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O Z N Á M E N Í 

 

záměru kategorie II / bod 7.1 

podle § 6 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění 

 

 

v rozsahu přílohy č. 3 

 

 

RECYKLAČNÍ LINKA NA PET 

SVITAP J.H.J. spol. s r.o., Svitavy 

 

 

 

Záměr patří do kategorie II / 7.1 „Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických 

kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 t/rok“. 

Příslušným úřadem je Ministerstvo ţivotního prostředí ČR. 

 

 

Pro realizaci projektu budou čerpány finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie 

v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

 

 

 

Zpracovatelka oznámení : RNDr. Irena Dvořáková  

    Slezská 549, 537 05 Chrudim 

    tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz 

 

Doklady o autorizaci podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění : 

- osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na ţivotní prostředí vydáno MŢP ČR dne 16.9.1998 pod 

č.j. 7401/905/OPVŢP/98, č. autorizace 37755/ENV/06 

- osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na veřejné zdraví vydáno MZ ČR  

dne 26.1.2005 pod č.j. HEM-300-2.12.04/36202 (č. 3/2005) 

 

 

Datum zpracování :  leden 2009 
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VYSVĚTLENÍ ZKRATEK 

 

BPEJ  Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

č.h.p.  Číslo hydrologického pořadí 

č.j.  Číslo jednací 

ČGÚ  Český geologický úřad 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

ČSN  Česká státní norma 

HDPE  Nízkotlaký, vysokohustotní polyetylén 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

ISO  Druh normy 

k.ú.  Katastrální území 

LDPE  Vysokotlaký, nízkohustotní polyetylén 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MZ  Ministerstvo zdravotnictví 

MZem   Ministerstvo zemědělství  

MŢP   Ministerstvo ţivotního prostředí  

NP  Nadzemní podlaţí 

p.č.  Parcelní číslo 

PE  Polyetylén 

PET  Polyetyléntereftalát 

POH  Plán odpadového hospodářství 

PP, PR Přírodní památka, přírodní rezervace 

RBC, RBK Regionální biocentrum, regionální biokoridor 

tl.  Tloušťka 

TNA  Těţké nákladní automobily 

ZPF  Zemědělský půdní fond 

ZÚ  Zdravotní ústav 

ŢP  Ţivotní prostředí 

 

 

Nejsou uvedeny všeobecně známé a běţně pouţívané zkratky – např. fyzikální 

jednotky nebo ukazatele znečištění ovzduší. 
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SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

Pro vypracování oznámení byly pouţity zejména následující právní předpisy : 

 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

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

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 - REACH 

 

Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na výrobky z hlediska 

emisí hluku  

Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných 

lokalit 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší 

Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování 

ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování 

spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

 

Vyhláška  MŢP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Vyhláška MŢP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů 

Vyhláška MŢP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška MZem č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích 

Vyhláška MZem č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a 

způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků 
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Vyhláška MŢP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné 

emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování mnoţství vypouštěných 

znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěţování zápachem a intenzity 

pachů, podmínky autorizace osob, poţadavky na vedení provozní evidence zdrojů 

znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování 

Vyhláška MPO č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se 

klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických 

přípravků 

Vyhláška MŢP č. 450/2005 Sb., o náleţitostech nakládání se závadnými látkami a 

náleţitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 

zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 

Vyhláška MŢP č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, 

přípustné míry obtěţování zápachem a způsobu jejího zjišťování 

 

 

Všechny předpisy byly pouţity v platném znění k datu zpracování oznámení. 
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ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

 

OZNAMOVATEL  

 SVITAP J.H.J. spol. s r.o.  

 Kijevská 8, 568 02 Svitavy  

 IČ 465 09 755 

Odpovědný zástupce :  Ing. Jan Heřmanský, generální ředitel 

Kontaktní osoba :  Iveta Raplíková 

     tel. : 461 568 334, fax : 461 568 333 

e-mail : raplikova@svitap.cz 

 

 

 

Firma SVITAP J.H.J. spol. s r.o. je výrobcem technických tkanin a technické 

konfekce. V Praze má firma obchodní zastoupení, v Roudnici n. Labem prodejní a výstavní 

areál, provoz je zajišťován ve 3 divizích ve Svitavách. 

 

Obrázek 1 : Orientační umístění záměru 

 

 

 

 

 

 

mailto:pilat@metra.cz
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ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

 

B.I. Základní údaje 

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

           „Recyklační linka na PET – SVITAP J.H.J. spol. s r.o.“ -  kategorie II, bod 7.1  

  

B.I.2. Kapacita záměru 

 Záměrem je instalace recyklační linky na zpracování PET materiálu s následujícími 

kapacitními údaji : 

Maximální výrobní kapacita :  3 140 t/rok 

           z toho :     2 512 – 3 000 t/rok PET upravených odpadů (vloček) 

Výkon linky při optimálním provozu se předpokládá : 

- vstupní materiál PET vločky :  472 kg/h, 2 965 462 kg/rok 

- výstupní materiál PET pásky :  450 kg/h (max. výkon 500 kg/h), 2 824 250 kg/rok   

 

B.I.3. Umístění záměru 

 Kraj Pardubický, obec Svitavy, k.ú. Svitavy - předměstí  

- recyklační linka bude umístěna do stávajícího výrobního objektu společnosti SVITAP 

(Divize I) na parcele p.č. st. 460/9, parcela je ve vlastnictví investora 

 

B.I.4. Charakter záměru a moţnost kumulace vlivů s jinými záměry 

Charakter záměru : 

Záměrem je instalace recyklační linky na PET materiály, která zpracuje dodané  

rozdrcené PET lahve na vázací pásky, a to do stávající haly v areálu firmy SVITAP J.H.J. 

spol. s r.o. v ul. Boţeny Němcové 10 ve Svitavách. Do výrobního objektu bude rovněţ 

umístěno laboratorní zařízení – viskozimetr a pec pro stanovení vstupních parametrů 

upraveného odpadu (PET vloček). 

Součástí projektu není vybudování nových skladových prostor. 

Ve zmiňované výrobní budově je v současné době provozována recyklační 

(regranulační) linka na zpracování termoplastických odpadů ve formě dlouţených a 

nedlouţených fólií, pásků, zbytků tkanin a netkaných textilií, bloků taveniny, příp. i jiných 

tvarů z materiálů LDPE, HDPE, polypropylénu a polystyrénu – tato linka bude přemístěna, 

nebude se v hale a pravděpodobně ani v areálu jiţ nacházet. 
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Moţnost kumulace vlivů : 

Jiné záměry, se kterými by mohlo dojít ke kumulaci vlivů, nejsou podle dostupných 

informací v současné době v lokalitě připravovány. 

 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant s odůvodněním 

výběru 

Potřeba záměru a umístění : 

Záměr je podnikatelskou aktivitou oznamovatele. 

Investiční záměr je plně v souladu s Plánem odpadového hospodářství České 

republiky i Plánem odpadového hospodářství Pardubického kraje tím, ţe po realizaci 

předmětného záměru dojde k naplnění následujících cílů specifikovaných v POH 

Pardubického kraje :  

- zvýšení materiálového vyuţití komunálních odpadů (strategický cíl 3.1.2.4) 

- zajištění sběru, recyklace a vyuţití odpadů spotřebitelských obalů (strategický cíl 

3.1.2.2)  

- zvýšení vyuţívání odpadů s upřednostněním recyklace (strategický cíl 3.1.6.1)  

- omezování odstranění odpadů skládkováním (strategický cíl 3.1.7.1)  

- zvýšení kapacity pro zpracování odpadních plastů (strategický cíl 3.2.1.1)  

 

Firma Svitap J.H.J. spol. s r.o. jiţ provádí recyklaci termoplastických odpadů ve formě 

dlouţených a nedlouţených fólií, pásků, zbytků tkanin atd. z materiálů LDPE, HDPE, 

polypropylénu, polystyrénu.  

 

Varianty : 

Záměr není navrhován ve variantách, pro variantní řešení není důvod. Na příslušných 

místech je provedeno porovnání se stávajícím stavem. 

 

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení 

 Společnost SVITAP J.H.J. spol. s r.o. je výrobcem technických tkanin a technické 

konfekce – svoji výrobní činnost provozuje ve 3 divizích ve Svitavách; Divize I má 

provozovnu v ul. Boţeny Němcové 10. 

 Zaměření divizí : 

Divize I – páskové tkaniny, recyklace 

Divize II – technické tkaniny 

Divize III – technická konfekce 
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Záměr bude realizován v Divizi I, kde se vyrábějí kašírované PE tkaniny šířky 80 - 

200 cm, o hmotnosti 80 - 255 g/m
2
. 

