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Seznam používaných zkratek
AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny

CO

Oxid uhelnatý

BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka

CO2

Oxid uhličitý

BRKO Biologicky rozložitelný komunální odpad

MÚ

Mechanická úpravna

CO

NV

Nařízení vlády

CxHy Uhlovodíky

OO

Ostatní odpad

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav

OP

Ochranné pásmo

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí

OÚ

Obecní úřad

Kysličník uhelnatý

ČOV

Čistírna odpadních vod

OŽPZ Odbor živ. prostředí a zeměděl.

ČR

Česká republika

PD

ČSN

Česká státní norma

PHM Pohonné hmoty

DSP

Dokumentace pro stavební povolení

PO

Ptačí oblast

DUR

Dokumentace pro územní rozhodnutí

POR

Plán odpadového hospodářství

DZS

Dokumentace pro zadání stavby

PHO

protihlukové opatření

ElA

Posouzení vlivů na životní prostředí

RDS

Realizační dokumentace stavby

EU

Evropská unie

SO

Stavební objekt

EVL

Evropsky významná lokalita

SO3

Kysličník siřičitý

HGP

Hydrogeologický průzkum

SOP

Státní ochrana přírody

CHKO Chráněná krajinná oblast

SP

Stavební povolení

CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod

SRN

Německá spolková republika

TKO

Tuhý komunální odpad

IČO

Identifikační číslo organizace

TAP

Tuhé alternativní palivo

k.ú.

Katastrální území

UP

Uzemní plán

KÚ

Krajský úřad

UPD

Územně plánovací dokumentace

LA

Hladina akustického tlaku

UR

Uzemní rozhodnutí

LBC

Lokální biocentrum

USES Uzemní systém ekologické stability

LBK

Lokální biokoridor

VKP

Významný krajinný prvek

MBÚ

Mechanicko biologická úpravna

VEP

Vedlejší energetické produkty

MěÚ

Městský úřad

VZ

Vodní zdroj

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj

Projektová dokumentace

ZCHU Zvlášť chráněné území

MZd

Ministerstvo zdravotnictví

ZZO

Závod na zpracování odpadů

MZe

Ministerstvo zemědělství

ŽP

Životní prostředí

MŽP

Ministerstvo životního prostředí
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Shrnutí dosavadních kroků v rámci uvažovaného záměru
V první polovině roku 2013 byla zpracována dokumentace E.I.A. k záměru:
„Centrum pro komplexní nakládání s odpady Lomnice nad Popelkou“, která byla dne
30.9. 2013 podána na Ministerstvo životního prostředí se žádostí o vydání stanoviska
k záměru. Proces E.I.A. byl převeden dne 17.10. 2013 k přímému zajištění odboru
výkonu státní správy V v Liberci. Dne 24.10. 2013 byla Dokumentace rozeslána
dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění
a vyjádření. Zpracováním posudku byl pověřen Ing. Petr Pozděna. Dokumentace včetně
všech vyjádření došlých k ní byla zpracovateli posudku doručena 31.1. 2014. Dopisem
ze dne 6.3. 2014 obdrželo MŽP dopis zpracovatele posudku s doporučením
k přepracování dokumentace. Tento dopis s požadavky na přepracování a doplnění
dokumentace E.I.A. byl následně dne 18.3. 2014 zaslán zpracovateli dokumentace
E.I.A.
Oznamovatel se obrací na MŽP se žádostí o nové podání dokumentace E.I.A.
z důvodu, že od podání dokumentace do současné doby došlo na základě významných
změn v technologii zařízení ke snížení původně uvedených kapacit. Dále došlo na
základě připomínek zpracovatele posudku k takovým změnám, které vedly k vytvoření
tzv. ekologické varianty a předložená dokumentace a doplňující údaje vytvořené na
základě požadavku zpracovatele posudku již nevychází z aktuálního stavu a předchozí
dokumentace již není platná.
Nyní předkládané zpracování dokumentace E.I.A. s max. kapacitou
zpracovávaných odpadů 40 000 tun odpadů/rok již tedy zohledňuje výše uvedené
skutečnosti a současně reaguje na připomínky zpracovatele posudku předchozí verze
E.I.A. (viz vypořádání níže).

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZPRACOVATELE POSUDKU
PŘEDCHOZÍ VERZE E.I.A.
1.
Upřesnit kapacitu záměru a obsah dokumentace upravit tak, aby odpovídal příloze
č. 4 zákona. Uvést správnou kapacitu záměru (na straně 2 dokumentace je uvedena
kapacita 45 000 t/rok oproti tomu je na straně 7 dokumentace uvedena kapacita 120 000
t/rok). Kapitola B.III.5 Rizika havárií musí být v souladu s požadavky na obsah
dokumentace dle příloha č. 4 zákona.
Vypořádání připomínky:
Záměrem navrhovaných prací je vybudování linky mechanické úpravy odpadů
s redukovaným množstvím oproti původnímu záměru, nyní s roční kapacitou cca 40 000
tun/rok, tj. cca 150 tun/den. Kapitola B.III.5 Rizika havárií byla chybně uvedena, tato
kapitola má dle přílohy č. 4 zákona název: Doplňující údaje, rizika havárií jsou pak
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detailně specifikována v kapitole D.III Charakteristika environmentálních rizik při
možných haváriích a nestandardních stavech.
2.
Popsat a vyhodnotit nový bodový zdroj znečišťování ovzduší, který vznikne
odvětráváním jednotlivých pracovišť na drcení a třídění odpadů v hale.
Vypořádání připomínky:
Nový bodový zdroj znečišťování je detailně popsán a vyhodnocen v rozptylové
studii a dále v kapitolách B.I.1. a D.1.2.

3.
Doplnit odpady vystupující ze zařízení a to včetně vystupujícího alternativního
paliva. Uvést jejich zatřídění dle Katalogu odpadů (podskupina 19 12).
Vypořádání připomínky:
Seznam odpadů vystupujících ze zařízení mechanické úpravny je uveden
v tabulce č. 2 v textu dokumentace.
4.
Doplnit způsob nakládání s podsítnou frakcí i vzhledem k předpokládanému
množství (původně cca 60.000 až 80.000 tun, nyní nově pouze 40 000 tun ročně). Uvést
konkrétní způsob nakládání s podsítnou frakcí na skládce, zda jde skutečně o využívání
nebo o odstraňování. Uvést zařízení (jedno nebo více), na které budou vznikající odpady
předávány a zhodnotit dopravní zátěž okolí.
Vypořádání připomínky:
Úpravou složek komunálního odpadu je třídění, drcení a prosévání. Podsítná
frakce bude bez delšího zdržení v místě mechanické úpravny v Lomnici nad Popelkou
odvážena na 3,4 km vzdálenou lokalitu skládky Košťálov (viz situace trasy na obrázku
níže), kde bude dále využívána na kompostárně k výrobě kompostu s roční kapacitou
29 000 tun zpracovaného odpadu, tj. cca 116 tun/den. Pro kompostování směsného
komunálního odpadu je určena frakce 20-60 mm. Tato bude kompostována
(stabilizována a hygienizována) v zařízení kompostárny. Výstupem kompostovacího
procesu bude rekultivační kompost, který bude zařazen do 2. skupiny, třídy II, případně
třídy III Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 341/2008 Sb. Podsítná frakce nevyužitelná pro
kompostování bude odstraňována ukládáním na skládce Košťálov.
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Obrázek č. 1: Situace trasy z úpravny v Lomnici nad Popelkou ke skládce v Košťálově

5.
Doplnit kapitolu B.I.5 podrobnějším zdůvodněním potřeb záměru. Konkrétně se
zaměřit:
- způsob nakládání s odpadem s odhadem o vývoji množství odpadů a dosažení
plného využití kapacity zařízení, jeho předpokládaných původců odpadů a budoucích
míst využití,
- doplnit koncová zařízení, kde se předpokládá využití nadsítné a podsítné frakce, pro
podsítnou frakci doplnit řešení problematiky zápachu.
Vypořádání připomínky:
Kapitola B.I.5 byla doplněna o výše uvedené připomínky.
Podsítná frakce má biologický charakter a není vhodné její dlouhodobější
skladování ve výrobních prostorech. Z těchto důvodů je odvážená co nejčastěji, např.
denně v odpolední směně na místo k tomu určené – kompostárnu a skládku Košťálov
- a tak je možné každý den ráno začínat s čistým provozem třídění. Maximální
doporučená skladovací kapacita v této části linky je 2 dny. Včasným a pravidelným
odvozem podsítné frakce z prostoru hal mechanické úpravny dojde k eliminaci šíření
zápachu v prostoru úpravny.
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6.
Doplnit způsoby nakládání s výstupy z mechanicko-biologické úpravy odpadů,
které zůstávají nadále odpady.
Vypořádání připomínky:
Tato připomínka je již vypořádána v bodu č. 4. Pouze upřesňujeme, že na lokalitě
Lomnice nad Popelkou bude pouze mechanická úpravna odpadů, biologická úprava
bude probíhat na výše zmíněné lokalitě u skládky v Košťálově.

7.
Doplnit přehled spalovacích zařízení, do kterých budou odpady z posuzovaného
zařízení předávány ke spálení, zhodnotit vliv přepravy těchto odpadů, uvést, zda existuje
alternativní způsob nakládání s těmito odpady. .
Vypořádání připomínky:
Z organizací spolupracujících se společností Marius Pedersen a.s. na projektech
spoluspalování produktu - certifikovaného výrobku lze vyjmenovat Ústav pro výzkum a
využití paliv Praha, Empla Hradec Králové, laboratoře ALS Czech Republic, Ústav
jaderného výzkumu Řež, TZÚS – zkušební ústav lehkého průmyslu České Budějovice,
VVUÚ Ostrava, Technické služby ochrany ovzduší Praha, VUHU Most, Vattenfallm
Metso (Finsko), ČEZ, Dalkia, Veolia, E-ON, aj. Další využití RDF vyplývá ze smluvních
vztahů uzavřených s cementárnami v ČR (Prachovice, Hranice n.M.) nebo zásobování
RDF ve stávajících provozech (např. spol. Vattenfall, aj.). Dále byla prováděna
technologická příprava pro 2. Q roku 2014 – spalovací zkouška č. 1 (teplárna Plzeň) a
spalovací zkouška č. 2 (elektrárna Poříčí). Jiný alternativní způsob nakládání
s certifikovaným výrobkem není uvažován.
8.
Doplnit informaci o platnosti certifikátu, který byl certifikačním orgánem PALIVU CZ
udělen.
Vypořádání připomínky:
Aktuální certifikát je součástí přílohy č. 7.

9.
Doplnit předpokládanou produkci vyrobených TAP při maximální kapacitě linky na
mechanickou úpravu odpadu 120 000 t/rok.

10
Centrum pro komplexní nakládání s odpady – Lomnice nad Popelkou.
Dokumentace záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vypořádání připomínky:
Oproti původnímu plánu je snížena kapacita mechanické úpravny na 40 000 t/rok.
Odpovídající rozložení látkových toků je následující:
Vstupní materiál:
Obsah železných kovů
Rozdělení na vibračním sítě

Tuhý komunální odpad
Průmyslový odpad
nadsítná lehká frakce
podsítná těžká frakce

90%
10%
do 2%
cca 50%
cca 50%

10.
Doplnit informaci o koncové technologii na kterou bude PALIVO CZ dále
předáváno.
Vypořádání připomínky:
Koncové technologie jsou již uvedeny v bodě č. 7.
11.
Při hodnocení záměru upřednostnit jiný způsob nakládání s BRKO, než je
skládkování.
Vypořádání připomínky:
V prvé řadě je uvažováno zpracování podsítné frakce na kompostárně
v Košťálově, pouze nezpracovatelná část bude deponována na skládce Košťálov – viz
detailní popis vypořádání v bodě č. 4.

12.
Podrobněji popsat technologii nakládání s podsítnou frakcí tak, aby bylo zcela
zřejmé, zda se jedná o mechanicko-biologickou či jen mechanickou úpravu odpadu.
Vypořádání připomínky:
V rámci popsaného záměru se jedná pouze o mechanickou úpravu odpadů (viz
detailní popis v kapitole B.I.6). Biologická úprava podsítné frakce bude probíhat na
zařízení kompostárny v Košťálově.
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13.
Vzhledem k charakteru, kapacitě a umístění záměru a k celkové produkci
komunálních odpadů na území Libereckého kraje, zhodnotit plánovaný záměr ve vztahu
k zařízení na energetické využívání komunálních odpadů TERMIZO a.s. v Liberci.
Vypořádání připomínky:
V případě produktů vystupujících z mechanické úpravny v Lomnici nad Popelkou
CZ
se jedná o certifikovaný výrobek PALIVO
(viz příloha č. 7). Nejedná se tedy o
komunální odpad určený pro spalovny komunálních odpadů.

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Cílem předkládané zprávy je dokumentace záměru dle § 6 zákona č. 100/2001
Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,
zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb., 124/2008
Sb., 223/2009 Sb., 436/2009 Sb. a 49/2010 Sb.
Oznamovatel:
Obchodní firma:

Marius Pedersen a.s.

IČ:

42194920

Sídlo:

Průběžná 1940/3
500 09 Hradec Králové

Jména, příjmení, pracoviště a telefony oprávněných zástupců oznamovatele:
Jméno:
Kontakt:

ing. Hana Hromková
Západočeské komunální služby a.s.
Koterovská 168/522
326 00 Plzeň
tel. 377 152 168
e-mail: hana.hromkova@mariuspedersen.cz

Jméno:
Kontakt:

Roman Žárský
Marius Pedersen a.s.
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Úprkova 3120
415 01 Teplice
tel. 417 514 972, 721 663 381
e-mail: roman.zarsky@mariuspedersen.cz

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I

Základní údaje

B.I.1 Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1
Záměr „Centrum pro komplexní nakládání s odpady - Lomnice nad Popelkou“ je
řazen, dle aktuálního znění zákona č. 100/2001 Sb., do: kategorie I (záměr vždy
podléhající posouzení), bod 10.2. Zařízení k odstraňování ostatních odpadů
s kapacitou nad 30.000 t/rok.
B.I.2 Kapacita záměru
Záměrem navrhovaných prací je vybudování linky mechanické úpravy odpadů
s roční kapacitou cca 40 000 tun/rok, tj. cca 150 tun/den.
Při používaném přepočtu TKO 1 tuna = 1,67 m3, je objem odpadu, případně
výsledného materiálu cca 24 000 m3/rok, tj. cca 92 m3/den.
Záměr bude umístěn ve stávajících halách o rozměrech 15 x 30 m a 20 x 40 m,
světlá výška hal činí cca 14 m.

B.I.3 Umístění záměru
Závod na zpracování odpadu se nachází cca 2,5 km severovýchodně od města
Lomnice nad Popelkou, jižně od obce Košťálov. Je přístupný po účelové komunikaci,
která odbočuje z místní silnice II/286 Košťálov - Lomnice n. Popelkou.
Tabulka č. 1

Kraj:
Obec:
KÚ:

Liberecký (CZ 051)
Lomnice nad Popelkou (577308)
Lomnice nad Popelkou (686751)
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Zařízení na mechanickou úpravu odpadů, včetně infrastruktury, bude situováno na
pozemcích a stavebních parcelách 1019/11, 1019/12, 1019/13, 1019/14, 2339 a 2343
k.ú. Lomnice nad Popelkou (686751). Veškeré pozemky jsou ve vlastnictví objednatele,
společnosti Marius Pedersen a.s.

B.I.4 Charakter záměru a možnost jeho kumulace s jinými záměry
Obrázek č. 2: Situace umístění záměru na ortofotomapě

Záměr je situován do stávajícího areálu Závodu na zpracování odpadů – Lomnice
nad Popelkou – Bryndov, provozovaného společností Marius Pedersen a.s. Samotná
technologie mechanické úpravy odpadů bude umístěna ve stávající hale, v níž byla
v minulosti podobná technologická linka umístěna (viz obrázek na titulní straně). V areálu
jsou provozována zařízení „Sklad nebezpečných odpadů“, „Zařízení pro biologickou
dekontaminaci“, „Zařízení pro stabilizaci – solidifikaci odpadů“, „Zařízení pro předúpravu
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odpadů k využití - elektroodpad“, „Zařízení k předúpravě odpadů k využití – drcení
plastů“ a „Zařízení k předúpravě odpadů k využití – lisování“.
Záměr svým charakterem nevytváří předpoklad kumulace s jinými záměry, které
by z hlediska synergických vlivů mohly výrazněji ovlivnit parametry jednotlivých složek
životního prostředí.

B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Důvodem záměru je maximální využívání složek komunálního odpadu
vybudováním zařízení na mechanickou úpravu s následným zajištěním materiálového
využití komunálního odpadu.
Celkové roční množství zpracovávaného odpadu ve výši 40 000 t/rok je adekvátní
množství sváženého odpadu v zájmovém regionu, plánovaná svozová oblast odpadů
bude nadále stejná jako v současnosti. Údaj vychází ze zkušeností s celkovými návozy
odpadů na lokalitu nedaleké skládky Košťálov, kde se současně nachází také
kompostárna, která bude přijímat BRKO z třídící linky v Lomnici nad Popelkou. Vzhledem
k závazkům ČR vůči EU, tedy závazkům na snížení ukládání BRKO na skládky tak, aby
podíl této složky činil v roce 2013 nejvýše 50% hmotnostních a v roce 2020 nejvýše 35%
hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995, bude v budoucnu
oznamovatelem záměru vyvíjena snaha dosáhnout výše uvedených limitů. K tomu by
měla posloužit právě nová technologie mechanické úpravny v Lomnici nad Popelkou a
současně také vylepšená technologie kompostárny v komplexu blízké skládky Košťálov.
Podsítná frakce bude z mechanické úpravny v Lomnici nad Popelkou odvážena
vzápětí po vytřídění, nebudou zde tedy vznikat podmínky pro akumulaci a šíření zápachu
z této frakce.
Variantní řešení není uvažováno, dojde k využití stávajících prostor v areálu
závodu na zpracování odpadů Lomnice nad Popelkou.

Vztah k Plánu odpadového hospodářství kraje
Stávající areál závodu na zpracování odpadů Lomnice nad Popelkou je v souladu
s Plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje.
Vztah nového záměru k územně plánovací dokumentaci
Územní plán pro tuto lokalitu byl vydán usnesením zastupitelstva města Lomnice
nad Popelkou a nabyl právní moci dne 31.7. 2010, následně byl změněn změnou ÚP č.
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1 a 2 Územního plánu Lomnice nad Popelkou. Dle územního plánu se záměr nachází na
ploše s rozdílným způsobem využití „Plocha technické infrastruktury (TI) – Stav“.
Uvažovaný záměr je v souladu s touto územně plánovací dokumentací. Realizací
záměru lze předpokládat zlepšení vlivů na životní prostředí, neboť dojde ke zlepšení
podmínek pro nakládání s odpady, přičemž se nepředpokládá zhoršení hodnot
civilizačních a kulturních z důvodu, že záměr je umístěn v rámci stávajícího areálu
sloužícího k likvidaci odpadů. Podrobné vyjádření k záměru z hlediska ÚPD je součástí
přílohy č. 7.

B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení
Záměr bude umístěn ve stávajících halách o rozměrech 15 x 30 m a 20 x 40 m,
světlá výška hal činí cca 14 m.
Aktuálně je uvažován jednosměnný provoz s možností rozšíření na dvě směny.
Fond pracovního času strojů (jedna směna 8 hod/den x 250 prac. dní v roce) = 2000
hodin.
Pro kapacitu 40.000 tun/r
Vstupní materiál:

Tuhý komunální odpad
Průmyslový odpad

Obsah železných kovů
Rozdělení na vibračním sítě

nadsítná lehká frakce
podsítná těžká frakce

Linka MÚ - technologický popis:
Obrázek č. 3: Orientační znázornění MÚ linky

90%
10%
do 2%
cca 50%
cca 50%

16
Centrum pro komplexní nakládání s odpady – Lomnice nad Popelkou.
Dokumentace záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Výroba alternativních paliv bude probíhat na k tomuto účelu konstruované
technologické lince. Součástí technologie bude příjem odpadů, jejich soustřeďování, dle
potřeby mechanická úprava (podrcení, mletí), roztřídění a následné promísení
jednotlivých složek pro zajištění homogenity celku.
1) Primární drcení (I. stupeň)
Úkolem primárního drcení je rozrušení a rozdělení vstupního odpadu, otevření
obalů jako pytle a krabice a také rozdělení větších kusů odpadu na menší. Výstupní
velikost z primárního drcení je A4. Tato operace je zaměřená na homogenizaci
odpadu. Před vstupem do drtiče je operátorem nakladače vizuálně kontrolován
charakter odpadu a předměty nevhodné na drcení či výrobu paliva jsou nakladačem
odsunuty mimo technologickou linku (umyvadlo, velké kovové části, stavební suť aj.).
Operátor nakladače mimo dávkování odpadu do drtiče, sledování procesu drcení
současně vykonává potřebnou manipulaci na vstupu a dovážce odpadu, případně
odvozu podsítné frakce do jejích skladovacích prostorů či upravování tvaru
skladovaného nahromaděného odpadu.
Na primární drcení jsou použity robustní velkokapacitní stroje - dvojrotorové s nízkými
otáčkami (např. Vecoplan VVZ nebo METSO apod.).

2) Separace FE kovů a třídění
Železné kovy je potřeba z proudu odpadu vyseparovat hlavně z důvodu ochrany dalších
technologických zařízení, ale zanedbatelná není ani jejich cena pro následnou recyklaci.
Jejich separace je v projektu řešený umístěním pásového permanentního magnetu
nad dopravník vynášející před drcený odpad zpod primárního drtiče, Vyseparovaný
železný
odpad
padá
do
připraveného kontejneru.
Třídění na vibračním sítě - roštu je standardní operací zabezpečující
méně
výhřevných
oddělení
biologických
minerálních částí
odpadů.
Navrhované
vibrační
zařízení plně nahradí a výkonově
předčí rotační síta. Hlavní výhodou
je však zabrání menšího prostoru
než při používání rotačních sít, a to
při stejné účinnosti a výkonu.
Rozměr děr na sítě je 5-6 cm. Toto
obyčejně
stačí
na
oddělení
nejproblémovějších částí odpadu,

17
Centrum pro komplexní nakládání s odpady – Lomnice nad Popelkou.
Dokumentace záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

není ale problém síta přizpůsobit, pokud se změní odběratel a nároky na kvalitu
vyrobeného paliva. Platí, že čím větší je rozměr sítového otvoru, tím výhřevnější palivo
získáme.
V případě potřeby vysokého výkonu a kvality paliva je potřebné odstranit i těžší části
tvořené minerálními odpady typu stavebních
odpadů. Toto je nejvýhodnější zabezpečit
pomocí vzduchového tzv. Wind shift
separátoru, při tomto procesu je odpad
profouknut proudem vzduchu a lehký
výhřevný materiál je unášen na finální
drcení.
3) Finální drcení (II. stupeň)
Finální drcení je klíčovou operací, která dává
konečnou
podobou
vyrobenému
alternativnímu palivu. Pro účely využití
v cementárnách je palivo drcené na frakci 34 cm. Samozřejmě toto je závislé na použité technologii dávkování paliva do
cementářské pece a může být požadován i jiný rozměr. Pro účely elektráren a tepláren
jsou požadavky velmi specifické a je těžké popsat jejich všeobecnou charakteristiku,
obyčejně jsou požadavky na kritéria výhřevnosti a kvality vyšší než u cementáren.
4) Skladování
Skladovací prostory jsou rozdělené na 3 hlavní části.
a) První částí je Přicházející odpad, který je skladován ve 2 -3 kójích oddělených
pohyblivou stěnou a celková kapacita je dimenzovaná na 4-5 pracovních dní. Je-li přísun
odpadu při pravidelném svozu komunálního odpadu stabilní, uvedený čas je dostatečný
na zabezpečení výroby RDF z hlediska zásobování této části.
b) Druhou částí je Podsítná frakce. Tato má biologický charakter a není vhodné její
dlouhodobější skladování ve výrobních prostorech. Z těchto důvodů je odvážená co
nejčastěji, např. denně v odpolední směně na místo k tomu určené – kompostárnu a
skládku Košťálov - a tak je možné každý den ráno začínat s čistým provozem třídění.
Maximální doporučená skladovací kapacita v této části linky je 2 dny. Včasným a
pravidelným odvozem podsítné frakce z prostoru hal mechanické úpravny dojde
k eliminaci šíření zápachu v prostoru úpravny.
c) Třetí částí je Sklad vyrobeného paliva - tato část musí být nejvariabilnější a musí tak
zabezpečovat plynulost výroby i při nepravidelných odběrech paliva, které je zároveň
nejlehčí a nejobjemnější. Jeho sypná hmotnost se pohybuje často okolo 100kg/m3.
Doporučeno je mít kapacitu vytvořenou na 7 - 14 dní.
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Výroba tuhého sekundárního paliva
Jedná se o sekundární tuhé palivo, jehož skladbu budou převážně tvořit vybrané
spalitelné složky komunálních odpadů a jiných vhodných odpadů kategorie O (viz.
Certifikovaný výrobek). Vhodné odpady budou získávané ze separovaného sběru
komunálních odpadů anebo z MÚ směsných komunálních odpadů. Konkrétní vlastnosti
daného sekundárního paliva (složení, výhřevnost, obsah síry, chlóru …) budou vycházet
z požadavků legislativního rámce, jakož i požadavků odběratele.
Sekundární tuhé palivo z vybraných spalitelných složek komunálních odpadů a jiných
vhodných odpadů kategorie O – Certifikovaný výrobek
Tento druh sekundárního paliva využívá k výrobě – přepracování technologii MÚ
vybraných složek komunálních a průmyslových odpadů a zpracování zbytkové vytříděné
složky komunálních a průmyslových odpadů s obsahem biosložek. Přepracování odpadů
v palivo spočívá v úpravě a zpracování na takovou formu, která palivu zaručí jeho
optimální kvalitativní parametry (viz text dále), snadnou procesní manipulaci a
velkoobjemovou přepravu spojenou s nakládkou a vykládkou paliva, dále pak optimální
možnosti skladování tohoto paliva, plnění transportních nároků v rámci předspalovacího
procesu, jakož i požadavky na optimální míšení (homogenizaci) se základními palivy
daného spalovacího zdroje a v neposlední řadě nároky spojené se zlepšením vlastností
pro vlastní spalovací proces.
Tabulka č. 2

Katalog. č.

CZ

Seznam vybraných složek komunálních a průmyslových odpadů k výrobě Paliva

kategorie

02 01 03
02 01 04
02 01 07

O
O
O

02 02 03

O

02 06 01

O

03 01 01

O

03 01 05

O

03 03 01

O

03 03 07

O

03 03 08

O

04 02 10

O

04 02 21
04 02 22

O
O

09 01 08

O

Název
Odpad rostlinných pletiv
Odpadní plasty (kromě obalů)
Odpady z lesnictví
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo
zpracování
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo
zpracování
Odpadní kůra a korek
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové
desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
Odpadní kůra a dřevo
Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování
odpadního papíru a lepenky
Odpady ze třídění papíru a lepenky určené
k recyklaci
Organické hmoty z přírodních produktů
(např. tuk, vosk)
Odpady z nezpracovaných textilních vláken
Odpady ze zpracovaných textilních vláken
Fotografický film a papír neobsahující
stříbro nebo sloučeniny stříbra
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10 01 25

O

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 05
15 01 06
15 01 09

O
O
O
O
O
O

15 02 03

O

16 01 19
17 02 01
17 02 03

O
O
O

17 06 04

O

19 05 03

O

19 06 03

O

19 06 04

O

19 06 05

O

19 08 01
19 08 05

O
O

19 09 01

O

19 12 01
19 12 04
19 12 07
19 12 08

O
O
O
O

19 12 10

O

19 12 12

O

20 01 01
20 01 10
20 01 11
20 01 38
20 01 39
20 02 01
20 02 03
20 03 01
20 03 07

O
O
O
O
O
O
O
O
O

Odpady ze skladování a z přípravy paliva
pro tepelné elektrárny
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Textilní obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí
tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod
číslem 15 02 02
Plasty
Dřevo
Plasty
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17
06 01 a 17 06 03
Kompost nevyhovující jakosti
Extrakty z anaerobního zpracování
komunálního odpadu
Produkty vyhnívání z anaerobního
zpracování komunálního odpadu
Extrakty z anaerobního zpracování odpadů
živočišného a rostlinného původu
Shrabky z česlí
Kaly z čištění odpadních vod
Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a
filtrů)
Papír a lepenka
Plasty a kaučuk
Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
Textil
Spalitelný odpad (palivo vyrobené z
odpadu)
Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z
mechanické úpravy odpadu neuvedené pod
číslem 19 12 11
Papír a lepenka
Oděvy
Textilní materiály
Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
Plasty
Biologicky rozložitelný odpad
Jiný biologický nerozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Objemný odpad
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CZ

Tabulka č. 3 Požadavky na kvalitu odpadů pro výrobu Paliva

Ukazatel

Jednotka

Požadovaná hodnota

Obsah vody

hm. %

≤ 20

Obsah popelovin

hm. %

≤ 10

Obsah síry

hm. %

≤2

Obsah chloru

hm. %

≤1

Obsah rtuť

hm. %

≤2

Výhřevnost

MJ / kg

≥ 10

Certifikovaný výrobek vzniká smísením jednotlivých vyseparovaných spalitelných
složek odpadů, které jsou výstupem z mechanicko – biologické úpravy tuhých
komunálních a průmyslových odpadů s obsahem biosložek a zbytkové vytříděné složky
obalových materiálů požadovaných kvalitativních parametrů. Výroba certifikovaného
výrobku zahrnuje drcení odpadů a materiálů na požadovanou frakci a separaci
nevhodných a nespalitelných složek odpadů.

