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POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY: 
 
 
CO Oxid uhelnatý 
�HMÚ �eský hydrometeorologický ústav 
�OV          �isti�ka odpadních vod 
HRA Hodnocení zdravotních rizik 
CHOPAV Chrán�ná oblast p�írodní akumulace vod 
LBC Lokální biocentrum 
LBK Lokální biokoridor 
M�Ú M�stský ú�ad 
NO Nebezpe�né odpady 
NO2 Oxid dusi�itý 
NOX Oxidy dusíku 
NV Nákladní vozidlo 
OO Ostatní odpady 
OV Osobní vozidlo 
PHM Pohonné hmoty 
PM10  Suspendované �ástice prachu 
PUPFL Pozemky ur�ené k pln�ní funkce lesa 
ÚP  Územní plán  
ÚPSÚ Územní plán sídelního útvaru 
ÚSES Územní systém ekologické stability 
VKP Významný krajinný prvek 
ZPF Zem�d�lský p�dní fond 
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ÚVOD 
Zám�rem investora je rozší�ení kapacity za�ízení na recyklaci stavebních a jiných 
odpad� a úpravu kameniva pro stavební ú�ely.  
Investorem a provozovatelem zám�ru je spole�nost Envistone spol. s r.o. 
(Radostov 11, 503 27 Radostov). Investor plánuje rozší�it kapacitu svého 
stávajícího recykla�ního st�ediska stavebních odpad� v P�edm��icích nad Labem 
na území Královéhradeckého kraje. 
 
Zám�r podléhá zjiš�ovacímu �ízení dle zákona �. 100/2001 Sb. o posuzování vliv� 
na životní prost�edí a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon�, v platném zn�ní, 
spadá do kategorie I, bodu 10.2 p�ílohy �. 1 zákona (Za�ízení pro nakládání 
s ostatními odpady s kapacitou nad 30 000 t/rok). 
 
V oznámení jsou komplexn� hodnoceny vlivy zám�ru na životní prost�edí a ve�ejné 
zdraví.  
Technologický popis zám�ru byl dodán oznamovatelem v podob� „Provozního �ádu 
recykla�ního st�ediska a úpravny kameniva pro stavební ú�ely P�edm��ice nad 
Labem“, vypracovaným spole�ností Envistone s.r.o. v listopadu 2003 (platnost             
do 31. 12. 2007). Vlivy na životní prost�edí recykla�ního st�ediska s kapacitou             
do 30 000 t ostatního odpadu za rok (stav p�ed rozší�ením kapacity) jsou uvedeny 
v „Oznámení dle z.�. 100/2001 Sb.: Za�ízení na recyklaci stavebních a jiných 
odpad� a úpravu kameniva pro stavební ú�ely“ ze zá�í 2003. Dalšími podklady byly 
ÚPSÚ P�edm��ice nad Labem z roku 2001, údaje �eského hydrometeorologického 
ústavu a pracovník� Magistrátu m�sta Hradce Králové, dále byly provedeny terénní 
pr�zkumy. 
 
Oznámení bylo zpracováno podle p�ílohy �. 4 zákona �. 100/2001 Sb., v platném 
zn�ní a dle metodického pokynu MŽP. P�edm�tný zám�r podléhá zjiš�ovacímu 
�ízení s p�sobností MŽP. 
 
 
  
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
A. 1. Obchodní firma: 
ENVISTONE spol. s r.o.  
 
A. 2. I�:  
259 94 182 
 
A. 3. Sídlo: 
Radostov 11 
503 27 Radostov 
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A. 4. Oprávn�ný zástupce: 
Oprávn�ný zástupce oznamovatele: 
Jozef Kukula  - jednatel spole�nosti 
Radostov 11 
503 27 Radostov 
tel. 777 810 430 
 
 
 
B. ÚDAJE O ZÁM�RU 
 
 
B. I. Základní údaje 
 
B. I. 1. Název zám�ru a jeho za�azení podle p�ílohy �.1 
Název zám�ru: 
Rozší�ení kapacity zpracování stavebních odpad� Envistone spol. s r.o. P�edm��ice 
nad Labem. 
 
Za�azení zám�ru do p�íslušné kategorie dle p�ílohy �. 1: 
Zám�r náleží do kategorie I (podléhající zjiš�ovacímu �ízení) p�ílohy �. 1 k zákonu  
�. 100/2001 Sb., v platném zn�ní, bodu 10.2 - Za�ízení k odstra�ování ostatních 
odpad� s kapacitou nad 30 000 t/rok. 
 
 
B. I. 2. Kapacita (rozsah) zám�ru 
Zám�rem je rozší�ení kapacity stávajícího recykla�ního st�ediska stavebních 
odpad�.  
 
Kapacita st�ediska: 
Sou�asná kapacita:   do 30 000 t zpracovaného odpadu kategorie O/rok 
Maximální kapacita po rozší�ení: 100 000 t zpracovaného odpadu kategorie O /rok 
Výkon drtící linky:   10 - 40 t/hodinu tj. 200 t/den 
Provozní hodiny:   150 hod/rok 
 
Doprava po rozší�ení kapacity: 
Po�et nákladních voz� za den 30 NV 
Po�et osobních voz� za den 10 OV 
 
 
B. I. 3. Umíst�ní zám�ru 
Kraj :   Královéhradecký 
Katastrální území :   P�edm��ice nad Labem 
 
Navrhovaný zám�r se nachází v katastrálním území P�edm��ice nad Labem  
v Královéhradeckém kraji, ve stávajícím areálu spole�nosti Envistone spol. s r.o. 
Areál je situován v pr�myslové zón�, na okraji obce P�edm��ice nad Labem.  
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Stávající recykla�ní st�edisko je umíst�no v areálu spole�nosti Prefa Produkt s.r.o., 
v ulici U Panelárny, na pozemcích p.�. 314/1, 1048, 1051 a 256/3. Vlastníkem 
areálu je Ing. Mojmír Malý, který pozemky pronajímá dv�ma nájemc�m: Envistone 
spol. s r.o., Napos s.r.o. (recyklace papíru a plast�) a Prefa Produkt s.r.o. (výroba 
stavebních dílc� a betoná�ského zboží). V areálu se nachází i spole�nost NAPOS 
s.r.o. (recyklace papíru a plast�), která ji provozuje na vlastních pozemcích. Areál je 
ze západní strany ohrani�en železni�ní tratí Hradec Králové - Smi�ice (vzdálenost 
cca 50 m od zám�ru), východn� �ekou Labe (ve vzdálenosti cca 100 m), na jižní 
stran� objekty spole�nosti Prefa Produkt s.r.o. a ze severní strany zem�d�lsky 
obd�lávanou p�dou. Západn� od zám�ru, za kolejišt�m železni�ní trati, protéká 
Labský náhon. 
Nejbližší souvislá obytná zástavba je situována západn� od zám�ru, ve vzdálenosti 
cca 200 m a tvo�í ji novostavby nízkopodlažních rodinných dom�.  
Dle ÚPSÚ P�edm��ice nad Labem je zám�r umíst�n v pr�myslové zón� ozna�ené 
„Vp“ a je v souladu s územním plánem. 
Sou�ástí p�íloh �. 1 a �. 2 oznámení je grafické znázorn�ní umíst�ní zám�ru 
z hlediska širších vztah� a zobrazení funk�ních vztah� celé provozovny Envistone 
spol. s r.o.  
 
Areál recykla�ního st�ediska je umíst�n v záplavovém území (viz obr.�. 10). 
 
 
B. I. 4. Charakter zám�ru a možnost kumulace s jinými zám�ry 
Investor plánuje rozší�ení kapacity svého recykla�ního st�ediska stavebních odpad� 
v P�edm��icích nad Labem. Spole�nost Envistone spol. s r.o. se v�nuje stavební             
a demoli�ní �innosti, recyklaci a uložení stavebních a demoli�ních odpad� a prodeji 
písku a kameniva. Svoji �innost provozuje v areálu spole�nosti Prefa Produkt s.r.o. 
v P�edm��icích nad Labem. Investor p�edpokládá kapacitní navýšení zpracování 
stavebních odpad� z 30 000 t/rok na 100 000 t/rok. Sou�ástí rozší�ení bude                   
i výstavba nové administrativní budovy pro obsluhu váhy a mistra provozu 
v prostorech dnešní stavební bu�ky, sloužící jako kancelá�. Administrativní budova, 
která bude sloužit jako zázemí pro technické zam�stnance i vedení spole�nosti, 
bude vystavena v další etap� na míst� dnešní opušt�né provozní budovy  
na pozemku st. p. �. 568. V sou�asné dob� investor jedná s majitelem areálu  
o koupi dot�ených pozemk�, které má dnes v pronájmu. 
V areálu je zárove� v pronájmu další spole�nost - Prefa Produkt spol. s r.o. (výroba 
betonových výrobk�) a Napos s.r.o. (recyklace skla, papíru, kov�), která své 
pozemky již vlastní. Celý areál je oplocen. Zám�r nebude p�esahovat hranice 
sou�asného oplocení. 
 
Je možné p�edpokládat kumulaci zám�ru s okolní dopravou od ostatních nájemník� 
areálu.         
 
 
B. I. 5. Zd�vodn�ní pot�eby zám�ru a jeho umíst�ní, v�etn� p�ehledu 
zvažovaných variant a hlavních d�vod� pro jejich výb�r, resp. odmítnutí 
Spole�nost Envistone spol. s r.o. provozuje recykla�ní za�ízení stavebních odpad� 
s kapacitou do 30 000 t/rok. Stále se zvyšující poptávka po zpracování stavební suti 
a využití vzniklých recyklát� vede investora k pot�eb� navýšit kapacitu svojí �innosti. 
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P�edpokládané navýšení kapacity recykla�ního st�ediska bude do 100 000 t 
zpracovaných ostatních odpad� za rok. 
Zám�r bude umíst�n do stávající provozovny spole�nosti Envistone spol. s r.o. 
v P�edm��icích nad Labem, která je prostorov� vhodná pro rozší�ení kapacity. 
Lokalita umož�uje soust�ed�ní všech �inností, které s recyklací stavebních odpad� 
souvisí, do jednoho místa. Areál je napojen na ve�ejný vodovod a kanalizaci. 
Investor po�ítá s vybudováním nové elektrické sít� a napojením na nový zdroj pitné 
vody. Zdrojem pitné vody by m�la být nov� vybudovaná studna, která bude 
vyhloubena na míst� stávajícího zkušebního vrtu (30 m), na území areálu. Voda              
ze studny bude využívána jako pitná voda pro sociální za�ízení, jako zdroj vody pro 
funkci administrativní budovy a zárove� jako zdroj vody pro skráp�ní zpevn�ných 
plocha a materiálu p�i drcení a t�íd�ní. 
Stávající provozovna je umíst�na v pr�myslové zón� a je v souladu s územním 
plánem obce P�edm��ice nad Labem. Vjezd do areálu je �ešen jedinou p�íjezdovou 
komunikací, kterou využívají i ostatní nájemníci areálu.  
 
Zám�r je p�edkládán v jedné variant�.            
 
Z hlediska rozsahu možných vliv� na životní prost�edí jsou v oznámení hodnoceny 
stávající stav („nulová varianta“) a p�edpokládaný stav („aktivní varianta“). Popis 
stávajícího stavu je rozebrán v kapitole C oznámení. Popis zám�ru (p�edpokládaný 
stav) je uveden v kapitole B oznámení a hodnocení vliv� zám�ru na životní 
prost�edí v kapitole D oznámení.      
 
Obr. �. 1: Územní plán obce P�edm��ice nad Labem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Envistone s.r.o. 
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Obr. �. 2: Legenda k územnímu plánu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. I. 6. Popis technického a technologického �ešení zám�ru 
 
B. I. 6. I. Technické, stavební a architektonické �ešení zám�ru 
Recykla�ní st�edisko spole�nosti Envistone spol. s r.o. slouží:  

• Ke krátkodobému uložení stavebních odpad� kategorie „O“ a jejich 
následnému p�epracování resp. úprav� drcením a t�íd�ním, s cílem využití 
jako druhotné suroviny v procesu následné stavební výroby - jako náhrady 
primárních surovin. 

• K úprav� takových surovin, které spl�ují požadavky na vstupní suroviny, kde 
po jejich úprav� vznikne kamenivo - materiály, ur�ené pro stavební ú�ely, dle 
platných �SN.   

 
Dle Rozhodnutí Krajského ú�adu Královéhradeckého kraje, odboru životního 
prost�edí a zem�d�lství ud�lilo dne 11.10.2003 (�.j. ZP/7872/2003-1-Uh) byl 
spole�nosti Envistone spol. s r.o. ud�len souhlas k provozování za�ízení k využívání 
odpad� - recyklace stavebních odpad� a úprava kameniva pro stavební ú�ely       
na p.�. 314/1 v k.ú. P�edm��ice nad Labem a s provozním �ádem za�ízení 
k využívání odpad� - recykla�ní st�edisko odpad� a úpravna kameniva pro stavební 
ú�ely P�edm��ice nad Labem.  
 
V sou�asné dob� je maximální kapacita recykla�ního st�ediska 30 000 t 
zpracovaných odpad� za rok. Investor p�edpokládá navýšení kapacity na 100 000 t 
zpracovaných odpad� za rok. 
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Na za�ízení k využívání odpad� jsou upravovány pouze odpady kategorie „ostatní“: 
10 09 03 Pecní struska 
10 09 06 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedené pod �íslem 

100905  
10 09 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod �íslem 100907 
16 11 02 Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály 

z metalurgických proces� neuvedené pod 16 11 01   
16 11 04 Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických proces� 

neuvedené pod �íslem 16 11 03 
16 11 06 Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických proces� 

neuvedené pod �íslem 16 11 05 
17 01 01 Beton  
17 01 02 Cihly 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
17 01 07 Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobk� neuvedené pod �íslem 17 01 06 
17 03 02 Asfaltové sm�si neuvedené pod �íslem 17 03 01 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod �íslem 17 05 03 
17 05 06 Vyt�žená hlušina neuvedená pod �íslem 17 05 05 
17 05 08 Št�rk ze železni�ního svršku neuvedený pod �íslem 17 05 07 
17 06 04 Izola�ní materiály neuvedené pod �ísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod �ísly 17 08 01 
17 09 04  Sm�sné stavební a demoli�ní odpady neuvedené pod �ísly 17 09 01, 

17 09 02 a 17 09 03 
 
Mimo p�ijímaných odpad� jsou do za�ízení p�ijímány suroviny ur�ené pro další 
prodej, p�ípadn� pro výrobu sm�sí pro pozemní stavitelství, v kombinaci s materiály 
získanými z recyklace odpad�. Jedná se p�edevším o písky a kamenivo. 
 
Popis objekt� a technologické vybavení recykla�ního st�ediska   

� Oplocení 
� Administrativní budova (mobilní bu�ky), sklady 
� Silni�ní p�íjezdová váha 
� Manipula�ní plocha pro p�ejímku odpad�, v�etn� kontrolní rampy 
� Plochy ur�ené pro uložení odpad� 
� Plochy pro uložení upravených materiál� 
� Plochy ur�ené pro uložení p�írodních surovin (písk�, kameniva) 
� Za�ízení pro výrobu sm�sí pro pozemní stavitelství 
� Stavební stroj DH 112, v�etn� rozrušovacího kladiva 
� �elní naklada� 
� Mobilní recykla�ní linka (drti�, t�ídi�) 
� Kontejnery na nevyužitelné odpady (sekundární zne�išt�ní) 

 
 
Technologie recyklace odpad� 
P�ejímka odpad� do za�ízení probíhá v souladu s p�ílohou �. 2 vyhlášky MŽP              
�. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném zn�ní. V p�ípad� 
p�edpokládaného výskytu nebezpe�ných látek je požadováno doložení kvality 
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odpadu provedenými analýzami. P�i p�ejímce odpad� je vždy p�ítomna obsluha 
za�ízení, která vizuáln� kontroluje stav odpad� z hlediska jejich p�vodu a kategorie 
a ur�í místo vykládky. V p�ípad� podez�ení na p�ítomnost nevhodných odpad�, není 
vykládka povolena. Po výkladce odpad� vystaví obsluha pr�vodku s identifika�ními 
údaji a provede zápis do provozního deníku za�ízení. 
 
Jednotlivé druhy odpad� jsou p�i p�íjmu t�íd�ny dle kvality (nap�. beton, cihly, 
sm�sný stavební odpad) a takto jsou i ukládány na deponie. Následn� se tyto 
odpady zbavují sekundárního zne�išt�ní (d�evo, plasty apod.) - primární p�edt�íd�ní 
a dále se upravují drcením, p�ípadn� t�íd�ním. Výsledkem tohoto procesu jsou 
materiály - výrobky. Ty jsou deponovány dle kvality a zrnitosti (0 - 32 mm,  
32 - 63 mm, 63 - 90 mm, 0 - 90 mm nebo dle p�ání zákazníka).  
Takto upravené materiály jsou p�ipraveny na vrácení do stavební výroby jako 
náhrada p�írodních surovin. P�ípadn� pro další výrobu. Jejich jakost je zkoušena          
ve zkušebn� kamene a kameniva. Na základ� analýz materiálu je vydán protokol          
o výsledku zkoušky kameniva a vznikají sm�si dle �SN EN 13242:2004 - Kameniva 
pro nestmelené sm�si a sm�si stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby 
a pozemní komunikace. 
Materiál, charakterizovaný jako sm�s betonu, keramiky a zeminy je ukládán  
na nezpevn�né plochy, ostatní materiál (beton, cihly) je skladován na zpevn�ných 
plochách. T�íd�ní a drcení odpadu a veškerý pohyb manipula�ních prost�edk�  
se uskute��uje pouze na zpevn�ných plochách.  
P�i úprav� odpad� je sypký materiál skráp�n vodou z Labského náhonu. 
V budoucnu lze p�edpokládat využití nového zdroje vody, v podob� nov� vrtané 
studny v areálu spole�nosti Envistone s.r.o. Studna bude využívána jako zdroj pitné 
i užitkové vody.  
 
V sou�asné dob� je administrativa recykla�ního st�ediska �ízena z pronajatých 
kancelá�í spole�nosti Prefa Produkt s.r.o. Zam�stnanci recykla�ního st�ediska 
mohou v sou�asnosti využívat i sociální za�ízení, pat�ící k administrativní budov� 
spole�nosti Prefa Produkt s.r.o. Zázemí obsluhy st�ediska nyní zajiš�ují mobilní 
bu�ky. V rámci rozší�ení recykla�ního st�ediska bude na jejich míst� vybudována 
administrativní budova pro obsluhu váhy a mistra provozu. V další fázi bude 
vybudována nová administrativní budova pro vedení spole�nosti a technické 
zam�stnance v míst� st.p.�. 568. Sou�ástí budovy bude sociální za�ízení, kancelá�e 
a kuchy�ka pro zam�stnance st�ediska. Objekt bude vytáp�n elektrickou energií. 
  
Technologické vybavení recykla�ního st�ediska 
VOLVO L90    kolový naklada� 
LIEBHER    kolový naklada� 
DH 112    kolový bagr  
     bourací kladivo INDECO 550 kg 
UNK 320    kolový naklada� 
UNK 320    kolový naklada� se zametáním 
Power Screen typ Chieftain 600 mobilní, dvousítná t�ídi�ka s výklopným 

hruboroštem 
Drti� RESTA    DJC 700 x 500 
     �elis�ový mobilní na p�ív�skovém podvozku 
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Odvoz a dovoz odpadu  AVIA 3t, MAN 8t, TATRA 815 + vlek  
 
Drti� odpad� RESTA DJC 700 x 500 bude po navýšení kapacity zám�ru dopln�n  
o výkonn�jší drti� NORBERG CITYTRACK 80 R.  
 
Do za�ízení jsou p�ijímány pouze vyt�íd�né stavební odpady vhodné k recyklaci, 
které nemají žádné nebezpe�né vlastnosti a nedochází u nich p�i normálních 
podmínkách k fyzikálním, chemickým a biologickým zm�nám. 
Ze 100% p�ijímaných odpad� do za�ízení po jejich úprav� vzniká 99,5% recyklátu 
využitelného dále jako stavební materiály. Zbylé 0,5% odpad� nevhodných k tomuto 
ú�elu je využito k dalšímu zpracování (kovový odpad) nebo je dále nevyužitelných, 
je p�edáno oprávn�né osob� k dalšímu využití �i odstran�ní. 
 
Pro p�ístup do areálu slouží jediná p�íjezdová komunikace, která se napojuje  
na silnici spojující P�edm��ice nad Labem a Hradec Králové, p�es Správ�ice.   
 
Areál je napojen na ve�ejný vodovod, který je zdrojem vody pro administrativní 
budovu spole�nosti Prefa Produkt s.r.o., jejíž prostory investor využívá. Zdrojem 
vody pro samotné st�edisko je v sou�asné dob� Labský náhon. V budoucnu bude 
využita nová studna.  
   
Recykla�ní st�edisko je napojeno na splaškovou kanalizaci, která svádí odpadní 
splaškové vody z administrativní budovy do ve�ejného kanaliza�ního �adu. 
 
Deš�ové vody jsou vsakovány do p�dy.  
 
Provozní specifikace: 
Provozní doba po - pá (7:00 - 18:00) 
 so (7:00 - 12:00) 
Po�et zam�stnanc�   10 (stálá obsluha) 
 40 (celkový po�et zam�stnanc� - i sezónní 

pracovníci) 
Kapacita recykla�ního st�ediska 100 000 t/rok 
Výkon t�ídící linky   1000 - 1500 t/den 
Výkon drtící linky   800 t/den  
 
Denní provoz vozidel: 
- nákladní doprava max. 30 voz� (pr�m�rn� 26 voz�)  
- osobní doprava   10 voz� 
Po�et parkovacích míst  3  
 
 
B. I. 7. P�edpokládaný termín zahájení realizace zám�ru a jeho dokon�ení 
P�edpokládaný termín stavby  11/2006               
P�edpokládané dokon�ení stavby 02/2007         
 
 
B. I. 8. Vý�et dot�ených územn� samosprávných celk� 
Navrhovaný zám�r leží na pozemcích v katastrálním území P�edm��ice nad Labem. 
Dot�ené územn� samosprávné celky: Královéhradecký kraj 
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 Magistrát m�sta Hradec Králové 
 Obec P�edm��ice nad Labem 

B. I. 9. Vý�et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních ú�ad�, 
které budou tato rozhodnutí vydávat 
Recykla�ní st�edisko je stávajícím za�ízením k úprav� odpad�. P�edm�tem tohoto 
oznámení je navýšení kapacity recykla�ního st�ediska. V�tšina navazujících 
rozhodnutí byla již vydána v rámci uvedení za�ízení do provozu. 
Vý�et nových pot�ebných povolení 

- stavební povolení k vodním díl�m (nová studna na pozemku oznamovatele) 
dle § 15 vodního zákona), správním ú�adem je Magistrát m�sta Hradec 
Králové 

- povolení k nakládání s podzemními vodami (dle § 8 odst. 1 písm. b), 
k �erpání podzemních vod z nové studny, p�íslušným ú�adem je Magistrát 
m�sta Hradec Králové 

- rozhodnutí vodoprávního ú�adu (Magistrát m�sta Hradec Králové), které 
stanoví rozsahu zátopových oblastí. Na základ� stanovení bude rozhodnuto 
o povinnosti oznamovatele zpracovat povod�ový plán (dle § 71 vodního 
zákona) 

 
 
 
B. II. Údaje o vstupech 
 
B. II. 1. P�da 
Recykla�ní st�edisko je umíst�no v areálu spole�nosti Prefa Produkt s.r.o. 
v P�edm��icích nad Labem (U Panelárny). Pozemky a objekty, využívané 
oznamovatelem, jsou v pronájmu. Majitelem pozemk� je pan ing. Mojmír Malý. 
Spole�nost využívá �ásti pozemku p. �. 314/1, 1048, 1051 a 256/3 v k.ú. 
P�edm��ice nad Labem.  Rozší�ení zám�ru si nevyžádá zábor jiných pozemk�.  
 
Zám�r si nevyžádá vyn�tí p�dy ze ZPF nebo PUPFL. Charakteristika dot�eného 
pozemku je uvedena v následující tabulce. 
 
Tabulka �. 1: Zájmová parcela  

Parcela 
 �íslo Druh pozemku Využití pozemku Zp�sob  

ochrany 
Kód 

BPEJ 
Celková vým�ra  

parcely [[[[m2]]]] 

314/1 ostatní plocha jiná plocha - - - 
1048 ostatní plocha jiná plocha - - 639 

1051 ostatní plocha  jiná plocha - - 1160 
256/3 ostatní plocha neplodná p�da - - 4090 

 
Umíst�ní zám�ru je v souladu s platným územním plánem obce P�edm��ice nad 
Labem. Vyjád�ení o souladu s ÚPSÚ P�edm��ice nad Labem vydal Obecní ú�ad 
P�edm��ice nad Labem dne 7.4. 2003, v rámci oznámení zám�ru podle zákona              
�. 100/2001 Sb. o posuzování vliv� na životní prost�edí - Za�ízení na recyklaci 
stavebních a jiných odpad� a úpravu kameniva pro stavební ú�ely (Soulad s ÚPSÚ 
viz p�íloha �. 3.). Zám�r bude umíst�n na území pr�myslové výroby. 
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B. II. 2. Voda 
 
Etapa výstavby zám�ru 
P�i výstavb� zám�ru (administrativní budovy) bude s nejv�tší pravd�podobností 
využívána voda z nové studny. V dob� zpracování oznámení byl proveden 
zkušební vrt do hloubky 30 m a je zkoumána kvalita vody. V nejbližší dob� bude           
na jeho míst� vyhloubena studna a na základ� analýz vody bude zdrojem pitné            
a užitkové vody nebo pouze užitkové. 
Užitková voda bude využívána p�i výstavb� administrativní budovy, p�i úpravách 
nezpevn�ných ploch a zejména k omezení nadm�rné prašnosti p�i výstavb�. 
Pitná voda pro pracovníky bude v dob� výstavby zajiš�ována v podob� vody 
balené, sociální za�ízení budou využívána stávající v budov� spole�nosti Prefa 
Produkt s.r.o.  
Množství spot�ebované užitkové vody p�i etap� výstavby nelze v sou�asné dob� 
vy�íslit. 
Množství pitné vody bude záviset na po�tu pracovník� a dob� trvání výstavby. 
P�edpokládaná délka výstavby je 4 m�síce. Maximální po�et pracovník�                  
na stavb� bude cca 10, p�i�emž na jednoho pracovníka je odhadována spot�eba 
vody cca 5 l – pitná voda a 120 l – voda na mytí na sm�nu. Pro pitné ú�ely bude 
používána voda balená, sociální za�ízení budou využívána stávající 
v administrativní budov�.  
P�edpokládá se, že v dob� výstavby bude denní spot�eba vody �init cca 1,25 m3          
v 1 sm�n�, tzn. cca 110 m3/ výstavbu. 
 
