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Úvod 

Ve stávajícím průmyslovém areálu ve Zbraslavicích tvořeného objekty st. p. 1225 a 1226 

na pozemku p. č. 2676 jsou v současnosti provozovány obdobné provozy firem JPS Plastic, s.r.o. 

a Genito s.r.o. na zpracování odpadních plastů - tyto firmy jsou vzájemně vlastnicky i výrobně 

propojené, posuzovaný záměr firmy p. Jiřího Procházky lze považovat za změnu stávajícího 

provozu (ve smyslu Vyjádření k záměru, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního 

prostředí a zemědělství, č. j. 049975/2019/KUSK ze dne 10. 4. 2019). 

 

Popis procesu posuzování vlivů na životní prostředí 

V areálu proběhlo již následující posuzování vlivů na životní prostředí dle 100/2001 Sb.: 

OV1148, JPS PLASTIC s. r. o. – Zpracování odpadního plastu Zbraslavice, oznamovatel 

JPS PLASTIC s. r. o., Čáslavská 254, 284 01 Kutná Hora; oznámení zpracováno oprávněnou 

osobou Ing. Jan Dřevíkovský; posuzováno dle přílohy č. 1 zákona jako II/7.1 (Výroba nebo 

zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s 

kapacitou nad 100 t/rok); příslušný úřad MŽP OVSS I, závěr zjišťovací řízení č. j.: 

79926/ENV/14 ze dne 26. 11. 2014 - nemá významný vliv na životní prostředí a nebude 

posuzován podle zákona. Záměr realizován. 

OV1161, Genito s.r.o. - Zpracování odpadního plastu Zbraslavice, oznamovatel Genito 

s.r.o., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1; oznámení nezpracováno oprávněnou osobou; 

posuzováno dle přílohy č. 1 zákona jako II/7.1; příslušný úřad MŽP OVSS I, závěr zjišťovací 

řízení č. j.: 62307/ENV/15;1959/500/15 ze dne 4. 9. 2015 - nemá významný vliv na životní 

prostředí a nebude posuzován podle zákona. Záměr realizován. 

 

Předkládané oznámení bylo zpracováno dle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o 

posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění oprávněnou osobou ve smyslu § 19 zákona 

100/2001 Sb. - Ing. Josefem Tomáškem, CSc. Dále spolupracovala oprávněná osoba Ing. Ivana 

Lundáková a Ing. Jana Michálková. 
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A.  ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI 

1. Obchodní firma 

Jiří Procházka 

 

 2. IČ 

62952048 

 

 3. Sídlo (bydliště) 

Lány 24, 28542 Červené Janovice 

 

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

Jiří Procházka, Lány 24, 28542 Červené Janovice 
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B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU 

B.I. Základní údaje 

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

Název záměru: Zpracování odpadních plastů Zbraslavice - Jiří Procházka 

Zařazení podle přílohy č. 1:  

42 „Výroba nebo zpracování polymerů, elastomerů, syntetických kaučuků nebo výrobků 

na bázi elastomerů s kapacitou od stanoveného limitu. – 1 000 t/rok“, v kategorii II (vyžadující 

zjišťovací řízení). 

Ve stávajícím průmyslovém areálu ve Zbraslavicích tvořeného objekty st. p. 1225 a 1226 

na pozemku p. č. 2676 jsou v současnosti provozovány obdobné provozy firem JPS Plastic, s.r.o. 

a Genito s.r.o. - tyto firmy jsou vzájemně vlastnicky i výrobně propojené, záměr firmy Jiří 

Procházka lze považovat za změnu stávajícího provozu (ve smyslu Vyjádření k záměru, 

Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. 

049975/2019/KUSK ze dne 10. 4. 2019 - příloha 2 oznámení). 

Dle § 4 písm. c) zákona 100/2001 Sb. záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu 

kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem 

dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo které by mohly mít významný negativní 

vliv na životní prostředí, zejména pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo 

pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a 

změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve 

zjišťovacím řízení. 

Záměr vyžaduje zjišťovací řízení. 

Ve smyslu § 21 písm. c) zajišťuje posuzování Ministerstvo životního prostředí.   

  

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Stávající provozy a záměr fm. Jiří Procházka:  

 kapacita zpracování odpadního plastu v t/rok oznámení dle 100/2001 Sb. 

podle EIA podle odborného posudku*  

JPS Plastic, s.r.o. 720 700 září 2014 OV1148 

Genito s.r.o. 1752 1188 červen 2015 OV1161 

celkem 2472 1888  

záměr 910 910 
posuzován předkládaným 

oznámením 

celkem se záměrem 3382   

* - odborný posudek dle 201/2012 Sb. Zpracování odpadních plastů Zbraslavice, Jiří 

Procházka, IČ 62952048 (Ing. Zbyněk Krayzel) 

 

Zařízení dle záměru má celkovou kapacitu (drcení a případně následné vyfukování) 910 

tun zpracovávaných odpadních plastů za rok.  

Záměr tvoří zvýšení kapacity zpracování odpadních plastů proti stávajícímu stavu na 

137 %. 
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B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

Kraj: Středočeský 

Obec: Zbraslavice 

Katastrální území: Zbraslavice 791890 

Umístění záměru je uvedeno v příloze 1 oznámení a v textu oznámení. 

 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

V rámci procesu dle zákona 100/2001 Sb. byly v okolí předkládaného záměru posuzovány 

v posledním období dle informačního systému cenia (mimo záměrů JPS PLASTIC s.r.o. a Genito 

s.r.o. v dotčeném areálu záměrem) tyto podlimitní záměry: 

kód název oznamovatel  příslušný 

úřad 

výsledek procesu 

EIA 

STC1765P Stavba stáje skotu na p. č. 

3 023 v obci Zbraslavice, 

k.ú. Zbraslavice 

Pavel Knap, 285 21 

Zbraslavice 152 

Krajský 

úřad 

Středočes

kého 

kraje 

Nepodléhá 

zjišťovacímu řízení 

9.6.2016 

STC1554P  Zalesnění pozemků par. č. 

1799, 3209 a 3210 v k.ú. 

Zbraslavice 

Pavel Trnka, Kateřinky 

17, 284 01 Kutná Hora 

Nepodléhá 

zjišťovacímu řízení 

10.4.2015 

STC883P  Intenzifikace ČOV 

Zbraslavice 

Vodohospodářská 

společnost Vrchlice – 

Maleč, a.s., Ku Ptáku 

387, 284 01 Kutná Hora 

Nepodléhá 

zjišťovacímu řízení 

15.12.2010 

STC092P  Zalesnění pozemku p.č. 

1348/1 a 1353/1 v k.ú. 

Zbraslavice 

Marie Holíková, 

Zbraslavice čp. 331, 285 

21 Zbraslavice 

Nepodléhá 

zjišťovacímu řízení 

16.01.2008 

 Záměr není v rozporu s jinými známými záměry v okolí a není tedy předpokládaná 

kumulace. 

 

B.I.5. Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních 

důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

Oznamovatel se rozhodl realizovat záměr ve stávajícím objektu (st. p. 1226) v areálu, kde 

je obdobná činnost již provozována a má logickou návaznost na související činnosti v areálu. 

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. Opatření ke zvýšení podílu recyklované a znovu 

využité části plastových odpadů vede jednoznačně k výraznému snížení zatížení životního 

prostředí. 

 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1765P
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1765P
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1765P
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B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru  

včetně případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů 

spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími 

dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry 

B.I.6.1. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Zpracování plastů společností pana Jiřího Procházky bude prováděno v pronajatých 

prostorách ve stávající jednopodlažní hale (st. p. 1226), kde budou instalovány k tomuto účelu 

celkem 3 stroje - jednohřídelový drtič a dva vysokorychlostní vyfukovací stroje. 

Jako surovina bude využíván vytříděný čistý odpadní plast, který bude nejprve rozdrcen 

v drtiči a následně budou z rozdrceného materiálu ve vyfukovacích strojích vyráběny PE hadice, 

polohadice a ploché fólie různé tloušťky a šířky.  

Plastové obaly budou dodávány buď ve slisovaných balících, nebo volně ložené, balené do 

obalů big- bag  a volně ložené od občanů a budou ukládány do vyznačeného prostoru s označením 

„Plastové odpady“. 

Kompozitní a směsné obaly jsou přijímány v uzavřených jutových obalech nebo 

plechových kontejnerech o objemu 1,5 m3 a volně ložené od občanů a budou ukládány do 

vyznačeného prostoru s označením „Kompozitní a směsné obaly“. 

Papírové a lepenkové obaly budou dodávány buď volně ložené v papírových krabicích, 

nebo lisované v balících a budou ukládány do vyznačeného prostoru s označením „Papírové a 

lepenkové obaly“.  

Plastové obaly budou postupně předávány k drtiči, kde budou upravovány drcením na 

velikost vhodnou pro další zpracování, resp. výrobu na vyfukovacích strojích. 
  

Drcení plastového odpadního materiálu 

K drcení odpadního plastu bude instalován jednohřídelový drtič ZERMA. Drcený materiál 

se do drtiče dávkuje přes plnicí násypku. Na výstupu z drtiče je pod rotorem instalováno síto, 

které určuje velikost výstupního rozdrceného materiálu.  

Stroj je vybaven automatickým vypínáním, tzn., když je stroj zapnut v automatickém 

režimu, je stroj po přednastaveném čase vypnut pomocí časových relé. 

Přítlak dávkuje rotoru takové množství materiálu, který stroj může zpracovat. Při dosažení 

70 - 90 % jmenovité energie, bude přítlak zastaven a automaticky znovu nastartován, pokud 

spotřeba elektrické energie klesne o 20 % ve srovnání se jmenovitou energií. Pokud takto vysoký 

proud přetrvává déle než 0,7 -1,5 sek., vypne se hlavní pohonný motor a po cca. 3 sek. klidu se 

znovu rozběhne. Přítlak se také vrátí zpět, mezitím co reverzuje rotor. Pohonný motor opět zastaví 

na 3 sek., než se znovu rozběhne. 

Při tomto typu drcení nejsou předpokládány emise prachu.   

Parametry instalovaného zařízení:  

ZERMA jednohřídelový drtič typu ZWS 600 Smart S 

Velikost násypky:    580 x 705 mm 

Velikost mlecí komory:  540 x 515 mm 

Průměr rotoru:   250 mm 

Počet otáček rotoru ca:  85 rpm 

Pohon hlavního motoru:  18,5 kW 

Rotorové nože:   26 
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Statorové nože:   1 řada (= 2 nože) 

Výkon stroje se sítem (průměr děrování 25 mm) je 160 kg/h.  

Součástí stroje je odsávací vana se šnekovým vynášečem. 

 

 

Základní popis stroje dle materiálu výrobce 
 

Další zpracování nadrceného plastu 

Dalším stupněm zpracování nadrceného plastového materiálu je vyfukování ve 

vyfukovacích strojích. Instalovány budou 2 vysokorychlostní vyfukovací stroje:  

1. Model KML-35 od společnosti GG PLAST TECHNOLOGY sp. zo.o. (Polsko) 

základní údaje: 

ZPRACOVATELNÝ MATERIÁL LDPE/LLDPE 

 ROZMEZÍ SÍLY FÓLIE   0.01 – 0.1 mm 

MAX. ŠÍŘE FÓLIE 150 - 500 mm 

VÝSTUP 10 – 40 kg/hod 

EXTRUDER: PE MATERIÁL 

PRŮMĚR ŠNEKU   35 mm 

ŠNEK MATERIÁL SACM1 

ŠNEK L/D POMĚR   26:1 

AUTOMAT. REGULACE TEPLOTY 3 ZÓNY 

TOPNÝ VÝKON 5.4 kW 

VĚTRÁK, CHLAZENÍ 1/8HP X 1 

ŘÍDÍCÍ MOTOR   AC15HP + STŘÍDAČ 
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HLAVA: SPIRALOVÁ 

PRŮMĚR 100 mm (KALENÝ) 

TOPNÝ VÝKON 2.9 kW 

VZDUCHOVÝ LÍMEC PRŮMĚR 150 mm (2 LIP) 

AUTOMAT. REGULACE TEPLOTY 2 ZÓNY 

VĚTRÁK, CHLAZENÍ   3HP + STŘÍDAČ 

ODTAH: PNEUMATICKÝ 

VÁLEC ŠÍŘE 660 mm 

UŽITNÁ ŠÍŘE 550 mm 

ODTAHOVÝ MOTOR AC1/2HP + STŘÍDAČ 

MAX. RYCHLOST ODTAHU 75 m/min. 