Tabulka č. 4 Průměrné složení certifikovaného výrobku Palivo

papírové a lepenkové odpady

13 %

odpady z umělých hmot

34 %

textilní odpady

10 %

kompozitní odpady

13 %

směsné spalitelné odpady

4%

odpadní a stavební dřevo

20 %

BRKO

6%

CZ

Výsledný poměr míchání jednotlivých složek paliva je určen dle požadovaných
parametrů odběratele.
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Certifikovaný výrobek je určen pro spalování ve spalovacím zařízení o minimálním
jmenovitém tepelném výkon 5 MW, na kterém byla provedena spalovací zkouška vč.
měření emisí a podmínky pro jeho energetické využití spálením jsou uvedeny v souboru
technicko – provozních parametrů a technicko – organizačních opatření daného
spalovacího zdroje, a to při dodržení emisních limitů dle platné legislativy popřípadě dle
emisních limitů individuálně stanovených danému spalovacímu zdroji místně příslušným
orgánem státní správy ochrany ovzduší.
Předpokládané způsoby nakládání s produkty z MÚ
Předpokládány způsob nakládání s produkty mechanické úpravy odpadů
popsaných v dokumentaci EIA bude ve svých detailech uplatňovat podmínky aktuálně
platně legislativy ČR a strategie EU v oblasti nakládání s odpady, zejména pak hierarchii
nakládání s odpady, jakož i ostatní závazné normy dotčené tímto záměrem. V otázce
podsítné frakce z procesu MÚ bude za současných podmínek v maximální míře
uplatňován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném zněmí a zejména pak
v souladu s podmínkami prováděcí vyhl.č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání
s biologicky rozložitelnými odpady, v platném znění tak, jak je v posuzované
dokumentaci uvedeno. Normativně stanovené podmínky k sestavování pracovního
postupu, jež v provozních podmínkách povede ke splnění požadavků jakostních
parametrů vyrobeného kompostu by měly ve své podstatě odrážet podmínky definované
vyhl. č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady,
v platném znění, případně bude variantně postupováno v souladu s § 3 odst. 5 a § 3
odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podsítná frakce bude dále
upravována na kompostárně v rámci provozu skládky Košťálov (např. technologie f.
Hantsch). Kompost bude dle kvality využíván především jako uzavírací vrstva
ukončených skládkových kazet v rámci skládky Košťálov.
Nadsítná frakce (předpokládaná produkce cca 20 000 tun/rok) bude dále
upravována s cílem vyrobit alternativní palivo, které bude spoluspalováno
v energetických kotlích. Možností tohoto využití se detailně zabývá Studie
proveditelnosti, zpracovaná Ing. Vladimírem Burešem (viz příloha č. 6). Studie je
určena pro hodnocení možnosti spoluspalování paliv vyrobených z odpadu společně
se základním palivem v energetických kotlích z hlediska legislativních požadavků na
ochranu ovzduší. Závěrem studie je konstatování, že spoluspalování odpadu a paliv
z odpadu vyrobených v energetických kotlích je z legislativního pohledu na poli
ochrany ovzduší proveditelné. Hodnoty uvedeným postupem vypočtených emisních
limitů musí být uvedeny v povolení provozu zdroje podle § 11 zákona č. 201/2012 Sb.
V příloze č. 7 je přiložen certifikát na výrobek Palivo CZ.
Z provozovaných projektů pro výrobu RDF jmenujeme např. společnost ASA
(Úholičky, Brno), společnost OZO (Ostrava), společnost Rumpold (Mýto), společnost
Celio (Litvínov), společnost ECOREC Česko (Prachovice) nebo společnost MPG
(Hranice, Hradec Králové).
Z organizací spolupracujících se společností Marius Pedersen a.s. na projektech
spoluspalování produktu - certifikovaného výrobku lze vyjmenovat Ústav pro výzkum a
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využití paliv Praha, Empla Hradec Králové, laboratoře ALS Czech Republic, Ústav
jaderného výzkumu Řež, TZÚS – zkušební ústav lehkého průmyslu České
Budějovice, VVUÚ Ostrava, Technické služby ochrany ovzduší Praha, VUHU Most,
Vattenfallm Metso (Finsko), ČEZ, Dalkia, Veolia, E-ON, aj.
Zajištění možností pro využití frakce RDF je dáno existencí Memoranda o
spolupráci na projektu: Energetické využití tuhého paliva „Palivo CZ“ při
spoluspalování s fosilními palivy a biomasou ve stávajících energetických
zdrojích společnosti ČEZ, a.s. Dokument v neúplné kopii je součástí přílohy č. 8.
Další využití RDF vyplývá ze smluvních vztahů uzavřených s cementárnami v ČR
(Prachovice, Hranice n.M.) nebo zásobování RDF ve stávajících provozech (např.
spol. Vattenfall, aj.). Dále byla prováděna technologická příprava pro 2. Q roku 2014 –
spalovací zkouška č. 1 (teplárna Plzeň) a spalovací zkouška č. 2 (elektrárna Poříčí).

Popis technologického
alternativního paliva

postupu

vedoucího ke splnění

jakostních

parametrů

Normativně stanovené podmínky k sestavování pracovního postupu, jež
v provozních podmínkách povede ke splnění požadavků jakostních parametrů
vyrobeného tuhého paliva, by měly ve své podstatě odrážet podmínky definované
ČSN EN 15359 – TUHÁ ALTERNATIVNÍ PALIVA. Detailně se popisem závazných
podmínek stanovených platnou legislativou k možnosti energetického využívání
nadsítné frakce z MBÚ kategorizované jako tuhé palivo (certifikovaný výrobek) na
standardních stacionárních spalovacích zdrojích zabývá Odborně znalecké
posouzení (zpracovatel Ing. Radek Píša – viz příloha č. 9). Z tohoto posouzení je
zřejmé, že proces MBÚ je specifickým technologickým výrobním procesem na výrobu
jednoznačně kvalitativně definovaného výrobku – paliva, které má pro vlastníka
(výrobce) určitou hodnotu ověřitelnou na trhu, má daný účel a využití (použití paliva
k výrobě tepla), kterému je podřízena technologie procesu a z hlediska použitelné
definice tedy nemůže být upraveným odpadem, byť odpad je vstupující surovinou.
Využití je současně jisté a nevede k ohrožení životního prostředí nebo lidského zdraví.
Obdobný postup lze uplatnit také u podsítné frakce. Důležitá je u této frakce definice
kvality z hlediska jejich konkrétních užitných vlastností pro konkrétní způsob využití.
Součástí přílohy č. 10 je dále Odborně znalecké posouzení materiálového a
energetického využívání výstupů z procesu mechanicko-biologické úpravy
směsných komunálních odpadů (SKO). V tomto posouzení je závěrem
konstatováno, že při splnění kvalitativních a procesních podmínek definovaných
jednou či druhou cestou k uplatnění výstupních toků z SKO, tj. variantou
vnitropodnikové normy svázané s laboratorním dohledem, pravidelnou certifikací a
auditovaným systémem EMS nebo variantou nestanoveného výrobku s obdobně
verifikovaným systémem, se pak další způsoby nakládání s tímto výrobkem z odpadů
či surovinou řídí právními předpisy upravujícími obecné vlastnosti výrobku (materiálu),
a tudíž již nepodléhají gesci zákona o odpadech nebo jiných právních předpisů
stanovujících podmínky pro využívání odpadů.
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B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaná doba zahájení provozu záměru je na jaře 2015.
B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Liberecký
Lomnice nad Popelkou
Lomnice nad Popelkou

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Tabulka č. 5

Dotčené správní úřady

Rozhodnutí
Územní rozhodnutí
Stavební povolení
Orgán státní správy

Úřad
Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Městského
úřadu Semily
Husova 82, 51313 Semily
Obvodní stavební úřad Městského úřadu Semily
Husova 82, 51313 Semily
Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 2a, 461 80 Liberec

v odpadovém
hospodářství, změna
integrovaného povolení
Oblast životního
prostředí

B.II

Oddělení životního prostředí Městského úřadu Semily
Husova 82, 51313 Semily

Údaje o vstupech

B.II.1 Půda
Posuzovaný záměr je situován do stávajícího areálu Závodu na zpracování
odpadů – Lomnice nad Popelkou – Bryndov, provozovaného společností Marius
Pedersen a.s. Samotná technologie mechanické úpravy odpadů bude umístěna ve
stávající hale, v níž byla v minulosti podobná technologická linka umístěna (viz obrázek
na titulní straně). Jedná se o zpevněné a zastavěné plochy bez nároků na zábory půdy
zemědělského půdního fondu (ZPF) nebo lesní půdy (PUPFL).
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B.II.2 Voda
Výstavba
Potřeba vody bude limitovaná dobou výstavby a množstvím osob na pracovišti.
Voda bude odebírána v prostoru sociálního zázemí společnosti Marius Pedersen a.s.
jednak pro sociální účely a jednak pro potřeby stavby. Množství vody pro sociální účely
bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací. Předpokládaná maximální
spotřeba vody na jednoho pracovníka bude odvozena z přílohy č. 12 vyhlášky 428/2001
Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu, ve výši 120 l/den.
Provoz
Záměr nevyžaduje nároky na vodu.

B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje

Elektrická energie
Pro dimenzování nadřazených jistících prvků je nutno uvažovat s charakteristikou
drtičů, tj. těžký rozběh a velký nárazový proud. Přehled spotřebičů a podklady pro
dimenzování přívodu jsou v následujících tabulkách. Náročnost určuje předpokládané
chování jednotlivých spotřebičů.
Zařízení

Typ

Příkon [ kW ]

Drtič Vecoplan VTT 190/2x155 T
Vynášecí dopravník DU 1200/5000
Vynášecí dopravník DU 1200/15000
Magnetický separátor SPUC 1200
Dopravník DU 1000/7000
Vynášecí dopravník reverzační DU 1200/10500
Dopravník DU 1400/7000
Vibrační síto IFE SM 2000/6000 F UW30
Dopravník DU 1000/7000
Vzduchové odloučení Westeria WS 1600
Dopravník DU 1200/12000
Dopravník DU 800/7000
Drtič Vecoplan VAZ 2000 RS
Lomený dopravník DU 800/15000
Odprašování
CELKEM

310
3
5,5
2,2
3
4
5,5
22
3
33,7
5
3
247
3
11
661 kW
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kW.

Při součiniteli náročnosti β 0,7 – 0,8 u celé linky by vypočtený výkon byl 463 až 529
Požadované energetické vstupy jsou v rámci areálu k dispozici.

Voda
Dále bude trvale k dispozici požární voda v podzemní jímce o celkovém objemu
3
240 m .

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Komunikační napojení
Příjezd k zařízení je zřízen po účelové komunikaci, která odbočuje ze státní silnice
II/286 Košťálov - Lomnice n. Popelkou. Jedná se o příjezdovou komunikaci zpevněnou
živičných povrchem, v prostoru vjezdu opatřenou uzamykatelnou bránou a ostrahou.
Doprava a její intenzita
Jedná se především o dopravu spojenou s navážením a odvážením odpadu – tzn.
doprava v areálu centra pro nakládání s odpady, dopravu na příjezdové účelové
komunikaci i na příjezdových veřejných komunikacích, a to v počtu:
Transport odpadů zajišťuje v současné době cca 140 nákladních vozidel za den.
V souvislosti s novou třídící linkou na mechanickou úpravu odpadů se předpokládá
navýšení automobilové dopravy o cca 60 nákladních vozidel (příjezd), 60 nákladních
vozidel (odjezd) a dále o 35 nákladních vozidel za den zajišťujících odvoz zpracovaného
odpadu. Doprava bude vedena po shodných komunikacích jako doposud. Po stávající
komunikaci č. II/286 ze směru od Lomnice nad Popelkou jezdí v současnosti cca 60
nákladních vozidel (tam i zpět) a ze směru od Košťálova cca 80 nákladních vozidel (tam i
zpět). Při navýšení dopravy související s novou linkou bude rozpad dopravy poměrově
přibližně stejný jako doposud.
Dále se jedná o pojezdy 2 cisteren v rámci areálu centra pro nakládání s odpady.
Nároky na inženýrské sítě
Záměr je bez nároků na nové kapacity veřejných sítí.
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Zásahy do vzrostlé zeleně
Záměr si nevyžádá zásah do vzrostlé zeleně.

B.III Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
Detailně jsou údaje o výstupech do ovzduší zachyceny v rozptylové studii v
příloze č. 4.
Rozptylová studie uvažuje s následujícími zdroji znečišťování ovzduší:
• Bodový zdroj – odvětrání prostoru pracoviště drcení a třídění odpadů v hale MBÚ
• Plošný zdroj – vlastní areál úpravny odpadů.
• Plošný zdroj – pohyb vozidel a mechanizace v prostoru areálu (emise ze spalovacích
motorů nasazené mechanizace a resuspenze TZL).
• Liniový zdroj – vyvolaná automobilová doprava na komunikacích v areálu zařízení na
zpracování odpadů a dále na veřejných komunikacích v mapované oblasti.
Bodový zdroj – odvětrání prostoru pracoviště drcení a třídění odpadů
V prostoru pracoviště drcení a třídění odpadů v nové hale MBÚ bude zajištěna
řízená výměna vzduchu. Odtahový ventilátor bude zajišťovat odvětrání pracoviště, výkon
3
3
ventilátoru bude cca 7 500 m , koncentrace TZL v odpadní vzdušině do 5 mg/m .
Hmotnostní toky emisí jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č. 6

Znečišťující
látka
TZL*

Emise TZL prostoru pracoviště drcení a třídění odpadů v hale MBÚ

Hmotnostní tok emisí
g.sec

-1

kg.den-1

t.rok-1

0,6

0,15

0,01

* z celkové emise TZL je uvažováno 70% PM10

Plošné zdroje – areál úpravny odpadů
Manipulace s upravovanými odpady
Pro stanovení emisních faktorů z vlastního areálu úpravny odpadů bylo využito
studie „Stanovení emisních faktorů pro TZL u prašných plošných zdrojů a technologií a
technologií které emise TZL na plošných zdrojích snižují“, DEAL s.r.o., Praha 2008 a
publikace US EPA (13.2.4 Aggregate Handling And Storage Piles).
Pro výpočet emisních faktorů tuhých znečišťujících látek byl použit empirický vztah
uvedený v následující rovnici:
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kde EF(TZL) je emisní faktor tuhých znečišťujících látek, v kg/t zpracovaného
materiálu,
v
průměrná horizontální rychlost větru, v m/s,
wH2O
hmotnostní zlomek vody (vlhkost) materiálu, v %.
Při zohlednění průměrné rychlosti větru 3 m.s-1 a průměrné vlhkosti
zpracovávaného odpadu 12 % je emisní faktor pro PM10 ve výši 0,04 kg.t-1 materiálu.
Předpokládá se zpracování cca 40.000 tun komunálního odpadu ročně.
Tabulka č. 7: Emise TZL z manipulace s upravovanými odpady

Hmotnostní tok emisí
g.sec
kg.den-1
TZL*
0,01
6,4
* z celkové emise TZL je uvažováno 50% PM10
Znečišťující
látka

-1

t.rok-1
1,6

Emise ze spalovacích motorů mechanizmů pohybujících se po areálu úpravny
V prostoru zařízení na zpracování odpadu je provozován čelní nakladač UNC 320,
rypadlo DH a dva nákladní automobily s cisternou na odvoz vod a dva vysokozdvižné
vozíky.
Emise znečišťujících látek z provozu těchto mechanizmů byly vypočteny na
základě spotřeby motorové nafty a emisních faktorů. Emisní faktory pro použití
kapalných paliv v pístových spalovacích vznětových motorech následující:
NOx – 50 kg/t, CO – 15 kg/t, TZL – 1 kg/t (hustota motorové nafty při teplotě 15 °C je 800
3
3
- 845 kg/m , tj. v průměru 823 kg/m ).
Čelní nakladač UNC
doba provozu 2 hod/den x 100 dní za rok, tj. 200 hodin za rok
spotřeba paliva 7 l motorové nafty za hodinu, 1,4 m3 / rok, tj. 1,15 t / rok
Rypadlo DH a cisterny:
doba provozu 3 hod/den x 200 dní za rok, tj. 600 hodin za rok
spotřeba paliva 3 x 12 l motorové nafty za hodinu, 21,6 m3 / rok, tj. 17,8 t / rok
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Tabulka č. 8

Emise ze spalovacích motorů mechanizmů – nakladač UNC, rypadlo DH a cisterny

Hmotnostní tok emisí
-1
g.sec
kg.hod
0,328
1,179
NOx
0,007
0,024
TZL*
0,098
0,353
CO
* z celkové emise TZL je uvažováno 95% PM10
Znečišťující
látka

-1

-1

t.rok
0,948
0,019
0,284

Emise TZL z provozu nákladních vozidel po vnitroareálových komunikacích
Emise tuhých znečišťujících látek byly vypočteny dle EPA (13.2.2 Unpaved
Roads) pro pojezd nákladních vozidel po areálu úpravny odpadů. Dle předaných
podkladů je uvažováno s vyvolanou dopravou 140 stávajících nákladních automobilů za
den a 32 nákladních automobilů souvisejících s provozem nové třídící linky za den.
Průměrná hmotnost vozidla je 20 tun, emisní faktor pro sekundární emise PM10 činí 932
g/vozidlo/km. Celkem je uvažováno, že vozidlo ujede po areálu závodu na zpracování
odpadu vzdálenost cca 300 m.
V následující tabulce jsou uvedeny hmotnostní toky sekundárních emisí
prachových částic z pojezdů nákladních vozidel v areálu závodu na zpracování odpadu.
Tabulka 9: Sekundární emise prachových částic z pojezdu nákladních automobilů

Hmotnostní tok emisí
-1
g.sec
kg.den
TZL*
1,1
47,9
* z celkové emise TZL je uvažováno 50% PM10
Znečišťující
látka

-1

-1

t.rok
11,9

Liniové zdroje
Pro výpočet emisních vydatností dopravních zdrojů bylo použito emisních faktorů
generovaných programem MEFA v.06. Program MEFA 06 navazuje na freewarovou
verzi programu na výpočet emisních faktorů (MEFA 02). Oproti předchozí verzi umožňuje
provádět výpočet souborů dat s charakteristikami dopravních situací.
Program byl vytvořen autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a
DINPROJEKT. Použité výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují
současný stav znalostí o této problematice. Při konstrukci modelu byla použita již
získaná a ověřená emisní data o vozidlech z řady testů v zemích EU. Jako výchozí
podklad byla využita databáze HBEFA „Handbook Emission Factors for Road Transport“,
která představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové
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republice Německo, ve Švýcarsku a Rakousku. Získané údaje byly dále doplněny s
využitím dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků
emisních testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže
postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (zejména u těžkých
nákladních vozidel, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností
vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku v České
republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických látek, které nejsou
v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat potřebné podklady pro
vypracování matematických závislostí modelujících výsledné hodnoty emisních faktorů v
závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového vozidla a druhu použitého paliva.
V následující tabulce jsou uvedeny emisní faktory pro těžké nákladní automobily.
Tabulka 10 Emisní faktory pro rok 2015

Typ vozidla

TNA

Emisní
úroveň

Rychlost
(km/hod)

EURO 3
EURO 3

15
50

Rok 2015, plynulost st. 3, sklon 2%
Emisní faktor (g/km)
NOx

PM10

CO

7,3056
3,4675

0,9339
0,3691

13,4473
5,5314

Do výpočtu emisí byl dále zahrnut vliv víceemisí ze studených startů a dále emise
pro případ popojíždění. Vozidla odjíždějící z manipulační plochy nákladních automobilů
se studeným motorem emitují do ovzduší větší množství emisí oproti vozidlům
přijíždějícím, se zahřátým motorem.
Dále je ve výpočtech vlivu vyvolané automobilové dopravy na kvalitu venkovního
ovzduší zohledněna resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší. Resuspenze
představuje významný příspěvek ovlivňující celkovou koncentraci částic PM10 v ovzduší.
Pro výpočet emise prachových částic lze využít metodiku stanovenou organizací
United States Environmental Protection Agency (dále jen „US EPA“) – Metodika EPA 42.
Pro výpočet emise prachových částic na zpevněných komunikacích lze využít metodiku
13.2.1 Paved Roads (www.epa.org).
Výpočet je dán empirickým vzorcem: E = [k (sL)0.91 x (Wx1,1)1,02] (1 –P/4N)
Kde: E = emisní faktor (g/km ujetý vozidlem)
k = násobitel závislý na velikosti řešené frakce (g/km ujetý vozidlem)
sL = zátěž povrchu silnice prachovými částicemi (g/m2)
W = průměrná hmotnost vozidla (t)
P = počet dnů s úrovní srážek ≥ 1mm z celkového počtu dnů N
Na základě výše uvedeného výpočtu byl při modelování imisních příspěvků použit
emisní faktor 0,5416 g/km ujetý těžkým nákladním vozidlem připadající na sekundární
prašnost způsobenou znovuzvířením částic při pojezdech automobilů.
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Z následujícího obrázku jsou patrné trasy po kterých probíhá transport odpadů do
zařízení na zpracování odpadů Lomnice nad Popelkou (Bryndov). Intenzity dopravy na
jednotlivých trasách jsou uvedeny v tabulce č. 11 pod obrázkem.
Obrázek 6: Trasy související automobilové dopravy

Tabulka 11 Emisní vydatnosti automobilové dopravy na liniových zdrojích

Zdroj emisí

Počet vozidel za
den

Emise NOx
g/s/m

Emise PM10
g/s/m

Emise CO
g/s/m

Úsek A

172

0,0000377

0,0000070

0,0000694

Úsek B

100

0,0000103

0,0000023

0,0000164

Úsek C

72

0,0000077

0,0000017

0,0000122

B.III.2 Odpadní vody

Vlivem realizace záměru nedojde k navýšení ploch s produkcí neznečištěných
dešťových vod – plochy komunikací, střecha haly, zpevněné ostatní plochy v areálu.
Výměra těchto ploch bude souhlasná se stávajícím stavem. Je třeba poznamenat, že
neznečištěné dešťové vody ze střech a parkovišť nelze ve smyslu § 38 zákona č.
254/2001 Sb., v platném znění považovat za vody odpadní. Dešťové vody ze střech
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budou nadále vypouštěny přímo do vodoteče v blízkosti areálu, srážkové vody ze
zpevněných ploch komunikací budou kumulovány ve sběrné jímce a odtud přečerpávány
na ČOV, odkud budou také vypouštěny do vodoteče v blízkosti areálu.

Splaškové vody z provozu sociálních zařízení jsou a nadále i budou likvidovány
stávajícím způsobem v rámci areálu ZZO. Roční produkce splaškových odpadních vod
ze sociálního zařízení obsluhy třídící linky je přibližně rovna spotřebě vody. Jedná se o
klasické splaškové vody přibližně s následující zátěží: Ncelk. do 70 mg/l, Pcelk. do 15
mg/l, BSK5 do 200 mg/l a CHSK do 400 mg/l. Vzhledem k malému počtu stávajících
zaměstnanců a předpokládanému navýšení počtu o 3 pracovníky se jedná o
zanedbatelné množství. Stávající kapacity sociálního zařízení budou tomuto navýšení
počtu pracovníků přizpůsobeny.

B.III.3 Odpady
Nakládání s odpady je upraveno zejména následujícími předpisy:
- zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
v platném znění
- vyhláškou MŽP ČR 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), v platném znění
-

vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném
znění

- vyhláškou MŽP ČR č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky
a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady
-

metodický pokyn č. 9 odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební
výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb (Věstník MŽP, září
2003)

Zařízení je a nadále i bude primárně určeno pro úpravu, využívání a odstraňování
odpadů kategorie ostatní v rozsahu stanoveném v provozních řádech zařízení. Přesný
seznam jednotlivých druhů odpadů, se kterými je možné v zařízení nakládat je resp.
bude uveden ve schválených provozních řádech zařízení. V rámci této Dokumentace je
seznam vybraných složek komunálních a průmyslových odpadů k výrobě Certifikovaného
výrobku detailně presentován v tabulce v příloze č. 13.
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B.III.4 Hluk, vibrace, záření
Výpočty hlukové zátěže zájmového prostoru jsou součástí hlukové studie v
příloze č. 3. Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+, verze 10.02 Profi
(č. licence 6079), který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného
dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území.
Použitá verze programu HLUK+ obsahuje především implementaci metodického
materiálu "Výpočet hluku z automobilové dopravy - Manuál 2011" autorizovaného ŘSD
ČR.
Do verze byly dále implementovány:
• nová metodika Celostátního sčítání dopravy 2010
• TP 225 "Prognóza intenzit automobilové dopravy (II. vydání)" (Technické
podmínky MD ČR - schválené s účinností od 12. října 2012) - umožní automatický
přepočet zadaných intenzit dopravy na intenzity v roce výpočtu
• TP 189 "Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích (II. vydání)"
(Technické podmínky MD ČR - schválené s účinností od 6. června 2012) - umožní
zadat k jedné komunikaci až 10 vlastních sčítání dopravy a jejich automatické
vyhodnocení - přepočet na průměrnou roční 24 hodinovou intenzitu dopravy
V rámci hlukové studie byly zpracovány následující varianty:
-

-

Stávající hluková situace v zájmové lokalitě.
- Posouzení hluku z provozu areálu stávajícího areálu centra pro nakládání s
odpady
- Posouzení hluku z dopravy na veřejných komunikacích
Výhledová hluková situace v zájmové lokalitě.
- Posouzení hluku z provozu areálu centra pro nakládání s odpady po jeho rozšíření
- Posouzení hluku z dopravy na veřejných komunikacích

Referenční body:
Referenční body pro hodnocení hluku z provozu posuzovaného záměru byly
umístěny u nejbližší obytné zástavby a objektů pro rodinnou rekreaci ve vztahu k areálu
centra pro nakládání s odpady, dále pak podél příjezdových tras. Ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A v referenčních bodech byly počítány ve výšce jednotlivých podlaží
těchto objektů. Umístění výpočtových bodů je uvedeno v následující tabulce a obrázku.

33
Centrum pro komplexní nakládání s odpady – Lomnice nad Popelkou.
Dokumentace záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obrázek č. 7

Referenční body 1-5

Tabulka č. 12

Referenční body

Číslo RB

Umístění referenčního bodu

RB pro hodnocení vlivu vlastního areálu centra pro likvidaci odpadu

1
2
3
4
5

rodinný dům č.p. 655, Lomnice nad Popelkou – severovýchodní fasáda
stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 6, Nová Ves nad Popelkou – SZ fasáda
stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 1, Nová Ves nad Popelkou – SZ fasáda
zemědělská usedlost č.p. 179, Libštát, část Bryndov – JZ fasáda
rodinný dům č.p. 219, Libštát, část Bryndov – JZ fasáda

RB pro hodnocení vlivu dopravy na veřejných komunikacích

6
7
8
9

rodinný dům č.p. 362, ul. Jilemnická, Lomnice nad Popelkou – JV fasáda
rodinný dům č.p. 479, ul. Jilemnická, Lomnice nad Popelkou – SZ fasáda
rodinný dům č.p. 181, Košťálov – SV fasáda
rodinný dům č.p. 210, Košťálov – JZ fasáda
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Stávající hluková situace
Hluk z výstavby centra pro nakládání s odpady
Výčet zdrojů hluku
Dočasné zdroje hluku spojené s instalací nové linky do stávající haly daného
areálu budou provozovány v celém časovém průběhu výstavby. Jejich lokalizace bude
závislá na okamžitém stavu a postupu stavebních prací. Vzhledem k tomu, že lokalizace
jednotlivých strojů a zařízení se během stavebních úprav na střeše objektu může
výrazně měnit nebude, byl pro výpočet a hodnocení hluku ze stavebních úprav zvolen
jeden teoretický výpočetní bod:
-

V1 - vzdálenost 180 m … minimální vzdálenost od prováděných stavebních úprav
k nejbližší stávající obytné zástavbě (objekty pro rekreaci).