Etapa provozu zám�ru 
Po rozší�ení recykla�ního st�ediska bude v provozu využíván nový zdroj vody, 
kterým bude nov� vrtaná studna (30 m) v areálu investora. Na základ� analýz, 
ur�ujících kvalitu vody, bude studna využívána jako zdroj pitné a užitkové vody 
nebo pouze užitkové.  
Užitková voda bude využívána zejména p�i skráp�ní sypkých materiál� p�i t�íd�ní                   
a drcení a �išt�ní zpevn�ných ploch. Voda ur�ená k eliminaci prachu vznikajícího 
v procesu by nem�la p�ekro�it cca 5% zpracovaných surovin, tj. cca 500 m3 (t)                
na každých 10 000 tun zpracovaných materiál�. Sou�ástí drti�e Nordberg  
je za�ízení na skráp�ní materiálu b�hem drcení. Skráp�ní zpevn�ných ploch  
a komunikací je provád�no pravideln� 1h denn� za suchého po�así �elním 
naklada�em s nainstalovaným zametacím za�ízením.   
Dalším zdrojem užitkové vody, v sou�asné dob� využívaným, je Labský náhon. 
Vzdálenost náhonu od zám�ru je cca 50 m západním sm�rem. 
Pitná voda bude využívána v nové administrativní budov� k zásobování sociálního 
za�ízení a kuchy�ky. 
Zdrojem požární vody je Labský náhon a Labe. 
P�edpokládaná spot�eba pitné vody   cca 2 000 m3/rok 
P�edpokládaná spot�eba užitkové vody   cca 5 000 m3/rok 
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B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
 
Etapa výstavby zám�ru 
P�i výstavb� zám�ru budou využity b�žné stavební a konstruk�ní materiály, 
pot�ebné k vybudování administrativní budovy.  
Všechny suroviny a materiály budou transportovány po stávajících komunikacích.  
V pr�b�hu výstavby bude využíváno elektrické energie z rozvodné sít�.  
V sou�asné dob� není možné provést p�esné vy�íslení druh� a množství 
jednotlivých stavebních materiál�, surovin a energií. Toto bude up�esn�no v další 
fázi p�ípravných prací. 
 
Etapa provozu zám�ru 
Odpady 
K recyklaci jsou p�ijímány odpady na základ� souhlasu Krajského ú�adu 
Královéhradeckého kraje k provozování za�ízení k využívání odpad�. Vý�et 
p�ijímaných odpad� v�etn� katalogových �ísel je uveden v kapitole B.I.6.I 
Technické, stavební a architektonické �ešení zám�ru. 
 
P�ijímané odpady budou pouze kategorie „ostatní“. P�i úprav� zpracovávaných 
odpad� mohou být vyt�íd�ny nežádoucí složky, jako jsou zbytky d�eva, kabely, 
plasty, sklo, kovy aj., které budou separovány, odd�len� shromaž�ovány  
na ur�eném míst� a p�edávány oprávn�ným osobám k dalšímu využití nebo 
odstran�ní.  
Maximální množství zpracovaných odpad� bude 100 000 t/rok. 
 
Suroviny 
Mimo p�ijímaných odpad� jsou do za�ízení p�ijímány suroviny ur�ené pro další 
prodej, p�ípadn� pro výrobu sm�sí pro pozemní stavitelství, v kombinaci s materiály 
získanými z recyklace odpad�. Jedná se p�edevším o p�írodní písky a kamenivo. 
Nároky na spot�ebu t�chto materiál� nelze v sou�asnosti vy�íslit. 
 
Energetické zdroje 
Recykla�ní st�edisko bude napojeno na novou rozvodnou elektrickou sí�. V rámci 
rozší�ení recykla�ního za�ízení budou vybudovány nové nadzemní rozvody el. sít�. 
P�edpokládanou spot�ebu elektrické  energie nelze v sou�asné dob� vy�íslit. 
 
Nafta 
Nafta je v recykla�ním st�edisku využívána jako pohonná hmota p�i provozu drtící              
a t�ídící linky a obslužných mechanism� (naklada�e, kolový bagr s bouracím 
kladivem a nákladní automobily). Dopl�ování nafty je �ešeno dodavatelsky. 
Spole�nost AMGNOL zásobuje naftou recykla�ní st�edisko 3 x týdn� nebo dle 
pot�eby.   
 
Spot�eba nafty: 
Naklada�              10 l/hod  
Kolový bagr s rypadlem   5 l/hod 
Drti� RESTA     5 l/hod 
Drti� Nordberg    8 l/den 
T�ídi�ka Powerscreen   5 l/hod 
T�ídi�ka Beyer    3 l/hod       
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Celková spot�eba nafty   cca 6000 l/rok 
 
 
B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Recykla�ní st�edisko je umíst�no ve stávajícím areálu spole�nosti Prefa Produkt 
s.r.o. v P�edm��icích nad Labem. P�íjezd do areálu je �ešen jen jednou p�íjezdovou 
komunikací, navazující na silnici spojující P�edm��ice nad Labem a Hradec Králové, 
p�es Správ�ice. Komunikace má asfaltový povrch, p�i vjezdu do areálu a v jejím 
prostoru je tvo�ena betonovými prefabrikáty. Komunikaci využívají i spole�nosti 
Prefa Produkt s.r.o. a spole�nost Napos s.r.o.  
Rozší�ení recykla�ního st�ediska si nevyžádá nároky na dopravní infrastrukturu. 
 
Navážky a rozvážky odpad� a materiálu jsou provád�ny nákladními vozidly 
(zejména Tatra 24 t). Frekvence svozu a odvozu po rozší�ení zám�ru je vy�íslena 
v následujícím odstavci: 
 
Nákladní doprava  30 voz�/den  
Osobní doprava  10 voz�/den 
     
No�ní provoz se nep�edpokládá. 
 
 
 
B. III. Údaje o výstupech 
 
B. III. 1. Ovzduší 
 
Etapa výstavby zám�ru 
Zdrojem emisí p�i výstavb� administrativní budovy a p�íprav� ploch pro zpracování 
odpad� bude provoz stavebních a obslužných mechanism� na staveništi                       
a na p�íjezdových cestách k areálu. Hlavními zne�iš�ujícími látkami, vznikajícími p�i 
spalování pohonných hmot ve spalovacích motorech mechanism� jsou oxidy 
dusíku, benzen a pevné �ástice.  
P�i manipulaci s pojízdnými mechanismy, odvozu a p�ívozu materiál�                       
a p�i výkopových pracích se do okolí mohou uvol�ovat prachové �ástice, tvo�ící tzv. 
sekundární prašnost. Ta je odvislá zejména od aktuálního po�así a pov�trnostních 
podmínek (zejména suché a v�trné po�así). Emitované prašné �áste�ky mohou být 
odnášeny do v�tších vzdáleností od zdroje. P�i nep�íznivých pov�trnostních 
podmínkách budou p�ijata opat�ení k omezení prašnosti, zejména pravidelné 
kropení a �išt�ní komunikací, �i na dobu nezbytn� nutnou úplné p�erušení �innosti, 
zp�sobující prašnost.  
Samotná výstavba bude provád�na pouze v denní dob� cca od 7:00 do 21:00            
hodin po dobu cca 4 m�síce. Vzhledem k charakteru stavebních prací a jejich velmi 
�asov� omezenému rozsahu, nebude významn� ovlivn�na kvalita ovzduší v okolí. 
 
Etapa provozu zám�ru 
V dob� provozu zám�ru budou hlavními zdroji emisí doprava na p�íjezdových 
komunikacích, pohyby obslužných mechanism� po areálu a provoz t�ídi�ky a drti�e.  
Nejzávazn�jšími škodlivinami se z hlediska množství emisí a velikosti imisních 
limit� jeví oxidy dusíku, tuhé zne�iš�ující látky a benzen. 
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Návrh za�azení zdroje:  
Krajský ú�ad Královéhradeckého kraje, odbor životního prost�edí a zem�d�lství 
vydal dne 1.4.2005 firm� ENVISTONE, spol. s r.o. povolení k umíst�ní a stavb� 
nového st�edního zdroje zne�iš�ování ovzduší, tj. "Za�ízení na recyklaci stavebních 
a jiných odpad�" (�.J.: 29900/ZP/2004-Nt-1), ve kterém je uvedeno za�azení zdroje                
a stanoveny podmínky pro jeho provoz: 
Podle § 4 odst. 4 zákona �. 86/2002 Sb., v platném zn�ní a p�ílohy �. 1, bod 3.6. 
na�ízení Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, t�žba, 
úprava a zpracování kameniva - p�írodního i um�lého k na�ízení vlády �. 353/2002 
Sb., je posuzovaný zdroj za�azen jako st�ední stacionární zdroj zne�iš�ování 
ovzduší. 
V rozptylové studii byl posuzován stávající stav (maximální kapacita 30 000 t/rok)      
a p�edpokládaný stav (maximální kapacita 100 000 t/rok), které se od sebe liší 
po�tem nákladních vozidel vyvolaných provozem zám�ru, nasazením obslužných 
mechanism� a množstvím zpracovávaného materiálu (drti�em). 
Pro posuzovanou provozovnu lze vyspecifikovat 3 režimy provozu lišící                      
se nasazením obslužných mechanism�: 

� b�žný provoz 
� primární t�íd�ní 
� drcení + t�íd�ní 

 
Plošné zdroje emisí 
Za plošný zdroj emisí lze považovat celý areál, kde je provozována recyklace 
stavebního odpadu. Emise NOx, PM10 a benzenu vznikají v d�sledku spalování 
pohonných hmot v obslužných mechanismech.  
 
Dominantním zdrojem emisí tuhých zne�iš�ujících látek je a bude provoz drtícího 
za�ízení ke zpracování stavebního odpadu. Vzhledem k tomu, že drti�e nejsou 
opat�eny odtahem, nelze na t�chto za�ízeních provád�t autorizované m��ení emisí, 
proto byl pro výpo�et rozptylové studie použit p�edpoklad pro maximální emise 
PM10 ve výši 0,04 kg/t zpracovaného materiálu.  
Dle provozního �ádu je ú�innost stávajícího kropení 80 až 95 %, pro p�edpokládaný 
stav (mlžení) lze p�edpokládat ú�innost cca 90 %. V rozptylové studii byla použita 
hodnota ú�innosti ve výši 80 %, skute�ná hodnota bude pravd�podobn� vyšší.  
Maximální množství materiálu zpracovaného drcením �iní: 
Stávající stav: 400 t/den, 12 000 t/rok. 
P�edpokládaný stav: 800 t/den, 40 000 t/rok. 
Maximální emise PM10 z provozu budou tedy �init: 
 
Stávající stav: 
max. 96 kg/rok, 3,2 kg/den, 0,32 kg/h a 0,889 g/s. 
P�edpokládaný stav:  
max. 320 kg/rok, 1,6 kg/den, 0,16 kg/h a 0,0444 g/s. 
 
Plošným zdrojem emisí bude také provoz pojízdných obslužných mechanism�, 
resp. spalování pohonných hmot. 
Pro posuzovanou provozovnu lze specifikovat 3 režimy provozu lišící se nasazením 
obslužných mechanism�: 
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B�žný provoz (shodný pro stávající i p�edpokládaný stav):  
Zdroj emisí      spot�eba nafty nasazení 
Kolový naklada� VOLVO 90   10 l/h   10 h/den 
Kolový naklada� UNK 320   10 l/h   5 h/den  
Naklada� se zametáním   10 l/h   1 h/den  
 
Primární t�íd�ní (shodné pro stávající i p�edpokládaný stav):  
Zdroj emisí      spot�eba nafty nasazení 
2 naklada�e u t�ídi�e    20 l/h   12 h/den 
1 naklada� v rámci celého areálu  10 l/h   12 h/den  
T�ídící linka     5 l/h   12 h/den 
Kolový bagr s bouracím kladivem  6 l/h   10 h/den 
Naklada� se zametáním   10 l/h   1 h/den 
 
Drcení + t�íd�ní (stávající stav):  
Zdroj emisí      spot�eba nafty nasazení 
1 naklada� u drti�e     10 l/h   10 h/den 
1 naklada� v rámci celého areálu  10 l/h   10 h/den  
T�ídící linka     5 l/h   10 h/den 
RESTA DCJ 700 x 500   5 l/h   10 h/den 
Naklada� se zametáním   10 l/h   1 h/den 
 
Drcení + t�íd�ní (p�edpokládaný stav):  
Zdroj emisí      spot�eba nafty nasazení 
2 naklada�e u drti�e    20 l/h   10 h/den 
1 naklada� v rámci celého areálu  10 l/h   10 h/den  
T�ídící linka     5 l/h   10 h/den 
NORBERG CITYTRACK 80 R  8 l/h   10 h/den 
Naklada� se zametáním   10 l/h   1 h/den 
 
Tabulka �. 2: Emise z plošných zdroj� emisí – spalování pohonných hmot 

Emise 
Plošný zdroj emisí  Zne�iš�ující 

látka  
g/s g/h g/den kg/rok 

NOx 0,3472 1 250 6 550 1 408 

PM10 0,0069 25 131 28 
B�žný provoz: stávající 

stav 
benzen 0,0042 15 79 17 

NOx 0,3472 1 250 6 550 819 

PM10 0,0069 25 131 16 B�žný provoz: 
p�edpokládaný stav 

benzen 0,0042 15 79 10 
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Emise 
Plošný zdroj emisí  Zne�iš�ující 

látka  
g/s g/h g/den kg/rok 

NOx 0,5833 2 100 20 100 603 

PM10 0,0117 42 402 12 T�íd�ní:   stávající stav 

benzen 0,0069 25 241 7 

NOx 0,5833 2 100 20 100 2 009 

PM10 0,0117 42 402 40 T�íd�ní: p�edpokládaný 
stav 

benzen 0,0069 25 241 24 

NOx 0,4583 1 650 12 700 381 

PM10 0,0092 33 254 8 T�íd�ní + drcení:             
stávající stav 

benzen 0,0056 20 152 5 

NOx 0,6111 2 200 18 050 902 

PM10 0,0122 44 361 18 T�íd�ní + drcení: 
p�edpokládaný stav 

benzen 0,0072 26 217 11 

 
 
Liniové zdroje emisí 
Liniovými zdroji emisí jsou komunikace používané pro provoz dopravy vyvolané 
zám�rem. Základní doprava je zajiš�ována nákladními vozidly o nosnosti 24 t.           
V rozptylové studii byla nákladní vozidla uvažována jako HDV. Pro ú�ely rozptylové 
studie byly komunikace rozd�leny do 2 úsek� (rychlost jízdy 30km/h a 50 km/h).  
Výpo�et rozptylové studie byl proveden pro následující rychlosti a maximální po�ty 
pr�jezd� vozidel: 
úsek �. 1: rychlost 30 km/h, pr�jezdy vozidel: 24 NV/den (stávající stav) a 60 
NV/den (p�edpokládaný stav) 
úsek �. 2: rychlost 50 km/h, pr�jezdy vozidel: 24 NV/den (stávající stav) a 60 
NV/den (p�edpokládaný stav) 
 
Tabulka �. 3: Emise z navazující automobilové dopravy 

Zdroj emisí škodlivina g/s/m*10-6 g/h/km g/den/km kg/rok/km 

NOx 32,5 117 466 123 

PM10 1,0 3,6 14,4 3,8 
úsek �. 1 

Stávající stav 
benzen 0,05 0,18 0,71 0,19 

NOx 75,6 272 1 166 308 

PM10 2,3 8,4 36,1 9,6 

úsek �. 1 

P�edpokládaný 
stav benzen 0,11 0,41 1,78 0,47 



Oznámení „Rozší�ení kapacity zpracování stavebních odpad� - Envistone“ 

EMPLA spol.s r.o. 
21 

kde je       Q – množství odtékajících deš�ových vod, 
  Ψ - sou�initel odtoku, 
   S – plocha zachycených deš�ových vod (m2), 
   i – intenzita krátkodobého 15-min. dešt� s periodicitou p = 1(l/s/ha). 

 

NOx 23,3 84 334 89 

PM10 0,7 2,5 10,1 2,7 
úsek �. 2 

Stávající stav 
benzen 0,04 0,13 0,51 0,14 

NOx 54,2 195 836 222 

PM10 1,6 5,9 25,3 6,7 

úsek �. 2 

P�edpokládaný 
stav benzen 0,08 0,30 1,27 0,34 

 
Bodové zdroje emisí 
V posuzovaném areálu nejsou a nebudou provozovány žádné bodové zdroje emisí. 
V rámci rozší�ení recykla�ního st�ediska bude vybudována administrativní budova. 
V administrativní budov� budou umíst�ny kancelá�e pro vedení spole�nosti               
a obsluhu váhy, sociální za�ízení a kuchy�ka. Objekt bude vytáp�n elektrickou 
energií. 
 
 
B. III. 2. Odpadní vody 
 
Etapa výstavby zám�ru: 
P�i rozši�ování recykla�ního st�ediska budou vznikat splaškové odpadní vody. 
Produkce odpadních vod vyplývá z p�edpokládaného po�tu pracovník�, a to cca 
110 m3/dobu výstavby.   
 
Etapa provozu zám�ru: 
P�i etap� provozu recykla�ního st�ediska budou vznikat splaškové a technologické 
odpadní vody a dále vody deš�ové.  
 
V sou�asné dob� využívají pracovníci recykla�ního st�ediska sociální za�ízení 
v administrativní budov� spole�nosti Prefa Produkt s.r.o. Splaškové vody jsou 
svedeny do splaškové kanalizace a dále na �istírnu odpadních vod. 
V rámci navýšení kapacity recykla�ního st�ediska bude vystav�na nová 
administrativní budova, jejíž sou�ástí bude sociální za�ízení a kuchy�ka pro 
pracovníky spole�nosti Envistone spol. s r.o. 
Z hlediska látkového zatížení odpadních vod musí být pln�ny limity dané 
kanaliza�ním �ádem. Dle rozhodnutí p�íslušného vodoprávního ú�adu a dle  platné 
legislativy  bude provád�n rozbor kvality vypoušt�ných odpadních vod. 
Celkové p�edpokládané množství splaškových vod bude po uvedení do provozu 
nové administrativní budovy cca 400 m3/rok. 
 
Nezne�išt�né deš�ové vody ze st�echy administrativní budovy a ze zpevn�ných  
i nezpevn�ných ploch v provozovn� jsou zasakovány do p�dy.   
 
P�edpokládaný celkový odtok deš�ových vod 
Maximální množství deš�ových vod je vypo�teno dle následujícího vztahu: 
Q = Ψ . S . i 
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Plocha st�echy       260 m2 

Plocha zpevn�né plochy      8 300 m2 
odtokový  koeficient  - st�echy a zpevn�né asfaltové plochy 0,9 
ro�ní úhrn srážek v Hradci Králové    0,6 m3/m2 
 
Qrok  =  0,9 x 8560 m2 x 0,6 m3/m2 = 4622,4 m3/rok  
 
Bilance odtokových pom�r� pro období p�ívalových deš�� uvažuje hodnotu 
p�ívalového dešt� 143 l/s/ha po dobu 15 minut. 
 
Q max =  0,9 x 0,856 ha x 143 l/s/ha  = 110,16 l /s  
Q celkem = 99 m3/15 min 
 
Technologické vody budou vznikat p�i omezování prašnosti provozu recykla�ního 
st�ediska. Stavební su� bude v p�ípad� nep�íznivých pov�trnostních podmínek 
(suché, v�trné po�así) p�i drcení skráp�na užitkovou vodou z vlastní studny, 
umíst�né na pozemku investora. Skráp�ní bude používáno i p�i samotném drcení            
a t�íd�ní odpad�. Množství použité vody bude závislé na pov�trnostních 
podmínkách a na množství deš�ových srážek. Maximální spot�eba vody by nem�la 
p�ekro�it cca 5% zpracovávaných surovin, tj. cca 500 m3 (t) na každých 10 000 tun 
zpracovaných materiál�. Naprostá v�tšina vody použité na kropení z�stává                              
ve vyprodukovaném materiálu. Minimum vody bude zasakováno do p�dy.  
Vzhledem k charakteru zpracovávaných odpad� (pouze ostatní odpady, inertní 
stavební su�) lze p�edpokládat, že vody ze skráp�ní nebudou mít nep�íznivý vliv       
na kvalitu povrchových a podzemních vod a p�dy. 
    
 
B. III. 3. Odpady 
Nakládání s odpady b�hem výstavby i provozu zám�ru musí být �ešeno v souladu 
se zákonem �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, 
v platném zn�ní a v souladu s p�íslušnými provád�cími p�edpisy.  
 
Etapa výstavby zám�ru 
V pr�b�hu výstavby zám�ru budou vznikat odpady spojené se stavební �inností 
(výkopové a stavební práce). Produkované odpady budou mít charakter stavebních 
odpad� (zeminy, zbytky betonu, obaly) a dále sm�sného komunálního odpadu.  
O�ekávané druhy odpad� vznikajících b�hem p�ípravy a výstavby zám�ru jsou 
uvedeny v následující tabulce. 
 
Tabulka �. 4: P�edpokládané druhy odpadu vznikající p�i výstavb� zám�ru  

Katalog. 
�íslo 

Kategorie Název Druh odpadu 

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly obaly sypkých 
stavebních hmot 

15 01 02 O Plastové obaly obaly stavebních hmot 
apod. 

15 01 03 O D�ev�né obaly obaly stavebních 
materiál� a hmot apod. 
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Katalog. 
�íslo 

Kategorie Název Druh odpadu 

15 01 05 O Kompozitní obaly obaly stavebních 
materiál� a hmot apod. 

15 01 06    O Sm�sné obaly obaly stavebních hmot 
apod. 

15 01 10 N 
Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných 
látek nebo obaly t�mito látkami 
zne�išt�né 

obaly z nát�rových a 
t�snících hmot 

15 02 02 N 

Absorp�ní �inidla, filtra�ní materiály 
(v�etn� olejových filtr� jinak blíže 
neur�ených), �istící tkaniny a ochranné 
od�vy zne�išt�né nebezpe�nými 
látkami 

odpad vznikající b�hem 
stavby 

17 01 01 O Beton zbytky stavebních hmot 

17 01 06 N Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobk�  

odpad vznikající b�hem 
stavby 

17 01 07 O 
Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobk� 
neuvedené pod �íslem 17 01 06 

poškozené nebo jinak 
nepoužitelné stavební 
hmoty 
 

17 04 07 O Sm�sné kovy 

zbytky, poškozené 
stavební materiály - 
odpad vznikající b�hem 
stavby 

17 05 01 O Vyt�žená zemina odpad z výkopových 
prací 

20 01 01 O Papír a lepenka odd�lené složky – 
komunální odpad 

20 01 02 O Sklo odd�lené složky – 
komunální odpad 

20 01 39 O Plasty odd�lené složky – 
komunální odpad 

20 03 01 O Sm�sný komunální odpad komunální odpad 

 
Výše uvedené odpady budou vznikat zejména p�i výstavb� administrativní budovy  
a instalaci nové nadzemní elektrické sít�. Množství odpad� není v sou�asné dob� 
možno vy�íslit.  
 
Vznikající odpady budou t�íd�ny, odd�len� shromaž�ovány a v maximální možné 
mí�e recyklovány. Stavební odpady, jejichž kvalita odpovídá vstupní surovin� pro 
úpravu v za�ízení pro recyklaci stavebních odpad�, budou tímto zp�sobem 
zpracovány.  Pokud budou n�které odpady �i jejich �ásti zne�išt�ny nebezpe�nými 
látkami, bude s t�mito odpady nakládáno v režimu odpad� kategorie nebezpe�ný. 
P�vodce odpad� bude povinen plnit povinnosti p�vodce odpad� dle zákona  
�. 185/2001 Sb. o odpadech, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, tzn. p�edcházet vzniku 
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odpad� a zajistit jejich p�ednostní využití p�ed odstran�ním. Dále je povinen 
zkontrolovat, zda má odb�ratelská firma oprávn�ní k nakládání s odpady, dle platné 
legislativy. 
P�vodce odpad� je povinen provést hodnocení nebezpe�ných vlastností odpad�,  
�i test na vylou�ení nebezpe�ných vlastností a nakládat s nimi dle platné legislativy.  
 
Etapa provozu zám�ru  
Provozem zám�ru vzniká odpad, který má charakter vyt�íd�ného odpadu  
ze zpracovávaných stavebních odpad� (odpady skupiny 19). Jde zejména  
o nežádoucí složky a p�ím�si recyklovaného materiálu (sklo, d�evo, plasty, kovy, 
atd.). Dalšími vznikajícími odpady jsou odpady skupiny 20 - komunální odpady  
a odpady z údržby za�ízení a manipula�ních prost�edk� (sorbety, zbytky nát�rových 
hmot, atd.). Opravy strojního za�ízení budou zajiš�ovány odborným servisem  
na základ� smluvních vztah� v�etn� zajišt�ní nakládání s odpady vzniklými v rámci 
provedené servisní �innosti. 
 