NAVIJÁK: ODOLNÝ POVRCH (PRO MANUÁLNÍ VÝMĚNU NÁVINŮ NA NAVIJÁKU) 

ŠÍŘE VÁLCE 660 mm 

UŽITNÁ ŠÍŘE 550 mm 

MOTOR DC1/2HP 

PRŮMĚR 600 mm 

Výduch do ovzduší není instalován. 

Pří nepřetržitém provozu pondělí - pátek je předpokládána maximální kapacita stroje 

(vyfouknuté fólie, popřípadě hadice, polohadice) celkem 172,8 tun ročně. Výroba se bude odvíjet 

dle poptávky. 
     

2. Model KML-55 od společnosti GG PLAST TECHNOLOGY sp. zo.o. (Polsko) 

základní údaje:  

ZPRACOVATELNÝ MATERIÁL LDPE/LLDPE 

 ROZMEZÍ SÍLY FÓLIE   0.015 – 0.15 mm 

MAX. ŠÍŘE FÓLIE 400 - 1000 mm 

VÝSTUP 30 – 72 kg/hod 

EXTRUDER: PE MATERIÁL 

PRŮMĚR ŠNEKU   55 mm 

ŠNEK MATERIÁL SACM1 

ŠNEK L/D POMĚR   30:1 

AUTOMAT. REGULACE TEPLOTY 3 ZÓNY 

TOPNÝ VÝKON 12 kW 

VĚTRÁK, CHLAZENÍ 1/8HP X 3 

ŘÍDÍCÍ MOTOR   AC25HP + STŘÍDAČ 

HLAVA: SPIRALOVÁ 

PRŮMĚR 200 mm (KALENÝ) 

TOPNÝ VÝKON 5 kW 

VZDUCHOVÝ LÍMEC PRŮMĚR 250 mm (2 LIP) 

AUTOMAT. REGULACE TEPLOTY 2 ZÓNY 

VĚTRÁK, CHLAZENÍ   5HP + STŘÍDAČ 
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ODTAH: PNEUMATICKÝ 

VÁLEC ŠÍŘE 1100 mm 

UŽITNÁ ŠÍŘE 1000 mm 

ODTAHOVÝ MOTOR AC1/2HP + STŘÍDAČ 

MAX. RYCHLOST ODTAHU 55 m/min. 

NAVIJÁK: POVRCHOVÁ ÚPRAVA (PRO POLOAUTOMATICKOU VÝMĚNU NÁVINŮ 

NA PRVNÍM NAVIJÁKU)  

ŠÍŘE VÁLCE 1100 mm 

UŽITNÁ ŠÍŘE 1000 mm 

MOTOR DC1/HP 

PRŮMĚR 600 mm 

Výduch do ovzduší není instalován. 

Pří nepřetržitém provozu pondělí - pátek je předpokládána maximální kapacita stroje 

(vyfouknuté fólie, popřípadě hadice, polohadice) celkem 288 tun ročně. 

Větrání haly je zajištěno vraty a okny, případně ventilátory, osvětlení tvoří klasická 

zářivková tělesa, vytápění je řešeno odpadním teplem ze stávajících vyfukovacích strojů ve 

vlastnictví společnosti JPS PLASTIC s.r.o. 

Technologie bude provozována dle potřeby a poptávky, provozovatel předpokládá 

dvousměnný provoz pondělí - pátek ve 12-ti hodinových směnách, cca 6 000 hodin ročně. 

Umístění záměru: 
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B.I.6.2. Demoliční práce 

V souvislosti se záměrem nebudou realizovány 

B.I.6.3. Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci 76/2002 Sb., v platném znění, 

porovnání s nejlepšími dostupnými technikami není proto provedeno. 

 

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

Zahájení realizace záměru: III/2019  

Dokončení realizace záměru: IV/2019  

 

B.I.8. Výčet dotčených územních samosprávných celků 

Vyšší územně správní celek: Středočeský kraj 

Územně správní celek: Obec Zbraslavice 

 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou 

tato rozhodnutí vydávat 

stavební řízení, 

řízení o vydání povolení provozu stacionárního zdroje (KÚ Středočeského kraje), 

řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo 

výkupu odpadů, (KÚ Středočeského kraje) 
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B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1. Zábor půdy 

Záměr je umístěn v objektu st. p. 1226. Stávající firmy v areálu - JPS Plastic, s.r.o. a 

Genito s.r.o. jsou v areálu v pronájmu. Stejně bude řešeno i v případě firmy Jiří Procházka. 

Součástí záměru není zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků sloužících funkci 

lesa.  

Vlastní areál provozovny: 

Parcelní číslo Výměra (m2) Způsob využití Druh pozemku Poznámka 

2676 5597 manipulační plocha ostatní plocha využíváno JPS 

Plastic, s.r.o., 

Genito s.r.o. a 

záměrem 

st. 1226 586 č. p. 412; stavba pro 

výrobu a skladování 
zastavěná plocha 

a nádvoří 
st. 1225 521 stavba pro výrobu a 

skladování 

st. 1352 36 jiná stavba nevyužíváno 

celkem 6740    

Záměr není v ochranném pásmu lesa. 

Areál je oplocen plným plotem o výšce 2 m. Plocha oploceného areálu cca 5 360 m2. 

 

 

B.II.2. Odběr a spotřeba vody 

Realizace záměru 

Realizace záměru nemá nároky na vodu. Půjde pouze o osazení strojů a napojení na 

inženýrské sítě. 

https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/32602554010
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Provoz záměru 

Technologická voda 

V provozu záměru není využívána žádná technologická voda. 

Voda pro sociální účely 

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 5 pracovníků, bude předpokládaná roční potřeba vody činit 

cca 130 m3. 

 Areál je napojen na veřejný vodovod v obci Zbraslavice. 

 

B.II.3. Využívání surovinových a energetických zdrojů 

Realizace záměru 

Realizace záměru nemá nároky využívání surovinových a energetických zdrojů. Půjde 

pouze o osazení strojů a napojení na inženýrské sítě. 

Provoz záměru 

V prostoru provozu záměru se nepředpokládá vytápění, neboť provozované stroje jsou 

dostatečným zdrojem tepla. 

Administrativní a sociální prostory budou vytápěny ústředním topením se stávajícím 

využíváním odpadního tepla z provozu (v objektu 1226).  

V době provozu bude elektrická energie využívána na osvětlení objektu, přípravu TUV a 

provoz technologického zařízení.  

Vstupní surovinou jsou odpadní plasty – LPDE, HPDE a LLDPE fólie, dále pak v malém 

množství aditiva, barviva a stabilizátory. Recyklace bude realizována dle barevných odstínů 

odpadních plastů (bílá, černá..).  

 

B.II.4. Biologická rozmanitost 

Dle článku 2 Úmluvy o biologické rozmanitosti je biologická rozmanitost (biodiverzita) 

chápána jako variabilita všech žijících organismů včetně, mezi jiným, suchozemských, mořských 

a jiných vodních ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí; zahrnuje 

různorodost v rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy. 

Biologická rozmanitost zájmového území je dána stávajícím stavem území. Jedná se o 

území historicky využívané k výrobě (dříve zemědělské), záměr bude realizován je ve stávajícím 

areálu, na stávajícím objektu. Pro realizaci záměru nebudou tedy využívány plochy významně 

ovlivňující biologickou rozmanitost území. 

Z hlediska vstupů a zájmového území nemá záměr žádné nároky na biologickou 

rozmanitost.  
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B.II.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Nároky na dopravní infrastrukturu  

Záměr nemá nároky na novou dopravní infrastrukturu. 

Dopravní infrastruktura v okolí záměru: 

 

Dle údajů Ředitelství silnic a dálnic ze sčítání dopravy činí roční průměr denních intenzit 

dopravy na silnici II/335 ve sčítacím úseku 1-4820: 

rok   TV O M SV 

2000 všechny dny 191 605 35 831 

2005 všechny dny 212 681 9 902 

2010 všechny dny 105 613 10 728 

pracovní den (Po-Pá) 130 665 9 804 

volné dny (mimo svátky) 41 484 13 538 

2016 všechny dny 75 510 6 591 

pracovní den (Po-Pá) 92 554 6 652 

volné dny (mimo svátky) 32 401 7 440 

TV – těžká vozidla  O – osobní vozidla   

M – motocykly   SV – všechna vozidla 
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Nároky na dopravu 

Realizace záměru 

Realizace záměru nemá zvláštní nároky na dopravu. Půjde pouze o osazení strojů a 

napojení na inženýrské sítě. 

Provoz záměru 

Vstupní 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). 

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) v pracovní dny (250 dnů/rok).  

Stávající stav frekvence dopravy nákladními auty za předpokladu průměrného nákladu 5 t: 

 přepravované množství t/rok počet nákladů za rok počet jízd za den 

návoz materiálu 2472 494,4 3,96 

odvoz výrobků  2472 494,4 3,96 

celkem    7,91 

nezapočítané 5 %   0,40 

celkem   8,31 

zaokrouhleno   10 

Budoucí stav dle záměru: 

 přepravované množství t/rok počet nákladů za rok počet jízd za den 

návoz materiálu 3382 676,4 5,41 

odvoz výrobků  3382 676,4 5,41 

celkem    10,82 

nezapočítané 5 %   0,54 

celkem   11,36 

zaokrouhleno   12 

Za předpokladu jízd NA pouze jedním směrem - ovlivnění frekvence dopravy: 

komunikace sčítání dopravy 2016 nárůst - pracovní dny 2019* nárůst záměrem celkem 

počet jízd za den (pracovní dny) 

II/335 92 94 2 96 

* Prognóza intenzit automobilové dopravy. (III. vydání) TP 225. EDIP s.r.o., 2018 

 

Jiná infrastruktura 

Bude využívána stávající technická infrastruktura v areálu - beze změny 
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B.III. Údaje o výstupech 

B.III.1. Množství a druh emisí do ovzduší 

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

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

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

má přímou návaznost na rozptylové studie zpracované programem SYMOS. 

Realizace záměru 

Realizace záměru není zdrojem emisí do ovzduší. Půjde pouze o osazení strojů a napojení 

na inženýrské sítě. 

 

Provoz záměru 

Dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. je záměr vyjmenovaným stacionárním zdrojem -

jako 6.5 – Výroba a zpracování ostatních syntetických polymerů a výroba kompozitů 

vyjmenovaných jinde.  

Dle tohoto ustanoven je záměr tudíž vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování 

ovzduší. 

kód  A B C 

 CHEMICKY PRŮMYSL    

6.5 
Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitu, s výjimkou výroby 

syntetických polymerů a kompozitu uvedených pod jiným kódem, o celkové 

projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou 

spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší 

x  x 

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

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

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

 

a) bodové zdroje znečištění ovzduší 

Technologie dle záměru nemá přímé výduchy emisí do ovzduší, pro zpracovávané typy 

plastů nemá legislativou stanoven emisní limit a ani emisní limity nejsou navrženy odborným 

posudkem dle 201/2012 Sb. Instalovaná vzduchotechnika u některých zařízení (s použitím 

elektroohřevu plastu) slouží především odvodu tepla.   

Stávající provozovny v areálu, které provádějí obdobnou činnost - JPS Plastic, s.r.o. a 

Genito s.r.o. - podávají hlášení ISPOP (ovzduší) - bez vyčíslení emisí. 

