzduší a klima je nevýznamný.
Vlivy na hlukovou situaci
Jak je výše uvedeno, nepředpokládají se významnější vlivy záměru na akustickou situaci v území.
Technologie provozu bude umístěna v obezděném zastřešeném objektu s dostatečnou vzduchovou
neprůzvučností.
Intenzita dopravy vyvolaná provozem záměru je nevelká (2,4 průjezdy nákladních a 8 průjezdů
osobních automobilů za den). Dá se tudíž oprávněně předpokládat nevýznamný vliv na akustickou
situaci.
Závěr
Vliv záměru na akustickou situaci je málo významný.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Záměr nezpůsobí ovlivnění povrchových ani podzemních vod.
Záměr nebude mít vliv na vydatnost zdrojů a nevyvolá změny hladiny podzemních vod.
Závěr
Vliv záměru na povrchové a podzemní vody je nulový.
Vlivy spojené s havarijními stavy
V případě vzniku některých druhů havárií (požár) by velikost těchto vlivů mohla být nepříznivá. Nová
uvažovaná technologická zařízení záměru mají vysokou požární bezpečnost. Další možnou havarijní
situací je únik pohonných hmot a mazadel z vozidel pojíždějících a parkujících na manipulační ploše.
Vzhledem k charakteru a intenzitě provozu vozidel v areálu je tato havárie velmi nepravděpodobná.
Pro provoz záměru musí být zpracován havarijní plán, který havarijní situace řeší. Samotný záměr nemá
žádný vliv na zvýšení nebezpečí havárie.
Závěr
Riziko havárií jsou málo významný.
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Vlivy na půdu
Zábory ZPF
Záměr je lokalizován do existujícího objektu, realizací záměru nedochází k záboru ZPF.
Zábor PUPFL
Záměr je lokalizován do existujícího objektu, realizací záměru nedochází k záboru PUPFL.
Vliv na čistotu půd
Za běžných provozních podmínek nebude mít záměr žádný vliv na čistotu půd. Za předpokladu
dodržování správných pracovních postupů a pokynů, týkajících se provozu strojového parku, a dodržení
opatření a postupů daných havarijním plánem (v případě úniku ropných látek), záměr nevytváří
předpoklad pro kontaminaci půd.
Závěr
Vliv záměru na půdy je nulový.
Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
V rámci realizace záměru nedojde ke kontaktu s žádným ložiskem nerostných surovin ani dobývací
prostorem. Realizací záměru nedojde k ovlivnění horninového prostředí ani jiných přírodních zdrojů.
Záměrem je materiálové využití odpadních plastů, čehož důsledek je snížení nároků na přírodní
zdroje.
Závěr
Vliv je hodnocen jako pozitivní.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vliv na vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů
Záměr je lokalizován v prostoru existujícího stavebního objektu v existujícím výrobním areálu. Na
ploše záměru se nevyskytuje žádná vegetace, ani zde nejsou vhodné podmínky pro život živočichů.
Likvidace, poškození stromů a porostů rostoucích mimo les
V rámci záměru nedojde ke kácení žádných stromů, ani keřů.
Likvidace, poškození lesních porostů
V zájmovém území se nenachází žádné lesní porosty.
Likvidace, zásah do prvků ÚSES a VKP
V zájmovém území ani blízkém okolí se nenachází žádné prvky ÚSES ani VKP.
Závěr
Vliv záměru na faunu, flóru a ekosystémy je nulový
Vlivy na budovy, kulturní památky
Záměr je umístěn v části stávajícího objektu. Záměr nevyžaduje, žádné zásahy do tohoto objektu.
V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí se nenacházejí žádné kulturní památky.
Součástí záměru nejsou žádné terénní úpravy, proto se nepředpokládá žádný vliv na archeologické
památky.
Závěr
Vliv je hodnocen jako nulový.
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Vlivy na krajinný ráz
Záměr je umístěn do stávajících objektů, které procházejí stavební úpravou, která nesouvisí se
záměrem. Záměr nevyžaduje, žádné změny či úpravy hmotového řešení či vzhledu objektů, záměr
nenaruší přírodní, kulturní ani jiné charakteristiky krajinného rázu.
Závěr
Vliv záměru na krajinný ráz je hodnocen jako nulový.
Vlivy na rekreační využití území
Záměr je umístěn do stávajících objektů v existujícím areálu. Území rekreaci neslouží a bylo by pro
rekreaci nevhodné.
Závěr
Vliv záměru je hodnocen jako nulový.
Vlivy na veřejné zdraví
Potenciální negativní vlivy na veřejné zdraví jsou spojeny s vlivy na akustickou situaci a s vlivy na
čistotu ovzduší.
Vlivy na ovzduší
Jak je výše uvedeno, pro záměr uvažovaná technologie zpracování odpadního plastu LDPE
neemituje znečišťující látky do ovzduší.
Výrobní prostory nebudou vytápěny, protože při provozu strojů vzniká odpadní teplo. Ostatní
prostory budou využívány společně prostory s firmou Tapro Trading s.r.o., která bude využívat větší
část dotčeného areálu. Vzhledem k tomu, že záměr nebude mít vliv na velikost vytápěných prostor dá
se konstatovat, že realizace či nerealizace záměru neovlivní významně emise spalin do ovzduší.
Vlivy na akustickou situaci
Technologie provozu bude umístěna v obezděném zastřešeném objektu s dostatečnou vzduchovou
neprůzvučností.
Intenzita dopravy vyvolaná provozem záměru je nevelká (2,4 průjezdy nákladních a 8 průjezdů
osobních automobilů za den). Dá se tudíž oprávněně předpokládat nevýznamný vliv na akustickou
situaci.
Závěr
Z hlediska vlivu na veřejné zdraví lze řešený záměr označit za málo významný, dobře přijatelný.
Sociální a ekonomické vlivy
Záměr bude znamenat 6-8 nových pracovních míst. Záměr představuje pro území obce Zbraslavice
určité zlepšení situace zaměstnanosti.
Na základě posouzení záměru v jednotlivých kapitolách lze hodnotit, že nebude obyvatelstvo
obtěžováno vlivem provozu uvažovaného záměru. Faktor pohody obyvatelstva v území nebude
narušen.
Závěr
Sociální a ekonomické vlivy jsou hodnoceny jako pozitivní.
Souhrn
V rozboru vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí byly hodnoceny pouze ty vlivy, které jsou
považovány za relevantní v souvislosti s jeho realizací.
V rámci hodnocení vlivu záměru na obyvatelstvo a životní prostředí nebyly identifikovány žádné
významně nepříznivé vlivy.
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Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že při posuzování hodnoceného záměru nebyly
identifikovány žádné vlivy, které by v souvislosti s jeho realizací měly negativní dopad na životní
prostředí a obyvatelstvo v daném území.
Záměrem je zařízení, jehož náplní je recyklace odpadních plastů, což je žádoucí způsob nakládání
s odpady. Z tohoto pohledu je záměr jednoznačně pozitivním krokem ve smyslu trvale udržitelného
rozvoje.