 

Výroba se skládá ze čtyř dílčích kroků : výroba osnovní fólie, výroba útkového pásku, 

výroba reţné tkaniny a povrstvení na kašírovací lince.  

Základními surovinami jsou HDPE LITEN, který tvoří výztuţnou část a LDPE 

BRALEN, který tvoří povrchové fóliové krytí. Jako přísady se pouţívají stabilizační, barevné 

nebo další koncentráty. Tyto výrobky mají prakticky nulovou navlhavost, vyznačují se 

dobrými elektroizolačními a dielektrickými vlastnostmi. Vzhledem ke sloţení je lze běţně 

pouţívat v teplotním rozmezí od -50˚C do +70˚C. Pouţívají se v zemědělství (na fóliovníky, 

agrofólie), stavebnictví (podstřešní fólie), pro výrobu tzv. konfekce – plachet, krytů, 

bazénových plachet atd. či pro technické a atypické fólie (zdravotnictví, izolace, antikorozní). 

 

V Divizi I je instalováno zařízení od firmy Starlinger, na kterém je prováděna 

recyklace termoplastických odpadů různých tvarů z materiálů LDPE, HDPE, polypropylénu, 

polystyrénu. Výsledným produktem jsou polymerní granule jednotné velikosti v poţadované 

čistotě, zbavené vlhkosti s minimální změnou tekutosti. 

 Regranulační linka Starlinger bude přemístěna – nebude se v hale a pravděpodobně 

ani v areálu nacházet. 

 

 Společnost SVITAP J.H.J. spol. s r.o. je garantem kvality, získala certifikát 

textilního zkušebního ústavu ISO 9001:2000. 

 

 POPIS ZÁMĚRU 

  Technologický tok :  

- vstupní surovinou jsou pouţité vyprané a rozdrcené PET lahve podávané do 

krystalizátoru, kde dojde ke krystalizaci a předsušení materiálu 

- následuje extruder, kde je materiál odplyňovacím systémem při vysokém vakuu 

dekontaminován od těkavých látek; případné pevné příměsi a nečistoty se odstraní 

filtrací se zpětným tokem 

- PET se roztaví a tavenina se ve formě pásků vytlačí do vody, kde dojde ke zchlazení 

- pásky procházejí soustavou několikanásobného protahovaní, vzorování a fixací do   

té podoby, aby se vlastnosti materiálu co nejvíce přiblíţily vlastnostem pásek 

vyráběných z prvotního materiálu 

- v konečné fázi se materiál navíjí  
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Konkrétní typ technologické linky byl určen výběrovým řízením. Sloţení linky a 

jednotlivé parametry, které byly zadány účastníkům řízení : 

 

Materiál      80 - 100 % recyklované PET vločky  

Aditiva (změkčovadla + barviva) 0 - 3 %  

Šířka pásky      9 - 32 mm  

Prodlouţení      10 - 15 %  

Mnoţství vytlačovaných pásek   2 - 6  

Tloušťka pásky     0,4 - 1,3 mm  

Maximální výkon     500 kg/h  

Rychlost      100 m/min. x 2 - 6  

El. jištění      1000 kW  

Reálná spotřeba    500 kW/h  

Příkon                                          500 kW 

Spotřeba stlačeného vzduchu 0,5 m
3
  

 

Sloţení linky : 

Sušení a krystalizace  

Odvlhčovací a sušící zařízení sniţuje vlhkost materiálu pod hranici 0,2 %, která je 

optimální pro kvalitu konečného výrobku.  

 

Extruder  

Tento stroj je vybaven kontrolou otáček speciálně navrţenou k pouţití pro extrudery. 

Převody a hřídele jsou vyrobeny z vysokopevnostní oceli tepelně upravené. Extruder je také 

vybaven velkým přítlačným loţiskem a vysoce účinnou převodovkou. Topné těleso komory je 

vyrobeno z litého hliníku a je vybaveno plně automatickou kontrolou teploty.  

 

Síta 

Síto čistí roztavený materiál od nečistot, které by sniţovaly kvalitu konečného 

produktu. Je to vysoce efektivní systém bez  úkapů materiálu.  

 

Pumpa na měření taveného materiálu 

Tato pumpa přesně odměřuje mnoţství taveného materiálu a tím zajišťuje stabilní 

vytlačování materiálu z extruderové formy.  

 

Forma - trysky  

Vyrobena z nástrojařské oceli a navrţena na dlouhou ţivotnost.  
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Chladící válec  

Vysokotlaký válec nabitý statickou elektřinou, na který natéká horká páska a chladne 

na něm. Cirkulace vody ve válci udrţuje naprogramovanou teplotu.   

 

Válce pro předehřívání  

Skládá se ze sedmi válců se zabudovanou kontrolou teploty s digitálním  zobrazením 

měřené teploty. Zařízení je vybaveno krátkými infračervenými topnými trubkami, které 

zajišťují krátkou dobu ohřevu a chlazení.  

 

Válce pro protahování 

Skládá se z válců, proměnnou frekvenční kontrolou rychlosti a centrálně 

kontrolovanou teplotou válců.  

 

Zařízení na tvarování pásky tepelným pnutím  

Vyrobeno z nerezu pro rychlé tvarování pásky.  

 

Protahovací válce  

V pořadí třetí natahování po zahřátí. Skládá se ze tří válců, proměnnou frekvenční 

kontrolou rychlosti a centrálně kontrolovanou teplotou válců.  

 

Chlazení - fixace  

Vyrobeno z nerezu  pro kontrolu krystalizace PET pásky. Zajišťuje dlouţení pásky.  

 

Protahovací válce  

Natahovací válce po tvarování. Skládá se ze tří válců, proměnnou frekvenční 

kontrolou rychlosti a centrálně kontrolovanou teplotou.  

 

Navíječka  

Pro automatické navíjení pásky na papírové jádro. Skládá se z motoru, kontroly 

rychlosti navíjení a měření délky navíjené pásky.  
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Obrázek 2 : Ukázka linky na výrobu vázacích PET pásků (zdroj : www.simagroup.it) 

 

 

 

Na základě výběrového řízení, dle zákona č. 137/2006 Sb., byla vybrána výrobní 

linka společnosti SIMA GROUP (Itálie).  

 

 

VÝROBNÍ OBJEKT PRO UMÍSTĚNÍ LINKY  

Jedná se o stávající jednopodlaţní halu, nesenou typovou ocelokolnu HARD 18,0 x 

54,0 m, opatřenou do výšky 1,2 m podezdívkou o tl. 400 mm, opláštění nad podezdívkou je 

ze sendvičových panelů (minerální vata oboustranně opláštěná plechem). V panelech je 

osazeno sedm oken o rozměrech 4,5 x 5 m v kaţdé podélné stěně. Z celkového půdorysu 

objektu je svislou zděnou konstrukcí s vraty vyčleněn manipulační prostor o ploše 209 m
2
, 

zbývající plocha výrobní haly je 755 m
2
.  

Při východním štítu kolny HARD je třípodlaţní tradičně zděná přístavba pomocných 

provozů, propojená v přízemí s výrobní halou přímo dveřmi nebo dveřmi přes dílnu údrţby. 

Stropy jsou z prefabrikovaných stropních panelů, střecha je rovná.  

V přízemí obsahuje přístavba výše zmíněnou dílnu údrţby, výměníkovou stanici a 

hyg. zázemí provozu, ve II. NP je kancelář, čajová kuchyňka a sociální a hygienické zázemí 

(šatna, WC, umývárna), III. NP je aţ na detaily totoţné.  

Účel a vyuţití místností přístavby se s umístěním nové linky nezmění.  
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V prostoru výrobní haly, v rohu severní obvodové stěny haly a stěny třípodlaţní 

přístavby je instalována technologie firmy STARLINGER pro recyklaci výmětových tkaných 

plastových textilií, jejich odstřiţků, zbytků apod. – tato linka bude z haly přemístěna, tzn., ţe 

ve výrobní hale se bude nacházet POUZE NOVÁ LINKA NA ZPRACOVÁNÍ PET VLOČEK. 

 
SKLADY  

Pro uskladnění surovin a výrobků budou vyuţity stávající skladové haly v areálu, nové 

sklady nebudou vybudovány.  

 

   

 

OBDOBÍ VÝSTAVBY 

Po stavební stránce bude záměr vyţadovat přípravu prostoru pro umístění recyklační 

linky, tzn. velmi drobné stavební úpravy v hale. Konkrétně půjde o instalování nových 

vjezdových vrat a vzhledem k délce výrobní linky bude nutné ve stávající vnitřní nenosné 

štítové zdi mezi původní výrobní halou a manipulačním prostorem vybourat technologický 

prostup 4,2 x 3,0 m.  