V odborném posudku dle 201/2012 Sb. (Ing. Zbyněk Krayzel) jsou vyčísleny teoretické 

emise z provozu dle záměru s použitím výsledků měření emisí v obdobných provozech na 

výduších od extrudérů na výrobu PE trubek: 

Pro výpočet emisí TOC z vyfukování PE fólií byla použita hodnota měrné výrobní emise a 

maximální kapacitu zpracování plastů ve vyfukovacích strojích, tedy: 

4,67 g TOC/tunu PE drti x (178,2 + 288) t = 4,67 x 466,2 = 2 177,2 g, tedy 2,18 kg 

TOC/rok 
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Pokud by se použila pro výpočet hodnota měrné výrobní emise z jiného provozu - 

z měření emisí na odtazích z haly lisovny plastů, bude celková emise TOC ze zdroje: 

1,7 x 466,2 = 792,54 g, tedy 0,793 kg TOC/rok. 

Skutečná emise se bude pohybovat mezi těmito hodnotami. 

V uvedené provozovně jsou již stroje na zpracování odpadních plastů provozovány, i když 

jinými subjekty. Provozovatelé zdrojů zpracování plastů nemají za povinnost vyčíslovat emise ze 

zdroje. Emise byly prognózovány v odborných posudcích, předkládaných s žádostmi o povolení 

provozu. Při použití maximální kapacity obou zdrojů (720 + 1752 dle EIA) je maximální stávající 

emise TOC ze zdrojů 4,2 - 11,5 kg/rok. 

Emise TZL při pomaloběžném mletí téměř nevznikají, navíc od mlýna není vyveden 

výduch do ovzduší. Celkové emise TZL z drcení – mletí odhad je v řádech jednotek kg ročně, 

unikat budou přes pracovní prostředí. 

Uvedené teoretické emise jsou všechny fugitivní, nízké a nemohou mít významný vliv na 

kvalitu ovzduší. 

 

Legislativa: 

Dle 201/2012 Sb. - příloha 2: 

kód  A B C 

 CHEMICKY PRŮMYSL    

 Výroba a zpracování organických látek a výrobků s jejich obsahem    

6.5. 

Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitu, s výjimkou výroby 

syntetických polymerů a kompozitu uvedených pod jiným kódem, o celkové 

projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou 

spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší 

x  x 

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

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

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

 

Emisní limity nebo podmínky provozu dle vyhlášky 415/2012 Sb. v platném znění, 

příloha 8, část II:  

5.1.4. Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby 

syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované 

kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou5) organických 

rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší; řezání syntetických polymerů laserem nebo odporovým 

drátem o celkové projektované kapacitě vyšší než 10 tun za rok (kód 6.5. dle přílohy č. 2 zákona) 

Emisní limity1) [mg/m3] 
Vztažné podmínky 

TOC NH3 

852) 

503) 
504) C 

Vysvětlivky: 

1) Neplatí pro zpracování kapalných epoxidových pryskyřic přímo v místě jejich konečného použití 

(např. během stavby budov). 

2) Platí pro zpracování kapalných epoxidových pryskyřic s aminy. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-415#f5234135
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3) Platí pro zařízení na výrobu polyuretanových dílců, stavebnin s použitím polyuretanu, nevztahuje se 

na polyuretan nadouvaný uhlovodíkem (např. pentan). 

4) Platí pro zařízení na výrobu předmětů tepelnou úpravou s použitím aminoplastů nebo fenoplastů 

jako např. furanových, močovinoformaldehydových, fenolových nebo xylenových pryskyřic, 

5) Celková projektovaná spotřeba organických rozpouštědel zahrnuje spotřebu přípravků použitých 

při vlastní výrobní činnosti a rovněž přípravky užívané např. na čištění procesního zařízení či 

pracovních prostorů. 

Technická podmínka provozu: 

Za účelem předcházení emisím znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření ke 

snižování emisí těchto látek, např. svedením emisí organických látek na jednotku termického 

spalování, na filtr s aktivním uhlím apod. 

V daném případě se nejedná o výrobu syntetických polymerů ze základních surovin, 

v provozu dle záměru nejsou používány organická rozpouštědla.  Jedná se o úpravu, zpracování 

hotových syntetických polymerů.  

Technologie nemá výduchy emisí do ovzduší, pro zpracovávané typy plastů nemá 

legislativou stanoven emisní limit a ani emisní limity nejsou odborným posudkem dle 201/2012 Sb. 

(Krayzel) navrženy.  

Technologie podmínkám dle platné legislativy plně vyhovuje. 

Rozptylová studie není zpracována s ohledem na významnost zdroje a skutečnost, že veškeré 

emise znečišťujících látek ze záměru jsou teoretické a fugitivní. Případnou rozptylovou studii na 

TOC (VOC) by nebylo s čím srovnat - není známo imisní pozadí (v ČR se nesleduje).  

Odborný posudek dle 201/2012 Sb. zpracován. 

Návrh provozního řádu dle 201/2012 Sb. zpracován. 

 

b) plošné zdroje znečištění ovzduší 

Se vstupními a výstupními materiály je nakládáno v provozní hale. Z tohoto pohledu se 

jedná o emise fugitivní  s malou významností. 

Jako plošný zdroj připadá pojezdy a stání související dopravy v areálu záměru. Proti 

stávající stavu - 10 pohybů (jízd) nákladních aut za den, se posuzovaným záměrem zvýší na 12 

(jízd) nákladních aut za den při maximální využívané kapacitě všech provozovatelů v areálu. 

 

c) liniové zdroje znečištění ovzduší 

Platí to, co v předešlém odstavci. 

 

B.III.2. Množství odpadních vod a jejich znečištění 

Realizace záměru 

Realizace záměru není spojena s produkcí odpadních technologických vod. Půjde pouze o 

osazení strojů a napojení na inženýrské sítě. 
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Provoz záměru 

Technologické odpadní vody 

Při provozu záměru nevznikají žádné technologické odpadní vody. 

Splaškové vody 

Splaškové vody z hygienického zařízení (WC a umývárna) budou odváděny jako dosud do 

obecní kanalizace. Odpadní splaškové vody se nebudou lišit svou kvalitou od běžných 

komunálních odpadních vod.  

Dešťové vody 

Nakládání s dešťovými vodami beze změny. 

 

B.III.3. Kategorizace a množství odpadů 

Realizace záměru 

Realizace záměru není spojena s významnou produkcí odpadů. Půjde pouze o osazení 

strojů a napojení na inženýrské sítě. 

Provoz záměru 

Jedná o zařízení pro nakládání s odpady ve smyslu zákona o odpadech § 14, odst. a) 

Výrobním programem je recyklace odpadů z plastů – jedná se o neznečištěné fólie typu 

LPDE, HPDE a LLDPE, které jsou dodávány buď ve slisovaných balících nebo volně ložené 

balené do obalů big - bag. Jedná se o průmyslový odpad – fólie sloužily původně jako plastové 

obaly (pytle, strečová fólie). 

Do zařízení budou přijímány odpady: 

Kód odpadu   Název odpadu 

07 02 13 Plastový odpad 

15 01 02 Plastové obaly 

19 12 04 Plasty a kaučuk 
 

Při provozu záměru mohou vzniknout následující odpady: 

Kód 

odpadu  
 Název odpadu Poznámka 

05 01 05*) Uniklé (rozlité) ropné látky výjimečně 

v souvislosti s havárií 15 02 02*) Absorpční činidla (sorbent) 

20 01 01 Papír a lepenka 

z provozu kanceláře 

20 01 21*) Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

20 01 35*) Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující 

nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 236) 

20 01 36 
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod 

čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 

20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené od obsluhy 
*) nebezpečný odpad 

Nakládání s odpady bude prováděno v souladu s právními předpisy. Hospodaření s odpady 

upravují tyto zákony a vyhlášky: 

file:///c:/program%20files/enviparagraf/doc5/vy_381_2001_08/katalog.html%236%236
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Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Katalog odpadů - vyhláška MŽP 93/2015 Sb.  

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), 

 

B.III.4. Ostatní 

Hluk 

Realizace záměru 

Realizace záměru není spojena s hlukovou zátěží. Půjde pouze o osazení strojů a napojení 

na inženýrské sítě. 

 

Provoz záměru 

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: 

ZERMA jednohřídelový drtič   80 dB  (ve vzdálenosti 1 m od zdroje)  

vyfukovací stroj Model KML-35   60 - 65 dB    

vyfukovací stroj Model KML-55   60 - 65 dB    

Stroje budou umístěny ve stávajícím 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. 

Stávající akustická zátěž chráněných venkovních prostor staveb v okolí areálu byla 

ověřena Akustika Brod s. r. o. v roce 2017 (Protokol o zkoušce č. Z33-17). 

Popis stavu v době měření: 

par. č. st. 1226 

 Hala - prostor je rozdělen na dvě části, v první části se nachází vyfukovačka folií, v druhé 

části stroje Jarfolrolomat 1000 a Jarfol UWS 1600. Větrání je nucené ventilátory 

(ventilátory 2 ks + turbíny 2 ks na střeše haly), příp. otevřenými vraty. Po celou dobu 

měření byly větrací ventilátory zapnuté, v denní době byla otevřená vrata, v noční době 

byla vrata zavřená. 

 Přístavba (strojovna vzduchotechniky) - uvnitř strojovny je zařízení: kompresor Blade 7L, 

sušička Blade 7L,kompresor Albert E50. Na střeše strojovny je osazen chladič VK-OV-

0250.5. 

parc. č. st. 1225 
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JPS PLASTIC s. r. o.: recyklovač Kenov LE 50/600, ventilátor 2x 

Genito s. r. o.: recyklační linka YDN-V85 (recyklovač GG plast, recyklovač GG plast 

pás). 

Venkovní manipulační plochy. V areálu se využívá vysokozdvižný vozík TOYOTA 

SAS18 TONERO GAS - vykládka materiálu, nakládka výrobků z/na nákladní automobily. 

Zásobování i expedice a s tím související manipulace na venkovních plochách probíhá pouze v 

denní době, v noční době není vysokozdvižný vozík provozován. 

Maximální počet pracovníků na směně je 7 (obě firmy dohromady). 

Měření hluku bylo provedeno v chráněném venkovním prostoru stavby RD č. p. 264, 

který se nachází severně od areálu za silnicí. Měřicí místo bylo umístěno ve vzdálenosti 41.5 m od 

objektu č. p. 412 a 24.3 m od betonového plotu areálu. Druhé měřicí místo bylo zvoleno v 

chráněném venkovním prostoru novostavby RD na parcele č. 2642, 2643 západně od areálu, ve 

vzdálenosti 28.5 m od betonového oplocení areálu. 

Hlukové pozadí bylo změřeno 1.6.2017 od 6:00 h do 6:20 h (po ukončení noční směny a 

vypnutí strojů). 

V zájmovém území se jižně od areálu JPS PLASTIC s.r.o. nachází další provozovny - 

sklady firem ELEKTRO HAVEL a Vetom Zbraslavice, s.r.o. s provozem pouze v denní době. 

měřící 

místo 

 Výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku A po odečtení 

nejistoty měření (dB) 

den noc 

MM1 RD Zbraslavice č. p. 264 37,5 35,8 

MM2 Novostavba RD č. p. 430 36,7 35,7 
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Jiné výstupy (např. vibrace, záření, zápach) 

Realizace záměru 

Realizace záměru není spojena s jinými výstupy. Půjde pouze o osazení strojů v hale s. p. 

1226 a napojení na inženýrské sítě. 

 

Provoz záměru 

Vibrace, které mohou vznikat v souvislosti s provozem, jsou 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. 