2.

ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI

Jak vyplývá z výše uvedeného, vlivy záměru nejsou významné. Vzhledem k pozici vůči obytné
zástavbě obce Zbraslavice a vzhledem k charakteru záměru je riziko ohrožení obyvatelstva nízké a to i
v případě mimořádné události. Za běžných okolností lze riziko ohrožení zdraví obyvatel (včetně
zaměstnanců) označit za nevýznamné.

3.

ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ
HRANICE

Přeshraniční vlivy se vzhledem k umístění záměru a jeho charakteru a kapacitě nepředpokládají.

4.

OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVŮ

Preventivním opatřením je vypracování a dodržování provozního a havarijního řádu.
Preventivní opatření z hlediska havárií spojená s provozem zařízení mají převážně charakter
dostatečného proškolení pracovníků, aby bylo předcházeno vzniku havárie. Pracovníci zařízení
budou poučeni o způsobu likvidace možné havárie. Je nutné zajistit přítomnost havarijních
prostředků a OOPP pro případnou likvidaci havárie.
Případné úniky ropných látek budou řešeny jejich asanací nasákavými materiály následně
uloženými ve vhodných obalech na izolované ploše skladu NO.
Provozovatel je povinen provozovat zařízení v souladu se schváleným provozním řádem.
Průběžně aktualizovat provozní řád zařízení, a plán opatření pro případ havárie.
Všechny mechanismy, které se budou pohybovat při provozu zařízení musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných
látek
Přesně definovat prostory jednotlivých činností, místa pro shromažďování odpadů ze všech
uvažovaných aktivit v rámci uvažovaného záměru a toto zahrnout do Provozního řádu zařízení.