Tabulka č. 13

Instalace nové linky do stávajícího objektu - Použitá zařízení
Akustické
parametry
LpA,XX

Typ stroje

jeřáb
drobná ruční nářadí 5x
tepelná svářečka 3x
nákladní automobil (8 aut. za den)

LpA,5 = 69 dB
LpA,5 = 75 dB
LpA,5 = 60 dB

Průměrná doba
aktivního nasazení za
směnu
(hod / min)

8 / 480
8 / 480
8 / 480
LAeq,7,5 = 45,9 dB

LAeq, 14hod
ve 180 m

35,4 dB
5x 41,4 dB
3x 26,4 dB

Postup provedení výpočtu
Prvním krokem bylo provedení výpočtu hladiny akustického tlaku A ve zvoleném
výpočtovém bodě (teoretický výpočetní bod V1 ve vzdálenosti 180 m). Výpočet byl
proveden dle následujícího vzorce:
LpA 2 = LpA 1 + 20 log r1 / r2

, kde

LpA 1 je udaná hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti r1 od stroje [dB],
LpA 2 je hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti r2 (180 m) od stroje [dB],
Druhým krokem byl výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v intervalu
stavební činnosti od jednotlivých zdrojů hluku. Výpočet byl proveden podle následujícího
vzorce:
t
L pAeqs = 10. log. s
 ta

 0,1.LpAs
.10



, kde
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LpAeq s je ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve výpočtovém bodě od stroje
nebo zařízení S [dB],
ts je doba používání stroje nebo zařízení S během pracovní doby [min],
00
00
ta je doba trvání hluku ze stavební činnosti (tj. doba 7 – 21 hodin /840 min/) [min],
LpA s je hladina akustického tlaku ve výpočtovém bodě od stroje nebo zařízení S [dB].

Celková ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve výpočtovém bodě (nejbližší
hlukově chráněná zástavba) od všech zdrojů hluku v době trvání stavební činnosti (tj.
v době od 700 do 2100 hodin) byla vypočtena podle vzorce:
n

L pAeqa = 10. log

∑ 10

0,1.LpAeqi

, kde

i=1

LpAeqa je ekvivalentní hladina akustického tlaku A [dB] od provozu jednotlivého stroje
nebo zařízení (z počtu n) v časovém intervalu pracovní činnosti ta [min].

Výsledky výpočtů a hodnocení
Výsledky výpočtu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A [dB] ve venkovním
00
00
prostoru pro dobu stavební činnosti (7 do 21 ) vzniklé součtem hladin hluku daného
dopravou a vlastními stavebními pracemi jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č. 14

Výsledky výpočtů hluku ze stavebních úprav

Výpočtový bod

Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,14 hod [dB]

V1

50,5

Pozn. Ekvivalentní hladina akustického tlaku A je vypočtena pouze pro denní dobu, neboť v nočních
hodinách se stavební činnost nepředpokládá.

Dle provedených výpočtů lze předpokládat, že celkové hodnoty hluku ze
stavebních prací souvisejících s realizací posuzovaného záměru včetně vyvolané
dopravy na veřejných komunikacích spojené s touto realizací nebudou s rezervou
překračovat ve venkovním prostoru okolních hlukově chráněných staveb hygienický limit
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ze stavební činnosti (LAeq,14h = 65,0 dB).
Hluk z provozu areálu centra pro nakládání s odpady
Zdroje hluku
Zdroji hluku, které výrazněji ovlivňují stávající hlukovou situaci v areálu centra pro
nakládání s odpady jsou:
A) Stroje a zařízení ve venkovním prostoru
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V centru jsou využívány níže uvedené stroje a zařízení, které většinou patří k
významným zdrojům hluku. Provoz strojů a zařízení je pouze v době provozu areálu, tzn.
pouze v denní době. V prostoru areálu centra pro nakládání s odpady jsou nasazeny:
- Čelní nakladač UNK 320 (1x)
LpA,7 m = 73,0 dB
- průměrná doba provozu 2 hod za nejhlučnějších 8 hod (6-14 hod)
- vypočtená LAeq, 8h ve vzdálenosti 7 m od stroje 67,0 dB
- Rypadlo DH (1x)
LpA,7 m = 71,0 dB
- průměrná doba provozu 3 hod za nejhlučnějších 8 hod (6-14 hod)
- vypočtená LAeq, 8h ve vzdálenosti 7 m od stroje 66,8 dB
- Vysokozdvižný vozík
(2x)
LpA, 2 m = 70 dB
- průměrná doba provozu 6 hod za nejhlučnějších 8 hod (6-14 hod)
- vypočtená LAeq, 8h ve vzdálenosti 2 m od stroje 68,8 dB
B) Liniové zdroje hluku – vyvolaná doprava
Jedná se především o dopravu spojenou s navážením a odvážením odpadu – tzn.
doprava v areálu centra pro komplexní nakládání s odpady, dopravu na příjezdové
účelové komunikaci i na příjezdových veřejných komunikacích, a to v počtu
- stávající doprava 140 NA za den (6 – 22 hod.), tj. 280 pojezdů
- doprava spojená s realizací linky pro mechanickou úpravu odpadů
20 NA za den (6 – 22 hod.), tj. 40 pojezdů – zajišťující přivezení odpadů
12 NA za den (6 – 22 hod.), tj. 24 pojezdů – zajišťující odvoz zpracovaného
odpadu
Celková výhledová doprava spojená s provozem areálu pro komplexní nakládání
s odpady bude:
172 NA za den (6 – 22 hod.), tj. 344 pojezdů
Dále se jedná o pojezdy 2 cisteren v rámci areálu centra pro komplexní nakládání
s odpady.
Pozn.: Technologická zařízení jsou umístěná uvnitř stávajících hal a ve venkovním
prostředí se neprojevují jako výraznější zdroje hluku.
C) Hala linky mechanické úpravy odpadů
Samotná technologie mechanické úpravy odpadů (třídící linka) bude umístěna do
stávající haly, v níž byla v minulosti podobná technologická linka umístěna. Jedná se o
jednopodlažní ocelovou nezateplenou halu o rozměrech 30 x 42 m, výšky 14,5 m. Hala
bude uzavřená, nuceně větraná. V hale bude umístěna třídící linka a 1 kolový nakladač.
Hluk v hale nepřesáhne ekvivalentní hladinu akustického tlaku A 85 dB, R´w fasády min.
20 dB. Zdroje hluku situované ve venkovním prostředí a spojené s halou linky
mechanické úpravy odpadů jsou:
-

vyzařování hluku fasádami a střechou haly …. LWA na 1 m2 = 65 dB,
sání VZT jednotky pro odvětrání haly při JV fasádě LpA,1m = 60 dB
výtlak VZT jednotky pro odvětrání haly při JV fasádě LpA,1m = 60 dB
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Provoz haly se předpokládá ve stejném rozsahu, jako současná zařízení, tj. po – pá:
6:00 – 22:00 hod.
Obrázek č. 8 Návrh umístění linky mechanické úpravy odpadů

B.III.4.3

Vibrace a záření

Jedinými možnými zdroji vibrací v areálu centra pro komplexní nakládání s odpady
budou drtiče. Vzhledem k situování zařízení zcela mimo kontakt s obytnou (i jinou)
zástavbou se bude jednat o zdroj zanedbatelný, bez faktického vlivu.
Po dobu provozu centra pro komplexní nakládání s odpady se nepředpokládá
nárůst radioaktivního ani elektromagnetického záření. Rozsah osvětlení nebude
představovat rušivý zdroj pro obytnou zástavbu.

B.III.5 Doplňující údaje
Významné terénní úpravy ani zásahy do krajiny nejsou očekávány, vzhledem
k situování záměru v již stávajících halách.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
Záměr bude realizován v prostoru stávajícího závodu na zpracování odpadu
v katastrálním území Lomnice nad Popelkou.
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Lokalita je umístěna do otevřené vrchoviny v blízkosti města Lomnice nad
Popelkou, v relativně odlehlém prostoru ve vztahu k obytné zástavbě (příloha č. 1).
Nadmořská výška v prostoru se pohybuje okolo 500 m n.m. Krajinu tak lze zařadit mezi
vrchoviny.
Dle územního plánu se záměr nachází na ploše s rozdílným způsobem využití
„Plocha technické infrastruktury (TI) – Stav“. Uvažovaný záměr je v souladu s touto
územně plánovací dokumentací. Realizací záměru lze předpokládat zlepšení vlivů na
životní prostředí, neboť dojde ke zlepšení podmínek pro nakládání s odpady, přičemž se
nepředpokládá zhoršení hodnot civilizačních a kulturních z důvodu, že záměr je umístěn
v rámci stávajícího areálu sloužícího k likvidaci odpadů. Vyjádření k záměru z hlediska
ÚPD je součástí přílohy č. 11.
Zvláště chráněná území, území přírodních parků
Obrázek č. 9

Situace hranice CHKO Český ráj

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
stanovuje 6 kategorií zvláště chráněných území (ZCHÚ) přírody. V dotčeném území
záměru se nevyskytuje žádné z definovaných ZCHÚ. Nejblíže lokalizovaným zvláště
chráněným územím je CHKO Český ráj, jehož hranice probíhá v nejbližším bodě cca 3
km jihovýchodně od předmětného území (obrázek č 9). Předmětné území se nenachází
v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
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Předměty ochrany soustavy NATURA 2000
Soustavu NATURA 2000 tvoří v České republice ptačí oblasti (SPA, resp. PO) a
evropsky významné lokality (SCI, resp. EVL). Cílem soustavy NATURA 2000 je ochrana
biologické rozmanitosti zachováním nejhodnotnějších přírodních lokalit a
nejohroženějších druhů rostlin a živočichů v Evropě. Ochrana těchto přírodních
hodnot vyplývá z přijetí Směrnice Rady Evropských společenství č. 92/43/EHS (ze dne
21. května 1992) o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin a Směrnice Rady Evropských společenství č. 79/409/EHS (ze dne 2.
dubna 1979) o ochraně volně žijících ptáků.

Obrázek č. 10: Situace nejbližších území NATURA 2000

Lokalita určená k realizaci posuzovaného záměru se nenachází na území žádné
evropsky významné lokality (EVL) ani ptačí oblasti (PO), záměrem nebudou dotčeny
žádné lokality soustavy NATURA 2000. Nejbližší EVL Kozlov - Tábor (CZ CZ0510164) o
rozloze 304 ha se nachází cca 4 km JV od lokality záměru. Vyjádření Krajského úřadu
Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, z hlediska vlivu záměru na
soustavu NATURA, je součástí přílohy č. 12.
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Významné krajinné prvky
Podle ÚPD se v zájmovém prostoru nenacházejí registrované VKP. Zákonnými VKP
jsou lesní remízy, vodní plochy, vodní toky a jejich nivy. V širším okolí lokality se
nacházejí lesní plochy, které jsou VKP.
Obrázek č. 11: Situování lokality záměru

Územní systém ekologické stability
ÚSES je definován jako navzájem propojená síť jednotlivých skladebných prvků
ÚSES. Z hlediska územního systému ekologické stability (ÚSES) není na dotčeném
území přítomen ani navržen žádný skladebný prvek. Dotčená lokalita je charakterizována
jako oblast se zastavěnými či zpevněnými plochami, při okrajích řídce porostlá ruderální
vegetací.
Cca 100 m jihovýchodně od záměru se nachází lokální biocentrum LBC 4
Rybníčky a z tohoto centra je veden za oplocením východně od záměru lokální
biokoridor LBK 7 (obrázek č. 14). Prvky nadregionálního významu se v okolí záměru
nenacházejí. Záměr respektuje lokální prvky ÚSES, které se nacházejí ve správním
území města Lomnice nad Popelkou, veškeré technologie budou umístěny v rámci
stávajících zpevněných ploch a budov.
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Obrázek č. 12: Situace lokálního biokoridoru LBK 7 a biocentra LBC4

Chráněná území ve smyslu horního zákona č.44/1988 Sb., v pozdějším znění
Chráněná ložisková území, dobývací prostory, poddolovaná území
Do pozemků pro realizaci záměru nezasahuje žádné chráněné ložiskové území,
dobývací prostor, v zájmovém prostoru není dokumentováno ani poddolované území.
Ochranná pásma a CHOPAV
Do zájmového území nezasahují ochranná pásma vodních zdrojů podzemních
nebo povrchových vod, území není součástí CHOPAV ani zátopového území.
Území historického, kulturního nebo archeologického významu
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Záměr nezasahuje do žádného chráněného území historického nebo kulturního
významu, na dotčeném nelze očekávat žádná archeologická naleziště.

Území hustě zalidněná
V hodnoceném území se nenacházejí hustě zalidněná území, záměr je situován
do stávajícího závodu na zpracování odpadů mimo obydlená území. Nejbližší obytnou
zástavbou jsou 4 domy umístěné v Libštátě Bryndově ve vzdálenosti 650 až 700 m
severovýchodním směrem. Další dotčenou trvale obytnou zástavbu reprezentují
referenční body 1 a 2 na obrázku č. 10. Jedná se o přilehlou zástavbu Lomnice nad
Popelkou, kde lze uvažovat zhruba 20 rodinných domů a 30 bytových jednotek
v bytových domech. Tato zástavba leží ve vzdálenosti větší než 1 km jižním až
jihozápadním směrem.
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
V zájmovém prostoru nejsou známa území, která by byla zatěžována nad míru
únosného zatížení – žádné staré ekologické zátěže či prostory určené k sanaci zemin či
podzemních vod.
Extrémní poměry v dotčeném území
V oblasti záměru nejsou dokumentována aktivní ani potenciální sesuvná území.

C.II

Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném
území
C.II.1 Základní charakteristiky ovzduší a klimatu

Klimatické faktory
Podle Atlasu podnebí ČR je předmětná oblast součástí mírně teplé klimatické
oblasti - klimatický okrsek B8, jenž je charakterizován jako vlhký a vrchovinný s mírnou
zimou a maximálně 50 letními dny.
V tabulce č. 15 jsou uvedeny průměrné měsíční teploty vzduchu (°C) a měsíční
úhrny srážek (mm) (Klimatický atlas a tabulky ČR - klimatická a srážkoměrná stanice
Libštát - nadmořská výška 450 m - poslední statisticky sledované období v letech 19311960).
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Tabulka č. 13

Teplota (°C)
Srážky (mm)

Průměrné měsíční teploty a úhrny srážek

01

02

03

04

09

10

11

-3,7
57

-2,5
53

1,3
38

6,3 11,4 14,8 16,4 15,9 12,6
46
59
67
84
77
54

05

06

07

08

7,3
55

2,5
57

12 Ø/Σ
-1,4
53

Odborný odhad větrné růžice pro zájmovou lokalitu je uveden v následující tabulce.
Tabulka č. 16 Větrná růžice

Obrázek č. 13: Grafická prezentace větrné růžice

6,7
700
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Rozptylové podmínky
Mezi škodliviny emitované řešeným záměrem budou zejména tuhé znečišťující
látky, oxidy dusíku a oxid uhelnatý. Základním obecným podkladem pro hodnocení
současného imisního zatížení škodlivinami znečišťujícími ovzduší v zájmové oblasti jsou
výsledky měření na imisních stanicích a hodnoty pětiletých průměrů ročních imisních
koncentrací z let 2007 – 2011 ve čtverci v řešené oblasti.
Jelikož není v zájmové oblasti umístěna žádná reprezentativní stanice, pro
stanovení imisního pozadí v zájmové oblasti jsou použity pětiletých průměrů ročních
imisních koncentrací, které jsou publikovány na webu Českého hydrometeorologického
ústavu. Jedná se o mapu pětiletých průměrů ročních imisních koncentrací z let 2007 –
2011 v síti 1 x 1 km.
Obrázek č. 14: Mapa pětiletých průměrných ročních koncentrací v zájmové oblasti
(zdroj: http://portal.chmi.cz)

Pro stanovení pozaďových imisních koncentrací je využito hodnot pětiletých
průměrných ročních koncentrací z map publikovaných na webu ČHMÚ. Na základě
dostupných informací můžeme konstatovat, že v zájmové lokalitě je kvalita venkovního
ovzduší relativně dobrá a jsou zde plněny všechny imisní limity sledovaných
znečišťujících látek.
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Na základě dostupných informací můžeme odhadnout stav imisního pozadí
v oblasti řešeného záměru „Lomnice nad Popelkou – centrum pro komplexní nakládání s
odpady“ následovně:
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace:
- oxid dusičitý (NO2) – 19. hodnota maximální koncentrace:
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace:
- oxid uhelnatý (CO) – maximální osmihodinová koncentrace:
- částice PM10 - 36. hodnota nejvyšší denní koncentrace:
- částice PM10 – průměrná roční koncentrace :
- částice PM2,5 – průměrná roční koncentrace :
- benzen (BZN) – průměrná roční koncentrace:
- benzo(a)pyren (BaP) – průměrná roční koncentrace:

3

70 - 90 µg/m
3
50 - 70 µg/m
10 - 15 µg/m3
3
800 - 1000 µg/m
3
35 - 40 µg/m
3
18 - 22 µg/m
3
14 - 16 µg/m
0,8 – 1,0 µg/m3
0,4 – 0,6 ng/m3

C.II.2 Geomorfologie, horninové prostředí, hydrogeologická charakteristika
Geomorfologické poměry
Lokalita je součástí tzv. Lomnické vrchoviny (IVA-8B-a), jež se nachází v západní
partii Podkrkonošské pahorkatiny. Jedná se o plochou kernou vrchovinu tvořenou
prachovci, jílovci, pískovci, arkózami a slepenci permské červené jaloviny i produkty
permského vulkanismu - melafyry i pyroklastiky. Je charakterizovaná strukturně
denudačním reliéfem destruovaných kuest, nesouměrných hřbetů a suků na
melafyrových příkrovech, intruzích a ložních žílách, místy se uplatňuje plochý reliéf
ukloněných svahů a plošinných zarovnaných povrchů. Na jílovitých horninách probíhají
intenzívní recentní procesy (půdní eroze, sesuvy), které jsou však většinou z hlediska
relativně krátkého období markantní v údolích erodujících toků. Lokálně v údolích
vodotečí se vyskytují aluviální naplaveniny proměnlivých mocností.
Geologické poměry
Na zájmové lokalitě jsou v předkvarterním podloží dokumentovány melafyry, které
jsou těženy např. na nedalekém ložisku Košťálov. Melafyry jsou součástí struktury,
vystupující při lužické poruše a táhnoucí se od Ještědského hřebene přes Kozákovský
hřbet, až po oblast Hořického hřbetu.
Melafyr je vyvřelá hornina obsahující augit, krevel a plagioklasy. Podstatnou
součástí plagioklas je labradorit až bytownit. Může obsahovat i olivín a magnetit. Obvykle
červenohnědé barvy (obsah rozptýleného hematitu), někdy tmavozelená a šedočerná s
hnědavým odstínem.
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Melafyry mají stavbu všesměrnou, převážně ofitickou a velmi často mandlovcovou.
Mandle jsou tvořeny v melafyrech v ČR křemitou hmotou (acháty), ale i kalcitem nebo
chloritem. Hornina je jemnozrnná až střednězrnná a může obsahovat sopečné sklo.
Hornina má nazelenale tmavošedou barvu. Makroskopicky lze v ní rozlišit šedobílé
lištové živce o délce lišt až 3 mm a mafické minerály zastoupené zřejmě především
pyroxeny. Dále olivín, živce, rudní minerál a akcesorie. Celkově lze horninu označit jako
drobnozrnnou. Jako druhotný minerál se objevuje hlavně chlorit. Petrografické označení
– dvojpyroxenový bazalt s olivínem (dříve palatinitický melafyr).
Z hlediska výskytu přírodních zdrojů jsou v území těženy a zpracovávány melafyry
na drcené kamenivo různých frakcí, vesměs používané ve stavebnictví. Jiné přírodní
zdroje se v území nevyskytují. Těžené melafyry patří k neobnovitelným
(neregenerovatelným) přírodním zdrojům.
Detailní geologické poměry v prostoru záměru dokumentují archivní průzkumné
geologické vrty – viz obrázek č. 17 a tabulky č. 17 a 18.
Obrázek č. 15

Průzkumné geologické vrty v lokalitě záměru
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Tabulka č. 17

Vrt 655647

Stát
Jazyk
Název databáze
ID
Původní název
Zkrácený název
Rok vzniku objektu
Poskytovatel dat
Hloubka vrtu (m)
Primární dokumentace
Souřadnice X - JTSK [m]
Souřadnice Y - JTSK [m]
Způsob zaměření X,Y
Výškový systém
Nadmořská výška - souřadnice Z
Inklinometrie (Y/N)
Účel
Hydrogeologické údaje (Y/N)
Hloubka hladiny podzemní vody [m]
Druh hladiny podzemní vody
Karotáž (Y/N)
Provedené zkoušky
Hmotná dokumentace (Y/N)
Druh objektu
Geologický profil (Y/N)
Organizace provádějící
Organizace blokující
Blokováno do
geologický profil
Hloubka (m)
0 - 0.50
0.50 - 1
1 - 3.50
3.50 - 5.20
5.20 - 9
9 - 18
18 - 20

Tabulka č. 18

Stratigrafie
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Kvartér
Perm
Perm
Perm

Česká republika
česky
GDO
655647
LZP-3
LZP-3
1990
Česká geologická služba - Geofond
20
GF P106886
1001930
667320
digitalizováno z mapy 1:5000
odečteno z mapy
497.60
N
pozorovací
N
0.90
ustálená
N
N
vrt svislý
Y
Vodní zdroje, n.p. Praha včetně závodu Praha

Popis
hlína hnědá
jíl písčitý světlá hnědá šedá
písek jílovitý ulehlý rezavá hnědá žlutá
písek jílovitý tmavá hnědá
eluvium melafyrový tmavá šedá
melafyr šedá hnědá černá
melafyr tmavá šedá černá

Vrt 655652

Stát
Jazyk
Název databáze
ID
Původní název
Zkrácený název
Rok vzniku objektu
Poskytovatel dat

Česká republika
česky
GDO
655652
LZP-8
LZP-8
1990
Česká geologická služba - Geofond
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GF P106886
1002010
667400
digitalizováno z mapy 1:5000
odečteno z mapy
499.10
N
pozorovací
N
0.90
ustálená
N

Hloubka vrtu (m)
Primární dokumentace
Souřadnice X - JTSK [m]
Souřadnice Y - JTSK [m]
Způsob zaměření X,Y
Výškový systém
Nadmořská výška - souřadnice Z
Inklinometrie (Y/N)
Účel
Hydrogeologické údaje (Y/N)
Hloubka hladiny podzemní vody [m]
Druh hladiny podzemní vody
Karotáž (Y/N)
Provedené zkoušky
Hmotná dokumentace (Y/N)
Druh objektu
Geologický profil (Y/N)
Organizace provádějící
Organizace blokující
Blokováno do
geologický profil
Hloubka (m)
0 - 0.40
0.40 - 3.60
3.60 - 5
5 - 20

N
vrt svislý
Y
Vodní zdroje, n.p. Praha včetně závodu Praha

Stratigrafie
Kvartér
Kvartér
Perm
Perm

Popis
jíl tmavá hnědá
písek jílovitý rezavá hnědá
melafyr tmavá šedá černá hnědá
melafyr tmavá šedá černá

Hydrogeologické poměry
Ze starších průzkumných prací je zřejmé, že díky značným faciálním změnám
zdejšího permu, lze zaznamenat výskyt nepravidelných obzorů puklinových nebo
průlinových podzemních vod s volnou i artéskou hladinou.
V jílovitých pískovcích a lupcích střední červené jaloviny jsou polohy zvodnělých
jílovitých pískovců, arkózových pískovců a slepenců, které vytvářejí horizonty především
puklinové a méně již průlinové podzemní vody. Jejich infiltrační povodí je však v
důsledku častých nepropustných jílovců, které znesnadňují cirkulaci podzemních vod,
menší. Pukliny permských hornin jsou v důsledku tahového napětí rozevřenější než v
krystaliniku. Je zřejmé, že puklinová porózita výrazně převažuje nad intergranulární,
přičemž dominuje propustnost v pásmu přípovrchového rozpojení puklin do hloubek
kolem 40m. Hydrogeologický resp. hydrologický význam melafyrových proudů, příkrovů a
intruzí je jen lokální.
Podzemní vody svrchní části podkrkonošské pánevní výplně náleží z hlediska
chemismu převážně typu CCa. Celková mineralizace kolísá mezi 0,2 - 0,6 g . l-1.
Litologický faktor se při tvorbě chemismu podzemních vod uplatňuje např. v rudnickém
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obzoru, kde se díky zvýšenému obsahu sirníků, rozptýlených v bituminozních slínovcích,
tvoří síranové vody.
Kvartérní pokryvné horizonty svahovin - deluvií jsou tvořeny dominujícími
aleuriticko- pelitickými uloženinami, které do značné míry brání infiltraci srážkových vod a
mají tudíž nepříznivý vliv pro zvodnění puklinově mírně propustného skalního podkladu i
průlinově propustných písčitých poloh na bázi kvartéru. Svahové suti se projevují jakožto
propustné. Kvartérní deluviální uloženiny, které se zde nacházejí, jsou tvořeny převážně
jíly a jílovitými písky, které směrem do hloubky přecházejí buď do podložních sutí nebo
přímo do poloh podložního, slabě rozpukaného a tudíž puklinově slabě propustného
melafyru. Hladina mělkého kvartérního kolektoru je volná, zde dokumentována v hloubce
okolo 1 m pod terénem. Hlavní dotaci kvartérního kolektoru zajišťují srážky. Drenážní
bází je tok Olešky, který zajišťuje odvodnění synklinální struktury podkrkonošské
permokarbonské pánve směrem k SZ.
Půdní prostředí
Realizace hodnoceného projektu nebude probíhat na pozemcích, které jsou
součástí ZPF nebo PUPFL, ale pouze na zpevněných plochách v rámci stávajícího
areálu ZZO.
Hydrologické charakteristiky
Obrázek č. 16

Hydrologická mapa zájmové oblasti M 1 : 50 000, VUV TGM, Praha
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Podle základní vodohospodářské mapy M 1 : 50 000 se území nachází v povodí
Olešky, číslo hydrologického pořadí 1-05-01-045.

C.II.3 Biologické poměry
V místě stávajícího závodu na zpracování odpadu (uvnitř zpracovatelského
areálu), ani v blízkém okolí, se nenachází původní flóra ani fauna. Celá lokalita má
biocenózu charakteristickou pro smíšený biotop, která je chudá jak co do početnosti, tak
co do druhové skladby - je to důsledek vysoké technizace a urbanizace nejbližšího okolí.
Obrázek č. 17

Charakter zeleně v prostoru zájmové lokality

Floristické poměry
V zájmovém území se nedochovala původní flóra, zejména proto, že oblast byla a
je průmyslově intenzivně využívaná. Zájmová lokalita (tj. vlastní závod) má standardní
parkovou úpravu menších zatravněných ploch v okolí haly na zpracování odpadu.
V blízkém okolí haly se vyskytují pouze běžné druhy travin a plevelů, místy je náletová
zeleň, nízké keře. Centrum pro komplexní nakládání s odpady bude uvnitř stávajícího
průmyslového areálu, kde se významnější zeleň ani neočekává. Celý prostor je silně
ovlivněn svým určením – průmyslovým charakterem.

51
Centrum pro komplexní nakládání s odpady – Lomnice nad Popelkou.
Dokumentace záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že zájmová lokalita leží uvnitř stávajícího průmyslového areálu,
nebyl proveden ani orientační biologický průzkum. Původní přírodní společenstvo v
posuzovaném území bylo při výstavbě areálu odstraněno.
Faunistické poměry
Z hlediska fauny nebylo v zájmovém území vzhledem k poloze prováděno žádné
šetření. Očekávat lze pouze faunu běžnou pro městskou a průmyslovou zástavbu. Nelze
očekávat cennější druhy živočichů nebo jejich významnější výskyt. Celý areál je oplocen
a zvěři nepřístupný, a to i na hranici s lokálním biokoridorem LBC 7, který probíhá
východně od lokality záměru (obrázek č.14).
Závěr
Zájmové území závodu a jeho těsného okolí je tvořeno druhotnými, nepůvodními,
antropogenně silně ovlivňovanými, ruderálními, segetálními a polními ekosystémy. Tato
skutečnost je neslučitelná s trvalým výskytem přírodovědně cenných společenstev a
organismů. V areálu závodu se nepředpokládá žádný výskyt zvlášť chráněného druhu
rostlin nebo živočichů chráněných dle zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny
(a prováděcí vyhl. č. 395/1992 Sb.).