V rámci realizace záměru nebudou provozovány ani nevzniknou umělé zdroje 

radioaktivního záření ani významnější zdroje záření elektromagnetického.  
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B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 

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 jsou instalovány hasicí 

přístroje dimenzované na objekt záměru. Požární zabezpečení stavby je řešeno dle příslušné 

legislativy a ČSN. 
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C.  ÚDAJE  O  STAVU  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ  V  DOTČENÉM 

ÚZEMÍ 

Zájmové území se nachází ve Středočeském kraji, okrese Kutná Hora, na katastrálním 

území Zbraslavice při komunikaci II/335.  

 

Geografické souřadnice zájmové lokality:  49°48'30.60"N,  

 15°11'12.82"E 

 z: 520  

Kartograficky je plocha zájmového území zobrazena v mapách:  

ZM - měřítko 1:50 000, list 13-34  

 1:10 000, list 13-34-42 

 

 C.1. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného 

území se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost 

C.1.1. Územní systémy ekologické stability krajiny 

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

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

soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů.  

Hlavním cílem vymezování ÚSES je trvalé zajištění biodiverzity, tj. biologické 

rozmanitosti, která je chápána na úrovni druhů, mezi druhy a rovněž na úrovni ekosystémů. 

Biodiverzita je jedním ze základních předpokladů ekologické stability území, umožňuje uchování 

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

tak základ pro její mnohostranné využívání. Ochrana systému ekologické stability je povinností 

všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, 

na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.  

Vymezení ÚSES stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a 

ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního 

fondu a státní správy lesního hospodářství. Z hlediska územního plánování ÚSES reprezentují 

jeden z limitů využití území. Rozlišují se tři úrovně ÚSES: nadregionální, regionální a místní 

(lokální).  

Pozice jednotlivých prvků ÚSES nadregionální a regionální úrovně vzhledem k místu 

záměru je patrná z následující mapy: 
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(Zdroj: Mopový portál Středočeského kraje) 

 
Legenda: 

  

  

  

  

NRBK Štěchovice – Chraňbožský les (identifikátor prvku 61) – rozloha 678 834 m2 

RBC Hodkov (identifikátor prvku 1713) – rozloha 294 004 m2 

RBK Panský rybník – Hodkov (identifikátor prvku 1307) – rozloha 237 085 m2 

Jak je patrné z mapy, záměr je situován mimo území prvků nadregionálního i regionálního 

ÚSES a mimo jejich ochranná pásma. Hranice ochranného pásma NRBK Štěchovice – 

Chraňbožský les probíhá v nejbližším úseku k místu záměru ve vzdálenosti cca 50 m 

jihovýchodním směrem.  

Záměru nejbližší prvky lokálního ÚSES jsou patrné z výřezu Koordinačního výkresu 

platného ÚP obce Zbraslavice:  

záměr 

NRBK  

Štěchovice - Chraňbožský les 

NRBK  

Štěchovice - Chraňbožský les 

 

RBK  

Panský rybník – Hodkov 
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(Zdroj: ÚP obce Zbraslavice) 

 

Stručná charakteristika nejbližších prvků lokálního ÚSES: 

LBK 7918908 (Zbraslavice -jih) 

Vymezený funkční prvek, přírodní, heterogenní, kombinovaný (lesní a mimolesní zeleň, 

polní cesty lemované ovocnými stromy, přírodě blízké travní porosty), délka 2153 m, šířka 15-20 

m, lesní typ dubová bučina a bohatá/(holá) bučina. Vzdálenost východní části LBK od místa 

záměru činí cca 270 m jižním směrem. 

LBC 7918956 (U vodárny) 

Vymezený, částečně existující, přírodní, reprezentativní, homogenní, kombinované, vodní, 

lesní, travinné, plocha 5,48 ha. Jedná se o louku v PHO vodního zdroje a přiléhající porost 

navazující na malý rybník. Vzdálenost LBC od místa záměru činí cca 350 m východním směrem. 

 

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

Zvláště chráněná území a přírodní parky 

Místo záměru se nachází mimo zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma. Zvláště 

chráněná území se nenacházejí ani v širším okolí zájmové lokality. 

Místo záměru je situováno mimo území vyhlášených nebo k vyhlášení navržených 

přírodních parků.    

 

Významné krajinné prvky, památné stromy 

Významný krajinný prvek (VKP) - dle § 3 odst. 1) písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. 

o ochraně přírody a krajiny v platném znění je VKP definován jako ekologicky 



 C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 

 25 

a geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo 

přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní 

toky, rybníky, jezera, údolní nivy (tzv. VKP „ze zákona“). Dále jsou jimi jiné části krajiny, které 

zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, 

stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé a 

přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy, mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních 

útvarů včetně historických zahrad a parků (tzv. registrované VKP). 

Území záměru je situováno mimo významné krajinné prvky dle zákona č. 114/1992 Sb. i 

mimo VKP registrované. Nejbližší VKP dle zákona č. 114/1992 Sb. se nachází ve vzdálenosti cca 

170 m severozápadním směrem (rybník Pekárek).   

 

 

Památné stromy 

V bližším ani širším okolí místa záměru se nenacházejí žádné památné stromy. Místu 

záměru nejbližším předmětem ochrany jsou Radvančické lípy, skupina pěti lip malolistých (Tilia 

cordata) rostoucích na návsi v Radvančicích (kat. území Útěšenovice, p.p.č. 525) ve vzdálenosti 

cca 1,6 km jihovýchodně vzdušnou čarou od místa záměru: 

 

Radvančické lípy byly vyhlášeny jako památné stromy dne 17. 9. 2002 na základě 

rozhodnutí Městského úřadu Kutná Hora čj. ŽP/465/02SŘ-17 ze dne 26. 8. 2002.  

 

Natura 2000  

Místu záměru nejbližší lokalita soustavy NATURA 2000, a to EVL Vidlák (CZ0214046), 

se nachází cca 3,8 km severovýchodně od místa záměru. Jedná se o rybník o rozloze 5,86 ha. 

Předměty ochrany jsou oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně 

kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, lokalita puchýřky útlé 

(Coleanthus subtilis) v typických společenstvech vegetace letněných rybníků a zvláště chráněných 

druhů ptáků (potápka malá – Tachybyptus ruficollis, potápka roháč – Podiceps cristatus).  

 

záměr 

Radvančické lípy 
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(Zdroj: http://mapy.nature.cz/) 
 

 
Evropsky významná lokalita 

 

 C.1.3. Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Název obce vznikl údajně pode rytíře Zbraslava, který si vybudoval srub na svazích kopce 

Poupil (541 m n.m.). Kolem srubu vznikla postupně osada, v níž žili potomci a poddaní rytíře – 

Zbraslavici a byla zde vybudována tvrz.  

V blízkosti tvrze byl již ve 12. století postaven románský kostelík a v jeho blízkosti 

postupně vznikalo rozsáhlé tržiště čtvercového půdorysu. První písemná zmínka o obci je 

datována rokem 1257 v době vlády Přemysla Otakara II. Z této doby je známo i jméno majitele 

tvrze – Rudolfa ze Zbraslavic, který byl jedním z deseti purkrabích ustanovených k řízení 

Pražského hradu.  

V roce 1415 byly Zbraslavice v držení Jana Podolce, jež připojil svou pečeť ke Stížnému 

listu české a moravské šlechty proti upálení Mistra Jana Husa, posílanému v září 1415 do 

Kostnice. Jedním z nejhorlivějších táborských kněží za husitských válek byl Markold ze 

Zbraslavic, vynikající diplomat a řečník, který byl opakovaně vybírán k vyjednávání s císařem 

Zikmundem a padl v bitvě u Lipan 30. května 1434. 

V roce 1496 postihl Zbraslavice požár, který zničil téměř celé městečko. Tvrz zůstala 

uchráněna a její tehdejší majitel Jan Svatba z Otradovic významným způsobem přispěl 

k opětovnému vybudování Zbraslavic.  
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Za pozdějšího majitele Zbraslavic Ondřeje Horňateckého městečko vzkvétalo. Tento 

majitel v roce 1604 vymohl na císaři majestáty na výroční trhy. Ty se pak konaly pravidelně 

několikrát do roka a přinášely městečku další rozkvět a prosperitu. Nástupci Ondřeje 

Horňateckého však již nehospodařili tak dobře a majetek zpustl, jak dokládá i písemný záznam 

s roku 1680.  

Za sedmileté války a panství Leopolda, svobodného pána ze Střítěče, bylo celé okolí 

městečka obsazeno vojskem, v Hranicích byla vybudována polní nemocnice. Mezi vojáky 

vypukla cholera a mnoho jich bylo pohřbeno do hromadných hrobů u Zbraslavic. Tuto událost 

dodnes připomíná místní název „ V hrobech“.  

Za vlády Marie Terezie se zbraslavičtí  měšťané dostali do sporu s tehdejším majitelem 

panství Janem Adolfem hrabětem z Tautsmannsdorfu a Viensberku, který své poddané utiskoval, 

a obrátili se s prosbou o zastání až k císařskému dvoru. Tam však zprvu nebyli vyslyšeni, dokonce 

někteří byli uvězněni a spor se vlekl dlouhých 13 let. Po této době však byla stížnost přece jen 

vyřízena, nehodný pán byl nucen odňaté grunty vrátit a poškozeným zaplatit 3000 zlatých.  

Rok 1809 přinesl další velký požár – oheň zachvátil zámek, kostel, dvůr i část městečka. 

Zámek shořel úplně, již nebyl obnoven a zbytky stavebního materiálu z něj posloužily k výstavbě 

nového dvora, přístavbě pivovaru a vybudování dalších objektů v zámeckém areálu i městečku.  

V roce 1872 získal zbraslavický velkostatek politik a žurnalista Jan Skrejšovský. V roce 

1885 přešly statky Zbraslavice a Hodkov podnikatel železničních staveb Jan Šebek. V majetku 

rodiny Šebků statky zůstaly až do roku 1948.   

Jako město byly Zbraslavice označovány jen do roku 1756, od té doby jsou uváděny jen 

jako městečko (zdroj:www.obeczbraslavice.cz). V současné době mají Zbraslavice statut obce. 

V rámci realizace záměru nebudou prováděny žádné stavební ani terénní úpravy, proto 

nemůže dojít k negativnímu ovlivnění zájmů chráněných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, v platném znění, a navazujícími právními předpisy.  

Přehled nemovitých kulturních památek v řešeném území Zbraslavic uvádí následující 

tabulka: 

Název Rejstříkové číslo v ÚSKP 

Zámek Zbraslavice 26534/2-1231 

Kostel svatého Vavřince 26539/2-1229 

Židovský hřbitov 37841/2-1234 

Měšťanský dům č.p. 11 17114/2-3536 

Socha Panny Marie Immaculaty 19693/2-1233 

Socha svatého Jana Nepomuckého 20954/2-1235 

Bývalá škola 33516/2-3537 

Další nemovité kulturní památky jsou umístěny v části obce Hodkov (zvonička, kostel 

svatého Václava, hradiště a zámek), Lipina (kaple) a Ostrov (zámeček Ostrov). 

Nezapsanými stavbami jsou křížky a pomníky v krajině a zástavbě. 
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Vývoj širšího zájmového území lze dokumentovat na leteckých snímcích: 

2003: 

 

2012 

 

současný 
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C.1.4. Území hustě zalidněná 

Statistické údaje o záměrem potencionálně dotčené obcí: 

Název: Zbraslavice   

ZUJ: 534617 Pošta: ano 

Statut: obec Škola: ano 

Počet částí: 13 Zdravotnické zařízení: ano 

Katastrální výměra: 3808 ha Policie: ano 

Počet obyvatel: 1373 Kanalizace (ČOV): ano 

Z toho v produkt. věku: 901 Vodovod: ano 

Průměrný věk: 44,1 Plynofikace ne 

*) stav k 31. 12. 2018 

Vývoj počtu obyvatel (Český statistický úřad): 

 

 Skokové změny dány změnou správního území obce. 