Po přípravě prostoru bude následovat vlastní instalace a připojení linky.  

Vzhledem k charakteru stavby nebude při přípravě záměru nasazena těţká 

mechanizace. Zemní práce nebudou prováděny. Doprava je odhadována na max. 10 

dodávek a 5 těţkých nákladních aut za celou dobu realizace. 

Akce bude provedena během cca 6 měsíců, včetně „oţivení“ linky. Počet pracovníků 

provádějících instalaci je odhadován na 15 osob. 

 

POČET PRACOVNÍCH SIL, KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA 

Předpokládá se, ţe nová recyklační linka bude v nepřetrţitém provozu 7 dní v týdnu a 

obsluhovat ji bude celkem 12 pracovníků. 

 

B.I.7. Předpokládané termíny realizace záměru 

Zahájení stavby : první polovina r. 2009 

Dokončení stavby : druhá polovina r. 2009 

 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Pardubický kraj 

 Obec Svitavy 
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B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které 

budou tato rozhodnutí vydávat 

Na výrobní halu na stavební parcele p.č. 460/9 v k.ú. Svitavy - předměstí bylo vydáno 

dne 21.12.2005 KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ  č.j.: OV/59164-05/8285-05/mal, které nabylo 

právní moci dne 12.1.2006.  

Dne 6.11.2007 byl vydán souhlas s ohlášenými stavebními úpravami stávající výrobní 

haly (pro umístění nové linky) - Městským úřadem Svitavy, odb. výstavby pod č.j. 59976-

07/OV-1183-2007/mal. 

 

 

B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1.  Půda 

Záměr bude realizován v areálu SVITAP J.H.J. spol. s r.o. na pozemku p.č. st. 460/9 

(ve stávající hale), v k.ú. Svitavy - předměstí.  

 

Tabulka 1 : Stavbou dotčené pozemky – k.ú. Svitavy - předměstí 

 Parcelní číslo Druh pozemku Vyuţití pozemku BPEJ 

st. 460/9 zastavěná plocha a nádvoří - nemá 

 

 Zájmová plocha pro realizaci záměru se nachází uvnitř areálu uvedené firmy a 

navrţený záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. 

Zábor ZPF nebude nutný.  

Demolice ani zemní práce nebudou prováděny, nebudou káceny dřeviny. 

Prostor je zcela rovinný. 

Areál není podle dostupných informací zasaţen starou ekologickou zátěţí 

(znečištěním půdy) s nutností provádět sanační práce. 

 

Přesné údaje o radonovém indexu nejsou k dispozici - podle orientačního zjištění 

(mapa radonového rizika ČGÚ 1 : 50 000, 14 – 34 Svitavy) spadá zájmové území do 

kategorie radonového rizika z geologického podloţí - přechodné, kde realizace případných 

staveb nevyţaduje provedení speciálních ochranných opatření proti vnikání půdního radonu 

do projektované stavby. 

Nebudou budovány objekty pro obytné nebo kancelářské vyuţití. 
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B.II.2. Voda 

Zdrojem vody pro potřeby areálu je veřejný vodovod; provozovatelem je VHOS a.s., 

Moravská Třebová.   

Předpokládaná spotřeba pitné vody pro pitné a sociální účely je cca 360 m
3
/rok (pro 

12 pracovníků), a to s vyuţitím údaje 30 m
3
/rok pro výrobního pracovníka dle vyhlášky 

MZem č. 428/2001 Sb. (pro daný typ provozu). 

Proces výroby nevyţaduje pouţití vody, resp. technologická linka má uzavřený okruh 

chladící vody (mnoţství doplňované vody je zanedbatelné); velikost nádrţe je cca 2 100 l. 

Zdrojem vnější poţární vody jsou vnější odběrná místa osazená v areálu, popř. 

otevřená víceúčelová dostatečná akumulace vody v těsné blízkosti objektu. Vnitřní poţární 

voda je zabezpečena hydrantovým systémem tzv. typu C (dvě odběrní místa). 

 

B.II.3. Energetické zdroje 

 Pro provoz nového zařízení bude potřebná elektrická energie. 

Příkon linky bude činit 500 kW. 

Elektroinstalace bude navrţena v souladu s příslušnými ČSN. Rozvody budou 

provedeny z hlavního rozvaděče skříňového typu, osazeného v hale. Rozvaděč bude 

připojen přes pojistkovou skříň na kabelovou přípojku z trafostanice. Pro napojení strojního 

zařízení se předpokládá přípojnicový systém, příp. běţné rozvody napojené z hlavního 

rozvaděče.  

V rozvaděči musí být zajištěno : 

- kompenzace jalového výkonu 

- samostatné podruţné měření pro halu 

- ochrana proti přepětí 

V rozvaděči haly bude osazeno samostatné měření spotřeby elektrické energie v 

objektu. 

 

Vytápění haly je plynové, s termostatem – záměrem beze změny. 

Hala je osvětlena (celkem 42 těles), ventilována (celkem 8 ventilátorů). 

Údaje o osvětlovacích tělesech : 

- typ 541 01 04 ; 280 W ; 220 V ; 1 x 250 W ; 1,5 A ; cos φ 0,95 ; 16 kg ; SHC 250 W 

Údaje o ventilátorech : 

- 7 x typ VAN 420 ; norma PL 1224 49 ; Qv 2700 m
3
/h ; ς 1,2 kg/m

3
 ; Pc 13 Pa ; M 13 

kg ; No 17/10 ; r. výroby 1990 

- 1 x typ NV40 ; 220 V~ ; 100 W ; 21 ot/sec ; 32 m
3
/min 

Osvětlení a vzduchotechnika – záměrem beze změny. 
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B.II.4. Surovinové zdroje 

Vstupními zpracovávanými materiály budou PET materiály – vyprané a rozdrcené 

PET lahve, ve formě vloček.  

Charakteristika a vlastnosti PET (zdroj : www.plasticsusa.com) : 

PET je polyetyléntereftalát, nejvýznamnější termoplastický polyester. Vyrábí se 

dvoufázově, v prvé fázi reaguje dimethyltereftalát s etylénglykolem při teplotě mezi 190 
o
C a 

195 
o
C, ve druhé fázi vznikne z n-molekul polykondenzací polymer za vydestilování 

přebytečného etylénglykolu. 

Struktura PET vypadá následovně :  

HO-[-CH2- CH2-O--CO--R--CO-O]n-CH2- CH2-OH  

kde R - benzenové jádro 

 

PET je surovinou hlavně pro výrobu vláken, v menším téţ pro výrobu fólií. Vlákno se 

uţívá na spotřební textil, ale téţ na technické tkaniny a lana, k izolaci vodičů elektrického 

proudu, k výrobě kordů pro pneumatiky, na výrobu dopravních pásů atd. Fólie nacházejí 

pouţití v elektrotechnice, ale také jako podloţka pro magnetofonové a videopásky a filmy. 

Snad nejrozsáhlejší uţití nalezl PET jako obalový materiál ve formě PET lahví při balení 

kapalin, zvláště nápojů. V poslední době má pouţití v řadě dalších oblastí, například ve 

stavebnictví.  

PET vlákno, taţené z taveniny je méně mačkavé neţ vlna, méně navlhá a rychleji 

schne neţ vlákno polyamidové. Oproti polyamidu má také větší stálost na světle, ale naopak 

menší neţ polyakrylnitril. Je velmi odolný proti dlouhodobému zahřívání, i na vzduchu. 

Vlákno je stálé ve zředěných louzích a kyselinách, není stálé v koncentrovaném roztoku 

amoniaku. PET střiţ je velmi pruţná a nemačkavá, velmi rychle schne.  

Fólie, které se získají vytlačováním, mají vysokou mechanickou pevnost, zachovávají 

pruţnost do velmi nízkých teplot (aţ -70 °C), odolávají vyšším teplotám (aţ 130 °C). Jsou 

odolné proti olejům. Jsou čiré, mají vynikající elektroizolační vlastnosti. Málo propouštějí 

vlhkost a plyny, mají vynikající zpracovatelnost.  

PET lze recyklovat na vlákno. Pouţité PET láhve lze dnes jiţ recyklovat aţ na nové 

láhve - existuje řada tzv. bottle-to-bottle metod. 