V rámci provozu je tedy o�ekáván vznik p�edevším následujících druh� odpad�:   
 
Tabulka �. 5: P�ehled p�edpokládaných druh� odpad� pravd�podobn� 
produkovaných v pr�b�hu provozu recykla�ního st�ediska 

Katalog. 
�íslo 

Kategorie Název 

13 02 05 N Nechlorované minerální, motorové, mazací, p�evodové oleje 

13 02 08 N Nechlorované minerální motorové, p�evodové a mazací oleje 

15 02 02 N Absorp�ní �inidla, filtra�ní materiály, �istící tkaniny a ochranné 
od�vy zne�išt�né nebezpe�nými látkami 

19 12 01 O Papír a lepenka 

19 12 02 O  Železné kovy 

19 12 03 O Neželezné kovy 

19 12 04 O Plasty a kau�uk 

19 12 05 O Sklo 

19 12 06 N D�evo obsahující nebezpe�né látky 

19 12 07 O D�evo neuvedené pod �íslem 19 12 06 

19 12 09 O Nerosty (nap�. písek nebo kameny) 

19 12 10 O Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu 

19 12 11  N Jiné odpady (v�etn� sm�sí materiál�) z mechanické úpravy 
odpadu obsahujícího nebezpe�né látky 

19 12 12 O Jiné odpady (v�etn� sm�sí materiál�) z mechanické úpravy 
odpadu neuvedené pod �íslem 19 12 11 

20 01 21 N Zá�ivky a jiný odpad obsahující rtu� 

20 01 35 N  Vy�azené elektrické a elektronické za�ízení obsahující 
nebezpe�né látky 

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad z údržby zelen� 
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20 03 01 O Sm�sný komunální odpad 

20 03 03  O Uli�ní smetky 
 
Celkové množství p�ím�sí a nežádoucích složek využívaných odpad� nep�ekro�í 
0,5 % množství p�ivezených odpad�, tzn. maximáln� 500 t/rok.  
Všechny odpady jsou odstra�ovány oprávn�nou osobou na základ� smluvního 
vztahu. Odpady jsou odd�len� shromaž�ovány ve vhodných shromaž�ovacích 
prost�edcích (kontejnery, nádoby), aby nemohlo dojít k neoprávn�né manipulaci 
s nimi (zejména s nebezpe�nými odpady) nebo k úniku škodlivin z t�chto odpad� 
do okolního prost�edí. P�i p�ejímce odpad� do recykla�ního st�ediska budou 
potenciáln� nebezpe�né složky odseparovány tak, aby byla p�ejímka v souladu 
s provozním �ádem. 
Shromaž�ovací nádoby budou ozna�eny v souladu se zákonem o odpadech.          
V p�ípad� shromaž�ovacích nádob s nebezpe�nými odpady musí být tyto nádoby 
opat�eny katalogovým �íslem, názvem druhu odpadu, výstražnými symboly 
nebezpe�nosti a jménem osoby zodpov�dné za obsluhu a údržbu 
shromaž�ovacího prost�edku. V blízkosti shromaž�ovacího místa �i prost�edku 
nebezpe�ných odpad� nebo na nich musí být umíst�n identifika�ní list 
nebezpe�ného odpadu.) 
P�vodce odpad� je povinen vést evidenci odpad� podle zákona �. 185/2001 Sb.,             
o odpadech, v platném zn�ní a vyhlášky �. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, v platném zn�ní.  
V p�ípad� p�ekro�ení limitních množství produkovaných odpad� (10 t odpad� 
kategorie nebezpe�ný/rok a 1000 t odpad� kategorie ostatní/rok) je p�vodce 
odpad� povinen vypracovat a dodržovat Plán odpadového hospodá�ství, v souladu 
s platnou legislativou.       
 
Ukon�ení provozu zám�ru 
Ukon�ení provozu recykla�ního st�ediska není plánováno. Pokud by v budoucnu 
k ukon�ení provozu areálu došlo, bude spektrum vznikajících odpad� obdobné jako 
v etap� výstavby, se vznikem odpad� z demolice objektu. Odstran�ní objektu                
a zpevn�ných ploch musí být realizováno dle požadavk� platných legislativních 
p�edpis�.   
 
 
B. III. 4. Hluk, vibrace, zá�ení  
 
Hluk 
Etapa výstavby zám�ru 
Z hlediska hlukového zatížení dané lokality p�i výstavb� budou nejv�tšími zdroji 
hluku výkopové práce, p�íprava stavby a samotná výstavba.  
Hlukové zatížení dané lokality bude závislé na druhu použitých stavebních 
mechanism� a na �asových parametrech jejich provozu. 
Výstavba zám�ru bude probíhat pouze v denní dobu, a to od 7:00 do 21:00,              
po dobu cca 4 m�síc�. 
S ohledem na charakter stavby a omezené �asové p�sobení probíhající výstavby 
nebylo hlukové zatížení dané lokality v dob� výstavby zám�ru vy�ísleno.  
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Etapa provozu zám�ru 
Tato kapitola shrnuje údaje vztahující se k p�edpokládaným zdroj�m hluku a jejich 
akustickým parametr�m, které vzniknou zprovozn�ním recykla�ního st�ediska. 
Vychází z hlukové studie, která je p�ílohou oznámení �.5. 
Na hlukovém pozadí u nejbližšího chrán�ného venkovního prostoru staveb 
a chrán�ného venkovního prostoru má nejvýznamn�jší podíl: 
- hluk z provozu firmy Prefa Produkt s.r.o., 
- hluk z provozu firmy Napos, 
- hluk ze stávajícího provozu firmy Envistone s.r.o., 
- dopravní hluk vyvolaný obslužnou dopravou na p�íjezdové komunikaci k areálu 

firmy Prefa Produkt s.r.o., 
- hluk vyvolaný železni�ní dopravou na trati 030 (Hradec Králové - Smi�ice). 
 
Stacionární zdroje hluku: 
V areálu firmy Envistone spol. s r.o. dochází k postupnému navýšení 
zpracovatelské kapacity. V pr�b�hu pracovní sm�ny se pohybují 2–3 kolové 
naklada�e (VOLVO, UNK 320) – zajiš�ují provoz drti�ky a t�ídi�ky stavebního 
odpadu. Pokud se materiál drtí, je p�istaveno i hydraulické bourací kladivo, které 
v p�ípad� pot�eby rozbíjí velké kusy betonu, �i zdiva. Pokud není drti�ka v provozu, 
je v provozu samostatn� t�ídi�ka. Kolové naklada�e zajiš�ují ukládání rozt�íd�ného 
recyklátu, p�ípadn� stavebního odpadu p�ipraveného ke zpracování na deponie 
v areálu firmy. Na konci každé sm�ny jezdí v areálu jeden naklada� upravený               
na �išt�ní místních komunikací. 
 
Tabulka �. 6: Plánovaná výrobní kapacita t�ídi�ky (+drti�e) 

výkon / 1hod výkon / sm�nu (8 hod) po�et pracovních dn� 

20 tun 160 tun 130 

 
T�ídi�ka s drti�em není v provozu každý den. V provozu m�že být od n�kolika hodin 
až po celou pracovní sm�nu. 
T�ídi�ka v�etn� drti�e m�že být umíst�na ve t�ech polohách v areálu firmy 
Envistone (viz obr.�. 3). To znamená. že v problémovém míst� bude v pr�m�ru 
33 pracovních dní v roce. 
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Obr. �. 3: Umíst�ní zám�ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Provoz t�ídi�e byl namodelován dle vypo�tených hodnot. Do výpo�tu jsou zadány 
zdroje: 
P1 Lw = 117,5 dB, výška 2,5 m 
P2 Lw = 105,0 dB, výška 2,5 m 
P3 Lw = 102,0 dB, výška 3,0 m 
(dva kolové naklada�e - pohyb mezi drti�em – t�ídi�kou a deponií) 
 
Dopravní hluk 
Dalším zdrojem hluku bude dopravní hluk vyvolaný p�edevším provozem 
nákladních vozidel, zajiš�ujících p�epravu stavebního odpadu a recyklátu.  
 
Základní doprava je zajiš�ována nákladními vozidly o nosnosti 24 t. Drobní 
zákazníci p�ivážející stavební odpad, �i odvážející zpracovaný recyklát využívají 
menších nákladních �i dodávkových vozidel (Avie apod.).  
 
Tabulka �. 7: Doprava do (a z) areálu firmy Envistone spol. s r.o. (za den) 

p�ed navýšením zpracovatelské 
 kapacity 

po navýšení zpracovatelské 
kapacity 

nár�st 

pr�m�rn� 12 nákladních vozidel až 26 (max. 30) nákladních vozidel – 
jedná se o po�et po dosažení 

plánovaného navýšení kapacity 

14 (18) 
vozidel 

 
Doprava v areálu firmy Envistone: 
Nulová varianta - 24 nákladních vozidel (p�íjezd + odjezd) / 16 hod v denní dob�. 
Aktivní varianta - 60 nákladních vozidel (p�íjezd + odjezd) / 16 hod v denní dob� – 
maximální po�et vozidel po dosažení plánovaného nár�stu výrobní kapacity. 
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Firma NAPOS 10 nákladních vozidel vozidel (p�íjezd + odjezd) / 16 hod v denní 
dob�. 
Firma Prefa 20 nákladních vozidel vozidel (p�íjezd + odjezd) / 16 hod v denní dob�. 
 
Vibrace 
Drtící a t�ídící linka stavebních odpad� je zdrojem vibrací. Jejich ší�ení do okolí            
se nep�edpokládá. 
Dalším zdrojem vibrací m�že být provoz nákladních automobil�, pop�. obslužných 
mechanism�. Ší�ení nadlimitních vibrací do okolí v pr�b�hu výstavby a p�i provozu 
se neo�ekává.  
 
Zá�ení radioaktivní, elektromagnetické 
Posuzovaný zám�r není zdrojem radioaktivního, elektromagnetického a jiného 
zá�ení. 
 
 
B. III. 5.  Dopl	ující údaje (významné terénní úpravy, zásahy do krajiny) 
P�edm�tem oznámení je navýšení kapacity recykla�ního st�ediska spole�nosti 
Envistone s.r.o. v P�edm��icích nad Labem. St�edisko bude rozší�eno v rámci 
areálu Prefa Produkt s.r.o., kde je situována stávající provozovna. Zám�r                      
si nevyžádá zábor další p�dy mimo areál Prefy ani významné terénní úpravy. 
Rozší�ení zám�ru nebude zasahovat do krajiny.  
 
 
 
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ 
V DOT�ENÉM ÚZEMÍ 
 
C.I. Vý�et nejzávažn�jších environmentálních charakteristik 

dot�eného území 
 
C.I.1. Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky 
 
Pojmy: 
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky 
stabiln�jších �ástí krajiny, ú�eln� rozmíst�ných podle funk�ních a prostorových 
kritérií – tj. podle rozmanitosti potenciálních p�írodních ekosystém� v �ešeném 
území, na základ� jejich prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametr� 
(minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridor� a minimální nutné ší�ky), 
dle aktuálního stavu krajiny a spole�enských limit� a zám�r� ur�ujících sou�asné           
a perspektivní možnosti kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994). 
Dle zákona �. 114/1992 Sb. o ochran� p�írody a krajiny v platném zn�ní je územní 
systém ekologické stability krajiny vzájemn� propojený soubor p�irozených               
i pozm�n�ných, avšak p�írod� blízkých ekosystém�, které udržují p�írodní 
rovnováhu. 
 
Biocentrum je �ást krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek 
umož�uje existenci druh� nebo spole�enstev rostlin a živo�ich�. 
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Biokoridor je �ást krajiny, která spojuje biocentra a umož�uje organism�m p�echody 
mezi biocentry. 
 
Interak�ní prvky jsou základní stavební �ástí ÚSES na lokální úrovni. Jsou                    
to ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová spole�enstva, 
vytvá�ející existen�ní podmínky rostlinám a živo�ich�m, významn� ovliv�ující 
funkce ekosystém� krajiny. 
 
Významnými krajinnými prvky vyplývající ze zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� 
p�írody a krajiny, podle ustanovení § 3b jsou lesy, rašelinit�, vodní toky, rybníky, 
jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné �ásti krajiny, které zaregistruje podle § 6 
orgán ochrany p�írody jako významný krajinný prvek, zejména mok�ady, stepní 
trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, nalezišt� nerost� a zkamen�lin, um�lé   
i p�irozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porost� 
sídelních útvar� v�etn� historických zahrad a park�. 
 
Registrované významné krajinné prvky, tj. ekologicky, geomorfologicky nebo 
esteticky hodnotné �ásti krajiny, které utvá�ejí její typický vzhled nebo p�ispívají 
k udržení její stability. 
 
V nejbližším okolí �ešeného zám�ru (cca 80 m od východní hranice areálu)                   
se nachází regionální biocentrum „Správ�ický písník“ s po�adovým �íslem 1/3                       
o rozloze cca 64,6 ha. Geobiocenologická typizace biocentra – 2AB3, 2BC3, 2BC 4 
– 5. RBC je charakterizováno jako vodní plocha vzniklá po ukon�ené t�žb� písku 
s pionýrskými porosty sukcesního stádia, provázena tokem Labe s esteticky 
hodnotnými a druhov� identickými doprovodnými alejemi a ekologicky významným 
prvkem ostrova s dochovanou cenózou lužního porostu Fraxini – alneta, který tvo�í 
významnou zásobárnu genetického fondu. Celá lokalita je významným refugiem 
v devastované krajin� s pozitivním vývojem k plnofunk�nosti. 
 
Severn� od areálu a podél západní hranice se nachází vodote� – Labský náhon. 
�ást této vodote�e (severn� a severozápadn� od areálu, cca 130 m od hranice 
zám�ru) je vymezena jako funk�ní lokální biokoridor s po�adovým �íslem 6 „Labský 
náhon“. Minimální ší�ka biokoridoru je 20 m. STG – 2 AB3, 2 BC 3, 2 BC 4. Tento 
LBK je charakterizován jako vodní dílo sloužící pro napájení energetických zdroj� 
mlýna Budín a Kydlinov. Stará regulace v lichob�žníkovém a obdélníkovém koryt� 
v �ástech s ekologicky hodnotným doprovodem vzrostlé zelen�. Trasa má význam 
pro revitalizaci antropocenózy zastav�ného území.  
 
P�i severní a západní hranici celého pr�myslového areálu jsou dle generelu ÚSES 
zakresleny navržené lokální biokoridory (ozna�eny: 6a a 6b). Znázorn�ní prvk� 
ekologické stability v okolí zám�ru je p�ílohou �. 8 oznámení. 
 
Významné krajinné prvky se v �ešeném zám�ru ani v jeho bezprost�ední blízkosti 
nenachází. Za významný krajinný prvek „ze zákona“ lze považovat nivu Labe (cca 
90 m). 
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C.I.2. Zvlášt� chrán�ná území a území p�írodních park� 
V okrese Hradec Králové je chrán�no celkem 13 chrán�ných území, která svým 
charakterem reprezentují všechny d�ležité biotopy a 76 památných a významných 
strom� a jejich skupin, p�evážn� dub� a lip. V míst� zám�ru se zvlášt� chrán�ná 
území ani památné a významné stromy nevyskytují.  
Dle zákona 114/1992 ve zn�ní pozd�jších p�edpis� v platném zn�ní je evidován 
VKP pod �. 5760/b lok. 1 „Polabina“, soutok �í�ky Trotiny a Labe v�etn� slepých 
ramen. Chrán�ná lokalita je na k.ú. Lochenice, za�azena do systému ekologické 
stability jako regionální biocentrum 1/2 Polabina. Z významných druh� jsou zde 
evidovány: 
stulík žlutý (Nuphar lutea), sasanka prysky�níkovitá (Anemone ranuncoloides), 
krti�ník stinný (Scorphuria umbrosa), kosatec žlutý (Iris pseudoacorus), ocún 
jesenní (Colchicum atumnale), pižmovka mošusová (Adoxa moschatellina), jilm vaz 
(Ulmus laevis), jilm horský (Ulmus scabra), š�ovík ko�ský (Rumex hydrolapatum), 
ok�ehek trojbrázdý (Lemna trisulca). 
Z kategorie zvlášt� chrán�ných území se zde nachází p�írodní rezervace Trotina 
(cca 2 km od zám�ru). Je to zachovalé labské rameno, z �ásti nepr�to�né, 
s hodnotnými b�ehovými porosty, s lužním lesem a výskytem vodních rostlin. 
PR Trotina se nachází na soutoku s �í�kou Trotinou severovýchodn� od obce 
Lochenice.  Vým�ra, v�etn� ochranného pásma je 29,65 ha a vyhlášena byla roku 
1983. Rostou zde nap�. stolístek klasnatý (Miryophyllum spicatum), stulík žlutý 
(Nuphar lutea), r�žkatec ostnitý (Ceratophyllum demersum), rdest vzplývavý 
(Potamogeton natans), lakušník okrouhlý (Batrachium circinatum), šípatka vodní 
(Sagittaria sagittifolia), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), v k�ovinách je hojná 
nadmutice bobulnatá (Cucubalus baccifer). Zbytky mrtvého ramene jsou d�ležitým 
biotopem vodního a mok�adního ptactva. Hnízdí zde chrán�né druhy: led�á�ek �í�ní 
(Alcedo atthis), moudivlá�ek lužní (Remiz pendulinus), za potravou sem zalétá 
moták pochop (Circus aeruginosus), krahujec obecný (Accipiter nisus). B�žná  
je užovka obojková (Natrix natrix). 
V P�edm��icích n. Labem ve starém parku v areálu mlýna Budín se nachází 
památný strom – buk lesní s p.�. 620/1 (obvod 370 cm, vysoký 24 m a starý 150 
let). 
Mezi lokality doporu�ené k ochran� pat�í Labský ostrov u panelárny v�etn� lipové 
aleje (k.ú. Plácky). Na ostrov� se vytvo�ilo vyvážené lužní spole�enstvo 
s p�echodem do mok�adního litorálu na vedlejším rameni. Lokalita je funk�ním 
refugiem. Alej na pravém b�ehu Labe sestává z exemplá�� lip úctyhodného stá�í  
a pozoruhodného habitu. Ve spojení s labským ostrovem zde vznikla scenérie 
vysoké estetické hodnoty. 
 
Území p�írodních park� 
Území p�írodních park� se v míst� zám�ru ani v bližším okolí nevyskytují.  
 
 
C.II.3. Jiná zvlášt� chrán�ná území 
Stanovisko orgánu ochrany p�írody a krajiny nebylo zpracovatelem oznámení 
požadováno (z d�vodu charakteru zám�ru a vzdálenosti 8 km od nejbližší evropsky 
významné lokality Orlice - Labe, viz obr. �. 6). 
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Pta�í oblasti 
Nejbližšími pta�ími oblastmi je Komárov a Bohdane�ský rybník. Hlavním d�vodem 
ochrany v pta�í oblasti Komárov je moták pilich (Cirkus cyaneus) a kalous pustovka 
(Asio flammeus). V pta�í oblasti Bohdane�ský rybník je hlavním d�vodem ochrany 
ch�ástal kropenatý (Porzana porzana) a buka� velký (Botaurus stellaris). 
Bohdane�ský rybník se p�ekrývá s evropsky významnou lokalitou Bohdane�ský 
rybník a rybník Matka. 
 
Evropsky významné lokality 
Nejbližší evropský významnou lokalitou je Orlice a Labe (kód lokality CZ 0524049)  
o rozloze cca 2 683,18 ha. Tato kontinentální biogeografická oblast je v kategorii 
chrán�ného území vedena také jako p�írodní památka a p�írodní rezervace. 
 
Poloha 
Niva toku Orlice od soutoku Tiché a Divoké Orlice (�estice, Ž�ár nad Orlicí)                   
po východní okraj Hradce Králové. 	eka Orlice od Malšovic až po soutok Divoké            
a Tiché Orlice, Divoká Orlice až po Doudleby nad Orlicí, Tichá Orlice až po Choce�. 
 
Ekotop 
Základní charakteristika: �ást dolního meandrujícího toku Orlice s charakteristickou 
skladbou lužních a nivních spole�enstev. Geologický podklad tvo�í horniny sv. k�ídy 
- vápnité jílovce a slínovce z�ásti pís�ité, slínovce spongilitické a spongility, 
pískovce spongilitické, p�ekryté št�rkopískovými náplavy. Místy je podloží tvo�eno 
bezkarbonátovými hlinitopís�itými usazeninami. Z p�d p�evažují p�dy hn�dé, nivní 
a oglejené.  
Na celém území p�evládá rovinatý terén s minimálním rozp�tím nadmo�ských výšek 
(kolem 240 m). Niva je z�eteln� odd�lena v sv. sm�ru silnicí I/11 (Hradec Králové - 
Žamberk), z J, JV, �áste�n� ze S nivu obklopuje rozsáhlý komplex hradeckých          
a chvojenských les�.  
Krajinná charakteristika: Meandrující tok se zbytky mrtvých ramen, b�ehovými 
porosty a rozptýlenou zelení, �áste�n� obklopen lesním porostem.  
V dolní �ásti Orlice a horní �ásti Labe b�ehy upravené. V úseku Labe od jezu                
ve Vysoké po soutok s Lou�nou v p�irozen� revitalizovaném koryt�, dno 
neupravené, kamenité (místy skalní výchozy a prahy), b�ehy porostlé hustou 
vegetací, ke�e až do vody, mnoho strom� v korytu. 
 
Biota 
V niv� toku Orlice p�evládají lu�ní spole�enstva, která p�edstavují aluviální psárkové 
louky, vlhké pchá�ové louky (terénní deprese niv a kolem slepých ramen), vlhká 
tužebníková lada (podmá�ené �ásti niv a zazemn�ná slepá ramena), mén� �asto 
st�ídav� vlhké bezkolencové louky. Na sušších stanovištích jsou zastoupeny 
mezofilní ovsíkové louky. V mírných terénních depresích na loukách, kde do�asn� 
stagnuje voda, se mozaikovit� vyskytuje vegetace vlhkých narušovaných p�d. 
Okrajov� a maloplošn� jsou zastoupeny acidofilní suché trávníky bez význa�ného 
výskytu vstava�ovitých a acidofilní trávníky m�lkých p�d. Na velmi zamok�ených 
stanovištích dominují �í�ní rákosiny (rozsáhlé monocenózy podél b�eh� Orlice - pás 
do 10 m ší�ky), mén� rákosiny eutrofních stojatých vod (litorál stojatých vod slepých 
ramen a ob�asných t�ní) a vegetace vysokých ost�ic (litorál stojatých vod, terénní 
deprese).  



Oznámení „Rozší�ení kapacity zpracování stavebních odpad� - Envistone“ 

EMPLA spol.s r.o. 
32 

P�irozen� meandrující tok Orlice s �etnými nátržemi (bez regulací) doprovází �ada 
slepých ramen s charakteristickou makrofytní vegetací p�irozen� eutrofních                    
a mezotrofních stojatých vod (s Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides, 
Utricularia australis a ostatní porosty); m�lkých stojatých vod (s Hottonia palustris            
a ostatní porosty) a vodních tok� (s Batrachium fluitans). Na zazemn�ná slepá 
ramena je vázaná eutrofní vegetace bahnitých substrát�. Pouze ve zbytcích jsou 
zachovány porosty lužní vegetace (údolní jasanovo-olšové luhy, tvrdé a m�kké luhy 
nížinných �ek, p�íp. mok�adní olšiny). Sušší stanovišt� maloplošn� por�stají 
hercynské dubohab�iny, vlhké acidofilní doubravy a subkontinentální borové 
doubravy. Po celé délce koryta Orlice se vytvo�ily stanovišt� št�rkových �í�ních 
náplav� bez výrazné vegetace (št�rkové lavice a zerodované b�ehy). Nivu také 
hojn� doprovázejí vrbové k�oviny hlinitých a pís�itých náplav�, p�íp. mok�adní 
vrbiny (podmá�ená stanovišt� u slepých ramen, terénní deprese v niv� Orlice). 
Pouze na �í�ní terase Orlice u Št�nkova je vytvo�ena jednoletá vegetace pís�in               
a otev�ené trávníky pís�in s pali�kovcem šedavým v mozaice s acidofilními trávníky 
m�lkých p�d. Na drobných vodote�ích byla zaznamenána pob�ežní vegetace 
potok�, na slepém rameni cca 300-400 m sz. od p�írodní památky Na Bahn� 
vegetace letn�ných rybník�. Díky lidské �innosti (t�žba písku a následné zaplavení 
vodou) vznikl na B�le�ském písníku biotop obnažených písk� a podmá�ených 
terénních depresí s probíhajícím procesem rašelin�ní - zrašelin�lé p�dy                         
s hrotnosemenkou bílou (0,2 ha). 
Vlivem lidské �innosti je na lokalit� zastoupeno vysoké procento biotop� siln� 
ovlivn�ných nebo vytvo�ených �lov�kem. Velice druhov� bohaté, druhy parmového 
pásma, zejména jelec tlouš�, jelec jesen, jelec proudník, ouklej obecná, podoustev 
�í�ní, parma obecná, štika obecná, sumec obecný, candát obecný, úho� �í�ní, cejn 
velký, cejnek malý, bolen dravý, ostroretka st�hovavá, plotice obecná, hrouzek 
obecný, okoun �í�ní, sume�ek americký, slune�nice pestrá, ježdík obecný, m�enka 
mramorovaná. 
Kvalita 
Jedná se o velmi zachovalou a funk�ní nivu toku Orlice s p�irozeným meandrujícím 
korytem, �etnými slepými rameny a charakteristickou lužní a nivní vegetací. Tok 
Orlice mimo intravilán m�sta Hradce Králové je minimáln� regulován zásahy                 
do koryta (pouze kamenné záhozy v nejvíce erodovaných �ástech – v místech 
ohrožení zástavby v obcích apod.). Povod�ové pr�toky výrazn� ovliv�ují erozní 
�innost toku. Vznikají meandry, odstavují se nová slepá ramena, zatímco ve starých 
ramenech probíhá proces zazem�ování. Niva Orlice p�edstavuje významný                     
a rozsáhlý ekosystém s fungujícími p�írodními procesy a vysokou diverzitou 
sukcesních stadií.  
V koryt� Orlice se po celé délce nachází št�rkovité až pís�ité náplavy                           
se sporadickou vegetací (Persicaria hydropiper, Phalaris arundinacea). Makrofytní 
vegetaci vodních tok� reprezentují roztroušené porosty Batrachium fluitans. Velmi 
cenná jsou slepá ramena a t�n� v niv� Orlice s výskytem �ady ohrožených druh�. 
Zpravidla se jedná o vodní plochy s vyšší druhovou diverzitou vodních makrofyt 
(nap�. Utricularia australis, Ceratophyllum demersum, Hydrocharis morsus – ranae, 
Stratiodes aloides, Lemna trisulca, Potamogeton acutifolius, P.alpinus,                         
P. praelongus, Hottonia palustris, Myriophyllum verticillatum, M. spicatum, hojn� 
Nuphar lutea apod.). 
Na bahnité substráty zazemn�ných slepých ramen a rybník� je vázána eutrofní 
vegetace, k jejím dominantám pat�í Alisma plantago – aquatica, A. lanceolata, 
Glyceria fluitans, Persicaria hydropiper, Rorippa amphibia, Oenanthe aquatica, 
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Saggitaria sagittifolia, Butomus umbellatus aj. Rozsáhlé monocenózy podél b�eh� 
Orlice (pásy až do 10 m ší�ky), ale i v podmá�ených terénních depresích v niv� toku 
hojn� tvo�í �í�ní rákosiny s dominantní Phalaris arundinacea a Carex buekii.  
Slepá ramena, podmá�ené terénní deprese v nivních loukách a vodote�e doprovází 
rákosiny eutrofních stojatých vod, vegetace vysokých ost�ic (Carex gracilis,                   
C. acutiformis, C. riparia, C. disticha, Phalaris arundinacea), vlhké pchá�ové louky 
(dominantní Cirsium canum, C. oleraceum, Scirpus sylvaticus), vlhká tužebníková 
lada (dominanta Filipendula ulmaria). Z dalších lu�ních spole�enstev jsou 
významné porosty aluviálních psárkových luk v niv� Orlice (plošn� nejvíce 
zastoupený biotop) a fragmenty bezkolencových luk.  
 