Demografické údaje: 

 rozloha km2 počet obyvatel k 1. 1. 2019 hustota zalidnění - počet 

obyvatel na 1 km2 

ČR 78 866 10 649 800 135,04 

Středočeský kraj 10 929 1 369 332 125,29 

Okres Kutná Hora 916,93 75 370 82,20 

obec Zbraslavice 38,08 1 373 36,06 

 

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

poměry v dotčeném území 

Staré ekologické zátěže 

V místě záměru ani v jeho blízkém okolí se nenacházejí staré ekologické zátěže. Nejbližší 

evidovanou lokalitou tohoto typu dle SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst) je skládka 

Zbraslavice, situovaná v prostoru mezi Spáleným rybníkem a lokalitou U Šárů při pravém břehu 
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Hodkovského potoka, ve vzdálenosti cca 1,1 km severním směrem vzdušnou čarou od místa 

záměru. Lokalita nebyla dosud hodnocena, nejsou známy jakékoliv bližší informace k rozsahu a 
druhu kontaminace a z nich plynoucího ohrožení pro životní prostředí. 

Extrémní poměry se v zájmovém území nevyskytují. Nejedná se o území zatěžované nad 
míru únosného zatížení. 
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C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, 

které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

C.2.1. Ovzduší  

Klima 

Dotčené území se nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT7 (dle Quitta, 1971). Pro 

oblast je charakteristické normálně dlouhé, mírné, mírně suché léto, krátké přechodné období, 

mírné jaro a mírně teplý podzim. Zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá, 

s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Podrobnější charakteristiky klimatické oblasti MT7 jsou uvedeny v následující tabulce:  

Klimatická charakteristika oblasti MT7 

Počet letních dnů 30-40 

Počet dnů s průměrnou teplotou nad 100 C       140-160 

Počet mrazivých dnů 110-130 

Počet ledových dnů 30-50 

Průměrná teplota v lednu -2 až -3 

Průměrná teplota v červenci 17-18 

Průměrná teplota v dubnu 6-7 

Průměrná teplota v říjnu 7-8 

Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm 100-120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 400-450 

Srážkový úhrn v zimním období 250 – 300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60-80 

Počet dnů zamračených 120 – 150 

Počet dnů jasných 40 – 50 

 

Kvalita ovzduší 

Záměru nejbližší stanice měření kvality ovzduší se nachází v Kutné Hoře (vzdálenost od 

místa záměru cca 17 km vzdušnou čarou) a v Kolíně (vzdálenost od místa záměru cca 23 km 

vzdušnou čarou). Provozovatelem stanice v Kutné Hoře je ČHMÚ – pobočka Hradec Králové. Na 

stanici je instalován automatický měřicí program, zaznamenávají se tyto veličiny: NO, NO2, NOx, 

PM2,5 a PM10. Stanici v Kolíně provozuje Zdravotní ústav v Ústí nad Labem, je používán 

automatizovaný i manuální měřící program. Na stanici se měří PM1, PM2,5, PM10, PAHs a obsah 

těžkých kovů (Cr, Mn, Ni, As, Cd a Pb) v PM10.   

Podle imisních map pětiletých průměrů 2013-2017 zveřejněných na stránkách ČHMÚ leží 

sledované území v ploše s následujícími hodnotami koncentrací: 
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Znečišťující látka – doba průměrování g/m3 ng/m3 

NO2 - roční průměrná koncentrace 8,9 - 

PM10 - roční průměrná koncentrace  19,2 - 

benzen - roční průměrná koncentrace 0,8 - 

PM10 - 36. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace  

v kalendářním roce  

31,7 - 

SO2 - 4. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace  

v kalendářním roce 

11,7 - 

PM2,5 - roční průměrná koncentrace 14,6 - 

benzo(a)pyren - roční průměr  - 0,9 

Pb - roční průměr  - 4,1 

As – roční průměr - 1,5 

Ni – roční průměr - 0,7 

Cd – roční průměr - 0,5 

 

Dále jsou uvedeny imisní mapky pětiletých průměrných koncentrací znečišťujících látek, 

které mají stanoven imisní limit pro ochranu zdraví, za roky 2013-2017: 

 

  

 

PM10 - roční průměr (µg/m3) PM10 36. - nejvyšší 24hod. koncentrace (µg/m3) 
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PM2,5 - roční průměr (µg/m3) SO2 - 4. nejvyšší 24hod. koncentrace (µg/m3) 

  

NO2 - roční průměr (µg/m3) benzen - roční průměr (µg/m3) 

 

 

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

  místo záměru 
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C.2.2. Voda  

Dotčené území náleží do povodí Labe, dílčího povodí Dolní Vltava (ID: DVL), do povodí 

3. řádu Sázava po Želivku (č.h.p. 1-09-01) a povodí 4. řádu Hodkovský potok (č.h.p. 1-09-01-

1370-0-00).  

Z hlediska hydrogeologického zájmové území náleží do hydrogeologického rajonu 

Krystalinikum v povodí Sázavy.  

Základní charakteristiky jsou uvedeny v následující tabulce: 

Název hydrogeologického rajonu Krystalinikum v povodí Sázavy 

ID hydrogeologického rajonu 6520 

Povodí Labe 

Pozice základní vrstva 

Kolektor nevymezený 

Litologie převážně metamorfity 

Hladina volná 

Typ propustnosti puklinová 

Transmisivita nízká 

Mineralizace ˂ 0,3 g/l 

Chemický typ Ca-Na-HCO3 

Místo záměru se nachází v ochranném pásmu 2b vodního zdroje Zbraslavice Pančava 

studny. Ochranné pásmo podzemního vodního zdroje bylo vyhlášeno rozhodnutím bývalého ONV 

Kutná Hora č.j. VLHZ/472/86 ze dne 16. 6. 1986 (aktualizace ochranného pásma v evidenci byla 

provedena 4. 10. 2017). Výměra OPVZ činí 782,4 ha. PHO 1. stupně Zbraslavice Pančava vrtaná 

studna (6 zdrojů) se nachází ve vzdálenosti cca 1,0 až 1,2 km vzdušnou čarou severozápadním 

směrem od místa záměru. 

Nejbližší PHO 1. stupně jsou situována jihovýchodně od obce, ve vzdálenosti cca 380 až 

540 m od místa záměru. Jedná se o Zbraslavice starý zdroj pramenní vodojem a Zbraslavice starý 

zdroj studny S1, S2 (obě vyhlášena OkÚ Kutná Hora, ŽP/1115/4271/95/Mu ze dne 16. 10. 1996). 
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 ochranná pásma vodních zdrojů 

Širší zájmové území nespadá pod území chráněná pro akumulaci vod (chráněné oblasti 

přirozené akumulace vod dle § 28 zákona č. 254/2001 Sb.) 

Všechny povrchové vody na území České republiky jsou podle § 10 odst. 1 Nařízení vlády 

č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních 

vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o 

citlivých oblastech, vymezeny ve vztahu k možnému ohrožení jakosti vod z důvodu vysoké 

koncentrace živin jako citlivé oblasti podle § 32 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon). 

 

C.2.3. Půda  

Oblast spadá do klimatického regionu 7, který je z klimatických regionů plošně 

nejrozšířenější a zahrnuje všechny vyšší polohy pahorkatin.  Průměrná roční teplota se pohybuje 

v rozmezí 6-7°C, průměrný roční úhrn srážek od 650 do 750 m. 

Zemědělské půdy situované nejblíže území záměru jsou zařazeny do hlavní půdní 

jednotky 50. Jedná se o půdy s převážně mírnou sklonitostí (3-7°), hluboké až středně hluboké, 

z hlediska genetického půdního typu oglejené a glejové kambizemě, případně modální, kambické 
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a dystrické pseudogleje. Skeletovitost slabá, různou skeletovitostí, s nižší střední rychlostí 

infiltrace, s velmi nízkou produkční schopností, výrazně ohrožené acidifikací.  

Pozemky v místě záměru nejsou součástí zemědělského půdního fondu ani pozemků 

sloužících funkci lesa. 

Zbraslavice k 31. 12. 2018 v ha 

Celková výměra 3 810,98 

Zemědělská půda 1 690,56 

Orná půda 1 063,48 

Chmelnice - 

Vinice - 

Zahrada 55,73 

Ovocný sad 22,73 

Trvalý travní porost 548,62 

Nezemědělská půda 2 120,42 

Lesní pozemek 1 704,48 

Vodní plocha 56,86 

Zastavěná plocha a nádvoří 46,86 

Ostatní plocha 312,21 

 

C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Geomorfologie 

Geomorfologické zařazení dotčeného území je patrné z následující tabulky: 

Systém Hercynský 

Subsystém Hercynská pohoří 

Provincie Česká vysočina 

Soustava Česko-moravská soustava 

Podsoustava Českomoravská vrchovina 

Celek           Hornosázavská pahorkatina 

Podcelek           Světelská pahorkatina 

Okrsek  Třebětínská pahorkatina 

Třebětínská pahorkatina (IIC-IIB-b) tvoří východní část Světelské pahorkatiny. Jedná se o 

členitou pahorkatinu svažující se od severu k jihu. Nejvyšším bodem je Žebrákovský kopec 

nadmořskou výškou 601 m. Povrch pahorkatiny je rozčleněn hluboko zaříznutými údolími 

pravostranných přítoků Sázavy. Území je středně zalesněné smíšenými listnatými lesy a 

smrkovými porosty s příměsí borovice a místy modřínu. 

Geologický podklad území je tvořen horninami neoproterozoika, kambria, zastoupeny 

jsou dvojslídný migmatit až ortorula.  
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Radonové riziko 

 
(Zdroj: https://mapy.geology.cz/radon/) 
 

 Rn index 1 : 50 000 

 
střední 

  
nízký 

 

C.2.5. Fauna a flóra 

Z hlediska biogeografického členění (Culek 1996) je zájmové území zařazeno do 

Havlíčkobrodského bioregionu, který zabírá geomorfologický celek Hornosázavská pahorkatina 

(kromě jeho severních a jihozápadních okrajů). Bioregion se rozkládá na ploše 1500 km2 a tvoří 

jej zdvižená pahorkatina na rulách, u okrajů členěná nehlubokými zaříznutými údolími. Převažuje 

biota 4. bukového vegetačního stupně, na okrajích přecházející do 3. a 5. stupně. Potenciální 

vegetaci představují bikové bučiny s ostrůvky květnatých bučin, v nižších polohách pak acidofilní 

doubravy. Bikové bučiny se vyznačují jednoduchou vertikální strukturou, tvoří je pouze stromové 

a bylinné patro. Keřové patro vzniká pouze zmlazením buku a mechové patro je potlačeno silnou 

vrstvou opadaného bukového listí, které podléhá pomalému rozkladu.  

Při vodních tocích jsou lužní porosty, zastoupené asociacemi Stellario nemorum-Alnetum 

glutinosae a Carici remotae-Fraxinetum excelsioris. Primární bezlesí téměř zcela chybí. 

Polopřirozená náhradní vegetace je tvořena vlhkými loukami (svaz Calthion palustris), 

přecházejícími do rašelinných luk (svaz Caricion canescenti-nigrae). Suché partie bezlesí tvoří 

vegetace svazu Violion caninae, v lemových formacích svazu Trifolion medii.   

Květena oblasti je z důvodu převahy nevápenných hornin velmi jednotvárná, tvořená 

převážně mezofilními středoevropskými lesními druhy.   



 C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 

 38 

Převážně ochuzená podhorská lesní fauna hercynského rázu je zastoupená běžnými druhy. 

Tekoucí vody náleží ke pstruhovému pásmu, Sázava v současné době díky znečištění do 

parmového pásma (dříve lipanové).  

Místo záměru, které je součástí dlouhodobě využívaných ploch k průmyslovým účelům 

(garáže, sklady), je zcela pozměněno. Plochy jsou zpevněné, s minimálním výskytem vegetace na 

okrajích. Výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin je prakticky zcela vyloučen.  

Koeficient ekologické stability - obec Zbraslavice 1,7 (2018) - Český statistický úřad. 