  

Tabulka 2 : Fyzikální vlastnosti PET  
 

Vlastnost 
 

Údaj  

STRUKTURA 

 
krystalická 
 

SPECIFICKÁ HMOTNOST :  1,37 

NASÁKAVOST PRO VODU (%) :  0,15 

PROTAŢENÍ (%) :  70 

PEVNOST V TAHU (psi) :  6600 

http://www.plasticsusa.com/


Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. – „Recyklační linka na PET“ SVITAP J.H.J. spol. s r.o., Svitavy  

 

  18  

PEVNOST V TLAKU (psi) :  14000 

PEVNOST V OHYBU (psi) :  16000 

OHYBOVÝ MODUL (psi) :  400000 

RÁZ (VRUBOVÁ HOUŢEVNATOST ft. lbs/in) :  0,8 

TVRDOST :  R 120 

ZPRACOVÁNÍ 
 

LEPENÍ : dobré 

OBRÁBĚNÍ : výborné 

ULTRAZVUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ :  dobré 

TEPLOTNÍ VYCHÝLENÍ (st. F) : 66 psi : 330, 264 psi : 212 

TEPLOTA POUŢITÍ (st. F) : min : -4, max : 212 

BOD TAVENÍ (st. F) : 480 

KOEFICIENT ROZTAŢNOSTI :  0,000039 

ODOLNOST PROTI ELEKTRICKÉMU OBLOUKU :  80 

DIELEKTRICKÁ PEVNOST (kV/mm) :  20 

PRŮHLEDNOST : průhledný 

ODOLNOST UV :  dobré 

CHEMICKÁ ODOLNOST 
 

KYSELINY :  dobré 

ROZPOUŠTĚDLA :  dobré 

ALKÁLIE :  dobré 

 

 
Pouţívané suroviny (PET materiál) nejsou klasifikovány jako nebezpečné chemické 

přípravky podle zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění; jedná se o inertní materiál. 

 

Suroviny jsou dodávané v granulované podobě, resp. ve formě vloček, před pouţitím 

je prováděna kontrola kvality – sledován je obsah vody, vnitřní viskozita a obsah příměsí; v 

průběhu zpracování k nim jsou přidávána aditiva v mnoţství do 3 %. 

 

SKLADOVÁNÍ 

Uskladnění vstupního materiálu PET flakes (vloček) a hotových výrobků bude řešeno 

na paletách, v big-bag vacích – ve stávajících skladech v areálu (s textilním opláštěním a 

ocelovou konstrukcí). Budou pravděpodobně vyuţity skladové objekty na p.č. st. 460/19 a 

460/20. Nové skladové prostory nebudou v souvislosti se záměrem budovány.  

Sklady jsou zamykatelné, mají nepropustnou podlahu. 

Manipulace s paletami bude prováděna vysokozdviţnými vozíky. 

V rámci výroby bude určité mnoţství surovin v provozní zásobě u výrobního stroje, 

ale tak, aby nebyl překročen poţární limit stanovený pro prostor výrobní haly.  

 

Pro úplnost je třeba uvést, ţe pro údrţbu budou pouţívány další pomocné přípravky 

– např. oleje, mazadla, čistící chemikálie apod., avšak ve standardním, resp. minimálním 

mnoţství. 
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B.II.5. Nároky na dopravu a ostatní inţenýrskou infrastrukturu 

   Navrhovaný záměr – umístění nové recyklační linky na PET vločky si nevyţádá 

budování nových komunikací. 

V areálu jsou 4 parkovací stání, parkoviště se rozšiřovat nebude.  

Nároky na intenzitu vyvolané dopravy jsou dány potřebou návozu zpracovávané 

suroviny (PET vloček), odvozem hotových výrobků (PET vázacích pásek) a osobní dopravou 

zaměstnanců obsluhujících nově instalovanou linku.  

     Intenzita nákladní dopravy je při max. vyuţití kapacity linky očekávána 386 jízd ročně 

plně naloţených TNA po 15 t a 386 jízd ročně prázdných TNA. S provozem nové recyklační 

linky tak bude v cílovém stavu souviset následující rozsah nákladní dopravy : 1,5 TNA/den, 

tj. 3 pohyby TNA/den. 

Nákladní doprava bude zajišťována pouze 5 dní v týdnu a nebude provozována 

v nočních hodinách a o víkendech. 

Nákladní automobily nebudou jezdit přes centrum města, ale budou z areálu vyjíţdět 

na ulici Boţeny Němcové, dále ulicí Olbrachtovou na ulici Sokolovskou a dále na silnici I. 

třídy  I/34 (směr Polička nebo směr Koclířov), nebo z ulice Olbrachtova  přes ulici Praţskou 

na silnici I. třídy I/35 – směr Litomyšl. 

Předpokládá se, ţe nová výrobní linka bude v nepřetrţitém provozu 7 dní v týdnu a 

obsluhovat ji bude celkem 12 pracovníků. Intenzita dopravy osobních automobilů bude tedy 

max. 12 vozů za 24 hodin, tj. 24 pohybů/den (v případě, ţe se kaţdý zaměstnanec bude 

dopravovat vozidlem a sám). 

 

Pro dopravu při výstavbě i provozu budou vyuţívány místní komunikace napojené na 

silnici I/34, kde je evidována následující intenzita vozidel / 24 hod. (z výsledků celostátního 

sčítání dopravy v roce 2005) : 

 

Úsek 5-1591 : Svitavy začátek zástavby – Svitavy zaústění 366 

S  celoroční průměrná intenzita všech vozidel  4 873 vozidel/ 24 hod. 

T  celoroční průměrná intenzita těţkých vozidel   1 198 vozidel / 24 hod. 

O  celoroční průměrná intenzita osobních vozidel   3 660 vozidel / 24 hod. 

M  celoroční průměrná intenzita motocyklů   15  vozidel / 24 hod. 

 

Úsek 5-0592 : Svitavy zaústění 366 – kříţení s 43 

S  celoroční průměrná intenzita všech vozidel  17 869 vozidel/ 24 hod. 

T  celoroční průměrná intenzita těţkých vozidel   3 171 vozidel / 24 hod. 

O  celoroční průměrná intenzita osobních vozidel   14 631 vozidel / 24 hod. 

M  celoroční průměrná intenzita motocyklů   67  vozidel / 24 hod. 
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Inţenýrská infrastruktura :  

V areálu je potřebná infrastruktura vybudována, v hale je i potřebná přípojka 

elektrické energie. 

 

Ostatní vyvolané investice :  

Nejsou potřebné. 

 

 

B.III. Údaje o výstupech 

B.III.1. Půda  

Prováděnými činnostmi po zprovoznění nové technologické linky nebude ovlivněno 

půdní prostředí v okolí objektu či dokonce v okolí areálu; manipulace se surovinami bude i 

nadále zabezpečena – nepropustné podlahy, uzavřené obaly atd. Zájmem investora je 

zajistit nerozsypání surovin – tyto jsou navíc z hlediska působení v ţivotním prostředí inertní. 

Systém nakládání s odpady se nezmění, shromaţďování vytříděných odpadů je 

zajišťováno v souladu s právními předpisy (vyčleněná místa v místnostech, uzavřené 

kontejnery / pytle, průběţné odváţení, označení na shromaţďovacích prostředcích).  

Technologické vody provozem linky nevznikají. 

 

B.III.2. Voda 

VODY Z TECHNOLOGIE  

Při provozu recyklační linky nejsou produkovány odpadní vody, regranulační linka má 

uzavřený okruh chladící vody. 

Součástí linky není praní surovin (vloček), PET materiál je dodáván jiţ vypraný a 

rozdrcený. 

 

SPLAŠKOVÉ VODY  

Celkové mnoţství odpadních splaškových vod z provozovny je odhadováno na max. 

360 m
3
/rok (12 osob), systém odvádění splaškových vod se nezmění - budou odváděny do 

veřejné kanalizace. 

Nové sociální zázemí nebude budováno. 

Vody mají charakter běţných komunálních vod. 

 

SRÁŢKOVÉ VODY  

Systém odvádění sráţkových vod i jejich mnoţství zůstane beze změny. 
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Odvod sráţkových vod z prostoru areálu je řešen jednotnou kanalizací s odvodem do 

veřejné kanalizace. 

Dešťové vody jsou podle potřeby vyuţívány pro závlahu zeleně. 

Kanalizace můţe být vyuţita i pro odvod případných hasebních vod (podle charakteru 

kontaminace). 

 

B.III.3. Ovzduší  

BODOVÉ ZDROJE  

Technologie recyklace PET není zdrojem znečišťování ovzduší. 

Vzhledem k tomu, ţe jako zdroj energie pro provoz zařízení je výhradně vyuţívána 

elektrická energie, neobsahuje tato výroba ţádný spalovací zdroj znečištění ovzduší. 