C.II.4 Krajina, ekosystémy

Obrázek č. 18

Umístění záměru v krajině
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Zájmové území se nalézá v odlehlé lokalitě, vzhledem ke svému určení, aby
nedocházelo k nepříjemnému obtěžování trvale žijících obyvatel například z hlediska
zápachu. Jedená se o urbanizovanou a technizovanou lokalitu, na níž navazuje otevřená
krajina charakteristická střídavým zalesněním, zemědělsky obdělávanými plochami a
loukami. Celé katastrální území bylo v minulosti zčásti odlesněno, k základnímu
odlesňování docházelo již před naším letopočtem. Území bylo a je využíváno i k
zemědělské výrobě.

C.III Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
Výchozí stav jednotlivých složek životního prostředí je uveden v části C.II. Protože
jsou jednotlivé složky propojeny složitými vzájemnými vazbami, je třeba také hodnotit
stav životního prostředí jako celek, především z hlediska celkové únosnosti zatížení.
Pro hodnocení území z hlediska jeho celkové únosnosti jsou podstatné následující
skutečnosti:
- zájmové území se nalézá v odlehlé lokalitě, vzhledem ke svému určení, aby
nedocházelo k nepříjemnému obtěžování trvale žijících obyvatel například z hlediska
zápachu. Jedená se o urbanizovanou a technizovanou lokalitu, na níž navazuje otevřená
krajina charakteristická střídavým zalesněním, zemědělsky obdělávanými plochami a
loukami
- v dotčeném území záměru se nevyskytuje žádné z definovaných ZCHÚ. Nejblíže
lokalizovaným zvláště chráněným územím je CHKO Český ráj, jehož hranice probíhá
v nejbližším bodě cca 3 km jihovýchodně od předmětného území. Předmětné území se
nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Lokalita určená k
realizaci posuzovaného záměru se nenachází na území žádné evropsky významné
lokality (EVL) ani ptačí oblasti (PO), záměrem nebudou dotčeny žádné lokality soustavy
NATURA 2000
- podle ÚPD se v zájmovém prostoru nenacházejí registrované VKP. Zákonnými VKP
jsou lesní remízy, vodní plochy, vodní toky a jejich nivy. V širším okolí lokality se
nacházejí lesní plochy, které jsou VKP
- cca 100 m jihovýchodně od záměru se nachází lokální biocentrum LBC 4 Rybníčky a

z tohoto centra je veden za oplocením východně od záměru lokální biokoridor LBK 7
(obrázek č. 14). Prvky nadregionálního významu se v okolí záměru nenacházejí. Záměr
respektuje lokální prvky ÚSES, které se nacházejí ve správním území města Lomnice
nad Popelkou, veškeré technologie budou umístěny v rámci stávajících zpevněných
ploch a budov

- výstavba a provoz záměru nezvýší za podmínek přijetí potřebných kompenzačních,
minimalizačních a ochranných opatření vůči některým negativním vlivům environmentální
zátěž zájmového území
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Současná kvalita životního prostředí zájmového území je celkově na dobré úrovni.
Realizace záměru nezpůsobí překročení celkového únosného zatížení území.

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.1 Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.1.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Nejbližší obytná zástavba je reprezentována referenčními výpočtovými body
zvolenými v rámci rozptylové a hlukové studie. Jedná se především o rodinné domy,
umístěné v přilehlé části Lomnice nad Popelkou a Libštátu.
Nejbližší obytnou zástavbou jsou 4 domy umístěné v Libštátě Bryndově ve
vzdálenosti 650 až 700 m severovýchodním směrem. Další dotčenou trvale obytnou
zástavbu reprezentují referenční body 1 a 2 na obrázku č. 10. Jedná se o přilehlou
zástavbu Lomnice nad Popelkou, kde lze uvažovat zhruba 20 rodinných domů a 30
bytových jednotek v bytových domech. Tato zástavba leží ve vzdálenosti větší než 1 km
jižním až jihozápadním směrem. Při uvažovaném počtu 2,5 obyvatele na jednu obytnou
jednotku se jedná o celkový počet 130 až 140 exponovaných obyvatel. V případě hluku
je vzhledem k vlastnostem této noxy exponované obyvatelstvo omezeno na nejbližší
zástavbu.
Detailní hodnocení vlivů na veřejné zdraví je součástí studie v příloze č. 5.
Znečištění ovzduší
Identifikace nebezpečnosti
Nebezpečnost je chápána jako vlastnost daného posuzovaného faktoru a jeho
potencionálního vlivu na zdraví.
Realizací řešeného záměru dojde ke vzniku nových zdrojů znečišťování ovzduší.
V rámci rozptylové studie jsou hodnoceny základní typické znečišťující látky emitované
při manipulaci s odpadem a dále látky emitované spalovacími motory mechanizace
nasazené v zařízení a vyvolané automobilové dopravy zajišťující transport odpadů, tj.
částice PM10 a PM2,5, oxidy dusíku (resp. oxid dusičitý) a oxid uhelnatý. V případě oxidu
uhelnatého jsou imisní koncentrace v pozadí v celé České republice hluboko pod
hodnotami imisního limitu i pod hodnotami Světovou zdravotnickou organizací
doporučených koncentrací na ochranu zdraví. Lze předpokládat, že v rámci provozu
posuzovaného centra pro komplexní nakládání s odpady nedojde k takovému navýšení
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imisí CO, které by spolu s imisním pozadím mělo významný vliv na veřejné zdraví.
V rámci tohoto posouzení je tedy dále věnována pozornost oxidu dusičitému, ale
především částicím polétavého prachu.
Oxidy dusíku – oxid dusičitý
Oxid dusičitý (NO2) je dráždivý plyn červenohnědé barvy s charakteristickým
štiplavým zápachem. Čichový práh je různými autory uváděn v rozmezí 100 až 410
3
µg/m , při zvýšení koncentrace se na čichový vjem projevuje adaptace. Ze zdravotního
hlediska je ze sumy oxidů dusíku nejvýznamnější právě oxid dusičitý. Jeho význam je
dán nejen přímými účinky na zdraví, ale dále si zasluhuje pozornost i vzhledem k tomu,
že je prekurzorem ozonu.
Hlavními antropogenními zdroji oxidů dusíku jsou emise ze spalováni fosilních
paliv, v praxi především automobilová doprava v kombinaci se stacionárními spalovacími
zdroji pro vytápění.
Monitorováním venkovního ovzduší byly zjištěny v České republice maximální
hodinové imisní koncentrace oxidu dusičitého za poslední publikované roky v rozmezí 24
µg/m3 na pozaďových přírodních stanicích až po např. 436 µg/m3 na imisní stanici
v Praze 2 Legerova ulice. Imisní koncentrace převyšující hodinový imisní limit 200 µg/m3
byly naměřeny ve městech především na dopravních stanicích. Uvnitř budov však
mohou k individuální expozici významně přispívat např. plynové spotřebiče nebo
cigaretový kouř. V případě průměrných ročních imisí oxidu dusičitého se pohybují
naměřené průměrné roční imise oxidu dusičitého za poslední roky na imisních stanicích
publikovaných v ročenkách ČHMÚ (Znečištění ovzduší v datech) v rozmezí 5 až
maximálně 76 µg/m3 .
Při vdechování může být absorbováno 80 až 90 % oxidu dusičitého. Významná
část vdechnutého oxidu dusičitého je odstraněna z nosohltanu; proto při změně dýchání
nosem na dýchání ústy lze očekávat zvýšené pronikání oxidu dusičitého do dolních cest
dýchacích. Studie řízených expozic u lidí uvádějí smíšené a vzájemně rozporné výsledky
týkající se respiračních účinků u astmatiků a normálních jedinců exponovaných oxidu
dusičitému při koncentracích v rozsahu 190 až 7520 µg/m3. Ačkoliv v základních
souborech zdravotních údajů zůstávají nejistoty, pravděpodobně nejcitlivějšími subjekty
jsou astmatičtí pacienti.
Z řady studií vyplývá, že specifická imunitní obrana u lidí (např. alveolární
makrofágy) může být oxidem dusičitým změněna. Akutní expozice (řádově v hodinách)
nízkým koncentracím oxidu dusičitého jen zřídka vyvolají pozorovatelné účinky.
Chronické a subchronické expozice (měsíce a týdny) nízkým koncentracím oxidu
dusičitého však způsobují řadu poškození včetně změn plicního metabolismu, struktury a
funkce, zvýšení vnímavosti k infekcím plic a změn podobných emfyzému (rozedma plic trvale nadměrný obsah vzduchu v plicích při současném úbytku a poškození vlastní plicní
tkáně, nejčastěji následek chronického zánětu průdušek, často u kuřáků, zhoršuje
výměnu plynů v plicích).
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Dosud nebylo popsáno, že by oxid dusičitý způsoboval maligní tumory,
mutagenezi nebo teratogenezi. Nebyly získány žádné důkazy o tvorbě potenciálně
karcinogenních nitrosaminů.
Suspendované částice PM10 a PM2,5
Z dosavadních poznatků je zřejmé, že částice v ovzduší představují významný
rizikový faktor s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Na rozdíl od plynných látek
nemají specifické složení, nýbrž představují směs látek s různými účinky. Na vzniku
jemných částic tak např. participuje jak SO2, tak i NO2.
V současné době se hlavní význam klade na zohlednění velikosti částic, která je
rozhodující pro průnik a depozici v dýchacím traktu. Rozlišuje se tzv. torakální frakce
s aerodynamickým průměrem částic do 10 µm, která proniká pod hrtan do spodních
dýchacích cest, označená jako PM10 a jemnější respirabilní frakce s aerodynamickým
průměrem do 2,5 µm označená jako PM2,5 pronikající až do plicních sklípků.
Z hlediska původu, složení i chování se jemná frakce částic do 2,5 µm a hrubší
frakce většího průměru významně liší. Jemné částice jsou často kyselého pH, do značné
míry rozpustné a obsahují sekundárně vzniklé aerosoly kondenzací plynů, částice ze
spalování fosilních paliv včetně dopravy a znovu kondenzované organické či kovové
páry. Převažují zde částice vznikající až sekundárně reakcemi plynných škodlivin ve
znečištěném ovzduší. Obsahují jak uhlíkaté látky, které mohou zahrnovat řadu
organických sloučenin s možnými mutagenními účinky, tak i soli, hlavně sulfáty a nitráty.
Mohou též obsahovat těžké kovy, z nichž některé mohou mít karcinogenní účinek.
V ovzduší jemné částice perzistují dny až týdny a vytvářejí více či méně stabilní
aerosol, který může být transportován stovky až tisíce km. Tím dochází k jejich rozptýlení
na velkém území a stírání rozdílů v imisích mezi jednotlivými oblastmi. Velmi důležité
z hlediska expozice obyvatel je pronikání jemných částic do interiéru budov, kde lidé tráví
většinu času.
Hrubší částice bývají zásaditého pH, z větší části nerozpustné a vznikají
nekontrolovaným spalováním, mechanickým rozpadem materiálu zemského povrchu, při
demolicích, dopravě na neupravených komunikacích a sekundárním vířením prachu.
Podléhají rychlé sedimentaci během minut až hodin s přenosem řádově do
kilometrových vzdáleností.
Maximální denní imisní koncentrace PM10 na imisních stanicích publikovaných
v ročenkách ČHMÚ (Znečištění ovzduší v datech) se pohybují v posledních letech
v rozmezí 33,0 µg/m3 (Tanvald) až po 567 µg/m3 (Věřňovice na Karvinsku). V případě
průměrných ročních imisí PM10
se pohybují naměřené průměrné roční imise
v posledních letech v rozmezí 5,9 µg/m3 (Churáňov) až maximálně 89,8 µg/m3
(Stehelčeves na Kladensku).
Měření suspendovaných částic frakce PM2,5 probíhalo v roce 2011 na 49
stanicích. Průměrné roční koncentrace se pohybovaly od 10,0 (imisní stanice Churáňov)
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do 40,7 µg/m (imisní stanice Karviná Věřňovice). Hodnota ročního imisního limitu 25
µg/m3 byla překročena na 13 stanicích, tj. na 26 % stanic. Jednalo se o stanice
Věřňovice, Bohumín, 4 stanice v Ostravě, Třinec-Kosmos, 3 stanice v Brně, Studénka,
Přerov a Plzeň-Lochotín. Podíl suspendovaných částic frakce PM2,5 ve frakci PM10 se na
městských stanicích v roce 2010 pohyboval od 0,5 (na stanici v Praze 8) po 0,84 (na
stanici č.1322 v Plzni). Podíl suspendovaných částic frakce PM2,5 ve frakci PM10 se na
městských stanicích v roce 2010 pohyboval od 0,5 (na stanici v Praze 8) po 0,84 (na
stanici č.1322 v Plzni).
Částice nad 10 µm aerodynamického průměru pravděpodobně nepředstavují
z hlediska zdravotních účinků zásadní problém a jejich vliv na obyvatelstvo je posuzován
na úrovni obtěžování jako je dráždění krku, nosu a očí.
Známé účinky pevného aerosolu ve znečištěném ovzduší zahrnují především
dráždění sliznice dýchacích cest, ovlivnění funkce řasinkového epitelu horních dýchacích
cest, vyvolání hypersekrece bronchiálního hlenu a tím snížení samočistící funkce a
obranyschopnosti dýchacího traktu. Tím vznikají vhodné podmínky pro rozvoj virových a
bakteriálních respiračních infekcí a postupně možný přechod akutních zánětlivých změn
do chronické fáze za vzniku chronické bronchitidy, chronické obstrukční nemoci plic
s následným přetížením pravé srdeční komory a oběhovým selháváním. Tento proces je
ovšem současně podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími faktory počínaje stavem
imunitního systému jedince, alergickou dispozicí, profesními vlivy, kouřením apod.
Poznatky o zdravotních účincích pevného aerosolu dnes vycházejí především
z výsledků epidemiologických studií z posledních 10 let, které ukazují na ovlivnění
nemocnosti a úmrtnosti především na kardiovaskulární a respirační onemocnění již při
velmi nízké úrovni expozice, přičemž není možné jasně určit prahovou koncentraci, která
by byla bez účinku. Je také zřejmé, že vhodnějším ukazatelem prašného aerosolu ve
vztahu ke zdraví jsou jemnější frakce.
Charakterizace nebezpečnosti
Oxid dusičitý
WHO považuje za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě
pozorovány zdravotně nepříznivé účinky) koncentraci 375 – 565 µg/m3 při 1 – 2 hodinové
expozici, která u této části populace zvyšuje reaktivitu dýchacích cest a působí malé
změny plicních funkcí. S ohledem na rizikové skupiny obyvatel, tedy především astmatiky
a pacienty s obstrukční chorobou plicní, je třeba na základě klinických studií počítat
s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest při krátkodobé
expozici koncentraci nad 400 µg/m3.
Skupina expertů WHO proto při odvození návrhu doporučeného imisního limitu
vycházejícího z hodnoty LOAEL použila míru nejistoty 50 % a tak dospěla u NO2 k
doporučené 1 hodinové limitní koncentraci 200 µg/m3.
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WHO je dále doporučena limitní hodnota průměrné roční koncentrace NO2 40
µg/m3. Zdůrazňuje se přitom však fakt, že nebylo možné stanovit úroveň koncentrace,
která by při dlouhodobé expozici prokazatelně zdravotně nepříznivý účinek neměla.
Limitní jednohodinová koncentrace oxidu dusičitého ve vnitřním ovzduší
3.
pobytových místností stanovená Vyhláškou MZ č. 6/2003 Sb. činí 100 µg/m Pro oxidy
dusíku je stanovena hodnota přípustného expozičního limitu v nařízení vlády 361/2007
3
Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, která činí 10 mg/m .
Suspendované částice PM10 a PM2,5
WHO ve směrnici „WHO air quality guedelines global update 2005“ stanovila
následující směrnicové hodnoty pro roční průměr suspendovaných částic PM10 i PM2,5 a
dále pro 99. percentil (4. nejvyšší denní imise) maximální denní imise PM10 i PM2,5.
PM10
PM2,5
průměrná roční imise
20 µg/m3
10 µg/m3
3
99% percentil max. denní imise:
50 µg/m
25 µg/m3
Jedná se o výrazně přísnější hodnoty oproti platným imisním limitům, které činí 40
µg/m3 pro roční průměr PM10, 25 µg/m3 pro roční průměr PM2,5 a 50 µg/m3 pro 36.
nejvyšší denní imisi PM10 (tj. 90% percentil max. denní imise).
Hodnocení expozice a charakterizace rizika
Hodnocení expozice vychází z výsledků rozptylové studie zpracované pro řešenou
stavbu Ing. Martinem Vejrem v červenci 2014. Studie používá k výpočtu disperzní model
SYMOS´97. Výpočty imisních koncentrací byly zpracovány příspěvkovým způsobem
jednak graficky a dále tabelárně ve zvolených referenčních bodech umístěných do míst
nejbližší a imisně nejzatíženější zástavby. Jedná se o následujících šest referenčních
bodů:
RB 1 – rodinný dům č.p. 366, ul. Jilemnická, Lomnice nad Popelkou
RB 2 – rodinný dům č.p. 655, Lomnice nad Popelkou
RB 3 – stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 6, Nová Ves nad Popelkou
RB 4 – stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 1, Nová Ves nad Popelkou
RB 5 – zemědělská usedlost č.p. 179, Libštát, část Bryndov
RB 6 – rodinný dům č.p. 219, Libštát, část Bryndov
Základním obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení
škodlivinami znečišťujícími ovzduší v zájmové oblasti je mapa znečištění ovzduší vydaná
Českým hydrometeorologickým ústavem zpracovaná pro pětileté klouzavé průměry
imisních koncentrací za roky 2008 až 2012.
Při inhalační expozici dochází k pronikání vdechovaných škodlivin do organismu a
dále část těchto škodlivin je vstřebána jako tzv. vnitřní dávka.
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Rozlišují se dva typy účinků chemických látek. U látek, které nejsou podezřelé
z účasti na karcinogenním působení, se předpokládá tzv. prahový účinek. Tento účinek
se projeví až po překročení kapacity fyziologických detoxikačních a reparačních
obranných mechanismů v organismu. Při hodnocení rizika toxických účinků látek
v ovzduší je k tomuto účelu definována referenční dávka pro inhalační příjem (RfDi),
nebo referenční koncentrace (RfC), které uvádějí např. toxikologické databáze U.S. EPA
nebo směrnicové hodnoty WHO (Guideline Value) pro kvalitu ovzduší. Charakteristika
rizika pak vyplývá z porovnání expoziční dávky či koncentrace s referenční. Tento poměr
se nazývá kvocient nebezpečnosti (Hazard Quotient – HQ), popřípadě při součtu
kvocientů nebezpečnosti u současně se vyskytujících látek s podobným systémovým
toxickým účinkem se jedná o index nebezpečnosti (Hazard Index – HI). Při kvocientu
nebezpečnosti vyšším než 1 již hrozí riziko toxického účinku. Mírné překročení hodnoty 1
po kratší dobu však ještě nepředstavuje závažnou míru rizika.
Druhým způsobem hodnocení je použití vztahů odvozených z epidemiologických
studií zaměřených na vztah mezi dávkou (expozicí) a účinkem u člověka. Tento přístup
je používán např. u suspendovaných částic PM10 a v minulosti i u oxidu dusičitého, kde
současné znalosti neumožňují odvodit prahovou dávku či expozici a k vyjádření míry
rizika se používá předpověď výskytu zdravotních účinků u exponovaných osob.
U látek podezřelých z karcinogenity u člověka se předpokládá bezprahový účinek.
Vychází se přitom ze současné představy o vzniku zhoubného bujení, kdy vyvolávajícím
momentem může být jakýkoliv kontakt s karcinogenní látkou. V rámci řešeného záměru
jsou posuzovány imisní příspěvky ke koncentracím oxidu dusičitého a především částic
polétavého prachu. Nejedná se o karcinogeny.
Oxid dusičitý
Autor rozptylové studie učinil odborný odhad pozaďových imisních koncentrací na
základě výsledků mapy znečištění ovzduší. S tímto odhadem se lze ztotožnit i v rámci
tohoto posouzení vlivu na veřejné zdraví. Jedná se o následující rozmezí imisních
koncentrací:
maximální hodinové imise NO2:
70 až 90 µg/m3
průměrné roční imise NO2:
10 až 15 µg/m3
Jedná se o hodnoty, které se pohybují na podlimitních úrovních. Imisní limity jsou
stanoveny ve stejné výši jako Světovou zdravotnickou organizací doporučené imisní
koncentrace na ochranu zdraví. V řešené lokalitě lze předpokládat plnění platných
imisních limitů a tím i doporučených koncentraci WHO pro oxid dusičitý i s imisní
rezervou.
Pro posouzení vlivu na veřejné zdraví jsou relevantní výsledné imisní hodnoty
z rozptylové studie ve zvolených účelových referenčních bodech. Rozmezí hodnot
imisních příspěvků v těchto bodech je následující:
maximální hodinové imise NO2:
průměrné roční imise NO2:

0,42 až 1,38 µg/m3
3
0,0092 až 0,0473 µg/m
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Vypočítané maximální hodinové imise oxidu dusičitého se týkají extrémně
nepříznivých podmínek, které nastanou v každém referenčním bodě jindy, např. za
jiného směru větru. Tyto hodnoty spolu s hodnotami imisního pozadí slouží pro
posouzení rizik krátkodobých akutních účinků na zdraví. Naopak hodnoty naměřených
průměrných imisí spolu s imisním příspěvkem k těmto hodnotám mají vztah k riziku
chronických účinků na zdraví. V případě oxidů dusíku se nepředpokládá karcinogenní
účinek, v úvahu připadá pouze riziko toxických akutních i chronických účinků.
Charakterizace rizika akutních toxických účinků
Vzhledem ke známým účinkům na zdraví člověka z experimentů a
epidemiologických studií, kdy nebylo možné stanovit bezpečnou podprahovou úroveň
expozice, není v případě oxidů dusíku a především oxidu dusičitého stanovena hodnota
referenční koncentrace či referenční inhalační dávky.
S ohledem na rizikové skupiny obyvatel, tedy především astmatiky a pacienty
s obstrukční chorobou plicní, je třeba na základě klinických studií počítat s nepříznivým
ovlivněním plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest při krátkodobé expozici koncentraci
3
nad 400 µg/m .
Hodnoty maximálních hodinových imisních koncentrací oxidu dusičitého
v imisním pozadí lze odhadnout spolu s autorem rozptylové studie v rozmezí 70 až 90
3
µg/m . Příspěvek řešeného záměru k pozaďové imisní zátěži se pohybuje na úrovni 0,4
3
až 1,4 µg/m . Vzhledem k tomu, že se jedná o maximální možné teoreticky vypočítané
příspěvky k maximálním hodinovým imisím, které nastanou za extrémně nepříznivých
podmínek, zahrnuje tento odhad dostatečnou rezervu pro případné další navýšení
z dalších místních pozaďových zdrojů emisí NO2. Stávající maximální hodinové imise
pozadí na úrovni maximálně 90 µg/m3 navýšené o příspěvek na úrovni maximálně 1,4
µg/m3 jsou významně nižší než zmíněná koncentrace 400 µg/m3 spojená s nepříznivým
ovlivněním plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest i nižší než hodnota 1 hodinové
limitní koncentrace 200 µg/m3 doporučená experty WHO vycházející z hodnoty LOAEL a
použité míry nejistoty 50 %. Navíc hodnoty maximálních hodinových imisí nelze
jednoduše sčítat, výsledná maximální hodinová imise bude pravděpodobně nižší než
prostý součet hodnot pozadí a imisního příspěvku. Lze předpokládat, že realizací záměru
nevznikne riziko akutních toxických účinků způsobených maximálními imisemi oxidu
dusičitého.
Charakterizace rizika chronických toxických účinků
V případě průměrných ročních imisních
očekávat v imisním pozadí koncentrace v rozmezí
záměru k průměrným ročním imisím se pohybuje
rámci modelového výpočtu rozptylové studie na
(0,0092 až 0,0473 µg/m3).

koncentrací oxidu dusičitého lze
10 až 15 µg/m3. Příspěvek řešeného
ve zvolených referenčních bodech v
úrovni maximálně setin mikrogramu

Pro posouzení chronických účinků oxidu dusičitého stanovila Světová
zdravotnická organice směrnicovou hodnotu 40 µg/m3. Příspěvky řešeného záměru k

S
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průměrným ročním imisním koncentracím na úrovni nejvýše setin mikrogramu nezpůsobí
překročení doporučené směrnicové hodnoty WHO stanovené na ochranu zdraví.
Podle současných názorů WHO navíc nejsou v minulosti odvozené vztahy
expozice a účinku pro NO2 spolehlivé a riziko znečištěného ovzduší by mělo být
kvantitativně hodnoceno komplexně na základě vztahů pro suspendované částice, ve
kterých je zahrnut i vliv dalších komponent znečištěného ovzduší.
Suspendované částice PM10 a PM2,5
V imisním pozadí lze na základě výsledků mapy znečištění ovzduší spolu
s autorem rozptylové studie předpokládat následující rozmezí imisních koncentrací částic
PM10 a PM2,5:
36 nejvyšší hodnoty maximální denní imise PM10:
35 až 40 µg/m3
průměrné roční imise PM10:
18 až 22 µg/m3
průměrné roční imise PM2,5:
14 až 16 µg/m3
Prachové částice PM10 patří obecně k nejproblematičtějším škodlivinám z hlediska
běžně se vyskytujících imisí v České republice ve vztahu k výši imisních limitů. Lze
konstatovat, že v imisním pozadí jsou doporučené směrnicové hodnoty pro roční průměr
i denní maximum částic PM10 i PM2,5 hraniční. Světová zdravotnická organizace ve
směrnici „WHO air quality guedelines global update 2005“ stanovuje směrnicovou
hodnotu pro roční průměr suspendovaných částic PM10 na úrovni 20 µg/m3. Pro 99.
percentil maximální denní imise PM10 činí směrnicová hodnota 50 µg/m3. V případě
částic frakce PM2,5 stanovuje směrnicovou hodnotu pro roční průměr na úrovni 10 µg/m3.
3