Obr. �. 6: Evropsky významné lokality a pta�í oblasti 

 

 

 

 

 

 

C.I.4. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace p�írodních zdroj� 
	ešený zám�r ani bezprost�ední okolí se nenachází v chrán�né oblasti p�irozené 
akumulace vod (CHOPAV). 
 
Obr. �. 5: CHOPAV 
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Objekt bude konstruk�n� zabezpe�en tak, aby nemohlo dojít p�i provozu zám�ru  
ke zne�išt�ní podzemních ani povrchových vod.  
 
 
C.I.5. Území hust� zalidn�ná 
Areál recykla�ního st�ediska ENVISTONE se nachází v severovýchodní �ásti obce 
P�edm��ice nad Labem, v areálu závodu PREFA PRODUKT s.r.o. v ulici                      
U Panelárny. Zám�r bude situován na pozemcích – území pr�myslové výroby. 
Souvislá obytná zástavba je od areálu vzdálena cca 200 m. 
 
 
C.I.6. Území zat�žovaná nad míru únosného zatížení (v�etn� starých zát�ží) 
Na pozemcích, kde se �ešený zám�r bude nacházet a ani v jeho bezprost�edním 
okolí se staré zát�že nenachází. 
 
Obr. �. 7: Staré ekologické zát�že 

 

 

 

 

 
 
 
 
C.I.7. Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Starší tvar jména obce P�edm��ice. P�ívlastek „nad Labem“ je z dvacátých let 
k rozlišení od P�edm��ic nad Jizerou. P�esný letopo�et založení P�edm��ic není 
znám, první historická zmínka pochází z roku 1344. Obec se postupn� formovala 
podél císa�ské silnice Hradec Králové – Jarom�� ze selských usedlostí, které byly 
p�evážn� ve vlastnictví m�š�an� Hradec Králové. 
K velkému rozvoji P�edm��ic došlo ve 2. polovin� 19. a po�átkem 20. století. 
P�isp�la k tomu výstavba železnice Pardubice – Liberec, která roku 1857 spojila 
obec s okolním sv�tem. Za prusko – rakouské války v roce 1866 se zde odehrávaly 
boje ústupu rakouských vojsk od nedalekého Chlumu. 
P�edm��ice bývaly známé svými vodními mlýny, které byly stav�ny nejen na Labi, 
ale i na Labském náhon�. První písemná zpráva o vodním mlýnu na Labi 
v P�edm��icích je z roku 1533. 
 
 
 
 



Oznámení „Rozší�ení kapacity zpracování stavebních odpad� - Envistone“ 

EMPLA spol.s r.o. 
35 

Kulturní památky 
Boží Muka z r. 1562 
V �ešeném území se dále nachází pískovcový pomník �. 236 ve tvaru pyramidy.  
Je umíst�n v obecním parku v�novaný všem voják�m padlým za války roku 1866 
v obvodu obce. 
V obci existují ješt� další objekty, které nejsou zapsány v seznamu nemovitých 
kulturních památek, pat�í však mezi památky místního významu p�i jejichž úpravách 
je t�eba respektovat hlediska památkové pé�e. 

- Mat�jkova vila – secesní objekt s hodnotnou fasádou a neporušenými 
detaily, 

- vila Marta – rohový objekt �p. 163 v Hradecké ulici; patrový d�m s nárožním 
rizalitem, secesní fasáda není p�íliš narušena, 

- mlýn Budín – obnova fasáda se sgrafitem sv. Václava, 
- d�m �p. 66 se štítem do zahrady, který nese klasicistní prvky; vchod                   

do dvora má zdobený portál. 
Mezi památky místního významu by m�ly být zahrnuty ješt� tyto objekty: 

- budova Obecního ú�adu – klasicizující prvky, 
- obytný d�m �p. 65 – podobn� �ešený jako �p. 66, 
- obytný d�m �p. 164 – nep�estav�no, p�vodní zástavba, 
- obytný d�m �p. 61 v ulici Na obci – doklad výstavby v první t�etin� 20. stol., 
- obytný d�m �p. 124 na rohu ul. Pr�myslové a R�žové s d�ev�ným štítem, 

fasáda zna�n� narušená, 
- jez na Labi – p�vodní stavba podle návrhu arch. Pavla Janáka z roku 1914, 

zni�ena p�i povodni v roce 1932, novostavba z let 1640 – 48, 
- pomníky:  Uk�ižování p�ed parkem a na konci obce, 

Pískovcová socha dívky v parku, 
- pískovcový rozcestník na k�ižovatce do Lochenic a N�d�liš�. 

Katastrální území P�edm��ice n. L. pat�í k území s uskute�n�nými archeologickými 
nálezy.  
 
 
 
C. II. Charakteristika sou�asného stavu životního prost�edí 

v dot�eném území 
 
C.II.1. Geofaktory 
Podle regionálního geomorfologického �len�ní �eské republiky (Demek, 1987)               
je území sou�ástí: 
provincie:   �eská vyso�ina,  
soustavy:   �eská tabule, 
podsoustavy:  Východo�eská tabule, 
celku:    Východolabská tabule, 
podcelku:   Pardubická kotlina, 
okrsku:   Královéhradecká kotlina. 
 
Východolabská tabule se nalézá v severozápadní �ásti Východo�eské tabule  
a zaujímá plochu cca 1 689 km2. Je to plochá pahorkatina v povodí �eky Labe  
a Cidliny. Leží na slínovcích, jílovcích, spongilitech a pískovcích svrchní k�ídy.  
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Pardubická kotlina je situována v jihovýchodní �ásti Východolabské tabule na ploše 
cca 718 km2. Je charakterizována jako erozní kotlina v povodí �eky Labe. Leží               
na slínovcích, jílovcích a spongilitech svrchní k�ídy, s pleistocenními �í�ními                   
a eolickými sedimenty. Reliéf je p�evážn� rovinný, st�edopleistocenních                             
a mladopleistocenních �í�ních teras a údolních niv Labe, Lou�né a p�ítok�. 
 
Královéhradecká kotlina se nachází v severní �ásti Pardubické kotliny.  
Je charakterizována jako erozní kotlina v povodí �eky Labe, nejdolejší Úpy a Orlice. 
Leží na slínovcích, jílovcích a spongilitech spodního a st�edního turonu a svrchního 
turonu až koniaku, s pleistocenními �í�ními št�rky a písky, eolickými písky  
a sprašemi. Reliéf je rovinný se st�edopleistoceními a mladodopleistocenními 
�í�ními terasami a údolních niv Labe a jeho p�ítok�, se sprašovými pokryvy  
a záv�jemi, místy s pokryvy a p�esypy navátých písk�. Významným bodem je vrch 
Cháby (228 m). 
 
Geomorfologickým celk�m odpovídá sosioregion I.3 Polabská tabule. Socioregion 
je dále �len�n na biochory: 

� I.3.1 širokých �í�ních niv (modální) 
� I.3.2 teplých rovin akumula�ního rázu nižších teras (kontrastn� modální) 
� I.3.3  teplých rovin akumula�ního rázu vyšších teras (kontrastn� modální) 

 
Geologické pom�ry zájmového území ovliv�ujících zakládání staveb p�edstavují 
bezprost�edn� u toku p�evážn� kvarterní terasovité sedimenty �eky Labe, tj. písky               
a št�rky s množstvím slepých ramen s hnilokalovými vodami, p�ev. málo únosné.           
U vzdálen�jších lokalit p�evažují slínovité a jílovité hlíny, st�edn� únosné, místn� 
využívané jako cihlá�ské suroviny. 
Z hydrogeologického hlediska se jedná p�evážn� o kvarterní sedimenty, písky                 
a št�rky s dobrou propustností, s vydatnostmi zdroj� a zvodn�ním v oblasti 
kvarterních sediment� v množství �ádov� až desítek l/s. 
Podle regionálního geologického �len�ní, spadá �ešený zám�r pod geologickou 
jednotku – labská oblast �eské k�ídy. 
Zájmové území spadá pod kvartérní sedimenty Labe a jeho p�ítok� a pod rajón 112 
– Kvartérní sedimenty Labe po Pardubice. Tento hydrogeologický rajón se nachází 
na správním území Povodí Labe, Státní podnik.  
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Obr. �. 8: Hydrogeologické rajóny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terén areálu je rovinný, leží v nadmo�ské výšce 236 -237 m.n.m. 
 
 
C.II.2. Pedologie 
P�dní pokryv královéhradeckého kraje zahrnuje skupiny nejúrodn�jších p�d 
(molické, illimerické a nivní) v oblasti rovin a pahorkatin (Polabí, jižní �ást všech 
okres� regionu), ve vrchovinách hn�dé nenasycené a slab� kyselé p�dy, prolínající 
se s n�kterými hydromorfními p�dami, a siln� kyselé hn�dé p�dy a podzoly podh��í 
i horských masiv� krkonoš a Orlických hor. 
P�dní pokryv �ešeného území je tvo�en p�dami vzniklými na kvartérních 
sedimentech: spraše, nevápnité nivní uloženiny a št�rkopískové terasy. P�dy 
vzniklé na t�chto substrátech lze rozd�lit do t�í skupin: nivní p�dy, p�dy 
�ernozemního typu a drnové p�dy (regosoly). 
Orienta�ní linii rozhraní substrát� tvo�í železni�ní tra� sm�r Hradec Králové – 
Trutnov, od níž je území sm�rem na západ tvo�eno sprašemi, sm�rem na východ 
jsou nivní sedimenty a v jižní �ásti jsou p�dním substrátem št�rkopískové terasy. 
Tok �eky Labe vytvo�il širokou �í�ní nivu, která je za�azena podle „klasifikace p�d“ 
do samostatného regionu I. 
Charakteristickým znakem t�chto niv je typicky na�ervenalá barva, rozmanité 
zrnitostní složení, znaky oglejení a glejového procesu v celém profilu, zp�sobené 
hladinou podzemní vody korespondující s Labem a slepými rameny. Glejový proces 
se uplatnil u nivních p�d s t�žší spodinou a v depresních polohách. 
Nejrozší�en�jší skupinou p�d v �ešeném území jsou �ernozem� a hn�dozem�             
na spraši p�evážn� oglejené, illimerizované nebo degradované v d�sledku 
transportních proces� p�dních koloid� a sesquioxid� v p�dních horizontech. Tyto 
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spraše mají vysoký obsah hrubého prachu (tj. �ástic 0,01 – 0,05 mm) a to více jak 
50% a tvo�í tak nejprachovit�jší p�dní substrát tzv. „lehké spraše“. 
Krom� v�trné eroze je p�dní pokryv ve svažitém terénu vystaven vodní erozi 
s následným smyvem ornice. 
 
	ešený zám�r se nachází na k.ú. P�edm��ice nad Labem, na pozemcích                  
p.�. 314/1, 1048, 1051 a 256/3. Areál je navržen v severovýchodní �ásti obce. 
Zám�r si nevyžádá zábor ZPF ani PUPFL . 
 
 
C.II.3. Vodní pom�ry 
Povrchová voda 
Širší území náleží k povodí Horního a St�edního Labe. Celkem zaujímá plochu  
14 735 km2 a leží v nadmo�ské výšce 157 - 1602 m n.m.  
Hlavními toky jsou Labe a jeho p�ítoky Úpa, Metuje, Orlice, Chrudimka a Jizera. 
Územím protéká od severu k jihu �eka Labe s pravostrannými p�ítoky Trotina 
a Sendražického potoka, Olšovky a Lužiny. Nad p�edm��ickým jezem pravostran� 
odbo�uje Velký labský náhon, který již mimo �ešené území v prostoru Kydlinova             
se vlévá op�t do Labe. Nad jezem dále odbo�uje levostrann� tzv. V�košská 
svodnice. 
Lužina p�itéká z Lochenic, v P�edm��icích nad Labem podchází tra� �D a též Velký 
labský náhon a po zakrytí je zaúst�na do labského ramene. 
 
Labe (�íslo hydrologického po�adí 1 – 01 – 001) pramení na Labské Louce 
v Krkonoších ve výšce 1 384 m n. m., naše státní území opouští u H�enska v 115 m 
n. m. a ústí do Severního mo�e u Hamburku. Celková plocha povodí �iní 144 055 
km2. Celková délka toku je 1 154 km. Samotný tok protéká Krkonošemi 
a Podkrkonošským podh��ím p�evážn� v jižním a jihovýchodním sm�ru. Zpo�átku 
má horský ráz s �etnými kaskádami a vodopády. Od Jarom��e nabývá rázu 
nížinného toku v kotlinách �eské tabule (Pardubická, �áslavská, Nymburská, 
M�lnická, Terezínská). Po soutoku s Vltavou má spád 0,5 %. V severovýchodní 
�ásti povodí p�ijímá Labe vodné horské p�ítoky zleva Úpu, Metuji, Orlice, 
z �eskomoravské soustavy Chrudimku a kratší p�ítoky. Nejv�tším p�ítokem                    
je Vltava odvod�ující do Labe jižní polovinu �ech. Dále zleva p�ijímá Oh�i a Bílinou, 
odvod�ující p�evážnou �ást Krušnohorské soustavy. P�ítoky zprava jsou v�tšinou 
kratší toky z �eské tabule (Cidlina,Mrlina, Plou�nice) s výjimkou Jizery, která je také 
nejvodn�jším pravým p�ítokem Labe. Krušnohorskou soustavou Labe protéká 
hlubokým údolím v �eském st�edoho�í a skalnatém údolí D��ínských st�n. Celý tok 
je vodohospodá�sky významný, voda je jak pstruhová (nad nádrží Les Království) 
tak i mimopstruhová. 
 
Labský náhon odbo�uje vpravo z Labe u P�edm��ic nad Labem ve výšce 237 m n. 
m. a ústí zprava do Labe u B�ezhradu v 226 m n. m., délka toku je 13,4 km. 
Z hlediska vodohospodá�ského  je tok významný, voda je mimopstruhová. 
Trotina pramení ve Zdobín� ve výšce 423 m n. m., ústí zprava do Labe u Lochenic 
v 237 m n. m., délka toku 24,9 km. Z vodohospodá�ského hlediska je tok významný 
ve výústní trati, pstruhová voda revír Mi�ejov, mimopstruhová voda revír Lužany. 
 
Správcem vodního toku Labe a Velkého labského náhona je Povodí Labe,                   
s.p. Hradec Králové, vedlejších p�ítok� Státní meliora�ní správa Hradec Králové. 
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Koryto Labe je v p�evážném rozsahu mezi km 158,407 – 206,655 v p�í�ném �ezu 
lichob�žníkového pr��ezu, jeho b�ehové hrany mají prom�nnou výšku, místy je tok 
podéln� ohrazován. V km 164,294 se nachází pohyblivý jez v P�edm��icích n. L.  
Vedlejší pravostranné p�ítoky Trotina, Sendražický potok, Olšovka a Lužina jsou 
upraveny v�tšinou na pr�toky Q2 – Q5. Velký labský náhon je um�lým vodním 
tokem, pr�toky jsou ovládány nápustným objektem na Labi. 
 
Obr. �. 9: Vodní toky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Tabulka �. 8: Hydrologická �ísla po�adí vodních tok� 

Název toku Hydrologické 
po�adí toku 

Plocha díl�ího 
povodí (km2) 

Celková plocha 
(km2) 

Labe 1 – 01 – 04 - 031 10,690 2 065,690 
 1 – 01 – 04 - 030 0,870 2 055,000 
 1 – 01 – 04 - 012 3,459 1 937,626 

Trotina 1 – 01 – 04 - 027 2,084 109,341 
Sendražický potok 1 – 01 – 04 - 028 - 6,664 

Olšovka, VLN 1 – 03 – 01 - 002 - 13,242 
Vysv�tlivky: 
VLN – velký labský náhon 
 
Z vodních ploch je významné staré labské rameno zvané Lochenické jezero, které 
vymezuje p�írodní rezervaci „Polabina“ u soutoku Labe s Trotinou. Dále Správ�ický 
Velký písník a stará ramena, která jsou sou�ástí um�lého toku V�košské svodnice. 
Na východní stran� �eky Labe se rozkládá rozsáhlý Správ�ický písník, ve kterém  
se už n�kolik let net�ží. Správ�ický písník spolu s p�ilehlými slepými rameny Labe 
tvo�í regionální biocentrum. 
 
	ešený zám�r se nachází v zátopovém území (viz obr. �. 10). 
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Obr. �. 10: Zátopová území 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
C.II.4. Ovzduší 
Klimatické faktory  
Podle klimatické klasifikace náleží dot�ená lokalita do teplé klimatické oblasti T2. 
Pro oblast T2 je charakteristické dlouhé léto, teplé a suché; velmi krátké p�echodné 
období s teplým až mírn� teplým jarem i podzimem, krátkou, mírn� teplou, suchou 
až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sn�hové pokrývky. Podrobn�jší 
charakteristiky této klimatické oblasti jsou uvedeny v tabulce �. 9. 
 
Tabulka �. 9: Klimatické charakteristiky oblasti T2 (Quitt, 1971) 

Charakteristiky Klimatická oblast T2 

Po�et letních dn� 50 - 60 
Po�et dn� s pr�m�rnou teplotou >10°C 160 - 170 
Po�et mrazových dn� 100 - 110 
Po�et ledových dn� 30 - 40 
Pr�m�rná teplota v lednu v °C -2 až -3 
Pr�m�rná teplota v �ervenci v °C 18 - 19 
Pr�m�rná teplota v dubnu v °C 8 - 9 
Pr�m�rná teplota v �íjnu v °C 7 - 9 
Pr�m�rný po�et dn� se srážkami > 1 mm 90 - 100 
Srážkový úhrn ve vegeta�ním období v mm 350 - 400 
Srážkový úhrn v zimním období v mm 200 - 300 
Po�et dn� se sn�hovou p�ikrývkou 40 - 50 
Po�et dn� zamra�ených 120 - 140 
Po�et dn� jasných 40 - 50 
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Pozadí 
Základním obecným podkladem pro hodnocení sou�asného imisního zatížení 
uvažovanými škodlivinami jsou výsledky poza�ového imisního m��ení. Posuzovaná 
lokalita pat�í mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší - sd�lení �. 38 MŽP �R 
uve�ejn�né ve v�stníku MŽP. Na ploše 1,3 % Magistrátu m�sta Hradce Králové 
jsou p�ekro�eny PM10 36. nejvyšší 24h pr�m�r > 50 µg/m3, > 35x/rok. 
Nejbližší stanice v Královéhradeckém kraji, kde se provádí monitoring PM10 a NO2 
se nachází ve vzdálenosti cca 6 km od zám�ru (stanice �. 396, Hradec Králové – 
Sukovy sady) a 8 km od zám�ru (stanice �. 1503, Hradec Králové – Brn�nská). 
M��ení imisních koncentrací benzenu se provádí pouze na stanici �. 396, Hradec 
Králové – Sukovy sady. 
 
Charakteristika m��ících stanic: 

� Hradec Králové – Sukovy sady, stanice �. 396 (ZÚ), reprezentativnost: 
okrskové m��ítko (0,5 až 4 km), klasifikace stanice: dopravní, m�stská, 
obytná, obchodní, pr�myslová, datum vzniku: 01.01.1981. 

� Hradec Králové – Brn�nská, stanice �. 1503 (�HMÚ), reprezentativnost: 
okrskové m��ítko (0,5 až 4 km), klasifikace stanice: dopravní, m�stská, 
obytná, obchodní, datum vzniku: 01.01.2004. 

Podrobné údaje o imisních koncentracích zne�iš�ujících látek nam��ených v roce 
2005 na stanicích jsou uvedeny v p�íloze rozptylové studie (Imisní charakteristiky).  
 
NO2 – stanice �. 396, Hradec Králové – Sukovy sady: 
Maximální hodinová imisní koncentrace nam��ená v roce 2005 je 154,0 µg/m3 
(13.10.2005), 98% kvantil �iní 73,6 µg/m3. Denní maximum v roce 2005 dosahovalo 
hodnoty 71,7 µg/m3 (16.3.2005), 98% kvantil �iní 58,5 µg/m3. Hodnoty �tvrtletních 
pr�m�rných koncentrací byly 37,3 µg/m3 (1. �tvrtletí),  27,2 µg/m3 (2. �tvrtletí),       
24,8 µg/m3 (3. �tvrtletí) a 34,5 µg/m3 (4. �tvrtletí), hodnota ro�ní pr�m�rné 
koncentrace (tj. ro�ní aritmetický pr�m�r) byla  30,8 µµµµg/m3. 
 
PM10 – stanice �. 396, Hradec Králové – Sukovy sady: 
Denní maximum v roce 2005 dosahovalo hodnoty 80,8 µg/m3 (5.3.2005), 98% 
kvantil �iní 66,7 µµµµg/m3. Hodnoty �tvrtletních pr�m�rných koncentrací byly 32,6 
µg/m3 (1. �tvrtletí),  23,9 µg/m3 (2. �tvrtletí), 23,9 µg/m3 (3. �tvrtletí) a 30,2 µg/m3                
(4. �tvrtletí), hodnota ro�ní pr�m�rné koncentrace (tj. ro�ní aritmetický pr�m�r) byla  
27,5 µg/m3. 
 
Benzen – stanice �. �. 396, Hradec Králové – Sukovy sady: 
Denní maximum v roce 2005 dosahovalo hodnoty 5,3 µg/m3 (22.2.2005). Hodnoty 
�tvrtletních pr�m�rných koncentrací byly 2,9 µg/m3 (1. �tvrtletí) a 1,2 µg/m3              
(4. �tvrtletí), hodnota ro�ní pr�m�rné koncentrace (tj. ro�ní aritmetický pr�m�r) byla  
2,0 µµµµg/m3. 
Stanovené hodnoty imisních limit� posuzovaných zne�iš�ujících látek nejsou 
p�ekra�ovány. V roce 2005 byla na stanici �. 396, Hradec Králové – Sukovy sady 
p�ekro�ena hodnota denního imisního limitu pro PM10 30krát (povolený po�et 
p�ekro�ení za rok je 35). 
Pro posouzení úrovn� zne�išt�ní ovzduší v p�edm�tné lokalit� lze rovn�ž použít 
hodnoty uvedené v rozptylové studii zpracované v rámci Krajského programu 
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snižování emisí Královéhradeckého kraje (p�íloha J). Rozptylová studie hodnotila 
stávající stav prezentovaný rokem 2001 a výhledový stav k roku 2010. 
Do výpo�tu byly zahrnuty všechny zdroje typu REZZO 1, 2, 3 a 4 
z Královéhradeckého kraje a zdroje ze sousedních kraj� v pásmu minimáln� 5 km   
od hranice kraje. Rozptylová studie hodnotila stávající stav prezentovaný rokem 
2001 a výhledový stav k roku 2010. 
Z obrázku, kde je uvedeno pole maximálních hodinových koncentrací pro sou�asný 
stav, lze pro posuzovanou lokalitu odhadnout imisní koncentrace NO2 okolo  
70 - 100 µg/m3. Z obrázku, kde je uvedeno pole maximálních hodinových 
koncentrací pro výhledový stav, lze pro posuzovanou lokalitu odhadnout imisní 
koncentrace NO2 okolo 20 - 30 µg/m3. 
Ro�ní imisní koncentrace NO2 pro stávající stav (rok 2001) lze odhadnout okolo       
3 - 4 µg/m3, pro výhledový stav (rok 2010) okolo 1,2 - 1,4 µg/m3. 
Ro�ní imisní koncentrace benzenu pro stávající stav (rok 2000) lze odhadnout 
okolo 0,1 µg/m3, pro výhledový stav nejsou imisní koncentrace benzenu uvedeny. 
Imisní koncentrace PM10 nebyly v rozptylové studii zpracované v rámci Krajského 
programu snižování emisí uvažovány. 
 
Shrnutí výše uvedených hodnot: 
Pro posouzení pozadí, tj. úrovn� zne�išt�ní ovzduší sledovanými škodlivinami bez 
realizace zám�ru, v dané lokalit� byly použity následující hodnoty imisních 
koncentrací: 
NO2: hodinová imisní koncentrace: 73,6 µg/m3 (ISKO, stanice �. 396, Hradec 
Králové – Sukovy sady) 
NO2: pr�m�rná ro�ní imisní koncentrace: 30,8 µg/m3 (ISKO, stanice �. 396, Hradec 
Králové – Sukovy sady).  
PM10: 24-hodinová imisní koncentrace: 66,7 µg/m3 (ISKO, stanice �. 396, Hradec 
Králové – Sukovy sady) 
PM10: pr�m�rná ro�ní imisní koncentrace: 27,5 µg/m3 (I ISKO, stanice �. 396, 
Hradec Králové – Sukovy sady).  
Benzen: pr�m�rná ro�ní imisní koncentrace: 2,0 µg/m3 (ISKO, stanice �. 396, 
Hradec Králové – Sukovy sady).  
 