Chladící okruh má výkon 2 kW.  

V hala je instalováno celkem 8 ventilátorů : 

7 x ventilátor typ VAN 420, Qv = 2 700 m
3
/h, Liberecké vzduchotechnické závody s.p. 

1 x ventilátor typ NV40, Qv = 1 920 m
3
/h, Strojsmalt n.p. Pohorelá 

Současná ventilace by měla být dostačující. 

 

Navrhovaná technologie není zdrojem obtěţujícího zápachu, zpracovávaný materiál 

(PET vločky) je bez znečištění. 

Vytápění (haly a přilehlých kanceláří a šaten a sociálního zázemí) je zajištěno 3 

plynovými kotli, kaţdý o výkonu 50 kW, typ TERMONA. O přidání dalšího zdroje výtopu se 

neuvaţuje. 

 

LINIOVÉ A PLOŠNÉ ZDROJE  

Liniovými, příp. plošnými zdroji bude doprava - vyčíslení je provedeno v kapitole 

B.II.5. oznámení s tím, ţe záměrem se zvýší dopravní nároky nepodstatně, parkování beze 

změny. 

 

B.III.4. Odpady 

Provozováním recyklační linky budou vznikat odpadní obaly, odpady z údrţby, 

odpady z administrativy a směsný komunální odpad. Mnoţství odpadů bude standardní, 

resp. minimální, např. obaly budou převáţně vraceny dodavatelům. 

Vlastní technologie zpracování PET materiálů je bezodpadová –  případné „nekvalitní 

výrobky“ je moţné opětovně zpracovat. 
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Při provozu nového zařízení budou vznikat následující druhy odpadů – v podstatě ve 

stejné skladbě jako při provozu stávající recyklační linky STARLINGER  : 

 

Tabulka 3 : Odpady při provozu - odhad příspěvku k produkci v celém areálu  
 

Název druhu odpadu 

PŘESNÝ NÁZEV PODLE KATALOGU ODPADŮ 

Kategorie Katalogové 

číslo 

Odhad 

mnoţství  

za rok 

Způsob 

nakládání 

Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 13 02 08 0,020 t vyuţití/ 

odstranění 

Papírové a lepenkové obaly  

 

O 15 01 01 0,05 t vyuţití/ 

odstranění 

Plastové obaly  

 

O/N 15 01 02 0,05 t vyuţití/ 

odstranění 

Kovové obaly  

 

O/N 15 01 04 0,1 t vyuţití/ 

odstranění 

Skleněné obaly O 15 01 07 0,1 t vyuţití 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 

olejových filtrů jinak blíţe neurčených), čisticí 

tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami  

N 15 02 02 0,1 t odstranění 

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 20 01 21 50 ks zpětný odběr 

Směsný komunální odpad *) O 20 03 01 0,5 t odstranění 

 
*) Resp. budou vznikat odpady po vytřídění vyuţitelných sloţek z odpadu podobnému 

komunálnímu (např. odpadní plasty, papír, popř. sklo, kovy) – tyto odpady budou předány k vyuţití. 

 

Systém nakládání s odpady v areálu společnosti se realizací investice nezmění. 

Důraz bude i nadále kladen na minimalizaci produkovaných odpadů, jejich třídění a 

bezpečné shromaţďování – v kontejnerech, sudech (20 l, 50 l) nebo PE pytlích. Veškeré 

odpady jsou vyuţívány nebo odstraňovány na základě smlouvy nebo objednávky externími 

oprávněnými firmami.  

Vaky na suroviny a produkty (big-bagy) jsou pouţívány opětovně. 

 

Tabulka 4 : Stávající produkce odpadů (za celý areál - Divize I), zaokrouhleno 

Rok Celkem Odpady kategorie „O“ Odpady kategorie „N“ 

2006 41,22 t 38,34 t 2,88 t 

2007 71,96 t 71,38 t 0,58 t 

2008 94,75 t 94,56 t 0,19 t 
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Společnost SVITAP J.H.J. spol. s r.o. plní povinnosti původců podle § 16 zákona  

č. 185/2001 Sb., v platném znění : 

- s nebezpečnými odpady je nakládáno se souhlasem příslušného orgánu státní správy 

(rozhodnutí Městského úřadu ve Svitavách č.j. 34888 – 07/OZP/412 – 2007/cep, ze dne 

20.6.2007), platnost do 31.12.2013 

- odpady jsou shromaţďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, jsou ukládány 

do určených obalů ve výrobním objektu - na stanovených místech, na shromaţďovacích 

prostředcích s nebezpečným odpadem je umístěn identifikační list nebezpečného 

odpadu, shromaţďovací místo má nepropustnou podlahu 

- přednostně je zajišťováno vyuţití odpadů  

- odpady jsou předávány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí  

- o produkci a předávání odpadů je vedena evidence, kaţdoročně je zasíláno „Hlášení o 

produkci odpadů a nakládání s odpady“ na Městský úřad ve Svitavách, odbor ţivotního 

prostředí 

- směsný komunální odpad kat.č. 20 03 01 je v areálu vykazován, provozovatel je 

napojen na systém sběru komunálního odpadu města, resp. při administrativní činnosti 

vznikají odpady z třídění vyuţitelných sloţek z odpadu podobnému komunálnímu (např. 

odpadní plasty, papír, popř. sklo, kovy) – tyto odpady jsou a budou předávány k vyuţití 

 

Poznámka :  

Vzhledem ke stávajícímu produkovanému mnoţství odpadů (viz výše v tabulce) 

nemusí být v provozovně zpracován Plán odpadového hospodářství původce odpadů podle 

§ 44 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění a jmenován odpadový hospodář. Tato situace 

se s velkou pravděpodobností nezmění ani po zprovoznění nové linky. 

 

 

ODPADY PŘI VÝSTAVBĚ 

Při stavebních pracích budou vznikat běţné odpady související s výstavbou, resp. 

přípravou prostoru pro umístění nové linky.  

V tabulce jsou uvedena odhadovaná mnoţství odpadů, v průběhu výstavby bude 

vedena evidence, původcem odpadů bude investor. 
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Tabulka 5 : Odpady při výstavbě – odhad množství za dobu výstavby 
 

Název druhu odpadu 

PŘESNÝ NÁZEV PODLE KATALOGU ODPADŮ 

Kategorie Katalogové 

číslo 

Odhad 

mnoţství  

Způsob 

nakládání 

Beton O 17 01 01 0,2 t vyuţití 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků neuvedené pod 

17 01 06 

O 17 01 07 1,0 t odstranění 

Dřevo O 17 02 01 0,1 t vyuţití 

Plasty O 17 02 03 0,1 t vyuţití 

Ţelezo a ocel O 17 04 05 0,5 t vyuţití 

Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 17 04 11 0,1 t odstranění 

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 

01 a 17 06 03 

O 17 06 04 0,1 t odstranění 

 

V tabulce nejsou uvedeny odpady, jejichţ produkce nesouvisí přímo se stavební 

činností, např. : 

- odpad z údrţby stavebních mechanismů – kat.č. 15 02 02 – „N“ „Absorpční činidla, 

filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíţe neurčených), čisticí tkaniny a 

ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami“ – tento odpad bude předáván k 

odstranění 

- odpad komunálního charakteru – kat.č. 20 03 01 – „O“ „Směsný komunální odpad“, 

resp. v tomto případě budou vznikat odpady z třídění vyuţitelných sloţek z odpadu 

podobnému komunálnímu (např. odpadní plasty, papír, popř. sklo, kovy) – tyto odpady 

budou předány k vyuţití 

 

Odpady budou před odvezením k vyuţití / odstranění tříděny podle druhu a jednotlivé 

druhy budou shromaţďovány odděleně. Odvoz bude zajišťován průběţně, po dosaţení 

technicky a ekonomicky optimálního mnoţství.  

Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zabezpečena tak, aby 

bylo minimalizováno případné ovlivnění ţivotního prostředí (např. zakrytím vybourané 

stavební suti).   

 

 

 OPATŘENÍ PO DOŢITÍ POSUZOVANÉHO ZAŘÍZENÍ 

Po ukončení provozu zařízení bude nutné postupovat v souladu s aktuálními právními 

předpisy v oblasti nakládání s odpady – tzn., zajistit vyuţití / odstranění nespotřebovaných 

surovin a odpadů stavebního charakteru.  