Pro 99. percentil maximální denní imise PM2,5 činí směrnicová hodnota 25 µg/m .
Jedná se tedy o podstatně přísnější hodnoty oproti hodnotám platných imisních limitů
3
(směrnicová maximální denní imise PM10 na úrovni 50 µg/m se týká 4. nejvyšší denní
imise v roce oproti 36. nejvyšší denní imisi v případě platného imisního limitu). Na druhou
stranu tyto směrnicové hodnoty vycházejí z výsledků epidemiologických studií a nejsou
sníženy jako např. u NO2 z důvodu možné nejistoty na 50 %.
Pro posouzení vlivu na veřejné zdraví jsou relevantní výsledné imise z rozptylové
studie ve zvolených referenčních bodech. Rozmezí těchto hodnot imisních příspěvků je
následující:
maximální denní imise PM10:
0,34 až 1,37 µg/m3
průměrné roční imise PM10:
0,013 až 0,076 µg/m3
Nejzávažnějším účinkem suspendovaných částic PM10 je ovlivnění nemocnosti a
úmrtnosti na respirační a kardiovaskulární onemocnění prokázané v epidemiologických
studiích. Vliv znečištěného ovzduší na úmrtnost je přitom třeba chápat tak, že není
jedinou příčinou a uplatňuje se především u predisponovaných skupin populace, tedy
hlavně u starších osob a lidí s vážným kardiovaskulárním nebo respiračním
onemocněním, u kterých zhoršuje průběh onemocnění a výskyt komplikací a zkracuje
délku života. Jedná se tedy o počet předčasných úmrtí. Nárůst průměrných ročních imisí
v sobě vždy zahrnuje výkyvy denních maxim. Studie dlouhodobých chronických účinků
částic v ovzduší prokazují daleko významnější ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti
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především na onemocnění respiračního a kardiovaskulárního systému. Riziko zde
narůstá s expozicí a projevuje se i při velmi nízkých koncentracích. Z tohoto důvodu je
dále hodnocen vliv změn průměrných ročních imisí, které v sobě zahrnují nárůsty
denních maxim (počet dnů v roce s akutními příznaky…).
Pro kvantitativní vyhodnocení rizika znečištění ovzduší suspendovanými částicemi
lze využít metodiku kvantitativního hodnocení vlivu na zdraví vypracovanou v rámci
programu CAFE (Clean Air for Europe) v roce 2005 (Hurley F et al.: Methodology for the
cost-benefit analysis for CAFE. Volume 2: Heath Impact Assessment, European
Commision 2005). V rámci této metodiky byly odvozeny vztahy expozice a účinku
zohledňující průměrný výskyt hodnocených zdravotních ukazatelů u populace zemí EU a
umožňující vyjádřit v závislosti na průměrné roční koncentraci PM10 přímo počet
atributivních případů za rok. Tyto lineární vtahy byly odvozeny pro celkovou úmrtnost a
některé ukazatele nemocnosti. U úmrtnosti se vychází ze vztahu odvozeného z největší
kohortové studie z USA, zahrnující 1,2 milionu dospělých obyvatel, který udává zvýšení
celkové úmrtnosti u dospělé populace nad 30 let o 6% spojené se změnou dlouhodobé
koncentrace PM2,5 o 10 µg/m3. Platnost tohoto vztahu se předpokládá pro změny imisní
zátěže z antropogenních emisních zdrojů, tedy hodnoty nad přírodním pozadím PM10 a
3
3
PM 2,5 v ročních imisních průměrech 10 µg/m , resp. 5 µg/m odhadovaných pro USA a
Evropu. Z tohoto podkladu vyplývají vztahy mezi zvýšením průměrné roční koncentrace
PM10 nad přirozené pozadí o 10 µg/m3 a počtem nových případů bronchitis, hospitalizací
či počtem dnů s níže uvedenými ovlivněními. Jedná se konkrétně o:
• 26,5 nových případů chronické bronchitis na 100 000 dospělých starších 27
let
• 4,34 akutních hospitalizací pro srdeční příhody na100 000 obyvatel
• 7,03 akutních hospitalizací pro respirační potíže na 100 000 obyvatel
• 902 dní s omezenou aktivitou (RADs) na 1000 obyvatel věku 16-64 let
(vztah pro PM2,5)- dny ve kterých člověk potřebuje ze zdravotních důvodů
změnit svoji normální aktivitu, z nich je asi 1/3 dnů s upoutáním na lůžko
s absencí v zaměstnání či škole
• 180 dní s léčbou pomocí bronchodilatans u dětí s astma (asi 15% dětí) na
1000 dětí věku 5-14 let
• 912 dní s léčbou pomocí bronchodilatans u dospělých s astma (asi 4,5 %
dospělých) na 1000 osob starších 20 let
• 1,86 dní s respiračními příznaky dolních cest dýchacích včetně kašle na 1
dítě 5-14 let
• 1,30 dní s respiračními příznaky dolních cest dýchacích včetně kašle u
dospělých s chronickým respiračním onemocněním (asi 30 % dospělé
populace) na 1 dospělého člověka
Z rozptylové studie vyplývá, že příspěvky provozu záměru k průměrným ročním
imisím PM10 se pohybují u nejexponovanější obytné zástavby na úrovni nejvýše 0,076
µg/m3. Navýšení maximálních denních imisí se promítne i do ročních průměrů. Vyčíslení
atributivního rizika vyplývajícího z expozice imisím PM10 či PM2,5 je provedeno z výše
uvedených vztahů v následující tabulce. Hodnoty imisního pozadí jsou převzaty
z odborného odhadu autora rozptylové studie, se kterým se lze ztotožnit. Použit byl horní
odhad průměrných ročních imisí PM10 a PM2,5, které činí 22 µg/m3, respektive 16 µg/m3.
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Výpočet je proveden pro 140 exponovaných obyvatel v širším okolí řešeného záměru.
Podíl suspendovaných částic frakce PM2,5 v imisním příspěvku frakce PM10 je pro účely
tohoto hodnocení uvažován na konzervativní úrovni 100 %.
Tabulka 19 Kvantitativní charakterizace rizika z expozice imisím PM10 a PM2,5

účinek

Počet úmrtí u populace ve věku nad
30 let
Počet nových případů chronické
bronchitis
Počet hospitalizací pro srdeční
choroby
Počet hospitalizací pro respirační
obtíže
Počet dní s omezenou aktivitou
RAD
Počet dní s léčbou astmatických
dětí
Počet dní s léčbou astmatických
dospělých
Počet dní s onemocněním dolních
cest dýchacích u dětí
Počet dní s onemocněním dolních
cest dýchacích
u dospělých s chronickým
respiračním onemocněním

pozadí
3
(22 µg/m
PM10,
3
16 µg/m
PM2,5)

pozadí +
příspěvek
záměru
(22,076
µg/m3 PM10
3
16,076 µg/m
PM2,5)

imisní limit
3
(40 µg/m
PM10
3
25 µg/m
PM2,5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139

140

253

0

0

1

6

6

14

28

28

70

48

49

121

Jako podklad pro odhad počtu exponovaných obyvatel v jednotlivých věkových
skupinách byla použita věková struktura obyvatel ze zdravotnické ročenky Libereckého
kraje UZIS 2012.
Do výpočtu byla zahrnuta úmrtnost u populace starší 30 let. Pro výpočet této
hodnoty byly opět použity údaje o počtu zemřelých z citované ročenky. Od celkového
počtu zemřelých byl odečten podíl zemřelých na vnější příčiny. Výsledná hodnota
úmrtnosti pak činí 14,08 zemřelých na 1000 obyvatel kraje.
Celé hodnocení je provedeno pro odhadnutých 140 exponovaných obyvatel v
okolí (Přilehlá část Libštátu - Bryndov a Lomnice nad Popelkou) a výpočet atributivního
rizika je proveden pro nejvyšší výsledné imisní příspěvky dle rozptylové studie. Většina
ze 140 obyvatel je exponována podstatně nižším hodnotám imisního příspěvku
v důsledku větší vzdálenosti od zdrojů emisí.

Z
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Výsledky výpočtu dokazují výše uvedený fakt, že polétavý prach představuje
škodlivinu, u které nebyla nalezena prahová koncentrace negativních zdravotních účinků,
ke kterým dochází i při podlimitní úrovni znečištění.
3

Stávající průměrné roční imise PM10 a PM2,5 v pozadí na úrovni 22, resp. 16 µg/m
překračují doporučené limitní koncentrace WHO pro roční průměr 20, resp. 10 µg/m3.
Imisní příspěvek řešeného záměru se bude na tomto překračování spolupodílet, avšak
hodnoty tohoto příspěvku na úrovni nejvýše setin mikrogramu z hlediska zdravotních
účinků nezpůsobí předčasnou úmrtnost ani vznik nových případů onemocnění
chronickou bronchitidou ani takové zhoršení průběhu kardiovaskulárních či respiračních
onemocnění, které by si vynutilo hospitalizaci. Dle teoretického výpočtu dle výše
uvedené metodiky dojde v důsledku zvýšení imisních koncentrací pouze k navýšení
počtu dní s o omezenou aktivitou, avšak pouze o 1 den. Konkrétně počet dnů
s omezenou aktivitou v důsledku nemocnosti připadající na vrub znečištění ovzduší
prachovými částicemi se zvýší dle teoretického výpočtu při realizování záměru ze 139
dnů na 140 dnů. V přepočtu na 1000 exponovaných to znamená navýšení o 0,007 dne
na jednoho obyvatele za rok. Pokud by však v řešené lokalitě byly průměrné roční imisní
koncentrace PM2,5 na úrovni imisního limitu byl by pak počet dnů s omezenou aktivitou
na úrovni 253 dnů. Toto dokládá, že imisní limity nepředstavují bezpečnou ochranu
veřejného zdraví, ale jakousi v současné době společensky přijatelnou míru rizika.
Imisní příspěvky provozu záměru ke koncentracím částic frakce PM10 a PM2,5
nezpůsobí významné zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí.
Závěr ve vztahu k znečištění ovzduší
V rámci řešené akce byla posouzena imisní situace v řešené lokalitě po realizaci
navrhovaného záměru umístění nové třídící linky do stávajícího závodu na zpracování
odpadu společnosti Marius Pedersen u Lomnice nad Popelkou. O hodnotách
koncentrací jednotlivých škodlivin v řešené lokalitě je usuzováno z výsledků mapy
pětiletých klouzavých průměrů imisních koncentrací (mapa znečištění ovzduší, ČHMÚ).
V případě oxidů dusíku se nepředpokládá karcinogenní účinek, v úvahu připadá
pouze riziko toxických akutních i chronických účinků. Hodnoty imisních příspěvků
k maximálním hodinovým imisím NO2 spolu s hodnotami imisního pozadí slouží
pro posouzení rizik krátkodobých akutních účinků na zdraví, naopak hodnoty
naměřených a odvozených průměrných imisí spolu s imisním příspěvkem k těmto
hodnotám mají vztah k riziku chronických účinků na zdraví.
Stávající maximální hodinové imise pozadí odhadnuté na úrovni maximálně
90 µg/m3 navýšené o příspěvek na úrovni maximálně 1,4 µg/m3 jsou významně nižší než
3
výše zmíněná koncentrace 400 µg/m spojená s nepříznivým ovlivněním plicních funkcí a
reaktivity dýchacích cest i nižší než hodnota 1 hodinové limitní koncentrace 200 µg/m3
doporučená experty WHO vycházející z hodnoty LOAEL a použité míry nejistoty 50 %.
Navíc hodnoty maximálních hodinových imisí nelze jednoduše sčítat, výsledná maximální
hodinová imise bude pravděpodobně nižší než prostý součet hodnot pozadí a imisního
příspěvku.
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Příspěvek provozu řešeného záměru k hodinovým koncentracím NO2 na úrovni
maximálně 1,4 µg/m3 nezpůsobí překročení směrnicové hodnoty WHO pro maximální
hodinovou imisi oxidů dusičitého.
Také předpokládané hodnoty průměrné roční imisní koncentrace v imisním pozadí
oxidu dusičitého v rozmezí 10 až 15 µg/m3 jsou v zájmovém území významně nižší než
hodnota doporučené směrnicové koncentrace WHO pro roční průměr NO2 40 µg/m3.
Příspěvky řešeného záměru k průměrným ročním imisním koncentracím na úrovni
maximálně setin mikrogramu (0,009 až 0,047 µg/m3) u nejzatíženější obytné zástavby
nezpůsobí překročení této doporučené roční koncentrace.
Podle současných názorů WHO navíc nejsou v minulosti odvozené vztahy
expozice a účinku pro NO2 spolehlivé a riziko znečištěného ovzduší by mělo být
kvantitativně hodnoceno komplexně na základě vztahů pro suspendované částice, ve
kterých je zahrnut i vliv dalších komponent znečištěného ovzduší.
Navýšení imisních koncentrací oxidu dusičitého není spojeno s významným
nárůstem rizika akutních ani chronických toxických účinků této noxy.
Nejvýznamnější škodlivinou emitovanou řešeným záměrem jsou prachové částice.
V případě suspendovaných částic PM10 a PM2,5 lze konstatovat, že v současné době
jsou v řešené lokalitě směrnicové hodnoty Světové zdravotnické organizace na hraniční
úrovni. Směrnicová hodnota WHO pro maximální denní imise částic PM10 50 µg/m3 je
stanovena pro 99. percentil (4 dny v roce), směrnicová hodnota pro průměrnou roční
3
imisi je stanovena na 20 µg/m . V případě částic frakce PM2,5 se jedná o směrnicovou
3
hodnotu maximální denní imise 25 µg/m pro 99. percentil (4 dny v roce) a hodnotu roční
3
imise 10 µg/m pro roční průměr PM2,5.
Nejzávažnějším účinkem suspendovaných částic PM10 je ovlivnění nemocnosti
(respirační a kardiovaskulární onemocnění) prokázané v epidemiologických studiích.
K částečné kvantifikaci rizika chronických účinků imisí PM10 byly použity vztahy
odvozené pro nemocnost včetně hospitalizací a výskytu respiračních symptomů.
Realizací řešeného záměru nedojde k takovému navýšení ročních imisí, které by
způsobilo u exponované populace zvýšení hospitalizací v rámci celého roku či incidenci
nových případů bronchitis. Navýšení průměrných ročních imisí PM10 je spojeno nejvýše
s navýšením počtu dní s omezenou aktivitou, které však lze označit za nevýznamné.
Je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme
nejhorší modelové hodnoty znečištění ovzduší na celou exponovanou populaci, lze
předpokládat, že v místech nejbližší obytné zástavby nedojde realizací řešeného záměru
umístění třídící linky v areálu stávajícího závodu pro nakládání s odpady u Lomnice nad
Popelkou k významnému zvýšení rizika akutních ani chronických zdravotních účinků.

Hluk
Identifikace nebezpečnosti
Zvuky jsou přirozenou a důležitou součástí prostředí člověka, jsou základem řeči a
příjmu informací, mohou přinášet příjemné zážitky. Zvuky příliš silné, příliš časté nebo
působící v nevhodné situaci a době však mohou na člověka působit nepříznivě. Obecně
se tyto zvuky, které jsou nechtěné, obtěžující nebo mají dokonce škodlivé účinky,
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nazývají hlukem a to bez ohledu na jejich intenzitu. Proto je nutné hluk do jisté míry třeba
považovat za bezprahově působící noxu.
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako
morfologické nebo funkční změny organismu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke
snížení kompenzační kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým
vlivům prostředí.
Dlouhodobé nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví je možné s určitým
zjednodušením rozdělit na účinky specifické, projevující se při ekvivalentní hladině hluku
nad 85 až 90 dB poruchami činnosti sluchového analyzátoru a na účinky nespecifické
(mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů organismu. Tyto
nespecifické systémové účinky se projevují prakticky v celém rozsahu intenzit hluku,
často se na nich podílí stresová reakce a ovlivnění neurohumorální a neurovegetativní
regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, jako je učení
a zapamatovávání, ovlivnění smyslově motorických funkcí a koordinace. V komplexní
podobě se mohou manifestovat ve formě poruch emocionální rovnováhy, sociálních
interakcí i ve formě nemocí, u nichž působení hluku může přispět ke spuštění nebo
urychlení vlastního patogenetického děje.
Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti
považováno poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, rušení
spánku a nepříznivé ovlivnění osvojování řeči a čtení u dětí.
Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené
komunikace řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti,
rozmrzelosti a nepříznivého ovlivnění pohody lidí. V tomto smyslu vychází hodnocení
zdravotních rizik hluku z definice zdraví WHO, kdy se za zdraví nepovažuje pouze
nepřítomnost choroby, nýbrž je chápáno v celém kontextu souvisejících fyzických,
psychických a sociálních aspektů. WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot
hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí především ze současných poznatků o
nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řečí, pocity nepohody a rozmrzelosti a rušení
spánku v nočním období.
Souhrnně lze podle zmíněného dokumentu WHO a dalších zdrojů současné
poznatky o nepříznivých účincích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí stručně
charakterizovat takto :
Poškození sluchového aparátu je dostatečně prokázáno u pracovní expozice
hluku v závislosti na výši ekvivalentní hladiny hluku a trvání let expozice. Riziko
sluchového postižení však existuje i u hluku v mimopracovním prostředí při různých
činnostech spojených s vyšší hlukovou zátěží. Z fyziologického hlediska jsou podstatou
poškození zprvu přechodné a posléze trvalé funkční a morfologické změny smyslových a
nervových buněk Cortiho orgánu vnitřního ucha.V rámci posuzovaného záměru není u
dotčené zástavby v současnosti ani ve výhledu dosahováno tak vysokých hladin hluku,
které by mohly vyvolat poškození sluchového orgánu.
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Zhoršení komunikace řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu
prokázaných nepříznivých důsledků v oblasti chování a vztahů, vede k podrážděnosti,
nejistotě, poklesu pracovní kapacity a pocitům nespokojenosti. Může však vést i k
překrývání a maskování důležitých signálů, jako je domovní zvonek, telefon, alarm.
Nejvíce citlivou skupinou jsou staří lidé, osoby se sluchovou ztrátou a zejména malé děti
v období osvojování řeči. Jde tedy o podstatnou část populace.
Pro dostatečně srozumitelné vnímání složitějších zpráv a informací (cizí řeč,
výuka, telefonická konverzace) by rozdíl mezi hlukovým pozadím a hlasitostí vnímané
řeči měl být nejméně 15 dB a to nejméně v 85 % doby. Při průměrné hlasitosti řeči 50 dB
by tak nemělo hlukové pozadí v místnostech převyšovat 35 dB.Zvláštní pozornost zde
zasluhují domy, kde bydlí malé děti a třídy předškolních a školních zařízení, neboť
neúplné porozumění řeči u nich ztěžuje a poškozuje proces osvojení řeči a schopnosti
číst s dalšími nepříznivými důsledky pro jejich duševní a intelektuální vývoj. Zvláště citlivé
jsou pak děti s poruchami sluchu, potížemi s učením a děti, pro které vyučovací jazyk
není jejich mateřským jazykem.
Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání,
probouzením, alterací délky a hloubky spánku, zejména redukcí REM fáze spánku. Může
docházet ke zvýšení krevního tlaku, zrychlení srdečního pulsu, arytmiím, vasokonstrikci,
změnám dýchání. V rušení spánku hlukem se setkávají jak fyziologické, tak
psychologické aspekty působení hluku. Efekt narušeného spánku se projevuje i
následující den např. rozmrzelostí, zhoršenou náladou, snížením výkonu, bolestmi hlavy
nebo zvýšenou únavností. Objektivně bylo prokázáno i zvýšení spotřeby sedativ a léků
na spaní. Posuzovaný záměru bude provoz výlučně v denních hodinách, nedojde tak
k ovlivnění nočních hladin a tím k dopadu na rušení spánku obyvatel v okolí.
Ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku
byly dle WHO prokázány v řadě epidemiologických a klinických studií u populace (včetně
dětí) žijící v hlučných oblastech kolem letišť, průmyslových závodů nebo hlučných
komunikací.
Akutní hluková expozice aktivuje autonomní a hormonální systém a vede
k přechodným změnám, jako je zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce. Po
dlouhodobé expozici se u citlivých jedinců z exponované populace mohou vyvinout trvalé
účinky, jako je hypertenze a ischemická choroba srdeční (nedostatečné prokrvení
srdečního svalu, projevující se klinicky jako angina pectoris až infarkt myokardu).
V případě hypertenze je významná teorie, podle které se zde současně uplatňuje i
nedostatek hořčíku, který je vlivem hluku uvolňován z buněk a vylučován z organismu a
není u evropské populace dostatečně saturován příjmem z potravy. Deficit hladiny
hořčíku v krvi může přispívat k vasokonstrikci a nedostatečnému prokrvení s následnou
hypertenzí a srdeční ischemií.
Všeobecným závěrem WHO je, že kardiovaskulární účinky jsou spojeny
s dlouhodobou expozicí ekvivalentní hladině hluku LAeq,24h v rozmezí 65 – 70 dB a
více, pokud jde o letecký nebo dopravní hluk. Avšak tato asociace je slabá a je poněkud

67
Centrum pro komplexní nakládání s odpady – Lomnice nad Popelkou.
Dokumentace záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

silnější pro ischemickou chorobu srdeční (dále ICHS) než pro hypertenzi. Nicméně i toto
malé riziko je potencionálně závažné vzhledem k velkému počtu takto exponovaných
osob. Na základě některých epidemiologických studií odhadují holandští odborníci míru
relativního rizika kolem 1,5 pro hypertenzi a ICHS u lidí exponovaných denní ekvivalentní
hladině hluku mezi 70 – 80 dB.
V posuzované lokalitě nejsou v současnosti ani ve výhledu dle výsledků hlukové
studie hlukové hladiny na úrovních, které by mohly být spojeny s negativními
kardiovaskulárními účinky.
Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem bylo zatím sledováno převážně
v laboratorních podmínkách u dobrovolníků. Zvláště citlivá na působení zvýšené
hlučnosti je tvůrčí duševní práce a plnění úkolů spojených s nároky na paměť,
soustředěnou a trvalou pozornost a komplikované analýzy.
Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Uplatňuje se
zde jak emoční složka vnímání, tak složka poznávací při rušení hlukem při různých
činnostech. Vyvolává celou řadu negativních emočních stavů, mezi které patří pocity
rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, obavy, pocity beznaděje nebo
vyčerpání. U každého člověka existuje určitý stupeň citlivosti, respektive tolerance k
rušivému účinku hluku, jako významně osobnostně fixovaná vlastnost. V normální
populaci je 10-20 % vysoce senzitivních osob, stejně jako velmi tolerantních, zatímco
u zbylých 60-80 % populace víceméně platí kontinuální závislost míry obtěžování na
intenzitě hlukové zátěže. Při působení hluku zde však kromě senzitivity a fyzikálních
vlastností hluku velmi záleží i na řadě dalších neakustických faktorů sociální,
psychologické nebo ekonomické povahy. To vede k různým výsledkům studií, které
prokazují u stejných hladin hluku různého původu rozdílný efekt u exponované populace
a naopak rozdílné výsledky při stejných zdrojích i hladinách hluku na různých lokalitách v
různých zemích. Obecně např. u obyvatel rodinných domů nastává srovnatelný stupeň
obtěžování až při hladinách o cca 10 i více dB vyšších, oproti obyvatelům bytových
domů. Významnou úlohu zde hraje vztah ke zdroji hluku, pocit do jaké míry jej člověk
může ovlivňovat nebo zda pro něj má nějaký ekonomický význam. Menší rozmrzelost
působí hluk, u nějž je předem známo, že bude trvat jen po určitou vymezenou dobu.
Příznivě působí i nabídnuté východisko, např. nabídka možnosti přestěhovat se v
případě nutnosti po dobu provádění nejhlučnějších stavebních operací do hotelu.
Závislost je i mezi nepříznivým prožíváním hluku a délkou pobytu v hlučném
prostředí. Rozmrzelost může vzniknout po víceleté latenci a s délkou konfliktní situace se
prohlubuje a fixuje. Kromě toho však může být významně ovlivněna zdravotním stavem.
Kromě negativních emocí je možné obtěžování hlukem hodnotit i podle nepřímých
projevů, jako je zavírání oken, nepoužívání balkónů, stěhování, stížnosti a petice.
Obecně se ovšem odhaduje, že na stížnostech a peticích se účastní pouze 5-10 %
obyvatel skutečně hlukově exponovaných.
Vysoké hladiny hluku vedou i k nepříznivým projevům v sociálním chování, mohou
u predisponovaných jedinců zvyšovat agresivitu a redukují přátelské chování a ochotu k
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pomoci. Svoji úlohu zde hraje i zhoršená verbální komunikace, výsledky studií ukazují, že
je více snížena ochota ke slovní pomoci, než k pomoci fyzické.
Dle doporučení WHO je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých
aktivitách ekvivalentní hladinou hluku pod 55 dB, nebo mírně obtěžováno při LAeq pod
50 dB. Tam, kde je to možné, zejména při novém rozvoji území, by proto měla být
limitující hladina hluku nižší, přičemž během večera a noci by hladina hluku měla být o 5
– 10 dB nižší, nežli ve dne.
Při hodnocení působení hluku na lidské zdraví si obecně musíme být vědomi
nejistot, kterými je tento proces zatížen. V podstatě jsou dvojí. Jedny jsou dány
neschopností fyzikálních parametrů hluku, které máme k dispozici, jednoduše popsat
fyziologickou závažnost, tedy nebezpečnost hlukové události a druhé vyplývají ze
skutečnosti, že účinek hluku je variabilní nejen intraindividuálně, ale i situačně, sociálně,
emocionálně a historicky. V praxi se proto nezřídka setkáváme se situacemi, kdy lidé
postižení hlukem v konkrétních podmínkách nepotvrzují platnost stanovených limitů,
neboť z exponované populace se vydělují skupiny osob velmi citlivých a naopak velmi
rezistentních, které stojí jakoby mimo kvantitativní závislosti. Za různých okolností
představují tyto atypické reakce 5–20 % celého souboru.
Z hlediska zvýšené citlivosti některých populačních skupin vůči nepříznivým
zdravotním účinkům hluku bylo např. prokázáno, že lidé starší, nemocní a lidé s potížemi
se spaním jsou zvýšeně citliví vůči narušení spánku hlukem. U lidí s narušeným
spánkem v důsledku hluku je vyšší riziko ICHS a negativního účinku na psycho-sociální
pohodu. Se zvýšeným rizikem výrazného obtěžování hlukem je nutné počítat u lidí
senzitivních, lidí majících obavy z určitého zdroje hluku a lidí, kteří cítí, že nad danou
hlukovou situací nemají možnost kontroly.
V obecné rovině ze závěrů WHO vyplývá, že v obydlích je kritickým účinkem hluku
rušení spánku, obtěžování a zhoršená komunikace řečí. Noční hladina hluku by z
hlediska rušení spánku neměla přesáhnout 45 dB LAeq, denní ekvivalentní hladina hluku
pak hodnotu 55 dB LAeq, 1 m před fasádou.
Charakterizace nebezpečnosti
V obecné rovině ze závěrů WHO (Guidelines for Community Noise, 1999)
vyplývá, že v obydlích je kritickým účinkem hluku rušení spánku, obtěžování a zhoršená
komunikace řečí. Denní ekvivalentní hladina hluku by neměla přesáhnout hodnotu 55 dB
LAeq, měřeno 1 m před fasádou. V tomto dokumentu WHO jsou dále pro denní hluk
uvedeny směrnicové hodnoty pro specifická prostředí jako jsou školy, školky, interiér
obytných místností, nemocnice atd. s uvedením hraničních účinků, které vedly ke
stanovení směrnicových hodnot. Pro chráněný venkovní prostor obytné stavby je
uvedeno následující:
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Tabulka č. 20

Směrnicové hodnoty WHO dle prostředí

prostředí

kritický zdravotní účinek

venkovní obytný prostor

silné obtěžování
mírné obtěžování

LAeq
(dB/A)

interval
(hod)

LAmax
(dB)

55
50

16
16

-

Poznatky o vlivu nočního hluku na lidské zdraví jsou shrnuty v posledním
materiálu WHO Night Noise Guidelines for Europe z října 2009. Na tento materiál lze
pohlížet jako na rozšíření i jako na novelu výše jmenovaného dokumentu WHO
(Guidelines for Community Noise). Doporučení pro ochranu zdraví vychází z důkazů
podaných epidemiologickými a experimentálními studiemi. Vztahy mezi expozičními
hladinami hluku v noci a zdravotními účinky jsou shrnuty v následující tabulce.
Tabulka č. 21

Účinky různých hladin nočního hluku na veřejné zdraví

Lnight,outside

Pozorované zdravotní účinky

pod 30 dB

Přes individuální rozdíly a různé okolnosti pod touto hladinou nebyly
pozorovány žádné zdravotní účinky. Noční hladina 30 dB je hladinou NOEL
pro noční hluk (NOEL=nejvyšší úroveň expozice, při které není pozorován
žádný účinek).
Pozorované účinky: tělesný neklid, probouzení, subjektivně popisované
rušení spánku, bdění. Intenzita těchto účinků závisí na povaze zdroje a na
počtu hlukových událostí. Citlivé skupiny (např. děti, chronicky nemocní a
starší lidé) jsou více vnímavé. Účinky se jeví jako mírné.
Noční hladina 40 dB je hladinou LOAEL pro noční hluk (LOAEL=nejnižší
úroveň, při které je ještě pozorována nepříznivá odpověď na statisticky
významné úrovni).
pozorovány nepříznivé účinky
Značná část populace je vystavena těmto hladinám a musela přizpůsobit
své životy k vyrovnání se s těmito hladinami.
Nepříznivé zdravotní účinky se objevují často a u značné části populace
jsou vnímány jako vysoce rušivé a obtěžující. Existují důkazy nárůstu
kardiovaskulárních onemocnění.