 
C.II.5. Biologické pom�ry zájmového území 
Terén areálu je rovinatý a leží v nadmo�ské výšce 237 m.n.m.  
Kv�tena královéhradeckého regionu je velmi bohatá a rozmanitá díky �lenitosti 
terénu, geologickému podloží a poloze v dosahu migrace z Karpat. Spolu s nimi 
p�sobí r�znorodé klimatické vlivy v závislosti na nadmo�ské výšce, jejíž rozp�tí       
je nejv�tší v �echách. Ve Východních �echách bylo b�hem 200 let probíhajícího 
botanického pr�zkumu nalezeno celkem 2 300 druh� vyšších rostlin. N�které z nich 
již vyhynuly, n�které sem byly jen jednorázov� zavle�eny, další se v posledních 
letech ší�í. 
Území náleží do oblasti st�edoevropské teplomilné kv�teny (Pannonicum), obvodu 
(p�evážn�) teplomilné kv�teny (Subpannonium). Dle regionáln� fytogeografického 
�len�ní pat�í území do termofytika (�eské termofytikum 15. východní polabí). 
Podstatná �ást území je v západní �ásti �azena do dubohabrových háj� a do luh� 
ve východní �ásti �ešeného území. Dále zde lze v menší mí�e poukázat na ostr�vky 
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borových a subxerofilních doubrav. Klimaxovou d�evinnou pro lesní hospoda�ení 
v území je dub. 
	ešený zám�r se podle Culka (1996) nachází v p�echodné a nereprezentativní 
zón�. Dle stupn� ekologické stability podle aktuálního stavu krajiny se areál 
recykla�ního st�ediska nachází na stupni �. 1 – plochy ekologicky velmi málo 
stabilní. Mapa se stupni ekologické stability je znázorn�na v p�íloze oznámení �. 8. 
 
Areál recykla�ního st�ediska se nachází ve skupin� typ� geobiocén� 2 BC 4 – Ulmi 
– fraxineta carpini. Tato STG je charakterizován jako rovinatý terén v okolí vodote�í, 
pís�itojílovitá slinovatka, hluboká, vlhká (semiglej, humusová forma mull). Je zde 
vysoká pokryvnost bylin a travin (Aegopodium podagravia, Chaerophylum hirstum, 
Stelaria nemorum, Stachys silvatika, Urtica dioica). 
Z p�vodních p�irozených spole�enstev p�evažovaly na území dubohabrové háje, 
luhy a borové a acidofilní doubravy, pouze okrajov� subxerofilní doubravy. 
 
Areál recykla�ního st�ediska ENVISTONE se nachází v severovýchodní �ásti obce 
P�edm��ice nad Labem, v areálu závodu PREFA PRODUKT s.r.o. v ulici 
U Panelárny. Zám�r je situován na zcela antropogenních pozemcích v území 
vymezeném pro pr�myslovou výrobu. 

Obr. �. 11: Západní �ást areálu                          Obr. �. 12: Východní �ást areálu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. �. 13:  Jižní �ást areálu                                Obr. �.14: Severní �ást areálu 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cílem je zkapacitn�ní provozu (zpracování stavebních odpad�). Recykla�ní 
st�edisko bude provozováno na stávajících pozemcích, již využívaných k tomuto 
ú�elu (viz foto �. 11 - 14). Realizace zám�ru si nevyžádá zábor plochy mimo 
pr�myslový areál. Pozemek ur�ený k rozší�ení je z biologického hlediska 
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nevýznamný, nebo� jeho vegetace je zde pouze sporadická. Vyskytují se zde 
rostliny p�evážn� ruderálních a expanzivních druh�, p�izp�sobené �astému 
narušování vegetace a p�dního povrchu. Z tohoto d�vodu nebylo na dot�ených 
plochách provedeno biologické posouzení. 
 
 
C.II.6. Krajina  
Obec P�edm��ice nad Labem leží v širokém údolí �eky Labe severn� od Hradce 
Králové. S Lochenicemi jsou  stavebn� propojeny natolik, že vytvá�ejí jeden 
urbanistický celek v mírn� svažitém terénu mezi státní silnicí 1/33 a Labem.  
Krajina okolí obce je rovinatá, bez krajinných terénních dominant, takže zele� 
krajiny a okolí obce hraje d�ležitou roli v tvorb� zelené kulisy samostatné obce.  
 
Okolí obce P�edm��ice nad Labem tvo�í p�evážn� zem�d�lská krajina, bez lesních 
porost�. Východní stranu území lemuje liniová doprovodná zele� podél toku Labe            
a také podél železnice. Nadmo�ská výška obce se pohybuje v rozmezí 236 – 258 m 
n. m. (od 234 m u Labe do 258 m u silnice 1/33). 
 
Obr. �. 15: Situace širších vztah� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	ešený zám�r se nachází v severovýchodní �ásti obce P�edm��ice nad Labem, 
v katastrálním území P�edm��ice n. L. Terén areálu je  rovinatý, dot�ený pozemek 
leží v nadmo�ské výšce 237 m.n.m. Areál je situován na území ur�eném pro 
pr�myslovou výrobu.   
Západní hranici lemuje Labský náhon a železni�ní tra� Hradec Králové – Jarom��, 
severní hranici navržený LBK 6b, východní stranu �eka Labe a jižní stranu objekty 
spole�nosti Prefa Produkt s.r.o.  
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Nejbližší obytná zástavba se nalézá západn� od areálu ve vzdálenosti cca 200 m           
a je tvo�ena novostavbami nízkopodlažních rodinných dom�. Západn� od zám�ru 
vede železni�ní tra� Hradec Králové - Smi�ice.  
V areálu se nenalézá žádné zvlášt� chrán�né území, ani prvky územního systému 
ekologické stability ve smyslu zákona �. 114/1992 Sb., platném zn�ní. Území 
historického, kulturního nebo archeologického významu, památné nebo významné 
stromy se v míst� zám�ru ani v bližším okolí nevyskytují.  
 
V nejbližším okolí �ešeného zám�ru (cca 80 m od východní hranice areálu)                    
se nachází regionální biocentrum „Správ�ický písník“ s po�adovým �íslem 1/3.                  
Cca 130 m od zám�ru se nachází funk�ní lokální biokoridor s po�adovým �íslem  
6 „Labský náhon“. P�i severní a západní hranici celého pr�myslového areálu jsou 
v generelu ÚSES zakresleny navržené lokální biokoridory (ozna�eny: 6a a 6b).  
 
Na následujícím obrázku je znázorn�no bezprost�ední okolí zám�ru (západní �ást). 
 
Obr. �. 16: Krajina v okolí zám�ru (západn� od areálu) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Územím prochází mezinárodní cyklistická Labská stezka �. 24. Od Hradce Králové 
je vedena na levém b�ehu Labe. P�edm��icemi prochází na pr�tazích silnice III. 
t�ídy. V Lochenicích odbo�uje ze silnice u kostela na místní komunikace, p�ejíždí 
Labe a ve Sklišce p�echází ve sm�ru na Josefov na silnici III/2997. 
 
 
C.II.7. Obyvatelstvo  
	ešený zám�r se nachází v severovýchodní �ásti obce P�edm��ice nad Labem. 
Nejbližší obytný d�m je situován cca 200 m od zám�ru, kde za�íná i souvislá 
obytná zástavba.  
V obci je evidováno 16 ulic, 463 adres. V obci je k trvalému pobytu p�ihlášeno 
1 815 obyvatel, z toho je 766 muž� nad 15 let, 153 chlapc� do 15 let, 752 žen 
nad 15 let, 144 dívek do 15 let. V ulici U Panelárny, kde je situován zám�r                      
je evidováno 5 adres. (Tento stav je prezentován k 9.10. 2006, zdrojem informací  
je Ministerstvo vnitra �R.) 
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C.II.8. Hluková situace 
Stávající stav je vyhodnocen formou modelového výpo�tu. Výpo�et hlukové situace 
je proveden pro hluk ze stacionárních zdroj� hluku, pro dopravní hluk a pro hluk  
ze stacionárních zdroj� a dopravy spole�n�. 
Na hlukovém pozadí u nejbližšího chrán�ného venkovního prostoru staveb 
a chrán�ného venkovního prostoru má nejvýznamn�jší podíl stacionární zdroje  
a obslužná doprava ve stávajícím areálu (tj. z provozu firem Envistone s.r.o., Prefa 
Produkt s.r.o., Napos) a z provozu na železni�ní trati 030 (Hradec Králové - 
Smi�ice). 
 
Stávající hluková situace byla vyhodnocena v rámci posouzení vlivu na životní 
prost�edí nov� založeného recykla�ního st�ediska v roce 2003. Výsledky posouzení 
byly shrnuty v hlukové studii arch. �. 240/03, vypracované spole�ností EMPLA spol. 
s r. o. Hradec Králové. 
Výpo�et hlukové situace je proveden pro hluk ze stacionárních zdroj� hluku, pro 
dopravní hluk a pro hluk ze stacionárních zdroj� a dopravy spole�n�.  
 
Tabulka �. 10: Hodnoty hladin akustického tlaku A LAeq z dopravy                         
a ze stacionárních zdroj� hluku v obytné zástavb� (denní doba) 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB] 
výpo�tové místo DENNÍ DOBA  

0600 - 2200 hod 
1 2 3a 3b 

Stávající stav bez posuzovaného zám�ru 

dopravní hluk - silni�ní 6,7 9,1 53,4 53,3 

dopravní hluk - železnice 46,5 54,4 40,0 41,0 

stacionární zdroje hluku --- 45,7 37,8 37,8 

stacionární zdroje hluku + doprava 46,5 54,9 53,7 53,7 
 

 
Výpo�tové body byly umíst�ny u nejbližšího chrán�ného venkovního prostoru 
a chrán�ného venkovního prostoru staveb (obytné zástavby) v blízkosti zám�ru (viz 
tabulka �. 11). Výpo�tové body byly umíst�ny ve výšce 3 m,  
u výpo�tového bodu (�. 3b) také 6 m nad terénem. 
 
Tabulka �. 11: Výpo�tové body 

Bod �.  Umíst�ní 

1 Na hranici pozemku nov� postaveného rodinného domu  – nejblíže zdroji 
hluku cca 200 m. 

2 Na hranici pozemku rozestav�ného rodinného domu – vzdálen od zdroje 
hluku cca 220 m. 

3 a U panelového domu (obytný d�m u p�íjezdové komunikace), výška 3 m. 

3 b U panelového domu, výška 6 m. 
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C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prost�edí v dot�eném 
území z hlediska jeho únosného zatížení 
Areál recykla�ního st�ediska ENVISTONE se nachází v severovýchodní �ásti obce 
P�edm��ice nad Labem. Nadmo�ská výška obce se pohybuje v rozmezí 236 – 258 
m n. m. (od 234 m u Labe do 258 m u silnice 1/33).  
 
Zám�r bude situován na pozemcích – území pr�myslové výroby, v areálu závodu 
PREFA PRODUKT s.r.o. v ulici U Panelárny. Souvislá obytná zástavba je od areálu 
vzdálena cca 200 m. 
 
Posuzovaná lokalita pat�í mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší - sd�lení  
�. 38 MŽP �R uve�ejn�né ve v�stníku MŽP. Na ploše 1,3 % Magistrátu m�sta 
Hradce Králové jsou p�ekro�eny PM10 36. nejvyšší 24h pr�m�r > 50 µg/m3,  
> 35x/rok. 
 
Na základ� provedeného m��ení a modelových výpo�t� je již ve stávajícím stavu 
hlukové zatížení lokality pom�rn� vysoké. V sou�asnosti se celkové ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku A LAeq (z provozu stacionárních zdroj� a dopravy) u obytné 
zástavby v denní dob� pohybují v rozmezí hodnot 46,5 – 54,9 dB. 
 
Významným p�írodním prvkem v rovinaté zem�d�lské krajin� je �eka Labe  
se slepými rameny a doprovodnou vysokou zelení a rozlehlý Správ�ický písník. 
Vodní režim nivních glejových p�d je závislý na odvodn�ní, které bylo v minulosti 
provád�no ve zna�né mí�e. Došlo tak k znehodnocení ekologicky cenných lokalit               
a v n�kterých p�ípadech i ke zorn�ní luk až k b�eh�m toku. 
Aby se systém vodních tok� stal hodnotným krajinotvorným prvkem, je nutno dbát 
na z�etel velký význam doprovodné zelen� a zp�sob protierozních úprav koryt tok�. 
Plochy ÚSES je t�eba chránit p�ed degradací nej�ast�ji antropogenního p�vodu, 
p�ed zne�išt�ním složek životního prost�edí, kultivací a ruderalizací. 
 
Vysazováním flory a její následnou pé�í se zkvalitní vizuální vzhled obce s kladným 
dopadem na pohodu obyvatel a zárove� dojde ke zlepšení �i vytvo�ení podmínek 
pro život a rozmnožování živo�ich�. 
 
V zájmové oblasti by m�lo dojít k za�len�ní rozvoje volných (nestavebních) ploch 
do širších krajinných souvislostí, umožn�ní maximálního využití p�irozeného 
ekologického potenciálu území p�i zakládání, obnov� a údržb� ploch (nap�. 
p�irozená obnova domácích taxon�, apod.). Výsledkem t�chto p�ístup� m�že být 
nap�íklad obnova p�irozeného krajinného rázu harmonické krajiny, snížení 
náro�nosti údržby a obnovy ploch. 
 
P�edpokladem trvale udržitelného využívání tohoto území p�i provozu                          
je respektování všech požadavk� daných legislativou v oblasti životního prost�edí             
a ochrany zdraví obyvatelstva.  
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM�RU NA VE�EJNÉ ZDRAVÍ A 
NA ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ 
 
D. I. Charakteristika p�edpokládaných vliv� zám�ru na 

obyvatelstvo a životní prost�edí a hodnocení jejich velikosti 
a významnosti  

 
D. I. 1. Vlivy na obyvatelstvo, v�etn� sociáln� ekonomických vliv� 
Tato kapitola  shrnuje záv�ry hodnocení vlivu zám�ru z hlediska zdravotních rizik, 
které bylo zpracováno držitelem osv�d�ení odborné zp�sobilosti pro oblast 
posuzování vliv� na ve�ejné zdraví. Hodnocení je samostatnou p�ílohou oznámení 
�. 6. 
Hodnocení zdravotních rizik (HRA – Health risk assessment) je postup, který 
využívá všech dostupných údaj� (dle sou�asného v�deckého poznání) pro 
ur�ení faktor�, které mohou za ur�itých podmínek vyvolat nežádoucí zdravotní 
ú�inky. Dále odhaduje rozsah expozice ur�itému faktoru, kterému jsou nebo            
v budoucnu mohou být vystaveny jednotlivé skupiny dot�ené populace a kone�n� 
zahrnuje charakterizaci existujících �i potenciálních rizik vyplývajících z uvedených 
zjišt�ní. Sou�ástí hodnocení je také diskuse úrovn� nejistot, které jsou spjaty 
s tímto procesem. 
Byl zhodnocen vliv na zdraví obyvatel v dot�eném území z hlediska zát�že hlukem 
a zne�iš�ujícími škodlivinami v ovzduší. Hodnocení zdravotních rizik bylo provedeno 
dle autoriza�ního návodu AN/14/03 a AN/15/04 Státního zdravotního ústavu Praha 
pro hodnocení zdravotních rizik dle zákona �. 258/2000 Sb. o ochran� ve�ejného 
zdraví, v platném zn�ní. 
 
Chemické škodliviny, prach 
Bylo zhodnoceno zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí areálu vyplývající 
z inhala�ní expozice škodlivinám emitovaných v souvislosti s b�žným provozem 
zám�ru (resp. z  vyvolané obslužné dopravy a z vytáp�ní). Podkladem pro 
hodnocení zdravotních rizik i kvality ovzduší v dané lokalit� byly výsledky 
modelových výstup� rozptylové studie. 
Pro hodnocení zdravotních rizik byly vybrány následující látky a to na základ� 
p�edpokládaného emitovaného množství a ú�ink� t�chto látek: oxid dusi�itý, 
benzen, prašný aerosol (frakce PM10). 
 
Škodliviny - imise jsou z venkovního ovzduší p�ijímány exponovanými jedinci 
(p�edevším inhala�n�),  pronikají do lidského organismu a �ást vdechovaných 
škodlivin se vst�ebává jako vnit�ní dávka.  
Pro látky s prahovými ú�inky jsou stanoveny referen�ní koncentrace a dávky.  
(U t�chto látek se uvažuje s existencí  prahové úrovn� expozice, pod kterou  
se neo�ekává významný nežádoucí ú�inek (vlivem fyziologických adapta�ních, 
detoxika�ních a repara�ních mechanism� organismu)). Referen�ní koncentrace  
je hmotnostní koncentrace látky v ovzduší, která p�i expozici odpovídající 
hodnocenému intervalu pravd�podobn� nezp�sobí poškození zdraví populace, 
v�etn� citlivých podskupin (sta�í a nemocní lidé, d�ti apod.).  
U n�kterých škodlivin (prach, oxidy dusíku) nejsou stanoveny referen�ní 
koncentrace - pro  nízkou toxicitu škodliviny nebo pro nep�esn� definovanovatelné 
p�sobení na ur�ité systémy.  Pro hodnocení zdravotních rizik jsou využívány 
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publikované vztahy, které vychází z epidemiologických studií a vyjad�ují závislost 
mezi koncentrací a výskytem r�zných zdravotních obtíží.  
 
Na základ� provedeného hodnocení lze konstatovat, že p�ísp�vek míry rizika 
nekarcinogenního ú�inku posuzovaných škodlivin (oxidu dusi�itého (NO2), 
suspendovaných �ástic frakce PM10) vyvolaný zprovozn�ním zám�ru není p�íliš 
významný. 
S benzenem je spojeno riziko karcinogenního p�sobení, proto byla provedena 
charakterizace rizika této látky z hlediska jejich karcinogenních ú�ink�. U látek 
s karcinogenními ú�inky se obecn� p�edpokládá, že neexistuje prahová úrove� 
expozice. Každá dávka je spojena s vzestupem pravd�podobnosti vzniku 
nádorového bujení; nulové riziko je p�i nulové expozici. Referen�ní koncentrace pro 
tuto látku uvádí, jaká koncentrace odpovídá dané pravd�podobnosti navýšení 
výskyt� nádor�. 
Imisní p�ísp�vek benzenu vyvolaný pouze provozem zám�ru (resp. obslužnou 
dopravou) je nízký. Z výpo�tu míry pravd�podobnosti zvýšení výskytu karcinom� 
nad b�žný výskyt v populaci (tzv. ILCR) pro inhala�ní expozici benzenu vyplývá,           
že zjišt�né ILCR pouze pro p�ísp�vek z provozu zám�ru bude o 2 �ády nižší než je 
p�ijatelná úrove� rizika (tj. 1.10-6 = 1 p�ípad onemocn�ní rakovinou p�i celoživotní 
expozici na milion exponovaných osob).  
Pro hodnocení expozice byly použity nejvyšší hodnoty imisního p�ísp�vku provozu 
zám�ru a byla uvažována nep�etržitá expozice obyvatelstva t�mto imisním 
koncentracím, �ímž dochází k nadhodnocení reálného rizika. K hodnocení rizika 
karcinogenního ú�inku benzenu byla využita jednotka karcinogenního rizika dle 
Sv�tové zdravotnické organizace (WHO) odvozená z epidemiologické studie                 
u profesionáln� exponovaných osob. Skute�né riziko bude pravd�podobn� nižší. 
Ve výpo�tech rozptylové studie, ze kterých vychází hodnocení zdravotních rizik, 
nebyl uvažován vliv sekundární prašnosti na p�íjezdových komunikacích.  
Emise tuhých zne�iš�ujících látek do ovzduší je t�eba snižovat vhodnými 
technickými a organiza�ními opat�eními (pravidelné �išt�ní p�íjezdových 
komunikací, o�ista vozidel p�ed výjezdem z areálu a zajišt�ní nákladu proti úsyp�m, 
v dob� nep�íznivých pov�trnostních podmínek minimalizovat prašnost pravidelným, 
dostate�ným skráp�ním �i mlžením, vhodná manipulace se sypkými materiály, aj.). 
 
Hluk 
Pro zám�r je zhodnoceno zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí 
uvažovaného zám�ru vyplývající z expozice hluku ze zdroj� hluku umíst�ných 
v areálu zám�ru a z vyvolané osobní a obslužné automobilové dopravy.  
Sou�asné poznatky o nep�íznivých ú�incích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí 
shrnuje autoriza�ní návod AN 15/04 Státního zdravotního ústavu.  
Nadm�rný hluk provokuje v lidském organismu �adu reakcí. Hluk má vliv                     
na psychiku; m�že vyvolávat únavu, deprese, stres, pocity rozmrzelosti a nervozity, 
agresivitu, neochotu. Rušení a obt�žování hlukem je �astou subjektivní stížností              
na kvalitu životního prost�edí a m�že p�edstavovat prvotní podn�t rozvoje 
neurotických, psychosomatických i psychických stres� u �etných nemocných.  
Je pravd�podobné, že snižuje obecnou odolnost v��i zát�ži, zasahuje  
do normálních regula�ních pochod�. Nadm�rná hluková expozice pracujících 
snižuje pozornost a produktivitu a kvalitu práce. Významn� je také ohrožena 
bezpe�nost práce. D�sledkem zvýšené hladiny hluku m�že docházet také  
ke zhoršení komunikace �e�i a tím ke zm�nám v oblasti chování a vztah� a k rušení 
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spánku (zmenšením jeho hloubky a zkrácením doby spánku, k �astému probouzení 
b�hem spánku). Za dostate�n� prokázané nep�íznivé zdravotní ú�inky hluku  
je považováno poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, 
rušení spánku a nep�íznivé osvojování �e�i a �tení u d�tí. 
Ze záv�r� WHO vyplývá, že v obydlích je kritickým ú�inkem hluku rušení spánku, 
obt�žování a zhoršená komunikace �e�í. No�ní ekvivalentní hladina akustického 
tlaku A by z hlediska rušení spánku nem�la p�esáhnout  LAeq 45 dB (p�edpokládá  
se pokles hladiny hluku o 15 dB p�i p�enosu venkovního hluku do místnosti z�ásti 
otev�eným oknem) a denní ekvivalentní hladina hluku pak hodnotu LAeq 55 dB, 
m��eno 1 m p�ed fasádou. 
 
Podkladem k hodnocení expozice jsou modelové výpo�ty hlukové studie. V této 
studii byla hluková zát�ž modelována pro 3 výpo�tové body  u obytné zástavby 
v blízkosti zám�ru. Výstupy modelových výpo�t� jsou shrnuty v kapitole �. D. I. 5. 
 
Za p�edpokladu dodržení vstupních akustických parametr� jednotlivých 
uvažovaných zdroj� hluku a spln�ní dalších p�edpoklad� hlukové studie lze situaci 
charakterizovat takto: 
Na základ� provedeného m��ení a modelových výpo�t� je již ve stávajícím stavu 
hlukové zatížení lokality pom�rn� vysoké. V sou�asnosti se celkové ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku A LAeq (tj. z provozu  zdroj�, mechanism�, dopravy 
stávajícího recykla�ního st�ediska, vlivu �inností ostatních firem v lokalit�  
a celkových intenzit silni�ní i železni�ní dopravy) u obytné zástavby v denní dob� 
pohybují v rozmezí hodnot 46,5 – 54,9 dB. 
B�hem provozu zám�ru budou celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
A LAeq dle výpo�tu u obytné zástavby dosahovat hodnot mezi 50,8 – 55,5 dB.  
V modelovém bod� �. 2 je možné o�ekávat zcela minimální, subjektivn� 
nezaznamenatelné navýšení o + 0,1 dB oproti stávajícímu stavu na LAeq = 55,0 dB. 
V ostatních bodech se p�edpokládá vyšší nár�st: v modelovém bodu �. 1 o + 4,3 dB 
na LAeq = 50,8 dB, v bodu �. 3a o + 1,8 dB na LAeq = 55,5 dB a v bodu �. 3b o + 1,7 
dB na LAeq = 55,4 dB. 
Ze srovnání výskytu nep�íznivých ú�ink� na zdraví p�i r�zné intenzit� hlukové 
zát�že z provozu automobilové dopravy a o�ekávaných hladin akustického tlaku  
A vyplývá, že hluková zát�ž dosahuje u modelových bod� celkových hladin, p�i 
kterých by se n�kte�í jedinci mohli cítit obt�žováni.  
P�i realizaci zám�ru je nutné respektovat protihluková opat�ení navržená 
zpracovatelem hlukové studie. Skute�nou situaci z hlediska hlukové zát�že 
v dot�ené lokalit� je t�eba ov��it p�ímým m��ením po zprovozn�ní posuzovaného 
zám�ru.  
 
Socioekonomické faktory  
Ú�elem zám�ru je rozší�ení kapacity stávajícího za�ízení na zpracování stavebních 
odpad� spole�nosti Envistone spol. s r.o. v P�edm��icích nad Labem, tj. zajistit 
jejich další možné využití (p�edevším ve stavebnictví). Pot�eba navýšení kapacity  
je d�sledkem vysoké poptávky po zpracování stavebního odpadu a po vyrobeném 
recyklátu. P�edpokládané navýšení kapacity bude z 30 000 t na 100 000 t 
zpracovaného ostatního odpadu za rok. 
Zám�r poskytne cca 30 pracovních míst - stálých i sezónních.   
Provoz zám�ru bude organiza�n� zabezpe�en zp�sobem, který bude omezovat 
narušení faktor� pohody - v no�ních hodinách nebude výstavba ani provoz zám�ru 
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realizován, veškerá p�eprava stavebních materiál� a stavebních odpad� bude 
uskute��ována pouze v denní dob�. Vlastní zájmové pozemky nejsou rekrea�n� 
využívány ani nejsou místem soust�ed�ní rekrea�ních �i oddechových aktivit.  
 
Jiné sociální a ekonomické d�sledky nejsou o�ekávány. 
 