0 - 0,10 území s maximálním narušením přírodních struktur 

0,11 - 0,30 území se zřetelným narušením přírodních struktur 

0,31 - 1,00 území intenzivně využívané 

1,01 - 3,00 území se vcelku vyváženou krajinou 

3,00 < území s přírodní nebo přírodě blízkou krajinou 

 

C.2.6. Krajina 

Charakter krajiny a dosavadní využití dotčeného území 

Zbraslavice se nacházejí v oblasti krajinného rázu Janovicko. Charakteristika širšího okolí 

záměru z hlediska krajinných typů a krajinářské hodnoty je patrná z následující mapy: 

 

Legenda: 

 Oblasti krajinářského rázu 

 C+ krajina relativně přírodní, krajinářská hodnota zvýšená 

 A+ krajina přeměněná, krajinářská hodnota zvýšená 



 C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 

 39 

Současný stav krajiny je určen vysokým stupněm intenzity zemědělské výroby. Nelesní 

plochy jsou využívány přednostně jako orná půda, podíl travních porostů je velmi nízký. Osu 

území tvoří řeka Sázava a její přítoky. Po celém území jsou rozptýleny středně velké a drobné 

rybníky, vybudované na rozvodních plošinách často ve skupinách. Lesy pokrývají cca 27 % 

plochy a jsou tvořeny téměř výhradně kulturními smrčinami, v nižších polohách s příměsí 

borovice.  

Záměr je situován do jižní části území obce Zbraslavice, do průmyslového areálu, který je 

tvořen několika rekonstruovanými objekty bývalého zemědělského  areálu - garáží a skladů.  

 

Průmyslový areál je dle stávajícího územního plánu obce Zbraslavice (schválen dne 28. 

11. 1997 usnesením zastupitelstva bod č. 1) zahrnut do plochy výrobní a průmyslové. Areál je ze 

severozápadní a severní strany obklopen plochami venkovského bydlení, které se střídají 

s drobnými plochami zeleně (zahrádky) a plochami pro komerční využití. Z jihozápadní, jižní a 

jihovýchodní strany na areál navazují pozemky charakteru ostatní plochy (garáže) místy porostlé 

rozptýlenou mimolesní zelení, které přecházejí do zemědělsky využívaných ploch (trvalé travní 

porosty, orná půda). 
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Legenda:  

 
plocha výrobní a průmyslová 

 
plocha bydlení – venkovského charakteru 

 
plocha občanského vybavení – komerční zařízení 

 
plocha zeleně soukromá a vyhrazená 

 
plocha smíšená nezastavěného území I. 

Ve vzdálenosti cca 1,1 km severovýchodně od areálu záměru letiště Zbraslavice 
(Aeroklub Zbraslavice z.s.) - Dráha:15/33 (154°/334°), 780 x 150 m; tráva. 

 

Významné krajinné prvky 

Významný krajinný prvek (VKP) - dle § 3 odst. 1) písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. 

o ochraně přírody a krajiny v platném znění je VKP definován jako ekologicky 

a geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo 

přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní 

toky, rybníky, jezera, údolní nivy (tzv. VKP „ze zákona“). Dále jsou jimi jiné části krajiny, které 

zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, 

stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé a 

přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy, mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních 

útvarů včetně historických zahrad a parků (tzv. registrované VKP). 

Území záměru je situováno mimo významné krajinné prvky dle zákona č. 114/1992 Sb., i 

mimo VKP registrované. Nejbližší VKP dle zákona č. 114/1992 Sb. se nachází ve vzdálenosti cca 

170 m severozápadním směrem (rybník Pekárek).   
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C.2.7. Hmotný majetek 

Záměrem je dotčen pouze majetek vlastníka předmětného areálu. 

 

C.2.8. Ostatní charakteristiky životního prostředí  

Hluk 

Širší zájmové území je ovlivňováno především dopravou na silnici II/335 a 

průmyslovými provozy - vlastní areál záměru a okolní provozy. 

Doprava 

Areál, kde má být záměr umístěn je komunikačně napojen na silnici II/33. Údaje o 

frekvenci dopravy na této komunikaci jsou uvedeny v kapitole B.II.5 oznámení.  
 

Územní plánování 

 Podle Vyjádření k záměru (Městský úřad Kutná Hora, Odbor regionálního rozvoje a 

územního plánování, MKH/054597/2019 ze dne 24. 6. 2019) záměr není v rozporu s platnou 

územně plánovací dokumentací obce Zbraslavice. 
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D.  ÚDAJE  O  MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  

VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  A  NA  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 

D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z 

hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

Nejbližší obytné objekty k záměru jsou uvedeny na následující situaci: 

 
 

Rozboru očekávané situace z hlediska vlivů na obyvatelstvo jsou věnovány následující 

odstavce. 

Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní 

prostředí. Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit v poklesu 

odolnosti organismu. 

Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému 

životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj antropogenních 

aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví. 

Hodnocení rizika se zabývá identifikací rizika, kvalitativní i kvantitativní charakterizací 

rizika, tj. komparací rizika. Hodnocení rizika je jedním ze základních vstupů do procesu řízení 

rizika, jehož cílem je navržení a přijetí takových opatření a přístupů, která by snížila rizika na 

únosnou míru, respektive je udržela na únosné míře. 

 Mezi zdravotní problematiku záměru (kterou je účelné v rámci posuzovaného záměru 

posoudit), včetně dopravy spojené s realizací, je možno zahrnout: 

 pracovní prostředí 

 ovzduší 

 hluk 

 vibrace 

 

 životní prostředí 
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 znečištění ovzduší 

 tuhými znečišťujícími látkami  

 plynnými emisemi 

 hluková zátěž 

 práce s rizikovými látkami 

 znečištění vody a půdy 

 havarijní stavy 

Vlastní realizace záměru není příliš náročná. 

Pracovní prostředí není předmětem posuzování dle 100/2001 Sb. Zpracovatel oznámení 

doporučuje při provozu dle záměru provést měření pracovního prostředí v rozsahu dle požadavku 

příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. 

 

Životní prostředí 

Ovzduší  

Emise znečišťujících látek - realizací záměru nedochází k významným změnám emisí do 

ovzduší, jak je dokumentováno v oznámení kap. B.III.1. 

Dle přílohy 15 k vyhlášce 415/2012 Sb. se při hodnocení stávající úrovně znečištění 

vychází z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km. Tyto mapy obsahují v každém 

čtverci hodnotu klouzavého průměru koncentrace za předchozích kalendářních 5 let. Mapy 

zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí na internetových stránkách (prostřednictvím ČHMÚ). 

Stávající úroveň kvality ovzduší v okolí záměru v příslušném čtverci 1 x 1 km je dokumentována 

v kapitole C.2.1. Je zřejmé, že z hlediska sledovaných znečišťujících látek nejsou v zájmovém 

území záměru překračovány platné imisní limity dle zák. 201/2012 Sb. (příloha č. 1). 

Pro posuzovaný záměr nebyla zpracována rozptylová studie (emisní významnost malá, 

teoretické emise fugitivní). Není reálný předpoklad, že provozem dle záměru se změní kvalita 

ovzduší v okolí záměru. 

Emise TOC nelze porovnávat s kvalitou ovzduší v okolí - pro tuto znečišťující látku 

nejsou stanoveny imisní limity, není obecně měřena na měřících stanicích kvality ovzduší a není 

zveřejňována imisní úroveň. 

Charakter emitovaných organických látek z provozu dle záměru a jejich teoretická výše 

vylučují obtěžování okolí pachovými látkami. 

 

Hluk 

Při vlastním provozu je nutno dodržet platné hygienické limity ze stacionárních zdrojů. Při 

provozu dle záměru není reálný předpoklad překračování platných hygienických limitů. 

Blíže kapitola D.1.3 oznámení. 

 

Hodnocení vlivu záměru na zdraví obyvatel 

Jak je již dříve v oznámení uvedeno emise z provozu dle záměru jsou nevýznamné a 

nemohou ovlivnit kvalitu ovzduší v okolí záměru. 

Při provozu dle záměru budou dodržování platné hygienické limity hluku. 
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Na základě uvedeného nepřepokládáme nepříznivé zdravotní účinky z provozu dle 

záměru.  

 

Sociální a ekonomické důsledky 

Zařízení dle záměru je situováno ve stávajícím areálu, kde je dalšími firmami provozována 

obdobná činnost.  

Realizací záměru se předpokládá vznik nových pracovních míst - celkem 5 pracovníků. 

Na základě známých skutečností nelze předpokládat významné negativní sociální a 

ekonomické důsledky záměru. 

 

D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima 

D.1.2.1. Vlivy na ovzduší 

Emise znečišťujících látek - realizací záměru nedochází k významným změnám emisí do 

ovzduší, jak je dokumentováno v oznámení kap. B.III.1. 

Dle přílohy 15 k vyhlášce 415/2012 Sb. se při hodnocení stávající úrovně znečištění 

vychází z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km. Tyto mapy obsahují v každém 

čtverci hodnotu klouzavého průměru koncentrace za předchozích kalendářních 5 let. Mapy 

zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí na internetových stránkách (prostřednictvím ČHMÚ). 

Stávající úroveň kvality ovzduší v okolí záměru v příslušném čtverci 1 x 1 km je dokumentována 

v kapitole C.2.1. Je zřejmé, že z hlediska sledovaných znečišťujících látek nejsou v zájmovém 

území záměru překračovány platné imisní limity dle zák. 201/2012 Sb. (příloha č. 1). 

Pro posuzovaný záměr nebyla zpracována rozptylová studie (emisní významnost malá, 

teoretické emise fugitivní). Není reálný předpoklad, že provozem dle záměru se změní kvalita 

ovzduší v okolí záměru. 

Emise TOC nelze porovnávat s kvalitou ovzduší v okolí - pro tuto znečišťující látku 

nejsou stanoveny imisní limity, není obecně měřena na měřících stanicích kvality ovzduší a není 

zveřejňována imisní úroveň. 

Charakter emitovaných organických látek z provozu dle záměru a jejich teoretická výše 

vylučují obtěžování okolí pachovými látkami. 

Vliv záměru na kvalitu ovzduší nevýznamný, akceptovatelný, dlouhodobý. 

 

D.1.2.2. Vlivy na klima 

Posuzovaný záměr se nachází v jihovýchodní části Zbraslavic, v areálu kde je dalšími 

firmami provozována obdobná činnost.   

Podle klimatologické regionalizace Quitta se hodnocená oblast nachází v mírně teplé 

oblasti MT 7. 

Strategické dokumenty, zaměřené na problematiku změny klimatu, lze rozdělit do dvou 

oblastí. Strategie ochrany klimatu (mitigační strategie) si kladou za cíl zmírnění příčin zesilování 

přirozeného skleníkového efektu atmosféry, a to především snižováním emisí skleníkových plynů. 

Současně je však nutno se nadcházejícím dopadům změny klimatu postupně přizpůsobovat, k 

tomuto účelu směřují strategie adaptační.  
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Změna klimatu je jednou z prioritních oblastí politiky EU. Problematika mitigace je řešena 

v klimaticko-energetickém balíčku, problematika adaptace pak v rámci Strategii EU pro 

přizpůsobení se změně klimatu. Strategické dokumenty na národní úrovni jsou uvedeny v 

následujícím přehledu.  

a) Mitigační strategie 

Strategie ochrany klimatu ČR je prezentována aktuálně platnou Politikou ochrany klimatu 

v České republice, schválenou usnesením vlády č. 207 ze dne 22. 3. 2017, která nahradila Národní 

program na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice z roku 2004. V Politika ochrany 

klimatu v České republice definuje hlavní cíle a opatření v oblasti ochrany klimatu na národní 

úrovni tak, aby zajišťovala splnění cílů snižování emisí skleníkových plynů v návaznosti na 

povinnosti vyplývající z mezinárodních dohod (Rámcová úmluva OSN o změně klimatu a její 

Kjótský protokol, Pařížská dohoda a závazky vyplývající z legislativy Evropské unie). Tato 

strategie v oblasti ochrany klimatu do roku 2030, s výhledem do roku 2050, by tak měla přispět k 

dlouhodobému přechodu na udržitelné nízko-emisní hospodářství ČR. 

b) Adaptační strategie 

Adaptace na změnu klimatu je na národní úrovni řešena Strategií přizpůsobení se změně 

klimatu v podmínkách ČR, která byla schválena usnesením vlády č. 861 ze dne 26. 10. 2015. Její 

obsah vychází z Bílé knihy Evropské Komise: „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování 

k evropskému akčnímu rámci“ (2009). Cílem Adaptační strategie ČR je zmírnit dopady změny 

klimatu přizpůsobením se této změně v co největší míře, zachovat dobré životní podmínky a 

uchovat a případně vylepšit hospodářský potenciál pro příští generace. Adaptační strategie ČR 

identifikuje prioritní oblasti (sektory), u kterých se předpokládají největší dopady změny klimatu. 