30-40 dB

40-55 dB
nad 55 dB

Vycházeje z těchto závěrů byla stanovena doporučená směrnicová hodnota noční
hladiny akustického tlaku na ochranu veřejného zdraví na úrovni:
40 dB
(Night Noise Guedelines – NNG)
55 dB (Interim Target – IT) – pro přechodné období.
Hodnota IT je doporučena v situacích, kdy dosažení NNG není z různých důvodů
proveditelné. Přehled účinků a mezních hodnot pro noční hluk shrnutý v materiálu WHO
z roku 2009 je uveden následující tabulce.
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Tabulka č. 22

Přehled účinků a mezních hodnot pro noční hluk

Přehled účinků a mezních hodnot dostatečně prokázaných
účinek

biologické
účinky

Kvalita
spánku

subjektivní
pohoda
zdravotní stav

změny v kardiovaskulární aktivitě
nabuzení EEG
zvýšená motorická aktivita
změny v délce různých fází spánku, struktury a
fragmentace spánku
buzení během noci nebo brzy ráno
prodloužení úvodní fáze spánku nebo
obtížnější usínání
fragmentace spánku, zkrácení doby spánku
nárůst průměrné pohyblivosti ve spánku
subjektivně vnímané rušení spánku
užívání sedativ a podobných léků
nespavost vlivem prostředí

Přehled účinků a mezních hodnot částečně prokázaných**
účinek

biologické
vlivy
subjektivní
pohoda

zdravotní stav

ukazatel

mezní hodnota

*
LAmax, uvnitř
LAmax, uvnitř
LAmax, uvnitř

*
35 dB
32 dB
35 dB

LAmax, uvnitř
*

42 dB
*

*
Lnoc, venku
Lnoc, venku
Lnoc, venku
Lnoc, venku

*
42 dB
42 dB
40 dB
42 dB

ukazatel

mezní hodnota

změny v hladinách stresových hormonů

*

*

ospalost a únava během následujícího dne a
večera
zvýšená podrážděnost během dne
zhoršené mezilidské vztahy
stížnosti
zhoršené rozpoznávací schopnosti
nespavost
zvýšený krevní tlak
obezita
deprese (u žen)
infarkt myokardu
snížení očekávané délky života
psychické poruchy
(pracovní) úrazy

*

*

*
*

*
*
35 dB
*
*
50 dB
*
*
50 dB
*
60 dB
*

Lnoc, venku
*
*
Lnoc, venku
*
*
Lnoc, venku
*
Lnoc, venku
*

*

Ačkoliv byl prokázán výskyt nepříznivých vlivů, nelze stanovit přesné mezní hodnoty nebo ukazetele

**

V důsledku omezeného rozsahu podkladů mají mezní hodnoty omezenou váhu, jsou založeny vesměs na expertním
posouzení podkladů. Jsou zde však důkazy nebo kvalitní podklady o příčinném vztahu. Často jde o rozsáhlé nepřímé
důkazy, které ukazují na vztah mezi hlukovou expozicí a fyziologickými změnami, které mají nepříznivý dopad na zdraví.

Studií sledujících vztah mezi hlukovou expozicí a vyvolanými reakcemi
exponovaných lidí ve vztahu k pocitům obtěžování bylo již provedeno mnoho.
Uskutečnila se též řada pokusů dospět meta-analýzou jejich výsledků k odvození
kvantitativního vztahu mezi expozicí a účinkem: Miedema a Oudshoorn publikovali v roce
2001 model obtěžování hlukem, který vychází z analýzy výsledků většího počtu
terénních studií, provedených v Evropě, Austrálii, Japonsku a Severní Americe, a
odstraňuje některé nedostatky předchozích prací. Uvádí vztah mezi hlukovou expozicí v
Ldn (day-night level - ekvivalentní hladina akustického tlaku A za 24 hodin se zvýšením
noční hladiny akustického tlaku o 10 dB) nebo Ldvn (day-evening-night level ekvivalentní hladina akustického tlaku A za 24 hodin se zvýšením večerní hladiny
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akustického tlaku o 5 dB a noční hladiny o 10 dB) v rozmezí 45 – 75 dB a procentem
obyvatel, u kterých lze očekávat pocity obtěžování (ve třech stupních škály intenzity
obtěžování), a to zvlášť pro hluk z letecké, silniční a železniční dopravy. Úzký
konfidenční interval odvozených vztahů indikuje jejich relativní spolehlivost, i když je
třeba předpokládat ovlivnění variabilními podmínkami v jednotlivých konkrétních
případech. Hlavním účelem těchto vztahů je možnost predikce počtu obtěžovaných osob
v závislosti na intenzitě hlukové expozice u běžné průměrně citlivé populace a v
současné době jsou doporučeny pro hodnocení obtěžování obyvatel hlukem v zemích
EU. Potvrzují známou zkušenost, že letecký hluk má výraznější obtěžující účinek nežli
hluk ze silniční dopravy a hluk ze silniční dopravy má výraznější účinek nežli hluk z
dopravy železniční.
Prahové hladiny hluku považované v současné době za dostatečně prokázané
v závislosti na různých zdrojích hluku jsou stručně shrnuty v následujícím přehledu:
Silniční a železniční doprava:
rušení spánku:
Ln > 40 dB
obtěžování:
Ldvn > 45 dB, (> 42 dB dle EEA)
kardiovaskulární onemocnění: LAeq,16h > 60 dB
Letecká doprava:
rušení spánku:
Ln > 40 dB
obtěžování:
Ldvn > 45 dB
kardiovaskulární onemocnění: LAeq,16h > 60 dB
Stacionární zdroje hluku: rušení spánku:
není definováno
obtěžování:
Ldvn > 35 dB
Hodnocení expozice
Předmětem vypracované hlukové studie pro řešený záměr (Ing. Jana Barillová,
červenec 2014) je zhodnocení stávající hlukové situace v zájmové lokalitě i zhodnocení
výhledové hlukové situace. Jedná se vždy o posouzení hluku z provozu areálu i
z dopravy na veřejných komunikacích. Cílem hlukové studie je zhodnotit akustickou
situaci v současnosti a po realizaci záměru a prokázat, zda jsou či budou u blízké
chráněné zástavby překročeny nejvýše přípustné hladiny hluku. V rámci tohoto
posouzení vlivu na veřejné zdraví jsou výsledné hodnoty posouzeny z hlediska vlivu na
veřejné zdraví.
V rámci hlukové studie byly zvoleny referenční výpočtové body v místech nejbližší
obytné zástavby a objektů pro rodinnou rekreaci ve vztahu k areálu centra pro nakládání
s odpady, dále pak podél příjezdových tras.
Z výsledků hlukové studie vyplývá, že hladiny akustického tlaku A způsobené
vlastním provozem posuzovaného areálu závodu pro nakládání s odpady se pohybují u
nejbližší trvale obytné zástavby (RB 1,4,5) na úrovni 14,8 až 28,5 dB. Po realizaci
záměru vzrostou dle výpočtu hlukové studie tyto hladiny na rozmezí 19,9 až 31,62 dB.
Jedná se o relativně velice nízké hodnoty, které nejsou spojeny s žádnými negativními
zdravotními účinky včetně obtěžování či rušení. Pozornost je v rámci tohoto posouzení
tudíž dále věnována změnám hlukových hladin u obytné zástavby umístěné podél
příjezdových tras, tj. změnám hladin hluku z automobilové dopravy na veřejných
komunikacích (RB 6 až 9).
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V souvislosti s realizací posuzovaného záměru dojde k navýšení navazující
nákladní automobilové dopravy o 32 NA za den (64 jízd/den). Tato doprava bude
realizována pouze v denní době. Noční hlukové hladiny z automobilové dopravy
nebudou realizací záměru změněny.
Doprava vyvolaná provozem posuzovaného záměru vyvolá podél příjezdových
tras změny v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z dopravy na veřejných
komunikacích max. v řádech desetin decibelu (0,2 až 0,3 dB), a to pouze v denní době.
Výsledné hodnoty převzaté z hlukové studie jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 23 Hodnoty LAeq v hodnocené lokalitě – výhled na veřejných komunikacích

Číslo
RB
6
7
8
9

Výška RB
nad
terénem
[m]
2,0
5,0
2,0
5,0
2,0
5,0
2,0
5,0

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T
[dB]
Den - LAeq,16h
Noc - LAeq,8h
Stávající
Změna v Stávající
Změna v
Výhled
Výhled
stav
dB
stav
dB
59,3
59,5
+ 0,2
53,1
53,1
0
59,3
59,5
+ 0,2
53,1
53,1
0
0
58,8
59,0
+ 0,2
52,6
52,6
0
58,8
59,0
+ 0,2
52,6
52,6
0
57,5
57,8
+ 0,3
51,2
51,2
0
57,5
57,8
+ 0,3
51,2
51,2
0
57,0
57,3
+ 0,3
50,5
50,5
0
57,0
57,3
+ 0,3
50,5
50,5

Charakterizace rizika
Jak je již výše uvedeno, hladiny akustického tlaku A způsobené vlastním
provozem posuzovaného areálu závodu pro nakládání s odpady se pohybují u nejbližší
trvale obytné zástavby (RB 1,4,5) v současnosti i ve výhledu po realizaci záměru na
úrovni 14,8 až 31,6 dB. Jedná se o relativně velice nízké hodnoty, které nejsou spojeny
s žádnými negativními zdravotními účinky včetně obtěžování či rušení. Pozornost je v
rámci tohoto posouzení tudíž dále věnována změnám hlukových hladin u obytné
zástavby umístěné podél příjezdových tras, tj. změnám hladin hluku z automobilové
dopravy na veřejných komunikacích (RB 6 až 9).
Výsledné denní hlukové hladiny způsobené automobilovou dopravou se pohybují
dle výsledků hlukové studie v současnosti v rozmezí 57,0 až 59,3 dB. Ve výhledové
variantě po instalaci nové třídící linky se výsledné denní hlukové hladiny pohybují
v rozpětí 57,3 až 59,5 dB. V jednotlivých referenčních bodech se změny pohybují na
úrovni +0,2 až +0,3 dB.
Výsledné noční hlukové hladiny z hlukové studie v rozmezí 50,5 až 53,1 dB
nebudou realizací záměru změněny, veškerá navýšená navazující automobilová doprava
bude realizována pouze v denní době.
Vzhledem k celkové úrovni hlukových hladin je třeba věnovat pozornost
případnému nárůstu pocitů obtěžování, které jsou prokázány u hluku z automobilové
dopravy od celodenních hladin 45 dB. Hlukové hladiny LAeq,16h nad 60 dB, na kterých byly
prokázány vážné zdravotní účinky projevující se na kardiovaskulárním systému
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exponovaných obyvatel, se v řešené lokalitě v nulové ani aktivní variantě
nepředpokládají.
Výstupem standardních hlukových měření nebo hlukových studií jsou údaje o
expozici vyjádřené v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro denní nebo noční dobu.
Vztahy doporučené v zemích EU pro hodnocení obtěžování obyvatel hlukem z dopravy
jsou odvozené pro expozici vyjádřenou v jiných hlukových deskriptorech, konkrétně Ldn
(day-night level) nebo Ldvn. (day-evening-night level).
Vzhledem k tomu, že v rámci hlukové studie byly počítány hlukové hladiny v denní
i noční době bylo možno v rámci tohoto posouzení vypočítat hodnoty hlukového
deskriptoru Ldn. Výsledné hodnoty pro hlukový deskriptor Ldn uvedené v následující
tabulce lze dále použít k výpočtu (odhadu) podílu obtěžovaných obyvatel.
Tabulka 24: Výsledné hodnoty hlukových deskriptorů Ldvn

RB
6
7
8
9

Výška
(m)
2,0
5,0
2,0
5,0
2,0
5,0
2,0
5,0
MIN
MAX

Nulová
varianta
60,96
60,96
60,46
60,46
59,11
59,11
58,50
58,50
58,50
60,96

Aktivní varianta
61,05
61,05
60,55
60,55
59,25
59,25
58,65
58,65
58,65
61,05

Hlukovým hladinám vyjádřeným uvedeným deskriptorem Ldn odpovídají podíly
obyvatel obtěžovaných v různé míře hlukem. Vzhledem k charakteru hluku je počet osob
exponovaných změnám hlukových hladin rozdílný oproti počtu osob vystavených
změněným koncentracím škodlivin v ovzduší. Podél hlavní komunikace č. 286
projíždějící Lomnicí nad Popelkou je situováno cca 120 bytových jednotek. Při
uvažovaném počtu 2,5 osoby na jednu jednotku se jedná o 300 osob. V Košťálově se
jedná o cca 20 rodinných domů, tj. o 50 exponovaných obyvatel. Počet exponovaných
změnám hlukových hladin z navazující automobilové dopravy lze odhadnout tedy na 350
obyvatel. Výpočet konkrétního počtu lidí obtěžovaných různou měrou hlukem je vhodné
provádět při hodnocení hluku v rozsáhlejších lokalitách (např. podél dopravní tepny
vedené přes město atp.) s vyšší hustotou obyvatel, tedy tam, kde je exponováno řádově
tisíce obyvatel a kde např. individuální rozdíly ve vnímání hluku jsou překryty velkým
množstvím dat.
Pro kvantitativní hodnocení rizika hluku z automobilové dopravy lze využít vztahy
odvozené autory Miedemou a Oudshornem v roce 2001. Vztahy pro obtěžování hlukem
jsou odvozeny pro tři úrovně obtěžování vztažené k teoretické 100 stupňové škále
intenzity obtěžování. První úroveň LA (Little Annoyed) zahrnuje procento osob
obtěžovaných od 28. stupně škály 0 – 100, tedy přinejmenším „mírně obtěžovaných“.
Druhá úroveň A (Annoyed) se týká obtěžování od 50 stupně škály a třetí úroveň HA
(Highly Annoyed) zahrnuje osoby s výraznými pocity obtěžování od 72. stupně
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stostupňové škály intenzity obtěžování. Pro hluk ze silniční dopravy platí následující
vztahy:
-4
3
-2
2
%LA = -6,188*10 * (Ldn – 32) + 5,379*10 * (Ldn – 32) + 0,723 (Ldn – 32)
%A = 1,732*10-4 * (Ldn – 37)3 + 2,079*10-2 * (Ldn – 37)2 + 0,566 (Ldn – 37)
-4
3
-2
2
%HA = 9,994*10 * (Ldn – 42) + 1,523*10 * (Ldn – 42) + 0,538 (Ldn – 42)
V následující tabulce jsou uvedeny vypočítané počty osob lehce, středně i silně
obtěžovaných hlukem z automobilové dopravy v nulové i aktivní variantě. Na vypočítané
počty obyvatel obtěžovaných hlukem uvedené v následující tabulce je třeba pohlížet
pouze jako na orientační a nelze jim přičítat vážnější význam.
Tabulka 25 Počty osob obtěžovaných hlukem u stávající obytné zástavby

Varianta
stávající situace
výhledová situace

exponova
ných
350
350

LA
173 (49,4
%)
175 (50,0
%)

A

HA

94 (27 %)

38 (11 %)

94 (27 %)

38 (11 %)

Z tabulky mj. vyplývá, že počet osob vnímajících hluk jako alespoň mírně
obtěžující činí v nulové variantě 173 osob z celkového počtu 350 osob. Realizací záměru
dojde k navýšení automobilové dopravy na úroveň, při které dojde dle teoretického
výpočtu k nárůstu počtu osob alespoň mírně obtěžovaných o 2 osoby na 175 osob
z celkového počtu 350 osob. Procento osob středně a silně obtěžovaných se realizací
záměru dle teoretického výpočtu pomocí výše odvozených vztahů nezmění. Vzhledem
k tomu, že se tedy jedná o změny v řádech jednotek obyvatel, nelze výsledkům přičítat
hlubší význam. V takovémto počtu mohou být skutečné výsledky významně jiné, překryté
např. interindividuálními rozdíly mezi jednotlivci.
V této souvislosti je třeba si dále uvědomit, že v případě obtěžování se jedná
o subjektivní vnímání. Při působení hluku se zde tedy kromě fyzikálních vlastností hluku
uplatňuje řada neakustických faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické povahy.
Významnou úlohu zde hraje vztah ke zdroji hluku, pocit do jaké míry jej člověk
může ovlivňovat nebo zda pro něj má zdroj nějaký ekonomický význam. Účinek hluku je
dále variabilní nejen interindividuálně, ale i situačně, sociálně, emocionálně atp.

Sociální a ekonomické dopady
Z hlediska sociálních dopadů se jedná se o aktivitu pozitivního charakteru,
který je dán nabídkou několika pracovních míst v případě realizace záměru.
Za prospěšné ekonomické vlivy provozu záměru je nutné považovat skutečnost,
že záměr představuje minimalizaci ekonomických nároků na přepravu ostatních
odpadů z přilehlého regionu do místa jejich finálního zpracování a současně je
v souladu s Plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje.
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Dílčí závěr ke kapitole D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně-ekonomických
vlivů
V rámci řešené akce byl posouzen vliv provozu řešeného záměru „Lomnice nad
Popelkou – centrum pro komplexní nakládání s odpady“ na hlukovou a imisní situaci
v řešené lokalitě.
Pro posouzení míry vlivu nových zdrojů znečišťování ovzduší byla hlavním
podkladem rozptylová studie zpracovaná Ing. Martinem Vejrem pro řešený záměr
v červenci 2014. Posuzovány byly imisní koncentrace polétavého prachu PM10 a PM2,5 a
oxidu dusičitého.
V rámci rozptylové studie byly také počítány imisní příspěvky oxidu uhelnatého.
Vzhledem k tomu, že v řešené lokalitě, stejně jako v celé České republice vykazují imisní
koncentrace CO v pozadí imisní rezervu oproti imisnímu limitu i doporučeným
směrnicovým koncentracím WHO na řádové úrovni, nebylo třeba v rámci tohoto
posouzení věnovat této škodlivině pozornost.
Při posouzení nové imisní situace bylo u NO2 i částic polétavého prachu
hodnoceno riziko vyplývající z toxických účinků těchto látek. Charakterizace tohoto rizika
byla posouzena na základě porovnání expozičních hladin (tj. výsledných imisních
příspěvků z rozptylové studie spolu s hodnotami imisního pozadí) s referenčními
koncentracemi stanovenými především Světovou zdravotnickou organizací. Z dalšího
posouzení vyplývá, že navýšení imisních koncentrací všech uvedených škodlivin
v důsledku realizace řešeného záměru se však jeví jako nevýznamné.
Nejvýznamnější škodlivinou emitovanou řešeným záměrem jsou prachové částice.
Nejzávažnějším účinkem suspendovaných částic PM10 i PM2,5 je ovlivnění nemocnosti
(respirační a kardiovaskulární onemocnění) prokázané v epidemiologických studiích. K
částečné kvantifikaci rizika chronických účinků imisí PM10 i PM2,5 byly použity vztahy
odvozené pro nemocnost včetně hospitalizací a výskytu respiračních symptomů.
Realizací řešeného záměru nedojde k takovému navýšení imisí, které by způsobilo u
exponované populace zvýšení hospitalizací v rámci celého roku či incidenci nových
případů bronchitis. Navýšení průměrných ročních imisí PM10 je spojeno nejvýše
s navýšením počtu dní s omezenou aktivitou, které však lze označit za nevýznamné.
Je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme
nejhorší modelové hodnoty znečištění ovzduší na celou exponovanou populaci lze i přes
uvedené nejistoty předpokládat, že v místech nejbližší obytné zástavby nedojde realizací
umístění nové třídící linky do stávajícího závodu pro nakládání s odpady k významnému
zvýšení rizika akutních ani chronických zdravotních účinků.
Při posouzení nové hlukové situace byla hlavním podkladem hluková studie
zpracovaná Ing. Janou Barillovou pro řešený záměr v červenci 2014. Cílem vypracované
hlukové studie je posouzení současné i výhledové hlukové situace v dané lokalitě a
porovnání výsledných ekvivalentních hladin akustického tlaku A s příslušnými
hygienickými limity dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
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nepříznivými účinky hluku a vibrací. V rámci tohoto posouzení vlivu na veřejné zdraví
jsou zhodnoceny výsledné hlukové hladiny z hlediska zdravotních účinků včetně míry
pocitů obtěžování hlukem.
Hluková situace je v této studii zpracována v nulové (současný stav) a v aktivní variantě
(výhledový stav po realizaci záměru). Pro toto posouzení vlivů na veřejné zdraví jsou
použity výsledky hlukových hladin u obytné zástavby exponované změnám hlukových
hladin z navýšené automobilové dopravy na veřejných komunikacích. Výsledné hlukové
hladiny z vlastního areálu závodu jsou v nulové i aktivní variantě na příznivých úrovních,
které nejsou spojeny s žádnými negativními zdravotními účinky včetně obtěžování či
rušení.
Výsledné hlukové hladiny z automobilové dopravy na veřejných komunikacích se
pohybují v nulové i aktivních variantách na úrovních, na kterých bylo popsáno u části
populace narušení pohody obtěžováním. Hlukové hladiny LAeq,16h nad 60 dB, na kterých
byly prokázány vážné kardiovaskulární účinky, se v řešené lokalitě nepředpokládají.
Realizací záměru dojde k navýšení automobilové dopravy na úroveň, při které
dojde k nárůstu počtu osob alespoň mírně obtěžovaných o 0,6 %. Tento nárůst lze
označit za nevýznamný. Procento osob středně a silně obtěžovaných se realizací záměru
dle teoretického výpočtu nezmění.
Z hlediska vlivu na veřejné zdraví lze řešený záměr „Lomnice nad Popelkou –
centrum pro komplexní nakládání s odpady“ označit za přijatelný.
Z hlediska sociálních dopadů se jedná se o aktivitu pozitivního charakteru, který je
dán nabídkou několika pracovních míst v případě realizace záměru.
Za prospěšné ekonomické vlivy provozu záměru je nutné považovat skutečnost,
že záměr představuje minimalizaci ekonomických nároků na přepravu ostatních odpadů
z přilehlého regionu do místa jejich finálního zpracování a současně je v souladu
s Plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje.

D.1.2 Vlivy na ovzduší a klima
Detailní hodnocení vlivů na ovzduší je součástí studie v příloze č. 4.
Pro modelování imisních koncentrací znečišťujících látek byl použit program
SYMOS´97 verze 2006, který umožňuje výpočet maximálních hodinových, nejvyšších
denních i průměrných ročních imisních koncentrací. Výpočet je proveden pro částice
PM10 a PM2,5, oxidy dusíku (resp. oxid dusičitý) a oxid uhelnatý.
Modelování imisních příspěvků pro grafický list je provedeno v pravidelné síti 7
885 referenčních bodů. Výpočet imisních koncentrací znečišťujících látek je proveden
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jako samostatný příspěvek provozu řešeného záměru ke stávající imisní situaci v oblasti.
Grafické výstupy uvedené v přílohách rozptylové studie znázorňují příspěvky k
průměrným ročním a maximálním krátkodobým imisím znečišťujících látek. Při volbě
referenčních bodů byla zvolena výška 1,5 m nad terénem (dýchací zóna).
Dále byl proveden výpočet imisních koncentrací v referenčních bodech
umístěných mimo výpočtovou síť v místech nejbližší obytné zástavby. Jedná se o šest
referenčních bodů.
RB 1 – rodinný dům č.p. 366, ul. Jilemnická, Lomnice nad Popelkou
RB 2 – rodinný dům č.p. 655, Lomnice nad Popelkou
RB 3 – stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 6, Nová Ves nad Popelkou
RB 4 – stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 1, Nová Ves nad Popelkou
RB 5 – zemědělská usedlost č.p. 179, Libštát, část Bryndov
RB 6 – rodinný dům č.p. 219, Libštát, část Bryndov
Umístění referenčních bodů je patrné z následujícího obrázku č. 19.

Obrázek č. 19

Umístění referenčních bodů
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Zhodnocení imisních koncentrací částic PM10 a PM 2,5
3

V případě nejvyšších denních imisí částic PM10 činí platný imisní limit 50 µg/m ,
jehož překračování je legislativně povoleno 35 krát za rok. To znamená, že ke splnění
imisního limitu postačuje, aby 36. hodnota nejvyšší denní imise byla nižší než hodnota
limitu 50 µg/m3. V zájmové oblasti se dle dostupných zdrojů pohybují krátkodobé imisní
3
koncentrace PM10 v pozadí v intervalu 35 - 40 µg/m , tedy pod hodnotou imisního limitu.
Výsledné hodnoty modelování příspěvku provozu řešeného záměru umístění
třídící linky pro mechanickou úpravu odpadů k nejvyšším denním imisním koncentracím
3
činí v zájmové oblasti 0,1 – 4,5 µg/m , v místě nejbližší obytné zástavby nejvýše 1,4
µg/m3.
Těchto vypočtených nejvyšší denních imisí bude dosahováno pouze za provozu
všech řešených zdrojů při jejich maximálním výkonu a za extrémně nepříznivých
rozptylových podmínek, kdy je vertikální výměna vrstev ovzduší prakticky potlačena a je
doprovázena inverzními situacemi zejména v nočních a ranních hodinách v průběhu
celého roku, maximální rychlost větru je 3 m/s. Tyto podmínky se vyskytují však pouze
několik dní v roce, popř. vůbec nemusí v daném roce vůbec nastat.
Vypočtené imisní příspěvky nezpůsobí překročení imisního limitu pro nejvyšší
denní imisi částic PM10.
Průměrné roční imisní koncentrace částic PM10 se v zájmové oblasti pohybují
3
v intervalu 18 - 22 µg/m . Plnění imisního limitu pro roční průměr PM10 není v současné
době v zájmové lokalitě problematické. Imisní příspěvek provozu řešeného záměru
v zájmové oblasti činí maximálně 0,02 – 0,8 µg/m3, u nejbližší obytné zástavby potom
3
nejvýše 0,076 µg/m . Tyto vypočtené příspěvky nezpůsobí překročení ročního imisního
limitu pro částice PM10.
Průměrné roční imisní koncentrace částic PM2,5 se dle dostupných zdrojů
3
v zájmové oblasti pohybují v intervalu 14 - 16 µg/m . Plnění imisního limitu pro roční
průměr PM2,5, který je stanoven na 25 µg/m3, tak není v současné době ani v zájmové
lokalitě pro realizaci řešeného záměru problematické. Frakce PM2,5 tvoří pouze určitý
podíl z frakce PM10 a vzhledem k hodnotám imisního příspěvku částic frakce PM10 na
úrovni nejvýše několika setin až desetin mikrogramů, lze konstatovat, že provoz
řešeného záměru nezpůsobí při přibližném zachování stávajícího imisního pozadí
překročení platného imisního limitu pro PM2,5.
V následující tabulce jsou uvedené výsledky modelování příspěvků k imisím
koncentracím částic frakce PM10.
Tabulka 26: Příspěvky k imisním koncentrace částic PM10 v místě nejbližší obytné zástavby

RB

Popis RB

1

rodinný dům č.p. 366. Lomnice nad
Popelkou

2

rodinný dům č.p. 655. Lomnice nad

průměrné
výška
roční imise
nad
terénem
µg/m3
1,5 m

nejvyšší
denní imise
µg/m3

0,045

0,34

0,013

0,37

79
Centrum pro komplexní nakládání s odpady – Lomnice nad Popelkou.
Dokumentace záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

RB

Popis RB

průměrné
výška
roční imise
nad
3
terénem
µg/m

Popelkou
stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 6, Nová
3
Ves
stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 1, Nová
4
Ves
zemědělská usedlost č.p. 179, Libštát, část
5
Bryndov
6 rodinný dům č.p. 219, Libštát, část Bryndov
Minimální imisní příspěvek
Maximální imisní příspěvek

nejvyšší
denní imise
3
µg/m

0,076

1,37

0,034

0,77

0,045

0,64

0,031
0,013
0,076

0,48
0,34
1,37

Zhodnocení imisních koncentrací oxidu dusičitého
Maximální hodinové imisní koncentrace oxidu dusičitého se v zájmové oblasti
pohybují v intervalu 70 - 90 µg/m3. Imisní limit pro maximální hodinovou imisi NO2 je
stanoven na 200 µg/m3 s tím, že povolený počet překročení tohoto limitu je 18 x za rok.
Plnění imisního limitu krátkodobého pro NO2 není v zájmové lokalitě pro realizaci záměru
problematické.
Dle výsledků modelování příspěvku provozu řešeného záměru k maximálním
hodinovým imisím NO2 se budou v zájmové oblasti pohybovat v intervalu 0,2 – 4,0 µg/m3,
3
v místě nejbližší obytné zástavby nejvýše 1,4 µg/m . Vypočtené imisní příspěvky
k maximálním hodinovým imisím oxidu dusičitého v kumulativním působení s pozaďovým
znečištěním nezpůsobí překročení imisního limitu.
Průměrné roční imisní koncentrace oxidu dusičitého se v současné době v
zájmové lokalitě pohybují v intervalu 10 - 15 µg/m3. Jedná se tedy o hodnoty, které
s rezervou splňují imisní limit 40 µg/m3. Dle výsledků modelování provozu nové třídící
linky se v zájmové oblasti imisní příspěvky k ročním koncentracím pohybují v intervalu
0,01 – 0,5 µg/m3, v místě nejbližší obytné zástavby nejvýše 0,05 µg/m3. Jedná se o
hodnoty malé, které nezpůsobí s pozaďovými koncentracemi v ovzduší překročení
ročního imisního limitu.
V následující tabulce uvádíme výsledky modelování příspěvků samostatného vlivu
posuzovaného záměru k imisím koncentracím oxidu dusičitého u nejbližší obytné
zástavby. Umístění referenčních bodů je patrné z přílohy č. 1 rozptylové studie.
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Tabulka 27 Příspěvky k imisním koncentrace oxidu dusičitého v místě nejbližší obyt. zástavby