 
D. I. 2. Vlivy na ovzduší a klima 
Podle metodiky SYMOS´97 byly provedeny výpo�ty p�ísp�vk� imisních koncentrací 
(maximálních hodinových, maximálních denních a pr�m�rných ro�ních) vybraných 
zne�iš�ujících látek v husté síti referen�ních bod� a ve zvolených 8 výpo�tových 
bodech mimo sí�. Hodnoty p�ísp�vk� imisních koncentrací byly vypo�teny pro všech 
p�t t�íd stability p�ízemní vrstvy atmosféry a t�i t�ídy rychlosti v�tru, s p�ísp�vky         
po úhlových krocích 1°.  
Výpo�ty rozptylové studie byly provedeny zvláš� pro stávající stav (maximální 
kapacita 30 000 t/rok) a p�edpokládaný stav (maximální kapacita 100 000 t/rok). 
P�ísp�vky k maximálním hodinovým (denním) imisním koncentracím vybraných 
zne�iš�ujících látek byly provedeny pro 3 režimy provozu lišící se nasazením 
obslužných mechanism�: 

� b�žný provoz 
� primární t�íd�ní 
� drcení + t�íd�ní 

 
V tabulkách �. 12 až �. 14 jsou uvedeny vypo�tené hodnoty p�ísp�vk� k imisním 
koncentracím posuzovaných zne�iš�ujících látek v 8 výpo�tových bodech mimo sí�.  
Podrobné výpisy výpo�t� jsou v p�ílohách rozptylové studie (p�íloha oznámení �. 4), 
kde jsou uvedeny p�ísp�vky k imisním koncentracím NO2, PM10 a benzenu                   
ve všech výpo�tových bodech mimo sí� p�i r�zných pov�trnostních podmínkách (p�i 
r�zné t�íd� stability po�así a rychlosti v�tru).  
 
Tabulka �. 12: Vypo�tené hodnoty p�ísp�vk� k imisním koncentracím NO2 

Stávající stav P�edpokládaný stav 

Bod ch-1  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

ch-2  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

ch-3  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

Cr  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

ch-1  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

ch-2  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

ch-3  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

Cr  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

1 9,2 14,6 11,7 0,044 10,8 16,2 16,8 0,075 

2 9,1 15,2 12,0 0,029 9,2 15,3 16,0 0,048 

3 8,7 14,5 11,4 0,029 8,7 14,6 15,3 0,048 

4 10,7 18,0 14,1 0,044 10,8 18,1 18,9 0,071 

5 10,1 16,8 13,2 0,039 10,2 16,9 17,7 0,063 

6 10,0 16,8 13,2 0,040 10,2 16,9 17,7 0,065 

7 10,1 16,9 13,3 0,043 10,2 17,0 17,8 0,070 

8 7,5 12,4 9,8 0,034 7,6 12,6 13,2 0,056 
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Stávající stav P�edpokládaný stav 

Bod ch-1  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

ch-2  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

ch-3  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

Cr  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

ch-1  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

ch-2  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

ch-3  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

Cr  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

Limit 200 200 200 40 200 200 200 40 

 
Tabulka �. 13: Vypo�tené hodnoty p�ísp�vk� k imisním koncentracím PM10 

Stávající stav P�edpokládaný stav 

Bod Cd-1  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

Cd-2  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

Cd-3  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

Cr  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

Cd-1  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

Cd-2  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

Cd-3  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

Cr  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

1 0,27 0,74 5,33 0,0103 0,34 0,80 10,63 0,0274 

2 0,26 0,80 6,40 0,0070 0,27 0,81 12,74 0,0199 

3 0,25 0,76 5,87 0,0068 0,25 0,76 11,67 0,0191 

4 0,33 0,99 8,52 0,0110 0,33 0,99 16,95 0,0313 

5 0,30 0,91 7,60 0,0096 0,30 0,92 15,12 0,0271 

6 0,30 0,91 7,60 0,0098 0,30 0,92 15,13 0,0277 

7 0,30 0,91 7,63 0,0105 0,31 0,92 15,18 0,0295 

8 0,21 0,63 4,71 0,0081 0,22 0,64 9,36 0,0229 

Limit 50 50 50 40 50 50 50 40 

 
Tabulka �. 14: Vypo�tené hodnoty p�ísp�vk� k imisním koncentracím benzenu 

Stávající stav P�edpokládaný stav 

Bod ch-1  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

ch-2  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

ch-3  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

Cr  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

ch-1  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

ch-2  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

ch-3  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

Cr  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

1 0,79 1,28 1,05 0,0029 0,81 1,30 1,36 0,0046 

2 0,90 1,47 1,20 0,0025 0,90 1,47 1,54 0,0038 

3 0,84 1,38 1,12 0,0024 0,84 1,39 1,45 0,0036 

4 1,10 1,81 1,47 0,0039 1,10 1,81 1,89 0,0060 

5 1,02 1,67 1,36 0,0034 1,02 1,67 1,75 0,0052 

6 1,02 1,67 1,35 0,0034 1,02 1,67 1,74 0,0053 

7 1,02 1,67 1,36 0,0036 1,02 1,67 1,75 0,0056 

8 0,70 1,15 0,93 0,0029 0,70 1,15 1,20 0,0044 
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Stávající stav P�edpokládaný stav 

Bod ch-1  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

ch-2  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

ch-3  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

Cr  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

ch-1  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

ch-2  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

ch-3  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

Cr  
[[[[µµµµg/m3]]]] 

Limit Nest. Nest. Nest. 5 Nest. Nest. Nest. 5 

Vysv�tlivky k tabulkám �. 12 až �.14 : 
Cr ............  p�ísp�vek k pr�m�rné ro�ní imisní koncentraci uvažované zne�iš�ující látky 

ve výpo�tovém bod� mimo sí� 
C

h-1 ........ p�ísp�vek k maximální hodinové imisní koncentraci NO2 (benzenu)                   
ve výpo�tovém bod� mimo sí� – pro b�žný provoz 

C
h-2 ........ p�ísp�vek k maximální hodinové imisní koncentraci NO2 (benzenu)                    

ve výpo�tovém bod� mimo sí� – pro primární t�íd�ní 
C

h-3 ........ p�ísp�vek k maximální hodinové imisní koncentraci NO2 (benzenu)                    
ve výpo�tovém bod� mimo sí� – pro soub�žný provoz drti�e a t�ídi�e 

Cd-1…...…. p�ísp�vek k maximální denní imisní koncentraci PM10 ve výpo�tovém    
bod� mimo sí� – pro b�žný provoz 

Cd-2…...…. p�ísp�vek k maximální denní imisní koncentraci PM10 ve výpo�tovém    
bod� mimo sí� – pro primární t�íd�ní 

Cd-3…...…. p�ísp�vek k maximální denní imisní koncentraci PM10 ve výpo�tovém    
bod� mimo sí� – pro soub�žný provoz drti�e a t�ídi�e 

 
Imisní limity 
Imisní limity jsou stanoveny na�ízením vlády �. 350/2002 Sb., v platném zn�ní. 
Hodnoty imisních limit� jsou vyjád�eny v µg/m3 a vztahují se na standardní 
podmínky - objem p�epo�tený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.  
V tabulce �. 15 jsou uvedeny imisní limity pro NO2, suspendované �ástice PM10            
a benzen a v tabulce �. 16 jsou uvedeny meze tolerance pro NO2 a benzen v letech 
2006 až 2009. 
 
Tabulka �. 15: Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí 

Zne�iš�ující 
látka 

Doba 
pr�m�rování 

Hodnota imisního 
limitu/maximální povolený po�et 

jejího p�ekro�ení za rok 

Datum, do n�hož 
musí být limit 

dosažen 

Oxid dusi�itý 1 hodina 200 µg.m-3/18 1.1. 2010 

Oxid dusi�itý 1 rok 40 µg.m-3 1.1. 2010 

Suspendované 
�ástice PM10 

24 hodin 50 µg.m-3/35 - 

Suspendované 
�ástice PM10 

1 rok 40 µg.m-3 - 

Benzen 1 rok 5 µg.m-3 1.1. 2010 
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Tabulka �. 16: Meze tolerance 

Zne�iš�ující látka Doba pr�m�rování Jednotka 2006 2007 2008 2009 

Oxid dusi�itý 1 hodina µg.m-3 40  30  20  10  

Oxid dusi�itý 1 rok µg.m-3 8 6 4 2 

Benzen 1 rok µg.m-3 4 3 2 1 

 
 
Shrnutí: 
Stávající stav 
Stávající stav je vyhodnocen v tabulkách �. 12 až 14 vypo�teným p�ísp�vkem  
ze sou�asného provozu recykla�ního st�ediska v sou�tu s hodnotami poza�ového 
m��ení �HMÚ (kapitola C.II.1).  
 
P�edpokládaný stav 
Stav po uvedení zám�ru do provozu je charakterizován výpo�tem p�ísp�vk� 
imisních koncentrací benzenu, NO2, PM10 a benzenu z provozu zám�ru a ze sou�tu 
stávající dopravy a provozu zám�ru.  
 
NO2 

Hodinový imisní limit pro NO2 je 200 µg/m3 a ro�ní imisní limit pro NO2 je 40 µg/m3. 
Hodnoty poza�ové maximální hodinové a pr�m�rné ro�ní koncentrace NO2      
nam��ené v roce 2005 na stanici �. 396, Hradec Králové – Sukovy sady �iní: 
-  hodinová imisní koncentrace (98% kvantil): 73,6 µg/m3  
-  ro�ní imisní koncentrace: 30,8 µg/m3  

 
Stanovená hodnota hodinového a ro�ního imisního limitu pro NO2 v zájmové 
lokalit� není v sou�asné dob� p�ekro�ena.  
Ve výpo�tových bodech mimo sí� reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu byly 
vypo�teny p�ísp�vky k maximálním hodinovým imisním koncentracím NO2                 
v rozmezí hodnot 7,5 až 10,7 µg/m3 (3,8 až 5,4 % z imisního limitu) pro stávající 
b�žný provoz, 7,6 až 10,8 µg/m3 (3,8 až 5,4 % z imisního limitu) pro p�edpokládaný 
b�žný provoz, 12,4 až 18,0 µg/m3 (6,2 až 9,0 % z imisního limitu) pro stávající stav 
p�i primárním t�íd�ní, 12,6 až 18,1 µg/m3 (6,3 až 9,1 % z imisního limitu) pro 
p�edpokládaný stav - primární t�íd�ní, 9,8 až 14,1 µg/m3 (4,9 až 7,1 % z imisního 
limitu) pro stávající stav p�i sou�asném provozu t�ídi�e a drti�e, 13,2 až 18,9 µg/m3 
(7,6 až 9,5 % z imisního limitu) pro p�edpokládaný stav – soub�žný provoz t�ídící 
linky a drti�e. 
V obytné zástavb� (ve výšce 1,5 m nad terénem) byly vypo�teny p�ísp�vky               
k maximálním hodinovým imisním koncentracím NO2 ve výši 5 až 15 µg/m3                  

(2,5 až 7,5 % z imisního limitu) pro stávající stav p�i sou�asném provozu t�ídi�e          
a drti�e a 5 až 20 µg/m3 (2,5 až 10,0 % z imisního limitu) pro p�edpokládaný stav – 
soub�žný provoz t�ídící linky a drti�e. 
Ve výpo�tových bodech mimo sí� reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu byly 
vypo�teny p�ísp�vky k pr�m�rným ro�ním imisním koncentracím NO2 v rozmezí 
hodnot 0,029 až 0,044 µg/m3 (0,07 až 0,11 % z imisního limitu) pro stávající stav         
a  0,048 až 0,075 µg/m3 (0,12 až 0,19 % z imisního limitu) pro p�edpokládaný stav. 
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V obytné zástavb� (ve výšce 1,5 m nad terénem) �iní p�ísp�vky k pr�m�rným 
ro�ním imisním koncentracím NO2 0,00 až 0,05 µg/m3 (0,00 až 0,13 % z imisního 
limitu) pro stávající stav a 0,0 až 0,1 µg/m3 (0,00 až 0,25 % z imisního limitu) pro 
p�edpokládaný stav.     
 
PM10 

Hodnota denního imisního limitu pro PM10 je 50 µg/m3 (tato hodnota smí být 
p�ekro�ena 35krát za rok) a hodnota ro�ního imisního limitu pro PM10 je 40 µg/m3.  
Hodnoty poza�ové maximální 24-hodinové a pr�m�rné ro�ní koncentrace PM10      
nam��ené v roce 2005 na stanici �. 396, Hradec Králové – Sukovy sady �iní: 
-  denní imisní koncentrace PM10 (98% kvantil): 66,7 µg/m3  
-  ro�ní imisní koncentrace PM10: 27,5 µg/m3 

 
Stanovená hodnota 24-hodinového a ro�ního imisního limitu pro PM10 v zájmové 
lokalit� není v sou�asné dob� p�ekro�ena. V roce 2005 byla na stanici �. 396, 
Hradec Králové – Sukovy sady p�ekro�ena hodnota denního imisního limitu pro 
PM10 30krát (povolený po�et p�ekro�ení za rok je 35). 
Ve výpo�tových bodech mimo sí� reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu byly 
vypo�teny p�ísp�vky k maximálním 24-hodinovým imisním koncentracím PM10              
v rozmezí hodnot 0,21 až 0,33 µg/m3 (0,4 až 0,7 % z imisního limitu) pro stávající 
b�žný provoz, 0,22 až 0,34 µg/m3 (0,4 až 0,7 % z imisního limitu) pro 
p�edpokládaný b�žný provoz,  0,63 až 0,99 µg/m3 (1,3 až 2,0 % z imisního limitu) 
pro stávající stav p�i primárním t�íd�ní, 0,64 až 0,99 µg/m3 (1,3 až 2,0 % z imisního 
limitu) pro p�edpokládaný stav - primární t�íd�ní, 4,71 až 8,52 µg/m3 (9,4 až 17,0 % 
z imisního limitu) pro stávající stav p�i sou�asném provozu t�ídi�e a drti�e, 9,36 až 
16,95 µg/m3 (18,7 až 33,9 % z imisního limitu) pro p�edpokládaný stav – soub�žný 
provoz t�ídící linky a drti�e. 
V obytné zástavb� (ve výšce 1,5 m nad terénem) byly vypo�teny p�ísp�vky                
k maximálním 24-hodinovým imisním koncentracím PM10 v rozmezí hodnot                  
ve výši 0 až 10 µg/m3 (0 až 20 % z imisního limitu) pro stávající stav p�i sou�asném 
provozu t�ídi�e a drti�e a 0 až 20 µg/m3 (0 až 40 % z imisního limitu) pro 
p�edpokládaný stav – soub�žný provoz t�ídící linky a drti�e. 
Ve výpo�tových bodech mimo sí� reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu byly 
vypo�teny p�ísp�vky k pr�m�rným ro�ním imisním koncentracím PM10 v rozmezí 
hodnot 0,0068 až 0,0110 µg/m3 (0,02 až 0,03 % z imisního limitu) pro stávající stav            
a  0,0191 až 0,0313 µg/m3 (0,05 až 0,08 % z imisního limitu) pro p�edpokládaný 
stav. 
V obytné zástavb� (ve výšce 1,5 m nad terénem) �iní p�ísp�vky k pr�m�rným 
ro�ním imisním koncentracím PM10 0,00 až 0,05 µg/m3 (0,00 až 0,13 % z imisního 
limitu) pro stávající stav a 0,0 až 0,1 µg/m3 (0,00 až 0,25 % z imisního limitu) pro 
p�edpokládaný stav.     
 
Benzen 
Hodnota ro�ního imisního limitu pro benzen je 5 µg/m3. 
Hodnota poza�ové pr�m�rné ro�ní koncentrace benzenu nam��ené v roce 2005     
na stanici �. 396, Hradec Králové – Sukovy sady �iní 2,0 µg/m3. 
Ro�ní imisní limit pro benzen není zájmové lokalit� v sou�asné dob� p�ekro�en. 
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Ve výpo�tových bodech mimo sí� reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu byly 
vypo�teny p�ísp�vky k pr�m�rným ro�ním imisním koncentracím benzenu                       
v rozmezí hodnot  0,0024 až 0,0039 µg/m3 (0,05 až 0,08 % z imisního limitu) pro 
stávající stav a  0,0036 až 0,0056 µg/m3 (0,07 až 0,11 % z imisního limitu) pro 
p�edpokládaný stav.   
V obytné zástavb� (ve výšce 1,5 m nad terénem) �iní p�ísp�vky k pr�m�rným 
ro�ním imisním koncentracím benzenu 0,00 až 0,01 µg/m3 (0,0 až 0,2 % z imisního 
limitu) pro stávající stav a 0,00 až 0,02 µg/m3 (0,0 až 0,4 % z imisního limitu) pro 
p�edpokládaný stav. 
 
P�i provozování recykla�ního st�ediska za dodržení všech výše uvedených opat�ení 
budou emise prachu z provozu zám�ru nižší, než hodnoty emisí použité pro 
výpo�et rozptylové studie. 
 
Zám�r nebude mít významný vliv na ovzduší a klima v dot�ené lokalit�. P�i 
výstavb� i provozu zám�ru je nutno dodržovat doporu�ená technická a organiza�ní 
opat�ení. 
 
 
D. I. 3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické 
charakteristiky 
Pro zjišt�ní výsledné hlukové situace, která nastane zprovozn�ním zám�ru,               
ve vztahu k nejbližšímu chrán�nému venkovnímu prostoru a chrán�nému 
venkovnímu prostoru staveb, byla vypracována hluková studie, která je sou�ástí 
p�ílohy oznámení �. 5. 
Akustické posouzení bylo provedeno porovnáním p�edpokládaných hladin 
akustického tlaku v dob� realizace zám�ru s hodnotami požadovanými na�ízením 
vlády Na�ízení vlády �. 148/2006 Sb. “O ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky 
hluku a vibrací”. 
 
Výpo�et stávající i p�edpokládané hlukové situace byl proveden pro hluk                      
ze stacionárních zdroj�, pro dopravní hluk a pro hluk ze stacionárních zdroj�            
i z dopravy spole�n�. 
Varianty výpo�tu hluku ze stacionárních zdroj�: 
a) nulová varianta - bez realizace zám�ru 
b) aktivní varianta - realizace zám�ru (pracovní poloha �.1, 2 a 3) 
c) aktivní varianta - zám�r s realizací protihlukové st�ny v okolí pracovní pozice 

t�ídi�ky a drti�e (pracovní poloha �. 1) 
 
Varianty výpo�tu hluku z dopravy: 
a) nulová varianta - stávající stav (24 pr�jezd� nákladních vozidel/rok) 
b) aktivní varianta - stav po realizaci zám�ru (60 pr�jezd� nákladních vozidel/den) 
c) aktivní varianta - zám�r v�etn� realizace protihlukového opat�ení 
 
V hlukové studii byla hluková zát�ž modelována pro 3 výpo�tové body, které  byly 
umíst�ny u nejbližšího chrán�ného venkovního prostoru a chrán�ného venkovního 
prostoru staveb v blízkosti zám�ru – viz tabulka �. 11.  
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Shrnutí výsledk� akustického posouzení: 
 
Tabulka �. 17: Výsledky vlivu akustické emise ze stacionárních zdroj� hluku 
firmy Envistone (v�etn� dopravy v areálu firmy) na imisní stav                                
ve výpo�tových bodech 

výpo�tový bod – LpAeq,T  
(T = 8 hod) �. 

�ádku stacionární zdroje hluku 
1 2 3 a 3 b 

1 nulová varianta 1) --- 45,7 37,8 37,8 

2 pracovní poloha �.1 2) 58,9 46,2 44,8 45,2 

3 pracovní poloha �.2 2) 44,0 46,3 45,6 46,3 

4 

aktivní 
varianta 

pracovní poloha �.3 2) 43,7 46,0 43,5 44,3 

5 aktivní varianta – v�etn� navržených opat�ení 
3) 48,8 45,8 45,2 44,5 

6 nár�st – rozdíl mezi �ádky �.1 a 3 --- + 0,1 + 8,4 + 6,7 

7 hygienický limit 50 50 50 50 

8 hygienický limit spln�n 4) Ano Ano Ano Ano 
1) hodnoty p�ebrány z hlukové studie a.�.240/03 zpracované pro fa Envistone. 
2) pracovní poloha – umíst�ní drti�e s t�ídi�em je zakreslena v obr. �.3 . 
3) jedná se o návrh protihlukové st�ny v okolí pracovní pozice t�ídi�ky s drti�em �. 1, viz 

obr. �. 3. 
4) po realizaci navržené protihlukové st�ny. Blíže viz text níže.. 
 
Tabulka �. 18: Výsledky vlivu akustické emise z dopravy firmy Envistone                  
na imisní stav ve výpo�tových bodech 

výpo�tový bod – LpAeq,T (T = 16 hod) �. 
�ádku silni�ní doprava 

1 2 3 a 3 b 

1 nulová varianta * 6,7 9,1 53,4 53,3 

2 aktivní varianta * 11,4 13,8 58,2 58,0 

3 
aktivní varianta – v�etn� 
navrženého protihlukového 
opat�ení ** 

5,4 7,8 54,9 54,8 

4 nár�st – rozdíl mezi �ádky 1a 3 -1,4 -1,5 +1,5 +1,5 

5 hygienický limit 55 55 55 55 

6 hygienický limit spln�n *** Ano Ano Ano Ano 

* výpo�tová hodnota 
** jedná se o nahrazení sou�asné dlažby živi�ným povrchem. Blíže viz text níže. 
*** po realizaci navržené protihlukové st�ny. Blíže viz text níže. 
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Tabulka �. 19: Výsledky vlivu akustické emise z železni�ní dopravy na imisní 
stav ve výpo�tových bodech 

výpo�tový bod – LpAeq,T (T = 16 hod) 
 

1 2 3 a 3 b 

železni�ní doprava 46,5 54,4 40,0 * 41,0 * 

hygienický limit 60 60 60 60 

hygienický limit spln�n Ano Ano Ano Ano 

* železnice je v t�chto výpo�tových bodech odstín�na vlastním panelovým domem – 
body jsou na stran� budovy p�ivrácené k p�íjezdové komunikaci do areálu firmy. Vliv 
železnice je zde uveden pouze pro pot�ebu vyhodnocení zdravotních rizik. 

 
Tabulka �. 20: Hodnoty hladin akustického tlaku A LAeq z dopravy                         
a ze stacionárních zdroj� hluku sou�asn� v obytné zástavb� (denní doba) 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB] 
výpo�tové místo DENNÍ DOBA  

0600 - 2200 hod 
1 2 3a 3b 

Stávající stav bez posuzovaného zám�ru 

stacionární zdroje hluku + doprava 46,5 54,9 53,7 53,7 

Stávající stav plus zám�r 

stacionární zdroje hluku  
+ doprava * 50,8 55,0 55,5 55,4 

Nár�st oproti stávajícímu stavu  + 4,3 + 0,1 +1,8 +1,7 

* po oprav� povrchu p�íjezdové komunikace 
 
Protihluková opat�ení: 
Stacionární zdroje hluku: 
- instalace protihlukové st�ny tvaru nepravidelného „U“, rozm�ru cca 5 + 40               

+ 10 m, výška všech �ástí cca 5 m 
- zpracovatel hlukové studie doporu�uje instalovat v okolí exponovaných míst 

t�ídi�ky kryty ze silných gumových plát� surové gumy 
 
Doprava: 
- oprava stávajícího úseku p�íjezdové komunikace (p�ibližn� mez kovošrotem              

a vjezdem do areálu spole�nosti Prefa Produkt s.r.o.) a nahrazení sou�asné 
dlažby živi�ným povrchem 

  
Stacionární zdroje hluku 
Z tabulky �. 18 vyplývá, že ve všech modelových bodech budou spln�ny hygienické 
limity pro hluk ze stacionárních zdroj� hluku, pouze za p�edpokladu realizace 
protihlukových opat�ení. Nejmén� p�íznivou polohou umíst�ní drtící a t�ídící linky            
je poloha �. 1. Nejvyšší hladina akustického tlaku A LAeq,T =  48,8 dB byla vypo�tena 
v modelovém bod� �. 1.  
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Dopravní hluk       
Tabulka �. 19 ukazuje, že pln�ní hygienických limit� pro hluk ze silni�ní dopravy                
ve výpo�tových bodech je podmín�no realizací protihlukových opat�ení. Nejvyšší 
ekvivalentní hladina akustického tlaku byla vypo�tena ve výpo�tovém bod� �. 3 
(panelový d�m u p�íjezdové cesty k areálu) a má hodnotu A LAeq,T =   54,9 dB. 
 
Stacionární zdroje hluku a doprava 
Po zprovozn�ní zám�ru, lze v denní dob� o�ekávat nár�st ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A (aktivní oproti nulové variant�) v rozmezí od + 0,1 dB do + 4,3 
dB. P�i srovnání hodnot akustického tlaku nulové a aktivní varianty byly použity 
hodnoty výpo�tu s realizací navržených protihlukových opat�ení. Na zm�n� 
hlukového zatížení se bude nejvíce podílet nár�st dopravy, zejména nákladních 
automobil� zajiš�ujících dovoz a odvoz materiálu a odpad�. Vliv dopravy                     
na ve�ejných komunikacích je zanedbatelný.  
 
Hluková situace v okolí zám�ru je již v sou�asné dob� neuspokojivá, proto             
je nutno realizovat navržená protihluková opat�ení a sou�asn� dodržovat 
skladbu a po�et vozidel zajiš�ujících dopravní obslužnost zám�ru. P�i 
dodržování doporu�ených opat�ení nebudou hygienické limity pro hluk                  
ze stacionárních zdroj� a dopravy p�ekra�ovány. 
 