 

 



Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. – „Recyklační linka na PET“ SVITAP J.H.J. spol. s r.o., Svitavy  

 

  26  

B.III.5. Zdroje hluku, vibrací a záření 

HLUK 

Uvaţovaným zdrojem hluku jsou ventilátory prostorového odsávání vzdušiny 

z výrobní haly (akustický výkon 65 - 72 dB (A) ve vzdálenosti 1 m) rozmístěné rovnoměrně 

na střeše výrobní haly. Jejich počet nebude navyšován. 

Recyklační linka bude zdrojem hluku (proměnného) s předpokládanou 

obdobnou hlukovou charakteristikou jako má stávající regranulační linka - zjištěnou na 

základě měření hlučnosti v pracovním prostředí dne 2.8.2007 (Protokol ZÚ Pardubice č. 

2410/H – 43c/AF/07) : LAeq, 8h,12h = 78,3 dB, rozšířená nejistota 1,6 dB, místo měření – 0,7 m 

od pásu stroje. Garantovaná hodnota dodavatele je 80 dB (1 m od zařízení).  

 Hala, kde bude umístěna recyklační linka, je jednopodlaţní objekt, nesená typová 

ocelokolna HARD 18,0 x 54,0 m, opatřená do výšky 1,2 m podezdívkou o tl. 400 mm, 

opláštění nad podezdívkou je ze sendvičových panelů (minerální vata oboustranně 

opláštěná plechem). 

 Z hlediska hlučnosti je pracoviště zařazeno do skupiny „fyzická práce bez nároků na 

duševní soustředění, sledování a kontrolu sluchem a dorozumívání řečí“. 

 Maximální hodnoty :  třída hluku Np = 80 

     hladina  hluku Lmax = 85 dB (A) 

 Nepřekročení těchto hodnot bude garantovat dodavatel linky.  

 

Mobilním zdrojem hlučnosti bude doprava - vyčíslení je v kapitole B.II.5 oznámení, 

změna v četnosti dopravy nebude významná a parkování zůstane beze změny. 

 

 

VIBRACE A ZÁŘENÍ 

Vlastní výrobní činnost nebude zdrojem vibrací s dosahem mimo pracovní prostor, 

četnost dopravy s rizikem vzniku dopravních otřesů bude velmi malá.  

Zařízení bude jako všechny spotřebiče elektrické energie zdrojem 

elektromagnetického záření, zdroj radioaktivního záření nevznikne. 
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B.III.6. Moţná rizika havárií 

 

Společnost SVITAP J.H.J. spol. s .r.o., resp. Divize I není zařazena do skupiny A 

nebo B podniků podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií. 

Při technologickém procesu recyklace PET materiálů nebudou pouţívány chemické 

látky a přípravky, které by byly klasifikovány jako nebezpečné podle zákona č. 356/2003 Sb., 

v platném znění. Pouze pro potřeby údrţby mohou být pouţívány chemické látky / přípravky 

– avšak pro zařazení v nepodstatném mnoţství. 

Bezpečnost provozu a tudíţ zařazení podle zákona se instalací nové linky nezmění. 

Provoz recyklace plastů navrţenou technologií nevykazuje ţádné významnější riziko 

pro zaměstnance, obyvatele a sloţky ţivotního prostředí v okolí areálu.  

Avšak i přesto, ţe technologická linka je plně automatizovaná (řízena počítačem), 

nelze riziko zcela eliminovat. Mimořádná událost (nehoda, havárie) můţe být často 

důsledkem technické závady.  

Určité nebezpečí pro zdraví osob, ţivotní prostředí a majetek mají iniciační události 

vedoucí v dalším rozvoji k rozsáhlejšímu poţáru v zařízení společnosti SVITAP J.H.J. spol. 

s r.o. 

 
 Poţár 

Příčiny : K události můţe dojít zejména při nedodrţení všeobecných a vnitropodnikových 

bezpečnostních předpisů, porušením pracovní kázně, nedbalostí při údrţbářských 

činnostech (svařování), vlivem exploze zemního plynu nebo dopravního prostředku, závadou 

elektroinstalace, bleskem.  

Následná opatření : V případě vzniku poţáru, který nelze zvládnout vlastními silami, se musí 

k likvidaci poţáru přivolat jednotka HZS.  

Výsledek události : V případě úniku toxické směsi plynů existuje moţnost poškození zdraví 

osob, zvířat a ţivotního prostředí (v produktech tepelného rozkladu mohou být ve stopách 

obsaţeny fenoly, styren, akrylonitril apod.). Větší ekonomická škoda. 

 

Pro bezpečnost v zařízení je důleţité : 

- zabránit vzniku a rozvoji poţáru v objektech areálu 

- v případě vzniku poţáru zajistit jeho co nejrychlejší detekci a uhašení 

- mít provozuschopnou hasicí techniku předepsanou pro jednotlivá pracoviště 

- dodrţovat všeobecné bezpečnostní zásady, preventivní opatření a pořádek na 

pracovišti 

 

Poţární zabezpečení areálu je řešeno rozmístěnými přenosnými hasicími přístroji 

(práškovými a CO2) a hydranty.   
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Opatření při ukončení provozu : 

 V případě ukončení provozování recyklačního zařízení bude nutné postupovat 

v souladu s aktuálními právními předpisy v oblasti nakládání s odpady a podle plánu 

likvidace zařízení. 

 Budou zastaveny a přerušeny přívody všech médií (elektrické energie). 

 Veškeré nezpracované vstupní suroviny budou nabídnuty k vyuţití; také 

technologická linka či její samostatné části mohou být po posouzení stavu dále 

pouţity, proto je vhodné jejich nabídnutí k prodeji. 

 Bude zajištěno vyuţití / odstranění všech odpadů oprávněnou firmou. 

 

Rizika znečištění ţivotního prostředí nebo ohroţení lidského zdraví po ukončení 

provozu se při dodrţení standardních opatření nepředpokládají. 
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ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

C.I. Výčet nejzávaţnějších environmentálních charakteristik 

 

Posuzovaný záměr bude realizován ve stávajícím areálu firmy SVITAP J.H.J. spol. 

s.r.o. v severozápadní části města Svitavy - na okraji průmyslové zóny. 

Jedná se o území antropogenně změněné. 

Pozemky v oblasti jsou rovinné. s nadmořskou výškou kolem 450 m.  

Posuzovaná lokalita patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší – dle Sdělení 

odboru ochrany ovzduší MŢP č. 9 uveřejněné ve Věstníku MŢP v dubnu 2008, na základě 

dat za rok 2006. Na 1,3 % území stavebního úřadu Městského úřadu Svitavy byla v roce 

2006 překročena hodnota denního imisního limitu pro PM10. 

Plochou záměru neprotéká ţádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se 

na něm ani ţádná vodní plocha, také zde není evidován zdroj podzemní vody nebo 

vyhlášeno pásmo hygienické ochrany vod. Lokalita je však součástí rozsáhlé chráněné 

oblasti přirozené akumulace vod „Východočeská křída“. 

  Dotčené území se nenachází v záplavovém území a nenachází se v území se 

zvláštním reţimem ochrany přírody a krajiny.  

Posuzovaná lokalita nezasahuje na plochy prvků územního systému ekologické 

stability, a to ani na lokální, ani na regionální úrovni. Nezasahuje také do ţádného 

významného krajinného prvku. V blízkosti nejsou vyhlášeny lokality soustavy NATURA 2000. 

Nevyskytují se zde loţiska nerostných surovin ani poddolovaná území. 

Staré ekologické zátěţe nejsou v areálu evidovány. 

 

Území není z environmentálního hlediska zatěţované nad míru únosného zatíţení.  

 

 

C.II. Stručná charakteristika sloţek ŢP v území, které budou 

pravděpodobně významně ovlivněny 

Významné ovlivnění sloţek ţivotního prostředí provozem záměru lze vyloučit – přesto 

je stručná charakteristika ţivotního prostředí v zájmovém území uvedena.  
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Geomorfologické a geologické poměry : 

Geomorfologie 

Podle geomorfologického členění České republiky náleţí širší okolí popisovaného 

záměru k celku Svitavská pahorkatina, podcelku Českotřebovská vrchovina a oblasti 

Ústecká brázda. Území bylo tvarováno jako tektonicky podmíněná brázda v povodí Svitavy. 

Celek Svitavská pahorkatina tvoří JV část České tabule. Jedná se o členitou 

pahorkatinu s vrchovinným územím na východě. Střední nadmořská výška pahorkatiny je 

412,2 m n.m, střední sklon 3°26'. Pahorkatina je budována převáţně na sedimentech 

svrchní křídy, charakter reliéfu je převáţně erozně denudační, místy erozně akumulační. 