RB

Popis RB

rodinný dům č.p. 366. Lomnice nad
Popelkou
rodinný dům č.p. 655. Lomnice nad
2
Popelkou
stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 6, Nová
3
Ves
stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 1, Nová
4
Ves
zemědělská usedlost č.p. 179, Libštát, část
5
Bryndov
6 rodinný dům č.p. 219, Libštát, část Bryndov
Minimální imisní příspěvek
Maximální imisní příspěvek

výška
nad
terénem

1

1,5 m

průměrné
roční
imise
3
µg/m

maximální
hodinová
imise
3
µg/m

0,0255

0,42

0,0092

0,46

0,0473

1,38

0,0229

0,84

0,0298

0,71

0,0216
0,0092
0,0473

0,56
0,42
1,38

Zhodnocení imisních koncentrací oxidu uhelnatého
V případě maximálních osmihodinových imisních koncentrací oxidu uhelnatého
3
činí platný imisní limit 10 000 µg/m . Imisní koncentrace v pozadí činí cca 800 - 1000
µg/m3, tedy výrazně pod imisním limitem. Dle výsledků modelování příspěvku řešeného
zdroje činí výsledné hodnoty ve zvolených referenčních bodech nejvýše 14,7 µg/m3.
Jedná se o malý imisní příspěvek, který nezpůsobí překročení platného imisního limitu.
V následující tabulce jsou uvedené výsledky modelování příspěvků k imisím
koncentracím oxidu uhelnatého ve zvolených referenčních bodech.
Tabulka 28 Příspěvky k imisním koncentrace oxidu uhelnatého v místě nejbližší obyt. zástavby

RB
1
2
3
4
5

Popis RB
rodinný dům č.p. 366. Lomnice nad
Popelkou
rodinný dům č.p. 655. Lomnice nad
Popelkou
stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 6, Nová
Ves
stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 1, Nová
Ves
zemědělská usedlost č.p. 179, Libštát, část
Bryndov

výška
nad
terénem
1,5 m

maximální
osmihodinová imise
µg/m3
3,18
3,45
14,71
7,68
6,17
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RB

maximální
osmihodinová imise
3
µg/m
4,53
3,18
14,71

výška
nad
terénem

Popis RB

6 rodinný dům č.p. 219, Libštát, část Bryndov
Minimální imisní příspěvek
Maximální imisní příspěvek

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ
V následující tabulce je přehledně provedeno shrnutí a zhodnocení imisních
příspěvků.
3

Tabulka 29 Shrnutí a zhodnocení průměrných ročních imisních koncentrací (µg/m )

imisní pozadí (µg/m3)
3

imisní příspěvek (µg/m )
celkem po realizaci záměru
(µg/m3)
3

imisní limit (µg/m )
podíl imisního limitu (%)

NO2

PM10

PM2,5

10 - 15

18 - 22

14 - 16

0,009 –
0,047

0,013 –
0,076

10,0 –
15,1

18,0 –
22,1

14,0 –
16,1

40

40

25

25 - 38

45 - 55

56 - 64

0,013 –
0,076
PM10

3

Tabulka 30 Shrnutí a zhodnocení maximálních imisních koncentrací (µg/m )

NO2
hodinová
maxima
imisní pozadí (µg/m3)
imisní příspěvek (µg/m3)
celkem po realizaci
záměru (µg/m3)
imisní limit (µg/m3)
podíl imisního limitu (%)

PM10
denní
maxima

CO
osmihodinov
á maxima

70 - 90

35 - 40

800 - 1000

0,42 – 1,38

0,34 – 1 ,37

3,2 – 14,7

70,0 – 91,4

35,0 – 41,4

800 - 1015

200

50

10 000

35 - 46

70 - 83

8 - 10
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Pozn.: V případě krátkodobých koncentrací NO2, PM10 a CO se jedná o maximální
krátkodobé koncentrace, které za reálné situace nemusí v průběhu roku vůbec nastat a
proto nejsou nejvhodnější charakteristikou pro hodnocení kvality ovzduší v zájmové
oblasti. Takto vypočtené příspěvky nelze ani porovnávat s naměřenými hodnotami
krátkodobých koncentrací na imisních stanicích ani je nelze s nimi sčítat. Teoretické
sečtení představuje nejhorší možnou situaci. Naopak nejpříznivější situací je zachování
současných maximálních imisí. V tomto rozmezí lze tedy výsledné maximální hodnoty
očekávat.
Vypočtené imisní příspěvky ke krátkodobým i průměrným ročním imisím oxidu
dusičitého, částic PM10 i krátkodobým imisním koncentracím oxidu uhelnatého nezpůsobí
spolu s pozaďovými koncentracemi překračování příslušných imisních limitů.
Opatření:
•

Z hlediska ochrany ovzduší je třeba akcentovat opatření zabraňující či alespoň
omezující vznik sekundární prašnosti. Při manipulaci s prašnými materiály je třeba
zejména v období delšího sucha vhodnými technickými a organizačními
prostředky minimalizovat sekundární prašnost a její vliv na okolní životní prostředí.

•

Opatření proti prašnosti budou podrobně rozpracována v provozním řádu
zpracovaném ve smyslu ustanovení § 12, odst. 4, písm. d) zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší a v souladu s přílohou č. 12 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o
přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Dílčí závěr ke kapitole D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
Hlavními zdroji emisí látek znečišťujících ovzduší, které souvisejí se záměrem
centra pro komplexní nakládání s odpady bude zejména manipulace s odpady,
mechanizace nasazená v areálu zařízení pro zpracování odpadů a vyvolaná nákladní
automobilová doprava zajišťující transport odpadů.
Nejvýznamnějšími emitovanými znečišťujícími látkami do venkovního ovzduší
budou částice PM10 a PM2,5, oxidy dusíku (resp. oxid dusičitý) a oxid uhelnatý, pro něž je
rozptylová studie řešena. Emise ostatních látek jsou v případě řešeného záměru tak
nízké, že vzhledem ke koncentracím v pozadí a imisním limitům těchto znečišťujících
látek je výpočet imisních příspěvků bezúčelný.
V zájmové oblasti je kvalita ovzduší v současné době relativně dobrá a dle
dostupných informací jsou všechny imisní limity sledovaných znečišťujících látek plněny.
Vlastní imisní příspěvky řešených zdrojů znečišťování ovzduší jsou malé a nezpůsobí
překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek.
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Celkově lze z hlediska vlivů na ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo realizaci
záměru „Lomnice nad Popelkou – centrum pro komplexní nakládání s odpady“ v daných
místních podmínkách označit za přijatelnou.
Při provozu záměru budou respektována opatření k eliminaci vnosu prachových
částic do venkovního ovzduší, která budou podrobně rozpracována v provozním řádu
zpracovaném dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a dle vyhlášky č. 415/2012
Sb.

D.1.3 Vlivy na hlukovou situaci
Výhledová hluková situace
Výsledky výpočtů a hodnocení
V níže uvedené tabulce jsou uvedeny vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A z provozu areálu centra pro komplexní nakládání s odpady po
zprovoznění linky mechanické úpravy odpadů. Dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jsou výsledné hodnoty
stanoveny v denní době pro 8 nejhlučnějších hodin jdoucích za sebou. V noční době
nebude areál provozován.
Výsledné hodnoty v RB u obytné zástavby jsou již uváděny po korekci na odraz
fasády, což umožňuje použitá verze výpočtového programu.
Tabulka 31 Vypočtené hodnoty LAeq,T z provozu areálu centra – výhledový stav DEN

Číslo RB
1
(RD)
2
(rekreace)
3
(rekreace)
4
(zem.
usedlost)
5
(RD)

Výška RB
nad terénem
[m]
2,0
5,0
2,0
5,0
2,0
5,0
2,0
5,0
2,0
5,0

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny
akustického tlaku LAeq, 8h [dB]
doprava
stroje
celkem
6,9
19,7
19,9
8,1
21,1
21,3
37,5
44,0
44,9
37,6
44,0
44,9
30,9
37,9
38,7
31,0
38,2
39,0
27,6
26,7
30,2
28,7
17,1
18,0

28,4
18,5
19,1

31,6
20,9
21,6

Lokalizace výpočtových bodů je patrná ze situace v příloze č. 1 hlukové studie.
Mapky s vyznačenými hlukovými pásmy pro obě varianty jsou uvedeny v příloze č. 3
hlukové studie.
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Z výsledků výpočtů uvedených v tabulce je patrné, že hluk z provozu areálu pro
komplexní nakládání s odpady po realizaci posuzovaného záměru – linky mechanické
úpravy odpadů v denní době nepřekročí hygienický limit v ekvivalentní hladině
akustického tlaku A ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, tj. limit LAeq,8h = 50 dB. U trvale obytné zástavby není
hygienický limit překročen se značnou rezervou.
V noční době nebude i nadále areál provozován.
Pozn.: Zde je nutné upozornit, že ve výpočtech není zohledněn vliv lesního porostu,
pro případ vymýcení dané části lesa. Tudíž vypočtené hodnoty jsou hodnotami
maximálními reprezentující nejméně příznivou situaci. Vypočtené hodnoty s přidáním
souvislého lesního porostu budou nižší především v RB č. 2 a 3, a to až o 3 dB v RB č. 3
a o 5 dB v RB č. 2.
Hluk z dopravy na veřejných komunikacích
Pro příjezd k areálu bude i nadále využíván vjezd ze státní silnice II. třídy č. 286.
Do modelu výhledové hlukové situace byla počítána a hodnocena hluková situace
po realizaci posuzovaného záměru. Ve výpočtech je zohledněno navýšení dopravy o
dopravu na veřejných komunikacích vyvolanou provozem záměru.
Realizace nové linky pro úpravu odpadů vyvolá navýšení:
- 20 NA za den (40 pojezdů) v době od 6 – 22 hod. …. doprava odpadu do zařízení
- 12 NA za den (24 pojezdů) v době od 6 – 22 hod. …. odvoz zpracovaného
odpadu
Celkem bude doprava navýšena o 32 NA za den (6 – 22 hod.), tj. 64 pojezdů NA.
Z následujícího obrázku jsou patrné trasy, po kterých probíhá a nadále bude probíhat
transport odpadů do zařízení na zpracování odpadů Lomnice nad Popelkou (Bryndov).
Obrázek č. 20: Trasy související automobilové dopravy
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Na základě výpočtů je zde dále zhodnocena změna LAeq,T v posuzovaných
referenčních výpočtových bodech vyvolaná dopravou vyvolanou provozem
předkládaného záměru oproti LAeq,T stávajícího stavu.
Tabulka 32 Hodnoty LAeq v hodnocené lokalitě – výhled na veřejných komunikacích

Výška RB
nad
Číslo RB
terénem
[m]

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
LAeq,T [dB]
Den - LAeq,16h
Noc - LAeq,8h
Stávající
Změn Stávající
Změna
Výhled
Výhled
stav
a v dB
stav
v dB

Lomnice nad Popelkou
2,0
59,3
59,5
+ 0,2
53,1
53,1
0
6
5,0
59,3
59,5
+ 0,2
53,1
53,1
0
0
2,0
58,8
59,0
+ 0,2
52,6
52,6
7
0
5,0
58,8
59,0
+ 0,2
52,6
52,6
Košťálov
0
2,0
57,5
57,8
+ 0,3
51,2
51,2
8
0
5,0
57,5
57,8
+ 0,3
51,2
51,2
0
2,0
57,0
57,3
+ 0,3
50,5
50,5
9
0
5,0
57,0
57,3
+ 0,3
50,5
50,5
Pozn.: Tučně vytištěné hodnoty překračují daný hygienický limit (LAeq,16h = 60 dB v denní
době a LAeq,8h = 50 dB v noční době).
Mapky s vyznačenými hlukovými pásmy pro výhledový stav z automobilové
dopravy na veřejných komunikacích jsou uvedeny v příloze č. 3 hlukové studie.
Na základě provedených výpočtů lze konstatovat, že doprava vyvolaná provozem
posuzovaného záměru vyvolá podél příjezdových tras změny v ekvivalentní hladině
akustického tlaku A z dopravy na veřejných komunikacích max. v řádech desetin
decibelu (0,2 – 0,3 dB), a to pouze v denní době. V noční době nebude areál centra pro
komplexní nakládání s odpady provozován, a tudíž není a nebude provozována ani
doprava vyvolaná provozem centra pro komplexní nakládání s odpady. Změny jsou
v noční době nulové.
Vypočtené změny v denní době jsou však zcela minimální, pouze teoretické,
měřením objektivně neprokazatelné a odpovídají běžnému kolísání intenzit automobilové
dopravy. Navíc výše uvedené změny LAeq,T v denní době nezpůsobí překročení
hygienického limitu ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., tj. překročení limitu LAeq,16h
= 60 dB.
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Závěr
Dílčí závěr ke kapitole D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci

Hluk z provozu centra pro komplexní nakládání s odpady v Lomnici nad Popelkou
(Bryndov) po jejím rozšíření, resp. instalaci nové třídící linky do stávající haly, nepřekročí
hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve smyslu Nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, tj. limit LAeq,8h
= 50 dB v denní době. V noční době nebude i nadále areál provozován.
Vzhledem k výsledkům provedených výpočtů, která jsou podlimitní, nejsou v rámci
posuzovaného záměru navrhována žádná speciální protihluková opatření. Pouze
technickými prostředky a opatřeními je nutné zabezpečit nové stacionární zdroje hluku
v rámci posuzovaného tak, aby jejich hlukové parametry nepřekračovaly hodnoty
uvedené v kap. 8.1.1 hlukové studie a nedošlo tak k překračování hygienického limitu v
ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nová linka mechanické
úpravy odpadů musí být situovaná uvnitř uzavřené haly.
Doprava vyvolaná provozem posuzovaného záměru vyvolá podél příjezdových
tras změny v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z dopravy na veřejných
komunikacích max. v řádech desetin decibelu (0,2– 0,3 dB), a to pouze v denní době.
V noční době nebude areál centra pro komplexní nakládání s odpady provozován, a
tudíž není a nebude provozována ani doprava vyvolaná provozem centra pro komplexní
nakládání s odpady. Změny jsou v noční době nulové.
Vypočtené změny v denní době jsou však zcela minimální, pouze teoretické,
měřením objektivně neprokazatelné a odpovídají běžnému kolísání intenzit automobilové
dopravy. Navíc výše uvedené změny LAeq,T v denní době nezpůsobí překročení
hygienického limitu ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., tj. překročení limitu LAeq,16h
= 60 dB.
Hluk ze stavebních prací souvisejících s realizací posuzovaného záměru včetně
vyvolané dopravy na veřejných komunikacích nepřekročí hygienický limit pro stavební
práce (tzn. limit LAeq,T = 65 dB pro dobu od 700 do 2100 ). V noční době (22 – 6 hod.)
nebudou stavební práce prováděny.
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D.1.4 Vlivy na vody
Je posuzováno jako možnost zhoršení kvality podzemní nebo povrchové vody.
Provoz je umístěn ve stávajícím areálu ZZO s nepropustnými zpevněnými plochami.
Veškerá technologie centra pro komplexní nakládání s odpady bude umístěna
v zastřešených halách, v průběhu třídění a zpracovávání odpadu tedy nebude docházet
ke kontaktu odpadů se srážkovými vodami. Povrchové vody nebudou provozem centra
pro komplexní nakládání s odpady ohroženy. Odpadní splaškové vody jsou a nadále
zůstanou svedeny do místní kanalizace zakončené ČOV, přečištěné odpadní vody jsou
svedeny do místní vodoteče na základě povolení vodohospodářského orgánu.
Vody srážkové ze střech budov jsou svedeny přímo do povrchové vodoteče, vody
ze zpevněných ploch (manipulační plochy, parkoviště) jsou svedeny do akumulační jímky
o objemu 240 m3 a následně přečerpávány na místní ČOV. Po přečištění jsou také
vypouštěny do místní vodoteče.
Technologické odpadní vody nejsou provozem produkovány. V provozu nebudou
používány ani skladovány látky nebezpečné vodám, bude zde nakládáno pouze
s ostatními odpady.
Podzemní vody nebudou rovněž dotčeny, vzhledem k zabezpečení prostoru
centra pro komplexní nakládání s odpady.
Instalace třídící linky a provoz centra pro komplexní nakládání s odpady nebude
mít žádný vliv na charakter odvodnění oblasti, neovlivní chemismus podzemních ani
povrchových vod ani jejich režim. Nedotkne se žádných pramenných oblastí.
Souhrnně lze konstatovat, že při dodržování technologických postupů, provozního
řádu a realizaci navržených opatření nebude docházet ke kontaminaci podzemních ani
povrchových vod.
Opatření:
• Při provozu dopravní a manipulační techniky musí být aplikována provozní
bezpečnostní opatření pro zabránění úniku ropných látek a kontaminace horninového
prostředí. Tato opatření budou součástí provozních a bezpečnostních řádů a
předpisů. Případné úniky závadných látek je nutné operativně odstraňovat a místa
kontaminace sanovat;
• Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru centra pro komplexní
nakládání s odpady, musí být v dobrém technickém stavu; mechanismy budou
pravidelně kontrolovány z hlediska možných úkapů ropných látek;
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Dílčí závěr ke kapitole D.I.4 Vlivy na vody
Veškerá technologie centra pro komplexní nakládání s odpady bude umístěna
v zastřešených halách, v průběhu třídění a zpracovávání odpadu tedy nebude docházet
ke kontaktu odpadů se srážkovými vodami. Povrchové vody nebudou provozem centra
pro komplexní nakládání s odpady ohroženy.
Technologické odpadní vody nejsou provozem produkovány. V provozu nebudou
používány ani skladovány látky nebezpečné vodám, bude zde nakládáno pouze
s ostatními odpady.
Podzemní vody nebudou rovněž dotčeny, vzhledem k zabezpečení prostoru
centra pro komplexní nakládání s odpady.
Instalace třídící linky a provoz centra pro komplexní nakládání s odpady nebude
mít žádný vliv na charakter odvodnění oblasti, neovlivní chemismus podzemních ani
povrchových vod ani jejich režim. Nedotkne se žádných pramenných oblastí.
Souhrnně lze konstatovat, že při dodržování technologických postupů, provozního
řádu a realizaci navržených opatření nebude docházet ke kontaminaci podzemních ani
povrchových vod.

D.1.5 Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
V areálu ZZO nedojde k rozšiřování stávajících zpevněných ploch, linka bude
instalována na již existujících zpevněných plochách, nedojde tedy k novým záborům
půdy ani ke změnám ve využití území.
Výstavba a provoz záměru neovlivní zemědělskou ani lesní půdu, v lokalitě stavby
se nenalézají.
Záměr nenaruší horninové podloží, nedojde k vlivu na morfologii krajiny. V
nejbližším okolí lokality nejsou žádné surovinové ani jiné přírodní zdroje. Z tohoto důvodu
nebude mít výstavba a provoz záměru žádný vliv na horninové prostředí, stabilitu území
ani na přírodní zdroje.
Dílčí závěr ke kapitole D.I.5 Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
V areálu ZZO nedojde k rozšiřování stávajících zpevněných ploch, linka bude
instalována na již existujících zpevněných plochách, nedojde tedy k novým záborům
půdy ani ke změnám ve využití území.
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Výstavba a provoz záměru neovlivní zemědělskou ani lesní půdu, v lokalitě stavby
se nenalézají.
Záměr nenaruší horninové podloží, nedojde k vlivu na morfologii krajiny. V
nejbližším okolí lokality nejsou žádné surovinové ani jiné přírodní zdroje. Z tohoto důvodu
nebude mít výstavba a provoz záměru žádný vliv na horninové prostředí, stabilitu území
ani na přírodní zdroje.

D.1.6 Vlivy na floru, faunu a ekosystémy
Tento vliv je hodnocen jako možnost poškození nebo vyhubení rostlinných a
živočišných druhů nebo jejich biotopů.
Jelikož se jedná o instalaci třídící linky ve stávajícím areálu ZZO bez expanze do
okolí, nedojde ani k významným vlivům na faunu a floru (jedná se o prostor vysoce
urbanizovaný a technizovaný, v němž se nenacházejí žádné zvláště chráněné druhy
rostlin ani živočichů dle vyhlášky č. 395/92 Sb., nehrozí žádné vyhubení druhů nebo
poškození jejich biotopů). Na ostatní druhy živočichů a rostlin v okolí nebude mít
výstavba ani provoz záměru zásadní negativní vliv, vzhledem ke stávajícímu
dlouholetému provozu ZZO.
Z hlediska územního systému ekologické stability (ÚSES) není na lokalitě záměru
přítomen ani navržen žádný skladebný prvek ÚSES. Záměr investora respektuje prvky
ÚSES. Cca 100 m jihovýchodně od záměru se nachází lokální biocentrum LBC 4
Rybníčky a z tohoto centra je veden za oplocením východně od záměru lokální
biokoridor LBK 7 (obrázek č. 14). Prvky nadregionálního významu se v okolí záměru
nenacházejí. Záměr respektuje lokální prvky ÚSES, které se nacházejí ve správním
území města Lomnice nad Popelkou, veškeré technologie budou umístěny v rámci
stávajících zpevněných ploch a budov.
Vzhledem k charakteru stavby a předmětného území lze konstatovat, že
posuzovaný záměr není v kolizi se skladebnými prvky ÚSES ani s podpůrnými prvky
ekologické stability krajiny.
Dílčí závěr ke kapitole D.I.6 Vlivy na floru, faunu a ekosystémy
Jelikož se jedná o instalaci třídící linky ve stávajícím areálu ZZO bez expanze do
okolí, nedojde ani k významným vlivům na faunu a floru (jedná se o prostor vysoce
urbanizovaný a technizovaný, v němž se nenacházejí žádné zvláště chráněné druhy
rostlin ani živočichů dle vyhlášky č. 395/92 Sb., nehrozí žádné vyhubení druhů nebo
poškození jejich biotopů). Na ostatní druhy živočichů a rostlin v okolí nebude mít
výstavba ani provoz záměru zásadní
negativní vliv, vzhledem ke stávajícímu
dlouholetému provozu ZZO.
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Z hlediska územního systému ekologické stability (ÚSES) není na lokalitě záměru
přítomen ani navržen žádný skladebný prvek ÚSES. Záměr investora respektuje prvky
ÚSES. Cca 100 m jihovýchodně od záměru se nachází lokální biocentrum LBC 4
Rybníčky a z tohoto centra je veden za oplocením východně od záměru lokální biokoridor
LBK 7. Prvky nadregionálního významu se v okolí záměru nenacházejí. Záměr
respektuje lokální prvky ÚSES, které se nacházejí ve správním území města Lomnice
nad Popelkou, veškeré technologie budou umístěny v rámci stávajících zpevněných
ploch a budov.
Vzhledem k charakteru stavby a předmětného území lze konstatovat, že
posuzovaný záměr není v kolizi se skladebnými prvky ÚSES ani s podpůrnými prvky
ekologické stability krajiny.

D.1.7 Vlivy na krajinu
Záměr je situován dovnitř stávajícího areálu závodu na zpracování odpadů, bez
potřeby další výstavby, jež by mohla ovlivnit krajinný ráz. Vzhledem k charakteru záměru,
jeho umístění a vlivu na životní prostředí, nelze očekávat žádný vliv na krajinu ani
krajinný ráz.
Dílčí závěr ke kapitole D.I.7 Vlivy na krajinu
Záměr je situován dovnitř stávajícího areálu závodu na zpracování odpadů, bez
potřeby další výstavby, jež by mohla ovlivnit krajinný ráz. Vzhledem k charakteru záměru,
jeho umístění a vlivu na životní prostředí, nelze očekávat žádný vliv na krajinu ani
krajinný ráz.

D.1.8 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Současný stav antropogenního využití zájmové lokality zůstane zachován. Záměr
nezasahuje do žádného chráněného území historického nebo kulturního významu, na
dotčeném území se nenachází žádné chráněné objekty, nelze zde očekávat
archeologické nálezy. Záměr nemá vliv na hmotný majetek.
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Dílčí závěr ke kapitole D.I.8 Vlivy hmotný majetek a kulturní památky
Současný stav antropogenního využití zájmové lokality zůstane zachován. Záměr
nezasahuje do žádného chráněného území historického nebo kulturního významu, na
dotčeném území se nenachází žádné chráněné objekty, nelze zde očekávat
archeologické nálezy. Záměr nemá vliv na hmotný majetek.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
V souladu s vyhodnocením vstupů a zejména výstupů a souhrnu, provedeném
v předchozí části lze konstatovat, že negativní vlivy posuzované stavby jsou málo
významné, bez zásadních nevratných vlivů na kvalitu životního prostředí a
obyvatelstvo přilehlých obcí a okolí. Negativní vlivy posuzovaného záměru se
projeví v málo významné míře a pouze v bezprostředním okolí posuzovaného
záměru a budou eliminovány navrženými preventivními opatřeními. Realizací
záměru lze předpokládat jednoznačně převažující kladné vlivy na životní prostředí,
neboť dojde ke zlepšení podmínek pro nakládání s odpady, přičemž se
nepředpokládá zhoršení hodnot civilizačních a kulturních z důvodu, že záměr je
umístěn v rámci stávajícího areálu sloužícího ke třídění odpadů.
Z hlediska vlivu na veřejné zdraví lze řešený záměr „Centrum pro komplexní
nakládání s odpady – Lomnice nad Popelkou“ označit za přijatelný. Vliv na veřejné
zdraví je z hlediska významnosti málo významný.
Z hlediska sociálních dopadů se jedná se o aktivitu pozitivního charakteru,
který je dán nabídkou několika pracovních míst v případě realizace záměru.
Za prospěšné ekonomické vlivy provozu záměru je nutné považovat
skutečnost, že záměr představuje minimalizaci ekonomických nároků na přepravu
ostatních odpadů z přilehlého regionu do místa jejich finálního zpracování a
současně je v souladu s Plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje.
V zájmové oblasti je kvalita ovzduší v současné době relativně dobrá a dle
dostupných informací jsou všechny imisní limity sledovaných znečišťujících látek plněny.
Vlastní imisní příspěvky řešených zdrojů znečišťování ovzduší jsou malé a nezpůsobí
překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek. Celkově lze z hlediska
vlivů na ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo realizaci záměru „Lomnice nad
Popelkou – centrum pro komplexní nakládání s odpady“ v daných místních
podmínkách označit za přijatelnou, vliv lze hodnotit jako málo významný.
Hluk z provozu centra pro komplexní nakládání s odpady v Lomnici nad
Popelkou (Bryndov) po jeho rozšíření, resp. instalaci nové třídící linky do stávající haly,
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nepřekročí hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve smyslu
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, tj. limit LAeq,8h = 50 dB v denní době. V noční době nebude i nadále areál
provozován.
Doprava vyvolaná provozem posuzovaného záměru vyvolá podél příjezdových
tras změny v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z dopravy na veřejných
komunikacích max. v řádech desetin decibelu (0,2– 0,3 dB), a to pouze v denní době.
V noční době nebude areál centra pro komplexní nakládání s odpady provozován, a
tudíž není a nebude provozována ani doprava vyvolaná provozem centra pro komplexní
nakládání s odpady. Změny jsou v noční době nulové. Vypočtené změny v denní době
jsou však zcela minimální, pouze teoretické, měřením objektivně neprokazatelné a
odpovídají běžnému kolísání intenzit automobilové dopravy. Navíc výše uvedené změny
LAeq,T v denní době nezpůsobí překročení hygienického limitu ve smyslu Nařízení
vlády č. 272/2011 Sb., tj. překročení limitu LAeq,16h = 60 dB. Vliv na hlukovou situaci je
z hlediska významnosti málo významný a z hlediska velikosti působící především
v úzkém okolí záměru.
Hluk ze stavebních prací souvisejících s realizací posuzovaného záměru
včetně vyvolané dopravy na veřejných komunikacích nepřekročí hygienický limit
pro stavební práce.
Veškerá technologie centra pro komplexní nakládání s odpady bude umístěna
v zastřešených halách, v průběhu třídění a zpracovávání odpadu tedy nebude docházet
ke kontaktu odpadů se srážkovými vodami. Povrchové vody nebudou provozem centra
pro komplexní nakládání s odpady ohroženy. Technologické odpadní vody nejsou
provozem produkovány. V provozu nebudou používány ani skladovány látky nebezpečné
vodám, bude zde nakládáno pouze s ostatními odpady. Podzemní vody nebudou rovněž
dotčeny, vzhledem k zabezpečení prostoru centra pro komplexní nakládání s odpady. Při
dodržování preventivních ochranných opatření je pravděpodobnost kvalitativního
ovlivnění povrchových nebo podzemních vod záměrem minimální a z hlediska
významnosti považujeme tento vliv za málo významný.
Z hlediska územního systému ekologické stability (ÚSES) není na dotčeném
území přítomen ani navržen žádný skladebný prvek ÚSES. Záměr respektuje lokální
prvky ÚSES, které se nacházejí ve správním území města Lomnice nad Popelkou.
Vzhledem k charakteru stavby a předmětného území lze konstatovat, že
posuzovaný záměr není v kolizi se skladebnými prvky ÚSES ani s podpůrnými
prvky ekologické stability krajiny.
Jelikož se jedná o instalaci třídící linky ve stávajícím areálu ZZO bez expanze do
okolí, nedojde ani k významným vlivům na faunu a floru (jedná se o prostor vysoce
urbanizovaný a technizovaný, v němž se nenacházejí žádné zvláště chráněné druhy
rostlin ani živočichů dle vyhlášky č. 395/92 Sb., nehrozí žádné vyhubení druhů nebo
poškození jejich biotopů). Z hlediska míry ovlivnění rostlin a živočichů je považován
tento vliv za malý a z hlediska významnosti za málo významný.
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Záměr respektuje lokální prvky ÚSES, které se nacházejí ve správním území
města Lomnice nad Popelkou, veškeré technologie budou umístěny v rámci stávajících
zpevněných ploch a budov. Vzhledem k charakteru stavby a předmětného území lze
konstatovat, že posuzovaný záměr není v zásadní kolizi se skladebnými prvky
ÚSES ani s podpůrnými prvky ekologické stability krajiny, tento vliv považujeme
z hlediska významnosti za málo významný.
Záměr je situován dovnitř stávajícího areálu závodu na zpracování odpadů, bez
potřeby další výstavby, jež by mohla ovlivnit krajinný ráz. Vzhledem k charakteru záměru,
jeho umístění a vlivu na životní prostředí, nelze očekávat žádný vliv na krajinu ani
krajinný ráz.
Souhrnně lze konstatovat, že vlivy spojené s výstavbou a provozem
posuzovaného záměru nebudou mít významný negativní či zásadní negativní
dopad na kvalitu životního prostředí nebo zdraví obyvatelstva. Všechny negativní
vlivy budou málo významné. Záměr bude mít ve své finální podobě spíše pozitivní
vliv z hlediska sociálních, ekonomických a logistických důvodů při zpracování
odpadů ve vztahu k POH Libereckého kraje. Záměr nevyvolá žádné negativní
příhraniční vlivy.