 
D. I. 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Etapa výstavby zám�ru 
V etap� výstavby budou pracovníci využívat stávající sociální za�ízení 
v administrativní budov� spole�nosti Prefa Produkt s.r.o., které je napojeno                   
na splaškovou kanalizaci.  
P�i výstavb� administrativní budovy a nové rozvodné nadzemní elektrické sít�               
se nep�edpokládá negativní ovlivn�ní kvality povrchových a podzemních vod.  
Riziko pro kvalitu podzemní a povrchové vody p�edstavují p�ípadné úkapy nebo 
úniky ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.) používané p�i provozu 
stavební mechanizace. 
Veškerá manipulace a nakládání s látkami ohrožujícími jakost a zdravotní 
nezávadnost vod bude respektovat ochranu jakosti podzemních a povrchových vod 
v souladu se zákonem �. 254/2001 Sb. o vodách, v platném zn�ní. Jakákoliv 
manipulace s látkami ropného p�vodu (stá�ení, skladování) smí být provád�na 
pouze na zpevn�ných, zabezpe�ených plochách. Všechny mechanismy, které             
se budou pohybovat na za�ízeních staveništ� budou v dokonalém technickém 
stavu. Pravideln� bude provád�na zejména kontrola z hlediska možných úkap� 
ropných látek. V p�ípad� úniku ropných nebo jiných závadných látek                            
na nezpevn�né plochy bude kontaminovaná zemina neprodlen� sejmuta a p�edána 
oprávn�né osob� k odstran�ní.   
S ohledem na návrh stavby nejsou p�edpokládány žádné významné zm�ny 
hydrologických a hydrogeologických charakteristik b�hem provád�né výstavby ani 
následným provozem zám�ru. 
 
Etapa provozu zám�ru 
Provozem zám�ru budou vznikat splaškové odpadní vody, technologické odpadní 
vody a deš�ové vody. 
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Deš�ové vody ze zpevn�ných a nezpevn�ných ploch jsou zasakovány do p�dy. 
Všechny obslužné mechanismy budou v dokonalém technickém stavu, �ímž bude 
minimalizován únik ropných látek. V p�ípad� úniku pohonných hmot na zpevn�nou 
plochu je nutno neprodlen� zamezit jejich dalšímu ší�ení a zabezpe�it jejich sorpci 
do vhodných materiál�. Pokud dojde k neo�ekávaným úkap�m pohonných hmot  
na nezpevn�né plochy bude kontaminovaná zemina neprodlen� skryta a p�edána 
oprávn�né osob� k odstran�ní. 
 
Splaškové odpadní vody v sou�asné dob� oznamovateli nevznikají, protože dosud 
využívá sociální za�ízení spole�nosti Prefa Produkt s.r.o. Po zprovozn�ní sociálních 
za�ízení a kuchy�ky v nových administrativních budovách spole�nosti Envistone 
s.r.o., budou splaškové vody svedeny do splaškové kanalizace v areálu a dále  
na �OV. Kvalita vypoušt�ných vod do kanalizace bude sledována a musí spl�ovat 
limity dané kanaliza�ním �ádem. 
 
Technologické odpadní vody budou p�i provozu recykla�ního st�ediska vznikat 
v minimálním množství. Jejich vznik lze p�edpokládat p�i omezování nadm�rné 
prašnosti p�i úprav� odpad�, zejména drcením a t�íd�ním a také p�i �išt�ní 
komunikací a skráp�ní sypkých materiál� na hromadách. Lze p�edpokládat,                
že v�tšina vody, použité ke skráp�ní, bude vsakována do materiálu. Minimální 
množství technologické vody bude zasakováno do podloží. Vzhledem k charakteru 
zpracovávaného materiálu (inertní stavební su�) lze p�edpokládat, že technologická 
voda neovlivní kvalitu podzemních a povrchových vod. Do recykla�ního za�ízení 
nesmí být p�ijímán zne�išt�ný odpad, který bude mít nebezpe�né vlastnosti nebo  
u n�ho bude p�i normálních podmínkách docházet k fyzikálním, chemickým  
�i biologickým zm�nám. V p�ípad� výskytu takového odpadu bude tento neprodlen� 
vrácen p�vodci nebo bude vyt�íd�n a uložen na vhodné zabezpe�ené shromaždišt� 
a dále p�edán oprávn�né osob� k dalšímu využití �i zneškodn�ní. 
 
Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na ploše recykla�ní linky jsou 
pohán�ny naftou. Pohonné hmoty jsou dopl�ovány prost�ednictvím mobilní cisterny, 
zajiš�ované dodavatelsky na základ� smlouvy. Toto dopl�ování PHM musí probíhat 
vždy na zpevn�ných plochách. P�i manipulaci s pohonnými hmotami by nem�lo 
dojít k ohrožení podzemních a povrchových vod a p�dy. 
 
P�i provozu zám�ru bude nakládáno i s p�ípravky a látkami, které lze ozna�it jako 
závadné vodám. Nakládání s  látkami a odpady ohrožujícími jakost nebo zdravotní 
nezávadnost vod musí respektovat ochranu jakosti povrchových a podzemních vod 
v souladu se zákonem �. 254/2001 Sb. o vodách, v platném zn�ní. Zám�r  
je stavebn� �ešen tak, aby nemohlo jeho provozem dojít ke zne�išt�ní podzemních 
ani povrchových vod. Látky závadné vodám budou �ádn� zabezpe�eny.  
Obecn� lze za hlavní rizika zhoršení jakosti podzemní i povrchové vody p�i 
budoucím provozu zám�ru považovat p�ípadné havárie �i jiné nestandardní stavy - 
viz kapitola D. III. 
 
Nakládání s veškerými vodami vznikajícími v areálu bude provád�no v souladu 
s platnou legislativou. Všechny prostory, kde se bude nakládat s látkami 
nebezpe�nými vodám, budou dostate�n� zabezpe�eny proti úniku nebezpe�ných 
látek a budou vybaveny dostate�ným množstvím sana�ních havarijních prost�edk�. 
Veškerá za�ízení, v nichž se budou používat, zachycovat, shromaž�ovat, 
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zpracovávat �i dopravovat závadné látky budou v takovém technickém stavu               
a provozovány tak, aby bylo zabrán�no úniku t�chto látek do p�dy, podzemních        
a povrchových vod nebo nežádoucímu smíšení s odpadními nebo srážkovými 
vodami. Používané instalace a technologická za�ízení se budou pravideln� 
kontrolovat v rozsahu dle požadavk� dodavatele a platné legislativy. 
Dle obr. �. 10 (zdroj: Výzkumný ústav vodohospodá�ský) je zám�r umíst�n 
v zátopovém území. Rozsah záplavového území stanoví vodoprávní orgán 
(Magistrát m�sta Hradec Králové).  
Pro stavby ohrožené povodn�mi, které se nacházejí v záplavovém území nebo 
mohou zhoršit pr�b�h povodn�, zpracovávají povod�ové plány pro svou pot�ebu            
a pro sou�innost s povod�ovým orgánem obce jejich vlastníci. V pochybnostech     
o rozsahu této povinnosti nebo o tom, které stavby mohou zhoršit pr�b�h povodn�, 
rozhodne k návrhu jejich vlastník� vodoprávní ú�ad. 
 
Z hlediska vliv� na odtokové pom�ry a zm�nu hydrologických charakteristik               
je realizace zám�ru nep�íliš významná. 
 
P�i dodržování výše uvedených technických opat�ení lze p�edpokládat,                    
že provozem zám�ru nedojde k negativnímu ovlivn�ní povrchových                         
a podzemních vod v zájmové lokalit�.   
 
 
D. I. 5. Vlivy na p�du 
Zám�r je umíst�n v areálu spole�nosti Prefa Produkt s.r.o. v P�edm��icích nad 
Labem. Oznamovatel provozuje recykla�ní st�edisko na �ásti pozemku p. �. 314/1, 
1048, 1051, 256/3 na základ� nájemní smlouvy. Rozší�ení kapacity si nevyžádá 
zábor další p�dy mimo areál Prefy. V sou�asné dob� probíhají jednání o p�evodu 
dot�ených pozemk� do vlastnictví spole�nosti Envistone s.r.o. 
Dot�ené pozemky mají charakter „ostatní plochy“.  
Realizace si nevyžádá zábor p�dy ZPF nebo PUPFL. Areál se z hlediska funk�ního 
nachází na území pr�myslové výroby, zám�r je v souladu s ÚPSÚ P�edm��ice nad 
Labem.  
 
Vzhledem ke stávajícímu využití pozemk� taktéž jako recykla�ní plochy pro úpravu 
stavebního odpad, lze p�edpokládat, že nejsou kontaminovány zne�iš�ujícími 
látkami. V d�sledku provozu drtící linky a pohybu obslužných mechanism� po 
zpevn�ných i nezpevn�ných plochách existuje možnost úniku nafty do okolní p�dy. 
Riziko bude eliminováno instalací záchytných van pod všechny obslužné 
mechanismy, které zabrání úniku zne�iš�ujících látek do okolí. Veškerá manipulace 
s pohonnými hmotami a provozními kapalinami, v�etn� jejich stá�ení, bude 
provád�na na zpevn�ných plochách (podrobn�ji viz p�edchozí kapitola).  
 
P�i dodržování technického �ešení stavby v souladu s platnými právními p�edpisy           
a respektování opat�ení, danými tímto oznámením, se nep�edpokládá významné 
negativní ovlivn�ní p�dy.         
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D. I. 6. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
Rozší�ení kapacity recykla�ního st�ediska bude realizováno ve stávajícím areálu, 
kde je již stavební odpad zpracováván. Realizace zám�ru si nevyžádá zábor plochy 
mimo areál. Pozemek ur�ený k rozší�ení (situace viz p�íloha �. 2)  je z biologického 
hlediska nevýznamný, nebo� jeho vegetace je zde pouze sporadická. Vyskytují  
se zde rostliny p�evážn� ruderálních a expanzivních druh�, p�izp�sobené �astému 
narušování vegetace a p�dního povrchu. 
Na dot�eném území se nevyskytují žádné zvlášt� chrán�né druhy živo�ich�. V okolí 
lokality lze pozorovat b�žné druhy živo�ich� typické pro kulturní krajinu. 
V porostech náletových d�evin se vyskytují synantropní druhy hlodavc�, pták�                
a hmyz.  
Výstavba a provoz recykla�ního st�ediska bude ovliv�ovat blízké okolí hlukem                 
a zvýšenou prašností. K omezení t�chto negativních vliv� zám�ru budou p�ijata 
opat�ení (viz kapitola D. IV).  
Na ploše recykla�ního st�ediska se nenachází žádné prvky územního systému 
ekologické stability (ÚSES), ani významné krajinné prvky (VKP). V blízkém okolí 
severní, severozápadní až západní hranice areálu jsou vymezeny navržené lokální 
biokoridory (s ozna�ením 6a a  6b), které severozápadn� navazují na funk�ní 
lokální biokoridor (Labský náhon s ozna�ením 6). (Podrobn�jší charakteristika LBK 
v dot�ené lokalit� je uvedena v kapitole C.1.1.). 
P�i výstavb� i provozu recykla�ního st�ediska je t�eba zamezit poškození cenn�jších 
lokalit v blízkosti zám�ru (biokoridory, porosty aj.). Výstavba i provoz zám�ru budou 
probíhat pouze na vymezeném míst� v pr�myslovém areálu. Na jiných místech  
se nesmí umís�ovat ani do�asné deponie, výstavby zázemí, parkovat stroje  
a vozidla apod.    
B�hem p�ípravných prací a provozu zám�ru je t�eba postupovat tak, aby  
se neohrozila ani neoslabila ekologicko-stabiliza�ní funkce biokoridor� - tzn. 
nap�íklad, aby nedošlo k poškození porost� a zne�išt�ní p�dy a vody, nesmí být 
negativn� ovlivn�na stabilita p�dy, je t�eba zabránit odnosu a splachu p�dy  
a používaných materiál�, odpad� a látek škodlivých vodám. 
 
Realizací stavby recykla�ního st�ediska nedojde k ohrožení jedinc�, ani ztrát� 
stanoviš� zvlášt� chrán�ných druh� rostlin a živo�ich�. Posuzovaný zám�r 
nebude mít významný negativní dopad na biologicky významné hodnoty 
v území. 
 
 
D. I. 7. Vlivy na krajinu 
Krajinný ráz je definován v § 12 zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody              
a krajiny, v platném zn�ní, je dán p�írodní, kulturní a historickou charakteristikou 
ur�itého místa nebo oblasti, resp. vnímatelnými znaky a hodnotami t�chto 
charakteristik.  
Zásahy do krajinného rázu (zejména umis�ování a povolování staveb) mohou být 
provád�ny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvk�, zvlášt� 
chrán�ných území, kulturních dominant krajiny, harmonického m��ítka krajiny           
a vztah� v krajin�. 
 
Stávající provozovna spole�nosti Envistone spol. s r.o. se nachází v areálu 
spole�nosti Prefa Produkt s.r.o. v pr�myslové zón� v P�edm��icích nad Labem. 
P�edm�tem oznámení je navýšení stávající kapacity recykla�ního st�ediska. 
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Rozší�ení bude realizováno v rámci areálu a nevyžádá si zábor ploch mimo dot�ený 
areál. V rámci navýšení kapacity bude vybudována nová administrativní budova na 
míst� dnešních mobilních bun�k. Objekt bude nízkopodlažní a nebude ovliv�ovat 
krajinný ráz.     
Vzhledem k umíst�ní zám�ru do stávajícího zastav�ného areálu a charakteru 
plánovaných stavebních �inností lze p�edpokládat minimální vliv na krajinný ráz.  
 
Zám�rem nedojde k ovlivn�ní významných krajinných prvk�, kulturních 
dominant krajiny, nebudou dot�ena zvlášt� chrán�ná území vymezená 
zákonem �. 114/1992 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
 
 
D. I. 8.  Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Stávající recykla�ní st�edisko spole�nosti Envistone spol. s r.o. je provozováno             
na pronajatých pozemcích v areálu spole�nosti Prefa Produkt s.r.o. v P�edm��icích 
nad Labem. Majitelem pozemk� je ing. Mojmír Malý. V nejbližší dob� budou 
dot�ené pozemky p�evedeny do vlastnictví spole�nosti Envistone spol. s r.o. Jedná 
se o pozemky p.�. 314/1, 1048, 1051 a 256/3. 
V rámci realizace budou nahrazeny stávající mobilní bu�ky novou administrativní 
budovou pro obsluhu váhy a mistra výroby. Administrativní budova tvo�ící zázemí 
zam�stnanc� a vedení spole�nosti, s kancelá�emi, sociálním za�ízením  
a kuchy�kou bude vystav�na na míst� dnešní nepoužívané provozní budovy  
na st.p.�. 568.  
Obec P�edm��ice nad Labem je území s archeologickými nálezy.  
Vzhledem k provád�ní výkopových prací p�i stavb� administrativní budovy                     
je vhodné realizovat spolupráci mezi investorem a institucemi zajiš�ujícími výkon 
archeologické památkové pé�e co nejd�íve. Informace o charakteru zájmového 
prostoru je možné adekvátním zp�sobem zohlednit již ve fázi p�ípravy projektu              
a tím minimalizovat �i zcela eliminovat dodate�né náklady spojené se zm�nou 
projektu oproti p�ípadu �ešení problematiky záchranného archeologického výzkumu 
(resp. zp�sobu zachování kulturn� historických hodnot stavbou dot�eného 
prostoru). V územním rozhodnutí nebo stavebním povolení pak bude realizace 
stavby podmín�na tím, že stavebník oznámí sv�j zám�r Archeologickému ústavu          
a umožní jemu nebo jiné oprávn�né organizaci provést na dot�eném území 
záchranný archeologický výzkum.  
 
Jiné vlivy na kulturní památky, zájmy památkové pé�e, kulturní tradice,  
hodnoty a jiné lidské výtvory se nep�edpokládají. 
 
 
 
D. II. Komplexní charakteristika vliv� zám�ru na životní prost�edí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnost p�eshrani�ních 
vliv� 
Zám�r byl posouzen komplexn� z hlediska všech vliv� na životní prost�edí a zdraví 
obyvatel. Z pohledu územního plánování bude zám�r umíst�n na funk�ní ploše 
„území pr�myslové výroby“, �ímž je v souladu s ÚPSÚ P�edm��ice nad Labem.  
Posouzení vlivu na životní prost�edí a zdraví obyvatel je uvedeno v kapitole D.I. 
Z výsledk� je patrné, že nejv�tší vliv bude mít zám�r p�edevším na zvýšení 
hlukového zatížení okolí a kvality ovzduší.  
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Rozsah vliv� provozu zám�ru na ovzduší a hlukovou zát�ž v zájmovém území              
je patrný ze znázorn�ní sítí p�edpokládaných imisních koncentrací vybraných 
škodlivin uvedených v p�íloze rozptylové studie a z grafického znázorn�ní izofon 
v hlukové studii. Soubor technických opat�ení k omezení nadm�rného hlukového            
a imisního zatížení okolí je uveden v kapitole D. IV. a v hlukové a rozptylové studii.   
 
Z hlediska minimalizace vlivu provozu recykla�ního st�ediska na povrchové  
a podzemní vody byly stanoveny podmínky provozu a opat�ení. Zpracování odpad� 
t�íd�ním a drcením bude vždy probíhat na zpevn�ných plochách. Sm�si 
upravených odpad� budou ukládány na nezpevn�ných plochách. Nebezpe�né 
odpady budou shromaž�ovány vždy v zabezpe�ených kontejnerech. Nadm�rná 
prašnost bude omezována skráp�ním. Vzhledem k charakteru zpracovávaných 
odpad� lze konstatovat, že voda ze skráp�ní neovlivní kvalitu povrchových  
a podzemních vod. Obslužné mechanismy a všechny dopravní prost�edky budou 
zabezpe�eny tak, aby nedošlo k úniku pohonných hmot mimo nádrže mechanism�. 
V p�ípad� úniku závadných látek budou v provozovn� k dispozici sorp�ní materiály. 
Veškerá manipulace s pitnými i odpadními vodami bude provád�na v souladu  
se zákonem �. 254/2001 Sb. o vodách, v platném zn�ní. 
 
Zám�r je umíst�n na území s pravd�podobnými archeologickými nálezy. V rámci 
výkopových prací p�i výstavb� administrativní budovy bude nutno konzultovat 
pracovní postup s orgány státní správy v oblasti archeologické a památkové pé�e. 
Nep�edpokládá se významn�jší negativní vliv zám�ru na faunu a flóru, zm�ny 
v biologické rozmanitosti a ve struktu�e a funkci ekosystém�. V blízkosti 
recykla�ního st�ediska jsou navrženy lokální biokoridory, které navazují na funk�ní 
lokální biokoridor Labský náhon. P�i dodržování navržených opat�ení nebudou 
realizací zám�ru tyto cenné lokality ohroženy.  Zvlášt� chrán�ná území, území 
p�írodních park�, významné krajinné prvky a kulturní dominanty  
se v míst� zám�ru ani v bližším okolí nevyskytují.  
 
Ostatní složky životního prost�edí a územní, kulturní a ekonomické aspekty budou 
ovlivn�ny ve velmi malé mí�e. Veškeré vlivy na životní prost�edí a zdraví obyvatel 
jsou komentovány v kapitole D.I. P�i dodržování technických a bezpe�nostních 
opat�ení, uvedených v kapitole D. IV, by m�lo být ovlivn�ní uvedených složek 
minimalizováno. 
 
Vliv zám�ru vzhledem k zasaženému území a populaci byl zpracovatelem 
oznámení vyhodnocen jako st�edn� významný, lokálního charakteru. 
 
Navrhovaný zám�r nebude mít žádné nep�íznivé vlivy p�esahující státní hranice 
 
 
D. III. Charakteristika environmentálních rizik p�i možných 

haváriích a nestandardních stavech 
V b�žném provozu recykla�ního st�ediska není p�edpokládán vznik havárií, 
vyplývající z používání látek nebo technologií. Možnost vzniku havárie, která by 
m�la negativní vliv na okolní ovzduší, vodu, p�du a zdraví obyvatel lze 
minimalizovat vhodnými technickými opat�eními.  
 
P�i havárii vzniklé p�i provozu za�ízení mohou být ohroženy: 
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• podzemní nebo povrchová voda únikem ropných látek 
• p�da - kontaminace p�i manipulaci s odpady 

 
Riziko zne�išt�ní vod a p�dy: 
- únik pohonných hmot na zpevn�né i nezpevn�né plochy - drtící a t�ídící linky                        
i obslužné mechanismy jsou pohán�ny naftou. V p�ípad� poruchy obslužných 
mechanism� nebo drtící linky m�že nastat samovolný únik pohonných hmot               
na zpevn�né i nezpevn�né plochy. V p�ípad� úniku pohonných hmot na zpevn�nou 
plochu bude neprodlen� zastaven zdroj úniku, bude zabrán�no jejich dalšímu ší�ení 
a hmoty budou odstran�ny sorp�ními materiály. P�i úniku pohonných hmot  
na nezpevn�nou plochu je nutno zne�išt�nou zeminu odebrat a odborn� odstranit. 
P�i zjišt�ní závady nebo poruchy je nutno mechanismy ihned odstavit a zajistit 
servis.  
Pohonné hmoty jsou zajiš�ovány dodavatelsky smluvní spole�ností. Stá�ení 
pohonných hmot smí být provád�no pouze na zpevn�ných plochách, za ú�asti 
pov��ené osoby, obeznámené s provozním �ádem. V dob� �erpání pohonných 
hmot se tato osoba nesmí od mobilního kontejneru vzdálit.  
 
- zpracování nevhodných odpad� �i materiál� - p�i p�íjmu odpad�                             
do recykla�ního st�ediska  je nutno d�sledn� kontrolovat kvalitu p�ijímaných odpad� 
a zabránit zpracování nebezpe�ných �i nevhodných odpad�, které by mohly 
zne�istit drtící linku i vzniklý recyklát. Materiály nevhodné k recyklaci (mající 
nebezpe�né vlastnosti, �i u nich dochází za normálních podmínek k fyzikálním, 
chemickým a biologickým zm�nám) nebudou do recykla�ního st�ediska p�ijímány, 
v p�ípad� p�ijetí budou ihned vyt�íd�ny a ukládány na vhodná zabezpe�ená místa 
odkud budou p�edány oprávn�né osob� k odstran�ní (resp. shromaž�ovány 
odd�len� ve speciálních uzav�ených nepropustných nádobách ur�ených k tomuto 
ú�elu a zabezpe�ených tak, aby nemohlo dojít k úniku škodlivin z t�chto odpad�           
do okolního prost�edí).  
 
Riziko požáru: 
Z hlediska požární bezpe�nosti je recykla�ní st�edisko navrženo dle platných norem 
�SN 73 0802, �SN 73 0804 a norem navazujících. Zdrojem požární vody je Labský 
náhon a Labe.  
 
Havarijní stavy, postupy a kompetence osob v p�ípad� havárie jsou popsány 
v provozním �ádu.  
 
 
 
D. IV. Charakteristika opat�ení k prevenci, vylou�ení, snížení, 
pop�ípad� kompenzaci nep�íznivých vliv� na životní prost�edí 
Z b�žného provozu recykla�ního st�ediska, p�i dodržování legislativních p�edpis�                        
a navržených opat�ení, nevyplývají pro pracovníky, obyvatele a životní prost�edí 
v okolí areálu žádná významná rizika. Níže jsou uvedena doporu�ená opat�ení pro 
fázi rozši�ování recykla�ního st�ediska i jeho provozu. 
 
Protipožární opat�ení: 
� st�edisko musí být vybaveno zdrojem požární vody, 
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� provoz recykla�ního st�ediska se musí �ídit požární sm�rnicí, 
� administrativní budova musí být navržena dle platných požárních norem a musí 

být vybavena dostate�ným množstvím p�enosných hasících p�ístroj�, 
� p�ístupové cesty musí umož�ovat p�íjezd požárních vozidel. 
 
Opat�ení pro ochranu vod: 
� veškeré odpadní vody, vypoušt�né do m�stského kanaliza�ního �ádu musí 

spl�ovat limity jakosti vypoušt�ných odpadních vod, stanovené kanaliza�ním 
�ádem, 

� zamezit úkap�m a únik�m pohonných hmot z provozu stavebních mechanism�                       
a dopravních prost�edk� p�ísnou kontrolou jejich technického stavu, 

� stá�ení pohonných hmot z mobilního kontejneru dodavatelské firmy bude 
provád�no pouze na zpevn�ných plochách pov��enou osobou, 

� udržovat v dokonalém stavu veškerá za�ízení, v nichž se budou používat, 
zachycovat, shromaž�ovat, zpracovávat �i dopravovat závadné látky a tyto 
za�ízení provozovat tak, aby bylo zabrán�no úniku t�chto látek do p�dy, 
podzemních a povrchových vod, 

� p�i nakládání s vodami dodržovat zákon �. 254/2001 Sb. o vodách, v platném 
zn�ní a jeho provád�cí p�edpisy, 

� v p�ípad�, že vodoprávní ú�ad rozhodne, že dot�ený areál spadá do zátopové 
oblasti, bude investor povinen zpracovat Povod�ový plán, 

� nakládat s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, b�hem 
p�ípravy i provozu zám�ru, v souladu se zákonem �. 254/2001 Sb., o vodách, 
v platném zn�ní, 

� provád�t pravidelné vzorkování odpadních vod dle rozsahu a �etnosti analýz, 
daných p�íslušným vodohospodá�ským orgánem. 

 
Opat�ení pro ochranu p�d: 
� kontroly a tankování dopravních prost�edk� provád�t pouze na zpevn�ných 

plochách a komunikacích, ve fázi výstavby provád�t pravidelné kontroly 
stavebních a obslužných mechanism� tak, aby se zabránilo úkap�m pohonných 
hmot a provozních kapalin na nezpevn�né plochy, 

� p�i úniku pohonných hmot na nezpevn�nou plochu neprodlen� únik zastavit, 
unikající kapalinu zachytit a zneškodnit, kontaminovanou zeminu sejmout                 
a odvézt k likvidaci, 

� z�ídit tzv. havarijní bod (souprava obsahující sorp�ní prost�edky (VAPEX, 
d�ev�né piliny, písek atd.) k likvidaci úkap� a únik� látek. 

 
Opat�ení pro ochranu ovzduší: 
� p�i výkopových a stavebních pracích minimalizovat sekundární prašnost 

kropením a pravidelným �išt�ním komunikací, p�i velmi nep�íznivých 
pov�trnostních podmínkách zastavit stavební �innost, 

� p�i úprav� odpad� t�íd�ním a drcením minimalizovat prašnost kropením, zamezit 
úlet�m drobných prachových �ástí z deponií stavební suti a recyklát�,   

� pravideln� provád�t �išt�ní p�íjezdových komunikací, 
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� dodržovat povinnosti provozovatele zdroje zne�išt�ní ovzduší, dané zákonem  
�. 86/2002 Sb., o ovzduší, v platném zn�ní. 