5.

CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY
PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ

Znalosti záměru odpovídají úrovni dokumentace pro žádost o dotaci z operačního programu Životní
prostředí. V tomto stupni přípravy záměru nejsou ještě zcela konkrétně vyřešeny některé otázky, jako
např. konkrétní strojní vybavení apod. Vzhledem k tomu, že všechny tyto problémy musí být řešeny
v další dokumentaci v souladu s právními předpisy a normami nebudou tyto nedostatky ve znalostech
a neurčitosti, mít vliv na celkové hodnocení záměru z hlediska jeho dopadu na životní prostředí, se při
specifikaci jednotlivých vlivů nevyskytly.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví nejsou žádné varianty záměru uvažovány.
Záměr je předkládán v jedné – projektové – variantě.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
1.

MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ

Informace podstatné z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí jsou znázorněny na mapách a
obrázcích zařazených v oznámení.
Seznam příloh:
Příloha č. 1

Kopie výpisu z KN

Příloha č. 2

Výkres – Stavební úpravy garáží a skladů ve Zbraslavicích, Objekt na parcele
č. st. 1225 půdorys a řez – navržený stav.

Příloha č. 3

Analýza potenciálu produkce odpadů

Příloha č. 4

Projektová dokumentace pro žádost o dotaci z operačního programu Životní
prostředí

Příloha č. 5

Nájemní smlouva

Příloha č. 6

Souhlas majitele objektu

2.

DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE

Další podstatné informace nejsou uváděny.

- 28 -

.