Ústecká brázda je tektonicky podmíněná deprese protaţená ve směru S-J. Morfologie 

širšího okolí lokality je významně zatíţena městskou a průmyslovou zástavbou a 

komunikačními koridory. 

 

 Geologie 

Z regionálně – geologického hlediska náleţí popisované území se širokým okolím k 

bystřické litofaciální oblasti české křídové tabule charakterizované písčito-jílovým vývojem 

svrchnokřídové sedimentace. Lokalita náleţí k ústecké synklinále křídového útvaru, jejíţ osa 

probíhá ve směru S-J, synklinála je vyplněna odspodu sedimenty cenomanu, spodního a 

středního turonu, zčásti téţ svrchního turonu a coniaku.  

Skalní podloţí zájmového prostoru je tvořeno sedimenty středního turonu. Po 

petrografické stránce se jedná o jemně zrnité, vápnitě spongilitické pískovce. Jsou šedobílé, 

naţloutlé aţ ţlutošedé a obsahují větrané konkrece velmi pevných křemitých pískovců, 

křemenců a rohovců. Vystupují v úrovních okolo 3 m pod povrchem terénu a jsou při svém 

povrchu postiţeny zvětráním aţ rozloţením v jílovito-písčitém eluvium. Kvartérní pokryv 

lokality je tvořen převáţně eolitickými aţ eluviálnědeluviálními sedimenty. Jsou to při povrchu 

prachovité (sprašové ) jíly a hlíny, hlouběji pak slabě písčité jíly. 

 

Nerostné suroviny 

Na katastrálním území Svitav se nachází loţisko nerostných surovin (slévárenské 

písky).  Toto loţisko je od posuzovaného záměru vzdáleno cca 0,5 km JZ směrem.  
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Půda : 

Záměrem nedojde k záboru půdy. 

V širším okolí území se nachází především illimerizované a hnědé půdy, často 

oglejené, dále půdy glejové.  

 

Povrchové a podzemní vody : 

 Povrchové vody 

Obecně patří území do povodí Dunaje (č.h.p. 4-15), dílčí povodí Svitavy (č.h.p. 4-15-

02). Hydrografickou síť tvoří několik drobných vodních toků.   

Hlavním tokem v této oblasti je řeka Svitava, která pramení na východním svahu 

Javornického hřbetu v nadmořské výšce 443 m. Mezi významné přítoky Svitavy patří 

Lačnovský potok a Vendolský potok. 

Celková délka řeky Svitavy je 87,6 kilometrů, z nichţ prvních 26,5 kilometrů protéká 

okresem Svitavy, následuje okres Blansko a Brno. Za Brnem se vlévá do řeky Svratky. 

Průměrný spád řeky je 8,3 promile. Povodí řeky Svitavy zahrnuje na Moravě území o rozloze 

1 067 km
2
 a v Čechách 145 km

2 
. 

Specifickým znakem ústecké synklinály je inverze geomorfologického a 

hydrogeologického povodí, coţ se projevuje tím, ţe povrchové vody jsou odváděny k SZ a k 

J, zatímco podzemní vody proudí převáţně od S k J (J. Slavík, 1980). 

Na území města Svitavy se nachází celkem tři rybníky, Rosnička a Svitavský rybník, 

kterými protéká řeka Svitava, Lánský rybník, kterým protéká Ostrý potok.  

 

Vodní toky 
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Hydrogeologie 

Podle hydrogeologického členění území ČR spadá zájmová oblast do 

hydrogeologického rajónu 423 – „Ústecká synkláva“ s tektonicky vymezenými nebo faciálně 

sloţitými strukturami puklinových a průlinových podzemních vod, který tvoří protáhlou 

artézskou pánev mezi potštějnskou a litickou antiklinálou. Propustnost křídové výplně 

synklinály je vázána na 4 vrstevní kolektory oddělené izolátory. Reţim úrovní hladiny 

podzemní vody se vyznačuje v průměru nejvyššími úrovněmi hladin v období březen - duben 

a nejniţšími úrovněmi hladin podzemní vody v období prosinec - únor.  

Ústecká synklinála je dvoukřídlou artézskou studnou se čtyřmi převáţně puklinovými 

kolektory podzemní vody. Geologická pozice je dána transgresivním stykem sedimentů 

středního turonu a coniaku (J. Slavík, 1980). 

Středně turonské sedimentaci odpovídá litologická rozmanitost souvrství jak v 

horizontálním, tak i vertikálním směru. Je reprezentováno jílovci, slínovci ve spodních a 

středních vrstvách a pískovci ve svrchních vrstvách středního turonu. Nejmladší křídové 

souvrství - stáří svrchní turon - coniak se vyznačuje menší faciální pestrostí. Převáţně se 

jedná o vápenité jílovce a slínovce. V nadloţí křídových sedimentů se nachází relativně málo 

mocná vrstva kvartérních sedimentů (4 - 10 m), jeţ mají původ částečně eolický. 

Bazální kolektor (cenoman) není vyvinut souvisle, jeho zásoby podzemní vody jsou 

nízké kvality a málo významné. Kolektory spodního a středního turonu, které vytvářejí 

prachovitopísčité členy horní části inverzních sedimentačních cyklů bělohorského a 

jizerského souvrství, odpovídají hlubším artézským strukturám s puklinovou propustností a 

vysokou průtočností a mají zásadní vodohospodářský význam. 

Zvodněné kolektory nejsou v ploše jednotné. Směr proudění podzemní vody směřuje 

zhruba k jihu. V nadloţí tohoto kolektoru vystupuje písčitá facie břeţanského souvrství 

(coniak), které představuje vodohospodářsky bezvýznamnou jednotku. Jednotlivé polohy 

jsou faciálně tvořeny především pískovci, vápenci, jílovci a slínovci, které vytváří střídající se 

polohy kolektorů a izolátorů. 

Kvarterní zvodeň, jejíţ podloţí tvoří relativně nepropustné křídové horniny, 

představuje z vodohospodářského hlediska málo významnou polohu, která je dotována 

atmosférickými sráţkami a okamţité stavy hladiny podzemní vody jsou závislé na jejich 

vydatnosti. Kolektor je vázaný místně na bázi prachovitopísčitých zemin. Prachovité jíly se 

vyznačují nízkou propustností k = 3.10
-8
 m.s

-1
. 

V následující tabulce jsou uvedeny základní informace o hydrogeologickém rajónu  

č. 423 (zdroj : www.heis.vuv.cz). 

 

 

 

http://www.heis.vuv.cz/
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Tabulka 6 : Hydrogeologický rajón č. 423 

 1. vrstevní kolektor 2. vrstevní kolektor 

ID hydrogeologického rajonu 4232 

Název hydrogeologického rajonu Ústecká synklinála v povodí Svitavy  

Plocha hydrogeologického rajonu  358,04 km
2 
 

Oblast povodí Dyje 

Hlavní povodí Dunaj 

Skupina rajonů Východočeská křída 

Geologická jednotka Sedimenty svrchní křídy 

Litologie prachovce prachovce 

Křídové souvrství jizerské bělohorské 

Stratigrafická jednotka střední turon spodní turon 

Dělitelnost rajonu nelze dělit nelze dělit 

Mocnost souvislého zvodnění > 50 m > 50 m 

Hladina volná napjatá 

Typ propustnosti průlino - puklinová puklinová 

Transmisivita vysoká > 1.10
-3

 m
2
/s vysoká > 1.10

-3
 m

2
/s 

Mineralizace 0,3-1 g/l 0,3-1 g/l 

Chemický typ Ca-Mg-HCO3  Ca-Mg-HCO3  

 

Z vodohospodářského hlediska spadá zájmové území do chráněné oblasti přirozené 

akumulace vod CHOPAV „Východočeská křída“. Jedná se o vzácné území s přebytky 

kvalitní podzemní vody. Důsledkem toho je poměrně intenzivní vyuţití této vody jako zdroje 

pro zásobování veřejných vodovodů - významné jímací území Březová s odběry cca 700 -  

1 100 l/s pro města Brno a zdroje v těsné blízkosti Svitav pro město Svitavy.  