Implementačním dokumentem Adaptační strategie ČR je Národní akční plán adaptace na 

změnu klimatu. Akční plán obsahuje seznam adaptačních opatření a úkolů a též nastavení systému 

vyhodnocování jednotlivých opatření a soustavu indikátorů. Jeho zpracování předcházela 

komplexní studie dopadů, zranitelnosti a rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR. Národní 

akční plán adaptace na změnu klimatu byl schválen usnesením vlády č. 34 ze dne 16. 1. 2017. 

Akční plán je strukturován podle projevů změny klimatu, a to z důvodů významných 

mezisektorových přesahů jednotlivých projevů. Mezi hlavní projevy klimatu byly zahrnuty: 

 Dlouhodobé sucho 

 Povodně a přívalové povodně 

 Zvyšování teplot 

 Extrémní meteorologické jevy 

– Vydatné srážky 

– Extrémně vysoké teploty (vlny veder) 

– Extrémní vítr 

 Přírodní požáry  

Akční plán obsahuje 33 specifických cílů a 1 průřezový cíl věnovaný vzdělání, výchově a 

osvětě. 

Součástí záměru nejsou žádné spalovací zdroje, vyvolaná související doprava je malá. 

Vliv záměru na klima nevýznamný, akceptovatelný, dlouhodobý. 

 

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 

Vlastní provoz dle záměru nebude významným zdrojem hluku. Veškerá technologie je 

umístěna v provozní hale.  
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Útlum hluku vzdáleností ve venkovním prostoru byl v následujícím orientačně počítán dle 

vzorce (Greif-akustika, s.r.o.) s využitím výsledků měření v chráněném venkovním prostoru 

v kap. B.III.4 (Akustika Brod s. r. o. v roce 2017 (Protokol o zkoušce č. Z33-17)). 

Lpi+1 = Lpi + K*log(r1/r2) 

Lpi+1 - hladina hluku ve vzdálenosti r2 

Lpi - hladina hluku ve vzdálenosti r1 

r1 - vzdálenost od zdroje hluku pro Lpi (1 m) 

r2 - vzdálenost počítaného profilu od zdroje hluku  

K - konstanta útlumu 
 

Vzdálenost objektu st. 1226 (ve kterém bude záměr umístěn) od nejbližšího chráněného 

prostoru staveb: 

 m 

RD Zbraslavice č. p. 264 35 

Novostavba RD č. p. 430 50 

V dalším je konzervativně pro daný případ uvažováno, že akustická situace u uvedených 

objektů je ovlivněna emisemi hluku pouze z výrobního objektu st. 1226, kde má být posuzovaný 

záměr umístěn. 

Dále je konzervativně předpokládáno, že realizací záměru dojde k zvýšení emisní 

výdajnosti z výrobního objektu st. 1226 o 50 %. 

Výsledky výpočtů: 

měřící 

místo 

stávající stav - výsledek 

měření 

Výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku A po 

odečtení nejistoty měření (dB) 

den noc 

MM1 RD Zbraslavice č. p. 264 37,5 35,8 

MM2 Novostavba RD č. p. 430 36,7 35,7 

 výpočet odpovídající výdajnost zdroje (dB) 

MM1 RD Zbraslavice č. p. 264 68,4 66,7 

MM2 Novostavba RD č. p. 430 71,6 70,6 

  předpokládaná výdajnost z provozní haly - zvýšení o 50 % 

záměrem (dB) 

MM1 RD Zbraslavice č. p. 264 70,2 68,5 

MM2 Novostavba RD č. p. 430 73,1 72,4 

 výpočet - budoucí stav Předpokládaná ekvivalentní hladina akustického tlaku A (dB) 

po realizaci záměru 

MM1 RD Zbraslavice č. p. 264 39,5 37,6 

MM2 Novostavba RD č. p. 430 39,1 38,4 

Podle uvedeného krajně konzervativního výpočtu dojde k zvýšení akustické zátěže 

v nejbližším chráněném prostoru staveb - nikoliv však nad platné hygienické limity. Vzhledem ke 

konzervativnosti výpočtu lze reálně předpokládat, že výsledná akustická zátěž bude nižší. Změna 

akustické zátěže bude pocitově nepostřehnutelná. 

Dodržení hygienických limitů hluku v nejbližším chráněném prostoru je závaznou 

podmínkou realizace záměru.  
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K ověření výsledků posouzení je doporučeno provést měření celkové akustické zátěže 

v nejbližším chráněném prostoru staveb ve zkušebním provozu v rozsahu dle požadavku 

příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.  

Vliv záměru na akustickou situaci málo významný, akceptovatelný, dlouhodobý - trvalý. 

Další fyzikální a biologické charakteristiky záměru nejsou známy. 

 

D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Realizací záměru nedochází k produkci technologických odpadních vod, nedochází 

k odběru pozemních a povrchových vod v okolí záměru, nejsou vypouštěny odpadní vody do 

povrchových nebo podzemních vod.  

Vliv záměru na vody žádný, dlouhodobý - trvalý. 

 

D.1.5. Vlivy na půdu 

Realizací záměru nedochází k záboru půdy, včetně zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků sloužících funkci lesa.  

Vliv záměru na půdu žádný, dlouhodobý - trvalý. 

 

D.1.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Realizací záměru nedochází k výstavbě nových objektů se zásahem do horninového 

prostředí.  

Vliv záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje žádný, dlouhodobý - trvalý. 

 

D.1.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Záměr není v kontaktu s chráněnými území dle 114/1992 Sb. v platném znění, není 

v sousedství lokalit Natura, není v kontaktu s prvky ÚSES. Záměr nemá přímé zásahy, kterými 

může být ovlivněn případný biotop významných druhů organismů, včetně druhů zvláště 

chráněných. 

Vliv na lokality Natura vyloučen Stanoviskem KÚ Středočeského kraje (v části H 

oznámení). 

Koeficient ekologické stability území se záměrem nemění. 

Vliv záměru žádný, dlouhodobý - trvalý. 

 

D.1.8. Vlivy na krajinu 

Realizací záměru nedochází k výstavbě nových objektů. 

Vliv záměru na krajinu žádný, dlouhodobý - trvalý. 
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D.1.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Realizací záměru je dotčen pouze majetek vlastníka areálu, kde má být záměr umístěn. 

Kulturní památky se v nejbližším okolí záměru nevyskytují. 

Vliv záměru žádný, dlouhodobý - trvalý. 

 

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Posuzovaný záměr ani v kumulaci s ostatními provozy v areálu nemá významný vliv na 

ovzduší a hlukovou situaci vzhledem k zasaženému území a populaci. Z hlediska ostatních složek 

životního prostředí vliv nenastává. 

 

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní 

hranice 

Záměr nemá přeshraniční vlivy.  

 

D.4. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných 

nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to 

vzhledem k záměru možné  

Územně plánovací opatření 

Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací - nejsou zapotřebí žádná 

opatření. 

 

Technická opatření 

Dále jsou uvedena doporučení zpracovatele oznámení, která jsou již presentována 

v předchozím textu: 

I. Opatření pro fázi přípravy záměru:  

Podat žádost o umístění a stavbu zdroje znečišťování ovzduší - Krajský úřad 

Středočeského kraje (vyplývá z platné legislativy). 

II. Opatření pro fázi realizace (výstavby) záměru: 

Podat žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší - Krajský úřad 

Středočeského kraje (vyplývá z platné legislativy).  

Podat žádost o povolení provozu nakládání s odpady - (vyplývá z platné legislativy).  

 

III. Opatření pro fázi provozu záměru: 

Provést měření celkové akustické zátěže z provozovny v nejbližším chráněném prostoru 

staveb ve zkušebním provozu v rozsahu dle požadavku příslušného orgánu ochrany veřejného 

zdraví. 
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Žádná další specifická opatření se nenavrhují mimo těch, která vyplývají z platné 

legislativy a vydaných povolení pro předmětný záměr. 

 

IV. Opatření pro fázi ukončení provozu záměru 

Žádná specifická opatření se nenavrhují. 

 

Popis kompenzací 

Kompenzační opatření se nenavrhují. 

 

D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a 

důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní 

prostředí 

Kompletní podklady použité při zpracování tohoto oznámení jsou uvedeny v části H 

oznámení.  

Hodnocení bylo provedeno na základě podkladů získaných od oznamovatele, projektanta, 

poznatků o daném regionu získaných z různých zdrojů a vlastních podkladů zpracovatele 

oznámení. 

Prognózy byly prováděny na základě technických propočtů v některých případech 

na základě odborných odhadů.  

K hodnocení byly použity současně platné legislativní předpisy. 

 

D.6. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve 

znalostech), které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních nejistot 

z nich plynoucích 

Oznámení bylo zpracováno na základě stávající projektové přípravy záměru, konzultací s  

investorem, projektantem, odborných firem a dalších podkladů včetně osobních zkušeností. 

Vlastní technologie dle záměru je dostatečně známa. Ve vlastním řešení se mohou objevit dílčí 

nevýznamné změny, které však zásadně nemohou ovlivnit celkovou koncepci záměru a 

vyhodnocené vlivy na životní prostředí. 
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E.  POROVNÁNÍ  VARIANT  ŘEŠENÍ  ZÁMĚRU (POKUD BYLY 

PŘEDLOŽENY) 

Záměr je předložen jednovariantě. 
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F.  DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE 

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 

Na konci oznámení jsou uvedeny tyto přílohy: 

 

- Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 

dokumentace (MěÚ Kutná Hora) 

- Stanovisko orgánu ochrany přírody, podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 

zákona č. 218/2004 Sb. (Krajský úřad Středočeského kraje) 

 

Další přílohy oznámení jsou uvedeny v části H oznámení. 
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G.  VŠEOBECNĚ  SROZUMITELNÉ  SHRNUTÍ  NETECHNICKÉHO  

CHARAKTERU 

Ve stávajícím průmyslovém areálu ve Zbraslavicích tvořeného objekty st. p. 1225 a 1226 

na pozemku p. č. 2676 jsou v současnosti provozovány obdobné provozy firem JPS Plastic, s.r.o. 

a Genito s.r.o. na zpracování odpadních plastů - tyto firmy jsou vzájemně vlastnicky i výrobně 

propojené, posuzovaný záměr firmy p. Jiřího Procházky lze považovat za změnu stávajícího 

provozu (ve smyslu Vyjádření k záměru, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního 

prostředí a zemědělství, č. j. 049975/2019/KUSK ze dne 10. 4. 2019). 

Stávající provozy a záměr fm. Jiří Procházka:  

 kapacita zpracování odpadního plastu v t/rok oznámení dle 100/2001 Sb. 

podle EIA podle odborného posudku*  

JPS Plastic, s.r.o. 720 700 září 2014 OV1148 

Genito s.r.o. 1752 1188 červen 2015 OV1161 

celkem 2472 1888  

záměr 910 910 
posuzován předkládaným 

oznámením 

celkem se záměrem 3382   

* - odborný posudek dle 201/2012 Sb. Zpracování odpadních plastů Zbraslavice, Jiří 

Procházka, IČ 62952048 (Ing. Zbyněk Krayzel) 

Záměr je umístěn v objektu st. p. 1226. Stávající firmy v areálu - JPS Plastic, s.r.o. a 

Genito s.r.o. jsou v areálu v pronájmu. Stejně bude řešeno i v případě firmy Jiří Procházka. 