 
Opat�ení pro ochranu p�ed hlukem: 
� omezit stavební práce na nejmenší možnou dobu a minimalizovat narušení 

pohody okolních obyvatel, zejména v dob� pracovního klidu a v no�ních 
hodinách, 

� p�i výstavb� používat stavební mechanismy a za�ízení v dobrém technickém 
stavu, 

� instalovat protihlukovou st�nu k odhlu�n�ní t�ídi�ky, drti�e a kolových naklada��, 
� provést úpravu p�íjezdové komunikace k areálu a nahradit sou�asnou dlažbu 

živi�ným povrchem, 
� striktn� dodržovat skladbu obslužných mechanism� a po�et vozidel zajiš�ujících 

dopravní obslužnost recykla�ního st�ediska. 
 
Opat�ení ochrany p�írody: 
� b�hem výstavby plnit povinnosti ochrany strom�, porost� a ploch pro vegetaci 

dle platné normy �SN DIN 839061, 
� zabránit uchycení a ší�ení nep�vodních expanzivních druh� na plochách 

zám�ru,  
� v pr�b�hu výstavby i provozu recykla�ního st�ediska je zapot�ebí zabránit 

poškození cenn�jších lokalit v blízkosti st�ediska, 
� výstavba i provoz zám�ru budou probíhat pouze na vymezeném míst� 

v pr�myslovém areálu. Na jiných místech se nesmí umis�ovat ani do�asné 
deponie výstavby zázemí, parkovat stroje a vozidla apod., 

 
Odpady: 
� v pr�b�hu výstavby zám�ru shromaž�ovat odpady na ur�eném 

shromaž�ovacím míst�, dostate�n� zabezpe�eném a následn� p�edávat 
oprávn�né firm� k dalšímu využití �i odstran�ní, 

� do recykla�ního st�ediska p�ijímat pouze odpady, jejichž zpracování je povoleno 
v Souhlasu k provozu za�ízení od Krajského ú�adu Královéhradeckého kraje, 
zpracovávat odpady pouze kategorie „O“, bez nebezpe�ných vlastností,              
u nichž za normálních podmínek nedochází k chemickým, fyzikálním                          
�i biologickým zm�nám, 

� zamezit p�ijetí nevhodných a nežádoucích odpad� k recyklaci, p�i p�ejímce                
je nutno takové odpady vrátit p�vodci, 

� vyžadovat ke každému p�ijímanému odpadu základní popis odpadu dle p�ílohy           
�. 1, bod 2 vyhlášky �. 294/2005 Sb., p�ípadn� výsledky laboratorních analýz, 
zda odpad nemá nebezpe�nou vlastnost, pokud nebude p�ejímka odpad� 
platným provozním �ádem stanovena jinak, 

� d�sledn� t�ídit p�ijaté odpady od nežádoucích složek - sklo, plasty, kovy, d�evo, 
odpady se zne�išt�nými p�ím�si a tyto odd�len� shromaž�ovat a dále p�edávat 
oprávn�ným osobám k dalšímu využití �i odstran�ní, 

� vést pr�b�žnou evidenci o odpadech a zp�sobu nakládání s nimi, ohlašovat 
odpady a zasílat další údaje p�íslušnému správnímu ú�adu, 
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� p�i výstavb� i provozu areálu shromaž�ovat odpady ve sb�rných nádobách, 
ozna�ených dle platných právních p�edpis� a smluvn� zajistit jejich odvoz              
a další nakládání oprávn�nou osobou, 

� obecn� plnit povinnosti p�vodc� odpad� dle zákona �. 185/2001 Sb.                     
o odpadech, v platném zn�ní. 

 
Ostatní opat�ení a povinnosti provozovatele: 
� provozovat za�ízení v souladu se zákonem �. 258/2000 Sb., o ochran� 

ve�ejného zdraví a s ním souvisejících p�edpis�, v platném zn�ní, 
� provád�t pravidelnou kontrolu a údržbu technologických za�ízení a stroj� 

v rozsahu dle požadavk� dodavatele a platné legislativy, 
� dodržovat platný provozní �ád a požární sm�rnici, ve kterých budou �ešeny 

všechny nestandardní stavy, 
� odpov�dnými pracovníky bude zajišt�na pravidelná kontrola a plynulý provoz 

areálu, bude provád�no pravidelné školení zam�stnanc�, 
� p�i výstavb� (zejména p�i výkopových pracích) konzultovat pracovní postup 

s orgány státní správy v oblasti archeologické a památkové pé�e, 
� o archeologickém nálezu, který nebyl u�in�n p�i provád�ní archeologických 

výzkum�, musí být u�in�no oznámení Archeologickému ústavu nebo 
nejbližšímu muzeu bu� p�ímo nebo prost�ednictvím obce, v jejímž územním 
obvodu k archeologickému nálezu došlo; oznámení o archeologickém nálezu je 
povinen u�init nálezce nebo osoba odpov�dná za provád�ní prací, p�i nichž 
k nálezu došlo, a to nejpozd�ji do druhého dne po archeologickém nálezu nebo 
potom, kdy se o archeologickém nálezu dov�d�l (dle § 23 odst. 2 zákona �. 
20/1987 Sb.), 

� všechny práce, �innosti a úpravy, spojené s výstavbou a provozem areálu, 
realizovat dle podmínek a požadavk� rozhodnutí dot�ených orgán�. 

 
 
D. V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 

podklad� p�i hodnocení vliv� 
Všechny mapové podklady a ostatní p�ílohy jsou p�iloženy v záv�ru oznámení.  
P�i zpracování oznámení byly použity následující prognostické výpo�ty, výchozí 
teze a literatura. 
 
Modelové prognostické výpo�ty 
 

- Rozptylová studie - výpo�tový modelový software dle metodiky SYMOS´97 – 
Systém modelování stacionárních zdroj�, verze 2003. 

- Hluková studie – výpo�tový software pro vyhodnocování vliv� hluku Hluk +, 
Verze 7.12 Profi. 

- Vyhodnocení terénního pr�zkumu a osobních jednání. 
 
Výchozí teze, prameny, literatura: 

ENVISTONE, spol. s r.o.: Provozní �ád - Recykla�ní st�edisko odpad� a úpravna 
kameniva pro stavební ú�ely, P�edm��ice nad Labem. P�edm��ice nad Labem 
2003. 
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Píša, R: Oznámení zám�ru podle z.�. 100/2001 Sb.- Za�ízení na recyklaci 
stavebních a jiných odpad� a úpravu kameniva pro stavební ú�ely. EMPLA spol. 
s r.o. Hradec Králové 2003. 

Falta, B; Toman, F.: ÚPSÚ P�edm��ice nad Labem - Lochenice návrh. URBAPLAN 
spol. s r.o. Hradec Králové 2001. 

Culek M. (ed.) a kol.: Biogeografické �len�ní �R. ENIGMA, MŽP �R, Praha, 1995   
+ mapa 1:500.000. 

Demek J. a kol.: Zem�pisný lexikon �SR - Hory a nížiny, nakladatelství �SAV - 
Academia, I. vydání, Praha, 1987. 

Mackov�in, P., Sedlá�ek, M.: Chrán�ná území �R – Královehradecko. Agentura 
ochrany a p�írody �R a EkoCentrum Brno, Praha 2002 

Míchal, I.: Ekologická stabilita. Veronica, ekologické st�edisko �SOP, Ministerstvo 
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ENVISTONE spol. s r.o. 

 
 
 
D. VI. Charakteristika nedostatk� ve znalostech a neur�itostí, které 
se vyskytly p�i specifikaci vliv� 
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny                  
na základ� sou�asného stupn� poznání a nejsou a ani nemohou být absolutn� 
p�esnou prognózou, nýbrž jen shrnutím p�edpoklad� a domn�nek. Z tohoto d�vodu 
je proto nutné je i tak posuzovat. 
Není známa sou�asná imisní situace lokality a nebyl proveden podrobný botanický 
a zoologický pr�zkum zájmové lokality.  
Tyto skute�nosti by nem�ly zásadn� ovlivnit �ešení zám�ru ve vztahu k životnímu 
prost�edí a zdraví obyvatelstva. 
 
Podklady p�edložené oznamovatelem (Provozní �ád -  recykla�ní st�edisko odpad� 
a úpravna kameniva pro stavební ú�ely P�edm��ice nad Labem. Oznámení dle 
zákona �. 100/01 Sb. - Recykla�ní st�edisko Envistone, spol. s r.o. (rok 2003), 
hluková a rozptylová studie) a vlastní prohlídka území lze hodnotit jako dostate�né 
pro zpracování oznámení dle zákona �. 100/2001 Sb., ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT �EŠENÍ ZÁM�RU 
V oznámení je hodnocen stávající stav (nulová varianta) a varianta �ešení zám�ru 
p�edložená oznamovatelem (aktivní varianta). 
 
Nulová varianta (tj. �ešení bez �innosti) znamená zachování stávajícího stavu bez 
pot�ebného navýšení kapacity zpracovávání stavebních odpad�. 
Zárove� vzhledem k tlaku na využívání odpad� p�ed jejich odstra�ováním  
(tj. poptávce po zpracování stavební suti a využití vzniklých recyklát�) lze o�ekávat 
vznik st�ediska na zpracování stavebních odpad� v jiné lokalit� u Hradce Králové. 
Nelze vylou�it, že by byla využita nezastav�ná plocha (tzv. „zelená louka“). 
Nevýhodou této varianty by pak mohl být zábor plochy p�írod� bližší než je stávající 
antropogenní posuzovaná lokalita, kde je již tato �innost provozována.       
 
Aktivní varianta p�edstavuje realizaci zám�ru. Rozší�ení recykla�ního st�ediska 
Envistone spol. s r.o. v P�edm��icích nad Labem je z hlediska umíst�ní  
i technického �ešení p�edkládáno pouze v jediné variant�. P�i plánování zám�ru 
bylo jako jediné reálné �ešení nalezeno rozší�ení v míst� stávajícího provozu. 
Navrhovaná varianta z hlediska lokalizace zám�ru vyhovuje všem požadavk�m 
investora a je v souladu s platným územním plánem obce. 
Realizací zám�ru dojde ke vzniku nových zdroj� hluku i emisí a zvýší se pot�eba 
nárok� na obslužnou dopravu (tj. dojde k nár�stu intenzity dopravy na obslužných 
komunikacích a v prostoru areálu). S tím souvisí zvýšení hladin akustického tlaku A 
a imisní koncentrace n�kterých škodlivin. Celkov� lze konstatovat, že u všech 
negativních vliv� na složky životního prost�edí není p�ekro�eno lokální m��ítko 
významnosti vliv�. 
 
Zpracovatel oznámení doporu�uje realizovat zám�r v p�edložené variant�. 
 
 
 
 

F. ZÁV�R 
Oznámení na zám�r „Rozší�ení kapacity zpracování stavebních odpad� - 
Envistone“ v rámci k.ú. P�edm��ice nad Labem v Královéhradeckém kraji bylo 
zpracováno podle p�ílohy �. 4 zákona �. 100/2001 Sb. o posuzování vliv�              
na životní prost�edí, v platném zn�ní a podle Metodického pokynu odboru 
posuzování vliv� na životní prost�edí MŽP. 
V oznámení byly komplexn� posouzeny o�ekávané vlivy na složky životního 
prost�edí a zdraví obyvatel vznikající b�hem p�ípravy a provozu zám�ru. 
 
S ohledem na výsledek posouzení vliv� zám�ru na životní prost�edí a zdraví 
obyvatelstva lze posuzovaný zám�r realizovat za podmínek uvedených                 
v kapitole D. IV. tohoto oznámení.  
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G. VŠEOBECN�  SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ  
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

V tomto oznámení zpracovaném dle zákona �. 100/2001 Sb., v platném zn�ní,           
ve kterém je p�edstaven zám�r „Rozší�ení kapacity zpracování stavebních odpad� - 
Envistone“, byly komplexn� posouzeny o�ekávané vlivy, související s jeho 
výstavbou a provozem, na složky životního prost�edí a zdraví obyvatel. 
 
Zám�r bude umíst�n na území Královéhradeckého kraje v obci P�edm��ice nad 
Labem. P�edm�tem oznámení je rozší�ení stávajícího provozu recykla�ního 
st�ediska spole�nosti Envistone spol. s r. o. v areálu spole�nosti Prefa Produkt 
s.r.o., na pozemcích p.�. 314/1, 1048, 1051 a 256/3. Pozemky jsou ve vlastnictví 
Ing. Mojmíra Malého. V dob� zpracování oznámení probíhají jednání mezi 
Envistonem a majitelem pozemk� o jejich p�evodu do vlastnictví oznamovatele. 
Areál je umíst�n na území pr�myslové výroby a poskytuje zázemí mimo spole�nosti 
Envistone a Prefa Produkt s.r.o. (výroba stavebních dílc� a betoná�ského zboží)  
i spole�nosti Napos s.r.o. (recyklace papíru a plast�). Nejbližší obytná zástavba  
je situována západn� od areálu, ve vzdálenosti cca 200 m a je tvo�ena 
nízkopodlažními rodinnými domy. Západn� od zám�ru se nachází železni�ní tra� 
Hradec Králové - Smi�ice, vzdálena od zám�ru cca 50 m, a Labský náhon,  
ve vzdálenosti cca 70 m. Východn� od zám�ru, ve vzdálenosti cca 100 m protéká 
�eka Labe.  
Stávající provozovna spole�nosti Envistone spol. s r.o. sestává z p�íjmu odpad�, 
kde je umíst�na váha, místa samotné úpravy odpad� s t�ídi�kou a drti�em                      
a z deponií odpad� a recyklátu. Zázemí obsluhy je umíst�no v mobilních bu�kách. 
Vedení spole�nosti využívá stávající administrativní budovu firmy Prefa Produkt 
s.r.o., jejíž sou�ástí je i sociální za�ízení. Recykla�ní st�edisko je provozováno               
na základ� souhlasu Krajského ú�ad Královéhradeckého kraje k provozování 
za�ízení k využívání odpad� a na základ� schváleného provozního �ádu. V roce 
2003 byl zám�r posouzen dle zákona �. 100/2001 Sb.  
V rámci rozší�ení st�ediska bude v prvé �ad� navýšena jeho kapacita z 30 000 t 
zpracovaného odpadu na 100 000 t zpracovaného odpadu za rok. Dále budou 
vybudovány dv� nové administrativní budovy, pro obsluhu váhy a mistra výroby  
a pro vedení spole�nosti a ostatní zam�stnance. Objekty budou vytáp�ny 
elekt�inou. Napojení na elektrickou sí� bude �ešeno novými nadzemními rozvody. 
Zám�r je navržen v jedné p�edkládané variant�. 
 
Do za�ízení mohou být p�ijímány pouze ostatní odpady, jejichž zpracování                      
je povoleno v rámci rozhodnutí Krajského ú�adu Královéhradeckého kraje. P�ejímka 
odpad� do za�ízení probíhá v souladu s p�ílohou �. 2 vyhlášky MŽP �. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném zn�ní. V p�ípad� 
p�edpokládaného výskytu nebezpe�ných látek je požadováno doložení kvality 
odpadu provedenými analýzami. Jednotlivé druhy odpad� jsou p�i p�íjmu t�íd�né dle 
kvality (nap�. beton, cihly, sm�sný stavební odpad) a takto jsou i ukládány                   
na deponie. Následn� se tyto odpady zbavují sekundárního zne�išt�ní (d�evo, 
plasty apod) - primární p�edt�íd�ní a dále se upravují drcením, p�ípadn� t�íd�ním. 
Výsledkem tohoto procesu jsou materiály - výrobky. Ty jsou deponovány dle kvality 
a zrnitosti (0 - 32 mm, 32 - 63 mm, 63 - 90 mm, 0 - 90 mm nebo dle p�ání 
zákazníka). Takto upravené materiály jsou p�ipraveny na vrácení do stavební 
výroby jako náhrada p�írodních surovin. P�ípadn� pro další výrobu. Jejich jakost  
je zkoušena ve zkušebn� kamene a kameniva. Na základ� analýz materiálu  



Oznámení „Rozší�ení kapacity zpracování stavebních odpad� - Envistone“ 

EMPLA spol.s r.o. 
73 

je vydán protokol o výsledku zkoušky kameniva a vznikají sm�si kameniva dle �SN 
EN 13242:2004 - Kameniva pro nestmelené sm�si a sm�si stmelené hydraulickými 
pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace. 
Materiály jsou ukládány na zpevn�né i nezpevn�né plochy. P�i úprav� odpad�  
je sypký materiál skráp�n vodou z Labského náhonu. V budoucnu lze p�edpokládat 
využití nového zdroje vody, v podob� nov� vrtané studny v areálu spole�nosti 
Envistone s.r.o. Studna bude využívána jako zdroj pitné i užitkové vody.  
Dopravní obslužnost st�ediska je zajiš�ována obslužnými mechanismy (kolové 
naklada�e, kolové rypadlo s bouracím kladivem, t�ídi�ka, drti�). Odpad a materiál  
je do areálu dopravován po jediné p�íjezdové komunikaci nákladními automobily. 
Provozní doba recykla�ního st�ediska je plánována od 7:00 hod do 18:00 hod 
v pracovní dny a v sobotu od 7:00 do 12:00.  
Po�et zam�stnanc�   10 (stálá obsluha) 
 40 (celkový po�et zam�stnanc� - i sezónní 

pracovníci) 
 
Areál je napojen na ve�ejný vodovod, kanalizaci, elektro a telekomunika�ní sí�. 
Zahájení stavby je plánováno na listopad 2006, dokon�ení na únor 2007.  
 
Voda 
Provozovna má vlastní zdroj vody v podob� nov� vrtané studny. Po zprovozn�ní 
bude studna sloužit jako zdroj pitné i užitkové vody. Areál je rovn�ž napojen                    
na m�stský vodovod, který m�že sloužit jako alternativní zdroj pitné vody. Užitková 
voda m�že být �erpána jako dosud i z Labského náhonu.     
Splaškové vody z administrativní budovy budou odvád�ny do nov� vybudované 
kanalizace a dále do �OV. Deš�ové odpadní vody ze st�echy objektu a zpevn�ných 
i nezpevn�ných ploch a technologické vody ze skráp�ní sypkých odpad�  
a materiál� budou zasakovány do podloží. Vznik technologických vod bude dle 
provozního �ádu minimální. Veškerá voda, použitá ke skráp�ní bude zasakována  
do odpadu.  
Ochrana podzemních a povrchových vod bude dosahována p�ísnou kontrolou 
manipulace s obslužnými mechanismy p�i pohybu na nezpevn�ných plochách. 
Všechny dopravní prost�edky v�etn� obslužných mechanism� budou v dobrém 
technickém stavu, jež bude pravideln� kontrolován. V recykla�ním st�edisku budou 
zpracovávány pouze ostatními odpady, které spl�ují podmínky p�ijetí. Vzhledem 
k charakteru drcených odpad� lze p�edpokládat, že nedojde ke kontaminaci 
povrchových vod. 
Kvalita vypoušt�ných odpadních vod do kanaliza�ního �ádu bude pravideln� 
sledována a bude muset spl�ovat limity jakosti vypoušt�ných odpadních vod 
stanovené vodohospodá�ským orgánem. 
V souvislosti s blízkostí �eky Labe musí investor požádat vodohospodá�ský ú�ad              
o rozhodnutí, zda je dot�ené území v zátopové oblasti. Na základ� rozhodnutí                 
je vlastník pozemku povinen vypracovat Povod�ový plán. 
 
P�i dodržování platné legislativy a respektování navržených opat�ení                             
se nep�edpokládá negativní ovlivn�ní kvality povrchových ani podzemních vod 
v okolí zám�ru. 
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Ovzduší 
Zdrojem emisí bude doprava vyvolaná zám�rem, spalování pohonných hmot             
v obslužných mechanismech a zejména samotná úprava odpad� drcením                     
a t�íd�ním.  
Jako nejzávažn�jší škodlivinou se z hlediska množství emisí a velikosti imisních 
limit� jeví oxidy dusíku, tuhé zne�iš�ující látky a benzen. Pro emise t�chto 
zne�iš�ujících látek byly provedeny výpo�ty rozptylové studie (viz p�íloha �. 4).  
V rozptylové studii byl vyhodnocen nejmén� p�íznivý stav - p�i maximální dopravní 
intenzit� a p�i maximálním chodu  obslužných mechanism�. Z výsledk� rozptylové 
studie je patrné, že imisní limity zne�iš�ujících látek budou pln�ny pouze                       
za p�edpokladu dodržení p�edpokládaného po�tu dopravních prost�edk� a skráp�ní 
odpad� p�i jejich úprav�.  
 
P�i striktním dodržování všech navržených opat�ení pro ochranu ovzduší by nem�lo 
dojít p�i výstavb� ani p�i provozu zám�ru k negativnímu ovlivn�ní kvality ovzduší 
v daném okolí. 
 
Odpady 
Do recykla�ního st�ediska mohou být p�ijímány pouze odpady, které jsou sou�ástí 
souhlasu Krajského ú�adu Královéhradeckého kraje. S odpady bude nakládáno dle 
platného souhlasu, schváleného provozního �ádu a v souladu se zákonem                      
�. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném zn�ní a jeho provád�cích p�edpis�. 
V p�ípad� p�ijetí nevhodného �i nežádoucího odpadu, bude tento ihned vyt�íd�n              
a separovan� shromaž�ován na ur�eném zabezpe�eném míst�. Odpady budou 
dále p�edávány oprávn�né osob� k dalšímu využití �i zneškodn�ní. 
Odpady vznikající provozem budou kategorie ostatní i nebezpe�né. Budou 
odd�len� shromaž�ovány a bude s nimi nakládáno dle platné legislativy. 
 
Hluk 
Pro zjišt�ní výsledné hlukové situace, která nastane zprovozn�ním zám�ru,               
ve vztahu k nejbližšímu chrán�nému venkovnímu prostoru a chrán�nému 
venkovnímu prostoru staveb, byla vypracována hluková studie, která je sou�ástí 
p�ílohy �. 5 oznámení. 
Výpo�et stávající i p�edpokládané hlukové situace byl proveden pro hluk                      
ze stacionárních zdroj�, pro dopravní hluk a pro hluk ze stacionárních zdroj�            
i z dopravy spole�n�. 
Výsledky modelových výpo�t� i samotného m��ení hluku ukazují, že hygienické 
limity dané na�ízením vlády �. 148/2006 Sb., nebudou p�ekra�ovány pouze                      
za p�edpokladu p�ijetí doporu�ených protihlukových opat�ení. Bylo navrženo 
odhlu�n�ní pracovního místa, kde je provád�no t�íd�ní a drcení odpad�, 
protihlukovou st�nou ve tvaru nepravidelného „U“. Dále je doporu�eno upravit 
p�íjezdovou komunikací novým živi�ným povrchem, který nahradí sou�asnou 
dlažbu.  
Lze konstatovat, že navýšení kapacity recykla�ního st�ediska ovlivní hlukové 
zatížení okolí, nicmén� p�ijetím doporu�ených protihlukových opat�ení bude jeho 
vliv minimalizován. 
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P�da 
Dot�ené pozemky recykla�ního za�ízení se nacházejí v katastrálním území 
P�edm��ice nad Labem. Rozší�ení si nevyžádá zábor plochy, pat�ící do ZPF ani                 
do PUPFL.  
Zám�r je v souladu s územním plánem obce P�edm��ice nad Labem. Bude umíst�n 
na funk�ní ploše „území pr�myslové výroby“, spole�nost Envistone spol. s r.o.               
je na uvedených pozemcích v pronájmu. V dob� zpracování oznámení probíhají 
jednání o p�evedení dot�ených pozemk� do vlastnictví oznamovatele. 
Ochrana p�dy bude zabezpe�ena pravidelnými kontrolami technického stavu 
obslužných mechanism� a vybavením recykla�ního st�ediska „havarijním bodem“ 
se sorp�ními materiály, pro p�ípad rychlého zásahu v p�ípad� úniku nebezpe�ných 
látek. 
 
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Zám�r nebude zasahovat na území kulturního významu.  
Zám�r se nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona �. 20/1987 
Sb. Je pravd�podobné, že v rámci zemních prací budou narušeny archeologické 
situace.  
P�i výstavb� zám�ru je nezbytné spolupracovat s orgány ochrany památkové                 
a archeologické pé�e.  
 
Fauna, flóra a ekosystémy 
Posuzovaná lokalita není sou�ástí žádného zvlášt� chrán�ného území dle zákona 
�. 114/1992, o ochran� p�írody a krajiny, v platném zn�ní. V posuzované lokalit� 
není žádný významný krajinný prvek, registrovaný orgánem ochrany p�írody. Zám�r 
nebude mít vliv na evropsky významné lokality uvedené v národním seznamu 
evropsky významných lokalit nebo vyhlášené pta�í oblasti.  
P�i respektování doporu�ených opat�ení p�i výstavb� i provozu za�ízení by nem�lo 
dojít k negativními ovlivn�ní cenných lokalit v okolí.    
Realizace zám�ru nep�inese výrazn�jší zm�ny ve stávajícím zp�sobu užívání 
hodnoceného území. Pozemek ur�ený ke stavb� je z biologického hlediska 
bezcenný, nachází se zde pouze ruderální a expanzivní druhy rostlin. Plánovaný 
zám�r nebude mít výrazný vliv na spole�enstva vyskytující se na dot�ené lokalit�. 
Realizací zám�ru nedojde ani k ohrožení jedinc� �i ztrát� stanoviš� zvlášt� 
chrán�ných druh� rostlin a živo�ich�. 
 
Socioekonomické faktory  
P�edm�tem zám�ru je rozší�ení kapacity stávajícího recykla�ního st�ediska 
v P�edm��icích nad Labem. P�i navýšení kapacity nabídne investor stálé nebo 
sezónní pracovní místo cca 40-ti pracovník�m.  
Zám�r bude mít minimální vliv na socioekonomické faktory.  
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