Oznámení – JPS PLASTIC s.r.o. – Zpracování odpadního plastu Zbraslavice

ČÁST G

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Záměrem je vybudování provozu pro zpracování (recyklaci) odpadního plastu.
Jedná se o umístění technologie na zpracování plastu do Pronajaté části stávajícího objektu
bývalých garáží a skladů, ostatní prostory objektu budou využívány jiným subjektem jako sklady. Objekt
prochází v současnosti stavebními úpravami, které nemění jeho velikost ani hmotové řešení, ani sklon
střechy. Stavební úpravy žádným způsobem nesouvisí s realizací záměru.
Jako surovina bude využíván vytříděný čistý odpadní plast, který bude upravován na recyklační lince
do formy regranulátu. Z něj budou následně ve vyfukovacím stroji vyráběny fólie a plastové pytle.
Plánovaná maximální potřeba suroviny 60 tun měsíčně, tj. 720 tun ročně. Objem výroby se rovná vstupu
suroviny. Dle předpokladu bude 20 tun fólie měsíčně prodáno, zbylá fólie bude zpracována na 20 tun
plochých pytlů a 20 tun rolovaných pytlů. Uvedený objem výroby je teoretický, v provozních podmínkách
nebude pravděpodobně dosažen.
Prostor provozu záměru nebude vytápěn, neboť technologie zpracování plastů je zdrojem tepla,
které je dostatečné k vytápění prostoru provozu a v teplejších obdobích musí být odvětráváno. Jako
hygienické zázemí, šatny a administrativní prostory bude sloužit pronajatá část prostorů firmy Tapro
Trading s.r.o., které jsou vytápěny plynovým kotlem a napojeny na vodovodní přípojku.
Záměr nevyvolává žádné stavební úpravy ani změny v napojení na dopravní a technickou
infrastrukturu.
Areál je napojen stávající místní obslužnou komunikací na silnici druhé třídy 335.
Veřejné komunikace nebudou zatěžovány nad rámec běžného provozu.
Předpokládaná spotřeba surovin je 60 tun měsíčně. Také předpokládaná produkce bude 60 tun
měsíčně. Surovina i produkce bude navážena nákladními automobily o předpokládané průměrné
nosnosti 5 tun. To znamená provoz 24 nákladních automobilů za měsíc, to je 48 průjezdů nákladních
automobilů v obou směrech. Při počtu 20 pracovních dnů v měsíci se jedná o průjezd 1,2 automobilu
denně, což činí průměrně 2,4 průjezdů nákladních automobilů za den.
Pro záměr uvažovaná technologie zpracování odpadního plastu LDPE není zdrojem emisí
znečišťujících látek do ovzduší.
Výrobní prostory nebudou vytápěny, protože při provozu strojů vzniká odpadní teplo. Administrativní
část objektu bude vytápěna dvěma plynovými kotli, na které je napojen teplovodní systém ústředního
topení. Prostory budou využívány společně prostory s firmou Tapro Trading s.r.o., která bude využívat
větší část dotčeného areálu. Vzhledem k tomu, že záměr nebude mít vliv na velikost vytápěných prostor,
dá se konstatovat, že realizace či nerealizace záměru neovlivní významně emise spalin do ovzduší.
V provozu záměru není využívána žádná technologická voda, tudíž zde ani nevznikají žádné
technologické odpadní vody.
Splaškové vody z hygienického zařízení (WC a umývárna) budou do obecní kanalizace. Odpadní
splaškové vody se nebudou lišit svou kvalitou od běžných komunálních odpadních vod.
Vzhledem k tomu, že záměr předpokládá 100 % využití suroviny (odpadních plastů) pro výsledné
výrobky, budou zde odpady z výroby vznikat především jen v souvislosti s údržbou strojů. Náročnější
údržbové práce a opravy strojů budou provádět odborné firmy na základě smluvních vztahů. Původci
odpadů z těchto činností budou subjekty tyto činnosti provádějící, nikoliv provozovatel záměru.
Z běžného provozu záměru nevyplývají pro pracovníky ani obyvatele nejbližšího okolí žádná
významná rizika. Záměr bude svými parametry splňovat veškeré platné právní normy na ochranu zdraví
a životního prostředí. Riziko bezpečnosti provozu by tedy představoval případ mimořádné události.
Rizika případných havárií jsou vzhledem k charakteru stavby relativně minimální. Nejvýznamnějším
rizikem je požár. Pro prevenci vzniku či šíření požáru budou instalovány hasící přístroje dimenzované
na objekt záměru. Požární zabezpečení stavby bude řešeno dle příslušné legislativy a ČSN.
Záměr je lokalizován v prostoru existujícího stavebního objektu v existujícím výrobním areálu a
žádným způsobem se nedotýká půd ani horninového prostředí, ani fauny či flóry.
Záměr nevyžaduje, žádné změny či úpravy hmotového řešení či vzhledu objektů, záměr nenaruší
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přírodní, kulturní ani jiné charakteristiky krajinného rázu.
Záměrem je materiálové využití odpadních plastů, čehož důsledek je snížení nároků na přírodní
zdroje.
V zájmovém území ani blízkém okolí nejsou vymezeny ani navrženy žádné prvky regionálního či
lokálního SES.
V zájmovém území ani v jeho blízkosti se nenacházejí žádná zvláště chráněná území.
Zájmové území nezasahuje do ploch žádného přírodního parku.
V zájmovém území a v jeho blízkém okolí se nevyskytuje žádný památný strom.
Na ploše zájmového území ani v nejbližším okolí se nenachází žádná evropsky významná lokalita.
Na ploše zájmového území ani v jeho širším okolí se nenachází žádná ptačí oblast.
Záměr je v souladu s územním plánem.
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že při posuzování hodnoceného záměru nebyly
identifikovány žádné vlivy, které by v souvislosti s jeho realizací měly zásadně negativní dopad na
životní prostředí a obyvatelstvo v daném území.
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice se v důsledku záměru nepředpokládají.
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H. PŘÍLOHY
1.

VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU K ZÁMĚRU Z HLEDISKA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE
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ČÁST H

STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, POKUD JE VYŽADOVÁNO PODLE § 45I ODST. 1
ZÁKONA Č. 114/1992 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 218/2004 SB.
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