Součástí záměru není zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků sloužících funkci 

lesa.  

Vstupní surovinou jsou odpadní plasty – LPDE, HPDE a LLDPE fólie, dále pak v malém 

množství aditiva, barviva a stabilizátory. Recyklace bude realizována dle barevných odstínů 

odpadních plastů (bílá, černá..).  

Záměr nemá nároky na novou dopravní infrastrukturu. 

Vstupní 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). 

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) v pracovní dny (250 dnů/rok).  

Stávající stav frekvence dopravy nákladními auty za předpokladu průměrného nákladu 5 t: 

 přepravované množství t/rok počet nákladů za rok počet jízd za den 

návoz materiálu 2472 494,4 3,96 

odvoz výrobků  2472 494,4 3,96 

celkem    7,91 

nezapočítané 5 %   0,40 

celkem   8,31 

zaokrouhleno   10 

Budoucí stav dle záměru: 
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 přepravované množství t/rok počet nákladů za rok počet jízd za den 

návoz materiálu 3382 676,4 5,41 

odvoz výrobků  3382 676,4 5,41 

celkem    10,82 

nezapočítané 5 %   0,54 

celkem   11,36 

zaokrouhleno   12 

Za předpokladu jízd NA pouze jedním směrem - ovlivnění frekvence dopravy: 

komunikace sčítání dopravy 2016 nárůst - pracovní dny 2019* nárůst záměrem celkem 

počet jízd za den (pracovní dny) 

II/335 92 94 2 96 

* Prognóza intenzit automobilové dopravy. (III. vydání) TP 225. EDIP s.r.o., 2018 

Dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. je záměr vyjmenovaným stacionárním zdrojem 

znečišťování ovzduší - 6.5 – Výroba a zpracování ostatních syntetických polymerů a výroba 

kompozitů vyjmenovaných jinde.  

Technologie dle záměru nemá přímé výduchy do ovzduší, pro zpracovávané typy plastů 

nemá legislativou stanoven emisní limit a ani emisní limity nejsou navrženy odborným posudkem 

dle 201/2012 Sb. 

Stávající provozovny v areálu, které provádějí obdobnou činnost - JPS Plastic, s.r.o. a 

Genito s.r.o. - podávají hlášení ISPOP (ovzduší) - bez vyčíslení emisí. 

V odborném posudku dle 201/2012 Sb. (Ing. Zbyněk Krayzel) jsou vyčísleny teoretické 

emise z provozu dle záměru s použitím výsledků měření emisí v obdobných provozech na 

výduších od extrudérů na výrobu PE trubek: 

Pro výpočet emisí TOC z vyfukování PE fólií byla použita hodnota měrné výrobní emise a 

maximální kapacitu zpracování plastů ve vyfukovacích strojích, tedy: 

4,67 g TOC/tunu PE drti x (178,2 + 288) t = 4,67 x 466,2 = 2 177,2 g, tedy 2,18 kg 

TOC/rok 

Pokud by se použila pro výpočet hodnota měrné výrobní emise z jiného provozu - 

z měření emisí na odtazích z haly lisovny plastů, bude celková emise TOC ze zdroje: 

1,7 x 466,2 = 792,54 g, tedy 0,793 kg TOC/rok. 

Skutečná emise se bude pohybovat mezi těmito hodnotami. 

V uvedené provozovně jsou již stroje na zpracování odpadních plastů provozovány, i když 

jinými subjekty. Provozovatelé zdrojů zpracování plastů nemají za povinnost vyčíslovat emise ze 

zdroje. Emise byly prognózovány v odborných posudcích, předkládaných s žádostmi o povolení 

provozu. Při použití maximální kapacity obou zdrojů (720 + 1752 dle EIA) je maximální stávající 

emise TOC ze zdrojů 4,2 - 11,5 kg/rok. 

Emise TZL při pomaloběžném mletí téměř nevznikají, navíc od mlýna není vyveden 

výduch do ovzduší. Celkové emise TZL z drcení – mletí odhad je v řádech jednotek kg ročně, 

unikat budou přes pracovní prostředí. 

Uvedené teoretické emise jsou všechny fugitivní, nízké a nemohou mít významný vliv na 

kvalitu ovzduší. 

Rozptylová studie není zpracována s ohledem na významnost zdroje a skutečnost, že veškeré 

emise znečišťujících látek ze záměru jsou teoretické a fugitivní.  
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Návrh provozního řádu dle 201/2012 Sb. zpracován. 

Při provozu dle záměru nevznikají žádné technologické odpadní vody. 

Nakládání s dešťovými vodami beze změny. 

Vlastní provoz dle záměru nebude významným zdrojem hluku. Veškerá technologie je 

umístěna v provozní hale.  

Výsledky výpočtů (podrobněji v kapitole D.1.3 oznámení): 

měřící 

místo 

stávající stav - výsledek 

měření 

Výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku A po 

odečtení nejistoty měření (dB) - stávající  

den noc 

MM1 RD Zbraslavice č. p. 264 37,5 35,8 

MM2 Novostavba RD č. p. 430 36,7 35,7 

 výpočet - budoucí stav Předpokládaná ekvivalentní hladina akustického tlaku A (dB) 

po realizaci záměru 

MM1 RD Zbraslavice č. p. 264 39,5 37,6 

MM2 Novostavba RD č. p. 430 39,1 38,4 

Podle uvedeného krajně konzervativního výpočtu dojde k zvýšení akustické zátěže 

v nejbližším chráněném prostoru staveb - nikoliv však nad platné hygienické limity. 

K ověření výsledků posouzení je doporučeno provést měření celkové akustické zátěže 

v nejbližším chráněném prostoru staveb ve zkušebním provozu v rozsahu dle požadavku 

příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.  

Záměr nevyžaduje realizaci nových stavebních objektů. Celý areál je oplocen plným 

plotem. 

Záměr nemá významný vliv ani ostatní složky životního prostředí a významně se 

neuplatňují ani synergické vlivy. 

Z hlediska komplexního hodnocení vlivů na životní prostředí došel zpracovatel oznámení 

k závěru, že záměr je v souladu s platnou legislativou, vlivy na životní prostředí jsou 

minimalizovány a záměr je bez podstatných problémů realizovatelný - při akceptování 

navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na 

životní prostředí a veřejné zdraví. 
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H.  PŘÍLOHA 

Na následujících stránkách oznámení jsou uvedeny tyto přílohy: 

- Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně 

plánovací dokumentace: Městský úřad Kutná Hora, Odbor regionálního rozvoje a 

územního plánování, MKH/054597/2019 ze dne 24. 6. 2019 

- Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního 

prostředí a zemědělství, stanovisko Natura č. j. 070960/2019/KUSK ze dne 26. 6. 

2019 

 

 

 Dále jsou uvedeny následující přílohy: 

 

1. Situace 

2. Vyjádření k záměru „Pořízení linky na materiálové využití odpadů z plastů pro FO Jiřího 

Procházku“ v k.ú. Zbraslavice, z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů - Krajský úřad Středočeského kraje 

3. Fotodokumentace 

4. Podklady 
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Datum zpracování oznámení: 26. 6. 2019 

 

 

Zpracovatel oznámení:  

Ing. Josef Tomášek, CSc. - držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 Sb. - osvědčení č. j. 

69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 1993 s posledním prodloužením 

autorizace na 5 let pod č.j. 37351/ENV/16 ze dne 28. 6. 2016 

 

Středisko odpadů Mníšek s.r.o. 

  Pražská 900 

  252 10 Mníšek pod Brdy 

 IČO: 46349316 

 DIČ: CZ46349316 

 tel.:  318 591 770-71 

  603 525 045 

 fax:  318 591 772 

 e-mail: som@sommnisek.cz 

 

 

Spolupracovali: 

Ing. Ivana Lundáková, Středisko odpadů Mníšek s.r.o. (držitelka autorizace dle § 19 zákona č. 

100/01 Sb. - osvědčení č. j. 7232/876/OPVŽP/99 ze dne 15. 9. 1999 s posledním 

prodloužením autorizace na 5 let pod č. j. 34079/ENV/16 ze dne 15. 6. 2016) 

Ing. Jana Michálková, Středisko odpadů Mníšek s.r.o. (držitelka autorizace dle § 19 zákona č. 

100/01 Sb. - osvědčení č. j. MZP/2018/740/8499 ze dne 13. 12. 2018) 

Mgr. Barbora Černá,  JPS PLASTIC s. r. o. 
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letecký snímek areálu 

  

objekt na p.č. 1226 kde má být záměr realizován protější objekt v areálu 

  



 

 

prostor mezi objekty v areálu probíhající přístavba skladu  

  

příklady dosud instalovaných zařízení na zpracování odpadních plastů 

 

 



 

 

Příloha 4 

 

Podklady 

 

1. Oznámení záměru „Zpracování odpadního plastu Zbraslavice“, oznamovatel JPS 

PLASTIC s. r. o., zpracovatel Ing. Jan Dřevíkovský, 10/2014 

2. Závěr zjišťovacího řízení záměru „Zpracování odpadního plastu Zbraslavice“, OV1148, 
MŽP OVSS  I, 26. 11. 2014 

3. Oznámení záměru „Genito s.r.o. - Zpracování odpadního plastu Zbraslavice“, 

oznamovatel  Genito s.r.o., nezpracováno autorizovanou osobou,  8/2015 

4. Závěr zjišťovacího řízení záměru „Genito s.r.o. - Zpracování odpadního plastu 

Zbraslavice“, OV 1161, MŽP OVSS  I, 4. 9. 2015 

5. Odborný posudek dle 201/2012 Sb., Zpracování odpadních plastů Zbraslavice - Jiří 

Procházka, Ing. Zbyněk Krayzel, 2/2019 

6. Provozní řád dle 201/2012 Sb., Zpracování odpadních plastů Zbraslavice - Jiří 

Procházka, Ing. Zbyněk Krayzel, 2/2019 

7. Provozní řád dle zákona o odpadech, Zpracování odpadních plastů Zbraslavice - Jiří 

Procházka,  5/2019 

8. Vyjádření k záměru „Pořízení linky na materiálové využití odpadů z plastů pro FO 

Jiřího Procházku“ v k.ú. Zbraslavice, z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - Krajský úřad Středočeského 

kraje, 10. 4. 2019 

9. Informace a podklady oznamovatele 

10. Internetové stránky - Portál veřejné správy České republiky 

11. Internetové stránky - VÚ TGM - Vodohospodářský informační portál (HEIS) 

12. Internetové stránky obce Zbraslavice 

13. Informační systém EIA 

14. Internetové stránky Krajského úřadu Středočeského kraje 

15. Internetové stránky ČHMÚ - ovzduší 

16. Internetové stránky Ředitelství silnic a dálnic 

17. Vyšší geomorfologické jednotky České republiky, Český úřad zeměměřický a katastrální, 

1996 

18. Internetové stránky - Surovinový informační systém 

19. Internetové stránky České geologické služby 

20. Internetové stránky cenia 

21. Internetové stránky geoportal 

22. Internetové stránky Ministerstva životního prostředí 

23. Internetové stránky Ministerstva zdravotnictví 



 

 

24. Internetové stránky - Informační systém o archeologických datech (ISAD) Národního 

památkového ústavu 

25. Internetové stránky - Ministerstvo kultury - Ústřední seznam kulturních památek ČR 

26. Databáze Střediska odpadů Mníšek s r.o. 

27. Fyzická prohlídka lokality záměru 

28. Legislativní předpisy a normy 

29. Další dostupné podklady a informace obecného i konkrétního rázu 

 