D.III Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech
V souvislosti s provozem záměru jsou potenciálně možné následující nestandardní stavy:
- únik závadných látek během přepravy odpadu,
- požár v prostoru linky,
- únik závadných látek do podzemních nebo povrchových vod,
V etapě realizace záměru lze za potenciální místo vzniku havárie označit
používání stavebních mechanismů. Veškeré dopady na okolí by se projevily především v
kontaminaci horninového prostředí. Negativní vliv případné havárie by však působil
pouze bodově a vzhledem k málo propustnému charakteru podloží lokality by neměl mít
zásadní hloubkový ani plošný dosah. Tento druh havárie je v daných podmínkách dobře
operativně řešitelný. Příslušná doporučení pro zabránění těmto stavům jsou formulována
v dalších částech předkládané dokumentace.
Riziko nestandardního stavu, spojeného s únikem závadných látek z odpadu
během přepravy, je obecně spojeno se silniční dopravou. V důsledku dopravní nehody
může dojít k úniku ropných látek z palivové nádrže nebo jiných provozních dutin vozidla
nebo z přepravovaného nákladu. Riziko úniku během přepravy je sníženo skutečností,
že přeprava závadných látek je zajištěna v režimu dohody ADR. Z hlediska možností

94
Centrum pro komplexní nakládání s odpady – Lomnice nad Popelkou.
Dokumentace záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

dalšího šíření nebezpečných látek z ohniska úniku je podstatným faktorem doba,
uplynulá mezi vlastním únikem a jeho zjištěním, resp. zahájením sanačních prací.
Pravděpodobnost výskytu bezprostředně nezjištěného úniku závadných látek je
v kontrolovaném provozu určeném k nakládání s odpady i v silniční dopravě minimální.
K požáru v provozu může dojít zejména v důsledku závady (např. na
elektroinstalaci), v důsledku hrubého porušení provozních a bezpečnostních předpisů ze
strany obsluhy, v rámci nehody při areálové přepravě nebo zlým úmyslem. Riziko vzniku
požáru v zařízení je nízké, veškeré technologické provozy budou odpovídajícím
způsobem požárně zajištěny. Způsob protipožární ochrany bude detailně řešen v rámci
požárního řádu jednotlivých instalovaných technologií.
Z provedené analýzy vyplývá velmi nízké riziko nestandardního stavu s vážnými
environmentálními následky. Lze očekávat výjimečně a ojediněle únik škodlivin na
havarijně zajištěných nebo kontrolovaných plochách s krátkou dobou trvání a dobrým
stavem místa po sanačním zásahu. Z širšího hlediska nepřináší záměr do regionu nová
rizika vyplývající z nakládání s odpadem, ale je mezistupněm pro převoz odpadu na
místo, které bude způsobem odpovídajícím legislativním a bezpečnostním požadavkům
dostatečně zajištěno.

D.IV Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
Pro provedení záměru budou v dalším procesu projektové přípravy a
výstavby uplatněna následující potřebná opatření a postupy:
Územně plánovací opatření
Záměr je v souladu s aktuálně platnou územně plánovací dokumentací.
Navrhovaný záměr v předložené podobě nevyžaduje územního plánu (příloha č. 6).

Technická a organizační opatření
Opatření k ochraně vod
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zabezpečení před havarijními úniky látek
nebezpečných vodám do půdy anebo podzemních vod. Pro eliminaci výše nastíněných
rizik jsou pro etapu výstavby navržena následující technická a organizační opatření:
• Při provozu dopravní a manipulační techniky musí být aplikována provozní
bezpečnostní opatření pro zabránění úniku ropných látek a kontaminace horninového
prostředí. Tato opatření budou součástí provozních a bezpečnostních řádů a předpisů
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pro výstavbu. Případné úniky ropných látek je nutné operativně odstraňovat a místa
kontaminace sanovat;
• Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dobrém
technickém stavu; nezbytná bude zejména kontrola z hlediska možných úkapů
ropných látek;
Opatření k ochraně ovzduší
• Z hlediska ochrany ovzduší je třeba akcentovat opatření zabraňující či alespoň
omezující vznik sekundární prašnosti. Při manipulaci s prašnými materiály je třeba
zejména v období delšího sucha vhodnými technickými a organizačními prostředky
minimalizovat sekundární prašnost a její vliv na okolní životní prostředí.
• Opatření proti prašnosti budou podrobně rozpracována v provozním řádu
zpracovaném ve smyslu ustanovení § 12, odst. 4, písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší a v souladu s přílohou č. 12 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné
úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení
zákona o ochraně ovzduší.

D.V Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
V přílohách č. 1 a 2 jsou přiloženy grafické podklady pro ujasnění polohy a
územního rozsahu záměru. Vzhledem k charakteru a rozsahu posuzovaného záměru
není vyžadováno sdělení dalších podstatných informací.
Jako další podklady byly použity studie a odborné posudky v přílohách č. 3 – 10
dokumentace E.I.A.
Kromě výše uvedených byly použity veřejně dostupné internetové zdroje MŽP,
CENIA, ČHMÚ, ČÚZK, SAS, UHUL, GEOFOND, AOPK, mapový server portal.gov.cz a
další.
-

Rozptylová studie je zpracována s využitím následujících podkladů:
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
Vyhláška MŽP č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně
znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových
situacích,
Vyhláška MŽP č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování
a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší,
Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika - ČHMÚ,
www.chmi.cz,
Výpočtový program SYMOS 97, verze 2006,
Výpočtový program MEFA verze 06,
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-

Materiál United States Environmental Protection Agency (US EPA) "Compilation
of Air Pollutant Emission Factors – AP42" (EPA-AP42), emisní faktory, prvně
vydaný v roce 1972, aktuální verze,
US EPA AP42 – kapitola 13.2.1 "Paved Roads“, www.epa.org,
US EPA AP42 – kapitola 13.2.2 "Unpaved Roads“, www.epa.org,
US EPA AP42 – kapitola 13.2.4 Aggregate Handling And Storage Piles,
www.epa.org,
Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení
resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy - Metodika
SFŽP ČR z června 2011,
Stanovení emisních faktorů pro TZL u prašných plošných zdrojů a technologií a
technologií které emise TZL na plošných zdrojích snižují, DEAL s.r.o., Praha
2008,
Podklady ke zpracování dokumentace E.I.A. k záměru,
Vlastní archiv zpracovatele rozptylové studie.

Jako podklady k vypracování hlukové studie byly použity následující materiály:
- Situace záměru,
- situace širších vztahů,
- doplňující data a informace předaná zpracovatelem dokumentace a investorem,
- územní plán města Lomnice nad Popelkou
- výsledky průzkumu lokality
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších zákonů,
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací,
- ČSN ISO 1996 – 1,2 Akustika. Popis, měření a posuzování hluku prostředí,
- Metodický návod MN č.j. 62545/2010-OVZ-32.3.-1.11.2010,
- TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích, EDIP, s.r.o. II.
vydání.
Pro účely hodnocení zdravotních rizik pro obyvatelstvo bylo využito následujících
podkladů:
-

ČHMÚ: Znečištění ovzduší na území České republiky - ročenky, ČHMÚ Praha

-

ČHMÚ: Mapa znečištění ovzduší zpracovaná pro pětileté klouzavé průměry

-

J. Volf: Metodiky hodnocení zdravotních rizik v hygienické službě, Ostrava 2

-

K. Bláha, M. Cikrt: Základy hodnocení zdravotních rizik, SZÚ Praha 1996

-

Manuál prevence v lékařské praxi, VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik, SZÚ
Praha 2000

-

WHO: Guidelines for Community Noise, 1999 (online)

-

WHO: Night Noise Guidelines for Europe, 2009 (online)
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-

WHO: Air quality guedelines for Europe, second edition, 2000 (online)

-

WHO: Air quality guedelines – Global Update 2005 (online)

D.VI Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování dokumentace
Uvážení nejistot
Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+, verze 10.02 Profi (č.
licence 6079), který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného
dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území.
Použitá verze programu HLUK+ obsahuje především implementaci metodického
materiálu "Výpočet hluku z automobilové dopravy - Manuál 2011" autorizovaného ŘSD
ČR. Do této verze jsou implementovány TP 189, II. vydání (Technické podmínky MD ČR
- schválené s účinností od 6. června 2012) a TP 219, II. vydání (Technické podmínky MD
ČR - schválené s účinností od 12. října 2012).
Nejistota výpočtu daná výpočtovým modelem je ± 1,8 dB.
Při výpočtu hluku je uvažován odrazivý terén. Ve výpočtovém modelu je počítáno
s morfologií terénu, a to modelováním pomocí vrstevnic. Ve výpočtech není zohledněn
vliv lesního porostu, pro případ vymícení dané části lesa. Tudíž vypočtené hodnoty jsou
hodnotami maximálními reprezentující nejméně příznivou situaci.
Vzhledem k tomu, že se při měření odpočítává odraznost příslušné fasády dle
normy ČSN ISO 1996-2 popř. dle Metodického návodu pro hodnocení hluku
v chráněném venkovním prostoru staveb č.j.62545/2010-OVZ-32.3-1-11.2010 ze dne
1.11.2010, jsou i výsledné hodnoty uváděny po korekci na odraz fasády, což umožňuje
použitá verze výpočtového programu.
Model pro výpočet hluku byl vypracován na základě průzkumu dané lokality a
mapových podkladů v daném měřítku.
Dokumentace byly zpracována standardními metodickými postupy, které jsou
popsány v jednotlivých částech. Dokumentace byla doplněna o potřebné odborné studie,
které jsou v úplném znění přiloženy v přílohách č. 3 až 10.
Pro stupeň dokumentace jsou údaje o území, získané vlastními průzkumy,
rešeršemi a údaji z dosavadních jednotlivých studií, dostatečné. Upřesňování podkladů
bude probíhat v dalších stupních projektové dokumentace běžným postupem.
Zpracovatel dokumentace vycházel ze znalostí procesů ovlivňujících současný stav
životního prostředí a působení jednotlivých činností na složky a subsystémy životního
prostředí.

98
Centrum pro komplexní nakládání s odpady – Lomnice nad Popelkou.
Dokumentace záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace E.I.A. byla připravována na základě poskytnutých technologických
výkresů, terénních obhlídek lokality, dílčích expertních zpráv, konzultací s investorem,
příslušnými úřady státní správy a dalších podkladů, včetně osobních zkušeností.
Ve vlastním projektu se mohou objevit dílčí změny proti předkládané dokumentaci
E.I.A., které však zásadně nemohou ovlivnit celkovou koncepci záměru a hodnocené
vlivy na životní prostředí, mohou však již odrážet návrhy obsažené v této dokumentaci a
v každém případě závěry vyplývající z následujícího posudku dle zákona č. 100/2001
Sb., z veřejného projednání záměru a z jednání v dalších stupních přípravy.
V rámci zpracování dokumentace nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech,
které by bránily formulování konečného závěru.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Oznamovatel předložil jednovariantní řešení jak z hlediska dopravních tras pro
návoz odpadů, tak z hlediska umístění technologie centra pro komplexní nakládání s
odpady. Dle sdělení projektanta a investora posuzovaný návrh představuje optimální
technické řešení.

F. ZÁVĚR
Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že realizace stavby bude mít
převažující kladné i málo významné záporné vlivy na životní prostředí.
Negativní vlivy posuzovaného záměru se projeví v málo významné míře a
pouze v bezprostředním okolí posuzovaného záměru a budou eliminovány
navrženými preventivními opatřeními. Realizací záměru lze předpokládat
jednoznačně převažující kladné vlivy na životní prostředí, neboť dojde ke zlepšení
podmínek pro nakládání s odpady, přičemž se nepředpokládá zhoršení hodnot
civilizačních a kulturních z důvodu, že záměr je umístěn v rámci stávajícího areálu
sloužícího k likvidaci odpadů.
. Mírně negativní vlivy lze očekávat z hlediska vlivu na vlivu na hlukovou a imisní
situaci. Tyto negativní vlivy budou eliminovány navrženými ochrannými preventivními
opatřeními.
Za prospěšné ekonomické vlivy provozu záměru je nutné považovat skutečnost,
že záměr představuje minimalizaci ekonomických nároků na přepravu ostatních odpadů
z přilehlého regionu do místa jejich finálního zpracování a současně je v souladu
s Plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje.
Z provedené analýzy rizik vyplývá nízké riziko nestandardního stavu s vážnými
environmentálními následky. Potenciálně je možný pouze ojedinělý únik škodlivin na
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havarijně zajištěných nebo kontrolovaných plochách s krátkou dobou trvání a dobrým
stavem místa po sanačním zásahu, případně lokální požár s možností rychlého zásahu a
likvidace, bez zásadních negativních vlivů na zdraví či život obyvatelstva.
Na základě konzultace zpracovatele dokumentace s oznamovatelem je možno
konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na
odhad velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a
funkční využití území, nebyla zamlčena.
S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že není překročeno lokální
měřítko významnosti vlivů, spojených s výstavbou záměru. Záměr negeneruje nepříznivé
přeshraniční vlivy.
Dokumentace byla zpracována v souladu s § 8 zákona v rozsahu podle přílohy č. 4.
V dokumentaci jsou zhodnoceny jednotlivé vlivy záměru na životní prostředí, přičemž pro
hodnocení specifických vlivů byly zpracovány odborné studie a posudky ve smyslu
závěrů zjišťovacího řízení.
Na základě výše uvedeného zhodnocení vlivů, provedených odborných
studií, terénního šetření a za podmínky respektování preventivních,
minimalizačních opatření navržených v této dokumentaci, lze akceptovat případné
zásahy do životního prostředí a doporučit záměr „Centrum pro komplexní
nakládání s odpady - Lomnice nad Popelkou“ k realizaci.

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Záměrem navrhovaných prací je vybudování linky mechanické úpravy odpadů
s roční kapacitou cca 40 000 tun/rok, tj. cca 150 tun/den.
Záměr je situován do stávajícího areálu Závodu na zpracování odpadů – Lomnice
nad Popelkou – Bryndov, provozovaného společností Marius Pedersen a.s. Samotná
technologie mechanické úpravy odpadů bude umístěna ve stávající hale, v níž byla
v minulosti podobná technologická linka umístěna. Záměr svým charakterem nevytváří
předpoklad kumulace s jinými záměry, které by z hlediska synergických vlivů mohly
výrazněji ovlivnit parametry jednotlivých složek životního prostředí.
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Na základě předložené Dokumentace lze konstatovat následující shrnutí vlivů na
veřejné zdraví a životní prostředí:
a) Z hlediska vlivů na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů:
Posuzovány byly imisní koncentrace polétavého prachu PM10 a PM2,5 a oxidu
dusičitého. Při posouzení nové imisní situace bylo u NO2 i částic polétavého prachu
hodnoceno riziko vyplývající z toxických účinků těchto látek. Charakterizace tohoto rizika
byla posouzena na základě porovnání expozičních hladin (tj. výsledných imisních
příspěvků z rozptylové studie spolu s hodnotami imisního pozadí) s referenčními
koncentracemi stanovenými především Světovou zdravotnickou organizací. Z dalšího
posouzení vyplývá, že navýšení imisních koncentrací všech uvedených škodlivin
v důsledku realizace řešeného záměru se však jeví jako nevýznamné.
Nejvýznamnější škodlivinou emitovanou řešeným záměrem jsou prachové částice.
Nejzávažnějším účinkem suspendovaných částic PM10 i PM2,5 je ovlivnění nemocnosti
(respirační a kardiovaskulární onemocnění) prokázané v epidemiologických studiích. K
částečné kvantifikaci rizika chronických účinků imisí PM10 i PM2,5 byly použity vztahy
odvozené pro nemocnost včetně hospitalizací a výskytu respiračních symptomů.
Realizací řešeného záměru nedojde k takovému navýšení imisí, které by způsobilo u
exponované populace zvýšení hospitalizací v rámci celého roku či incidenci nových
případů bronchitis. Navýšení průměrných ročních imisí PM10 je spojeno nejvýše
s navýšením počtu dní s omezenou aktivitou, které však lze označit za nevýznamné.
Je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme
nejhorší modelové hodnoty znečištění ovzduší na celou exponovanou populaci lze i přes
uvedené nejistoty předpokládat, že v místech nejbližší obytné zástavby nedojde realizací
umístění nové třídící linky do stávajícího závodu pro nakládání s odpady k významnému
zvýšení rizika akutních ani chronických zdravotních účinků.
V rámci posouzení vlivu na veřejné zdraví jsou zhodnoceny výsledné hlukové
hladiny z hlediska zdravotních účinků včetně míry pocitů obtěžování hlukem. Hluková
situace je v hlukové studii zpracována v nulové (současný stav) a v aktivní variantě
(výhledový stav po realizaci záměru). Pro toto posouzení vlivů na veřejné zdraví jsou
použity výsledky hlukových hladin u obytné zástavby exponované změnám hlukových
hladin z navýšené automobilové dopravy na veřejných komunikacích. Výsledné hlukové
hladiny z vlastního areálu závodu jsou v nulové i aktivní variantě na příznivých úrovních,
které nejsou spojeny s žádnými negativními zdravotními účinky včetně obtěžování či
rušení.
Výsledné hlukové hladiny z automobilové dopravy na veřejných komunikacích se
pohybují v nulové i aktivních variantách na úrovních, na kterých bylo popsáno u části
populace narušení pohody obtěžováním. Hlukové hladiny LAeq,16h nad 60 dB, na kterých
byly prokázány vážné kardiovaskulární účinky, se v řešené lokalitě nepředpokládají.
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Realizací záměru dojde k navýšení automobilové dopravy na úroveň, při které
dojde k nárůstu počtu osob alespoň mírně obtěžovaných o 0,6 %. Tento nárůst lze
označit za nevýznamný. Procento osob středně a silně obtěžovaných se realizací
záměru dle teoretického výpočtu nezmění.
Z hlediska vlivu na veřejné zdraví lze řešený záměr „Centrum pro komplexní
nakládání s odpady - Lomnice nad Popelkou“ označit za přijatelný.
Z hlediska sociálních dopadů se jedná se o aktivitu pozitivního charakteru, který je
dán nabídkou několika pracovních míst v případě realizace záměru.
Za prospěšné ekonomické vlivy provozu záměru je nutné považovat skutečnost,
že záměr představuje minimalizaci ekonomických nároků na přepravu ostatních odpadů
z přilehlého regionu do místa jejich finálního zpracování a současně je v souladu
s Plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje.
b) Z hlediska emisního zatížení:
Hlavními zdroji emisí látek znečišťujících ovzduší, které souvisejí se záměrem
centra pro komplexní nakládání s odpady, bude zejména manipulace s odpady,
mechanizace nasazená v areálu zařízení pro zpracování odpadů a vyvolaná nákladní
automobilová doprava zajišťující transport odpadů.
Nejvýznamnějšími emitovanými znečišťujícími látkami do venkovního ovzduší
budou částice PM10 a PM2,5, oxidy dusíku (resp. oxid dusičitý) a oxid uhelnatý, pro něž je
rozptylová studie řešena. Emise ostatních látek jsou v případě řešeného záměru tak
nízké, že vzhledem ke koncentracím v pozadí a imisním limitům těchto znečišťujících
látek je výpočet imisních příspěvků bezúčelný.
V zájmové oblasti je kvalita ovzduší v současné době relativně dobrá a dle
dostupných informací jsou všechny imisní limity sledovaných znečišťujících látek plněny.
Vlastní imisní příspěvky řešených zdrojů znečišťování ovzduší jsou malé a nezpůsobí
překračování imisních limitů sledovaných znečišťujících látek.
Celkově lze z hlediska vlivů na ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo realizaci
záměru „Lomnice nad Popelkou – centrum pro komplexní nakládání s odpady“ v daných
místních podmínkách označit za přijatelnou.
Při provozu záměru budou respektována opatření k eliminaci vnosu prachových
částic do venkovního ovzduší, která budou podrobně rozpracována v provozním řádu
zpracovaném dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a dle vyhlášky č. 415/2012
Sb.
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c) Z hlediska hlukového zatížení:
Hluk z provozu centra pro nakládání s odpady v Lomnici nad Popelkou (Bryndov)
po jeho rozšíření, resp. instalaci nové třídící linky do stávající haly, nepřekročí hygienický
limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, tj. limit LAeq,8h = 50 dB v denní
době. V noční době nebude i nadále areál provozován.
Vzhledem k výsledkům provedených výpočtů, která jsou podlimitní, nejsou v rámci
posuzovaného záměru navrhována žádná speciální protihluková opatření. Pouze
technickými prostředky a opatřeními je nutné zabezpečit nové stacionární zdroje hluku
v rámci posuzovaného tak, aby jejich hlukové parametry nepřekračovaly hodnoty
uvedené v kap. 8.1.1 hlukové studie a nedošlo tak k překračování hygienického limitu v
ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nová linka mechanické
úpravy odpadů musí být situovaná uvnitř uzavřené haly.
Doprava vyvolaná provozem posuzovaného záměru vyvolá podél příjezdových
tras změny v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z dopravy na veřejných
komunikacích max. v řádech desetin decibelu (0,2 – 0,3 dB), a to pouze v denní době.
V noční době nebude areál centra pro nakládání s odpady provozován, a tudíž není a
nebude provozována ani doprava vyvolaná provozem centra pro nakládání s odpady.
Změny jsou v noční době nulové. Vypočtené změny v denní době jsou však zcela
minimální, pouze teoretické, měřením objektivně neprokazatelné a odpovídají běžnému
kolísání intenzit automobilové dopravy. Navíc v denní době nezpůsobí prokazatelné
překročení hygienického limitu ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., tj. limit LAeq,16h
= 60 dB.
Hluk ze stavebních prací souvisejících s realizací posuzovaného záměru včetně
vyvolané dopravy na veřejných komunikacích nepřekročí hygienický limit pro stavební
práce (tzn. limit LAeq,T = 65 dB pro dobu od 700 do 2100 ). V noční době (22 – 6 hod.)
nebudou stavební práce prováděny.
d) Z hlediska ovlivnění vod:
Veškerá technologie centra pro komplexní nakládání s odpady bude umístěna
v zastřešených halách, v průběhu třídění a zpracovávání odpadu tedy nebude docházet
ke kontaktu odpadů se srážkovými vodami. Povrchové vody nebudou provozem centra
pro komplexní nakládání s odpady ohroženy.
Technologické odpadní vody nejsou provozem produkovány. V provozu nebudou
používány ani skladovány látky nebezpečné vodám, bude zde nakládáno pouze
s ostatními odpady.
Podzemní vody nebudou rovněž dotčeny, vzhledem k zabezpečení prostoru
centra pro komplexní nakládání s odpady.
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Instalace třídící linky a provoz centra pro komplexní nakládání s odpady nebude
mít žádný vliv na charakter odvodnění oblasti, neovlivní chemismus podzemních ani
povrchových vod ani jejich režim. Nedotkne se žádných pramenných oblastí.
Souhrnně lze konstatovat, že při dodržování technologických postupů, provozního
řádu a realizaci navržených opatření nebude docházet ke kontaminaci podzemních ani
povrchových vod.
e) Z hlediska ovlivnění půd, horninového prostředí a přírodních zdrojů:
V areálu ZZO nedojde k rozšiřování stávajících zpevněných ploch, linka bude
instalována na již existujících zpevněných plochách, nedojde tedy k novým záborům
půdy ani ke změnám ve využití území.
Výstavba a provoz záměru neovlivní zemědělskou ani lesní půdu, v lokalitě stavby
se nenalézají.
Záměr nenaruší horninové podloží, nedojde k vlivu na morfologii krajiny. V
nejbližším okolí lokality nejsou žádné surovinové ani jiné přírodní zdroje. Z tohoto důvodu
nebude mít výstavba a provoz záměru žádný vliv na horninové prostředí, stabilitu území
ani na přírodní zdroje.
f) Z hlediska vlivu na flóru, faunu a ekosystémy:
Jelikož se jedná o instalaci třídící linky ve stávajícím areálu ZZO bez expanze do
okolí, nedojde ani k významným vlivům na faunu a floru (jedná se o prostor vysoce
urbanizovaný a technizovaný, v němž se nenacházejí žádné zvláště chráněné druhy
rostlin ani živočichů dle vyhlášky č. 395/92 Sb., nehrozí žádné vyhubení druhů nebo
poškození jejich biotopů). Na ostatní druhy živočichů a rostlin v okolí nebude mít
výstavba ani provoz záměru zásadní
negativní vliv, vzhledem ke stávajícímu
dlouholetému provozu ZZO.
Z hlediska územního systému ekologické stability (ÚSES) není na lokalitě záměru
přítomen ani navržen žádný skladebný prvek ÚSES. Záměr investora respektuje prvky
ÚSES. Cca 100 m jihovýchodně od záměru se nachází lokální biocentrum LBC 4
Rybníčky a z tohoto centra je veden za oplocením východně od záměru lokální
biokoridor LBK 7. Prvky nadregionálního významu se v okolí záměru nenacházejí. Záměr
respektuje lokální prvky ÚSES, které se nacházejí ve správním území města Lomnice
nad Popelkou, veškeré technologie budou umístěny v rámci stávajících zpevněných
ploch a budov.
Vzhledem k charakteru stavby a předmětného území lze konstatovat, že
posuzovaný záměr není v kolizi se skladebnými prvky ÚSES ani s podpůrnými prvky
ekologické stability krajiny.
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g) Z hlediska vlivů na krajinný ráz:
Záměr je situován dovnitř stávajícího areálu závodu na zpracování odpadů, bez
potřeby další výstavby, jež by mohla ovlivnit krajinný ráz. Vzhledem k charakteru záměru,
jeho umístění a vlivu na životní prostředí, nelze očekávat žádný vliv na krajinu ani
krajinný ráz.

h) Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:
Současný stav antropogenního využití zájmové lokality zůstane zachován. Záměr
nezasahuje do žádného chráněného území historického nebo kulturního významu, na
dotčeném území se nenachází žádné chráněné objekty, nelze zde očekávat
archeologické nálezy. Záměr nemá vliv na hmotný majetek.
S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že není překročeno lokální
měřítko významnosti vlivů, spojených s výstavbou záměru. Záměr negeneruje nepříznivé
přeshraniční vlivy.
Dokumentace byla zpracována v souladu s § 8 zákona v rozsahu podle přílohy č. 4.
V dokumentaci jsou zhodnoceny jednotlivé vlivy záměru na životní prostředí, přičemž pro
hodnocení specifických vlivů byly zpracovány odborné studie a posudky ve smyslu
závěrů zjišťovacího řízení.
Na základě výše uvedeného zhodnocení vlivů, provedených odborných
studií, terénního šetření a za podmínky respektování preventivních,
minimalizačních a kompenzačních opatření navržených v této dokumentaci, lze
akceptovat případné zásahy do životního prostředí a doporučit záměr „Centrum
pro komplexní nakládání s odpady - Lomnice nad Popelkou“ k realizaci.
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