Svitavy jsou zásobovány pitnou vodou z vlastních zdrojů, které jsou v bezprostřední 

blízkosti města, a to na jeho západní a východní straně. Na západní straně jsou to zdroje 

Kostelní Luka (lokalita Baţantnice) a nový, dosud nenapojený zdroj Lánský rybník, na 

východní straně zdroje Olomoucká a Čtyřicet lánů. Výskyt podzemní vody je v širším území 

dokumentován v několika zvodních :  

 nejvyšší - coniacké pískovce v území západně od Svitav s volnou hladinou podzemní 

vody (Kostelní luka) 

 vyšší písčitá část středního turonu (s hladinou uvnitř pánve napjatou, na okrajích 

volnou), tato zvodeň je vyuţívána v jímacím území Olomoucká a Čtyřicet lánů, 

Opatov a u Březové pro 1. březovský vodovod 

 niţší zvodně s napjatou hladinou, vázané na slínovce a pískovce spodního turonu-

vyuţívané pro 2. březovský vodovod 

Tyto zvodně nebudou uvaţovaným záměrem nijak ovlivněny, 
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Vyznačení CHOPAV 

 

 

Klimatické podmínky a kvalita ovzduší : 

Dle klimatického členění ČR (Quitt, 1971) leţí zájmové území v teplé klimatické 

podoblasti MT3, tedy v mírně teplé oblasti s následující charakteristikou - krátké léto, mírné 

aţ mírně chladné, suché aţ mírně suché, přechodné období normální aţ dlouhé, s mírným 

jarem a mírným podzimem; zima je normálně dlouhá, mírná aţ mírně chladná, suchá aţ 

mírně suchá s normálním aţ krátkým trváním sněhové pokrývky. 

 
Tabulka 7 : Klimatické podmínky 

 
Klimatické ukazatele oblasti MT3 

 

Průměrné hodnoty za rok 

 

Počet letních dnů 20 – 30 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 – 140  

Počet mrazivých dnů 130 – 160  

Počet ledových dnů 40 – 50  

Průměrná teplota v lednu -3 °C aţ -4 °C 

Průměrná teplota v červenci 16 °C aţ 17 °C 

Průměrná teplota v dubnu 6 °C aţ 7 °C 

Průměrná teplota v říjnu 6 °C aţ 7 °C 

Průměrný počet dnů se sráţkami 1 mm a více 110 – 120  

Sráţkový úhrn ve vegetačním období 350 – 45 mm 

Sráţkový úhrn v zimním období 25 – 300 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 – 100  

Počet zamračených dnů v roce 120 – 150 

Počet jasných dnů v roce 40 – 50  
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Další klimatické charakteristiky lokality jsou uvedeny v následujících tabulkách (zdroj : 

www.chmi.cz). 

 

Tabulka 8 : Teplota vzduchu  

Průměrná teplota vzduchu (°C), včetně porovnání s dlouhodobým normálem (1961-1990) 
(Pardubický kraj) 

Rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. rok 

2007 3,2 2,7 5,1 10,2 14,5 18,2 18,4 17,9 11,5 7,2 1,4 -1,1 9,1 

2006 -6,3 -3,3 -0,1 8,3 12,8 17 21,5 15,2 15,5 10,3 5,4 2,3 8,3 

2005 -0,3 -3,7 0,4 9,1 13 16 18 16 14,4 9,2 2,1 -1,2 7,8 

1961-
1990 

-3,1 -1,04 2,2 7,1 12,2 15,3 16,6 16,3 12,7 8,0 2,5 -1,3 7,2 

 
 

Tabulka 9 : Úhrn srážek 

Úhrn sráţek (mm) včetně porovnání s dlouhodobým normálem (1961-1990) 
(Pardubický kraj) 

Rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. rok 

2007 79 48 55 6 66 92 87 51 116 36 85 35 756 

2006 36 46 74 77 82 79 24 188 13 41 58 78 748 

2005 76 61 32 35 95 54 150 92 41 5 28 78 748 

1961-
1990 

47 40 42 46 77 87 82 84 56 45 52 54 711 

 

 

Území v okolí záměru je mírně zvlněné s průměrnou nadmořskou výškou kolem 450 

m n.m. Převaţující směry větru v lokalitě jsou podle četnosti severní, představují 17,89 % 

(vč. calmu; 19,30 % abs.) časového fondu v roce. Bezvětří zaujímá 11,28 % časového fondu 

v roce. 

 Stabilitní klasifikace v dané lokalitě pro pět tříd stability ovzduší : I. superstabilní 

(15,45 %), II. stabilní (11,07 %), III. izotermní (27,59 %), IV. normální (36,27 %), V. labilní 

(9,62 % časového fondu v roce). 

 Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 48,42 %, vítr o rychlostech 2,5-7,5 m/s v 

39,04 % a vítr nad 7,5 m/s v 12,54 % časového fondu v roce. 

 

Větrná růţice – viz kapitola 4 rozptylové studie. 

 

 

 

 

http://www.chmi.cz/
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Nejbliţší monitorování kvality venkovního ovzduší v posuzovaném území je 

prováděno na monitorovací stanici přímo ve městě Svitavy. Vlastníkem této stanice je 

Zdravotní ústav, se sídlem v Pardubicích, pracoviště Svitavy. Tato stanice je umístěna 

v oblastní části Svitavy-Lány, na volném prostranství při Hraniční ulici na okraji sídliště Lány. 

Komunikace místního významu je ve vzdálenosti cca 20 m. Stanice je charakterizována jako 

stanice pozaďová, městská, obytná. Lokalizace této stanice je následující : 

- zeměpisné souřadnice 49° 45  8.00  sš; 16° 28  29.00  vd 

- nadmořská výška  440 m 

V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty měřených škodlivin za roky 2006 a 

2007 (zdroj : www.chmi.cz). 

 

Tabulka 10 : Kvalita ovzduší 

Stanice Látka 

IMISNÍ SITUACE 
koncentrace [µg.m

-3
] 

čtvrtletní 
roční průměr 

denní maximum 
(datum) I.Q II.Q III.Q IV.Q 

1195 
Svitavy 

Rok 2006 

SO2 22,7 7,7 7,3 9,7 11,8 
66,1 

(11.01.) 

PM10 38,1 24,6 24,4 27,0 28,4 
125,0 

(11.01.) 

NO2 36,2 21,9 20,7 28,7 26,9 
91,3 

(11.01.) 

NOx - - - - 43,3 
239,8 

(11.01) 

NO - - - - 10,7 
96,7 

(11.01.) 

Cr/Mn/Ni/Pb   [ng.m
-3

] 1,4/4,2/1,0/5,6
 

- 

1195 
Svitavy 

Rok 2007 

SO2 10,5 7,9 7,2 9,8 8,8 
30,9 

(17.12.) 

PM10 25,2 22,5 18,9 23,0 22,4 

199,5 
(24.03.) 

98% Kv. = 51,0 
počet překročení 9 

NO2 28,0 23,8 21,3 26,1 24,8 
47,4 

(18.12.) 

NOx - - - - 39,7 
156,4 

(18.12.) 

NO - - - - 9,7 
71,1 

(18.12.) 

Cr/Mn/Ni/Pb   [ng.m
-3

] -/-/0,9/5,1  - 

 

Posuzovaná lokalita patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší – dle Sdělení 

odboru ochrany ovzduší MŢP č. 9 uveřejněné ve Věstníku MŢP v dubnu 2008, na základě 

dat za rok 2006. Na 1,3 % území stavebního úřadu Městského úřadu Svitavy byla v roce 

2006 překročena hodnota denního imisního limitu pro PM10. 

http://www.chmi.cz/
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Fauna a flóra, zvláště chráněné části přírody: 

Z hlediska fytogeografického patří území do oblasti české mezotrofní květeny 

(Mesophyticum Massivi Bohemici), fytogeografického okresu Českomoravské mezihoří, 

podokresu Opatovské rozvodí na severu a Svitavský úval na jihu. Podle geobotanické 

rekonstrukce leţí území v oblasti bučin (Fagion, Luzulo-Fagion), které dnes ustoupily ve 

prospěch kulturní krajiny (lidská sídla a pole). 

V dotčeném území lze očekávat výskyt druhů běţných pro daný typ prostředí - běţní 

zástupci hmyzu, hmyzoţravci a drobní hlodavci, běţní zástupci ptactva. V území není 

registrován výskyt ţádného zvláště chráněného druhu rostlin nebo ţivočichů (podle zákona 

114/1992 Sb., v platném znění), ani takový výskyt nelze s ohledem na charakter území 

předpokládat.  

 

NEJBLIŢŠÍ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ  

Přírodní památka „Pod skálou – Mladějovské tisy“ 

- ve vzdálenosti cca 8 km SV směrem od záměru 

- rozloha 21,1 ha  

- výskyt na JV svazích Červené hory (606 m n.m), k.ú. Nová Ves a Mladějov 

- přirozené floristické bohaté lesní porosty s četnými skalními výchozy 

Přírodní památka je součásti Hřebečského hřbetu na evropském rozvodí. 

Lokalita je velmi ojedinělá bohatým výskytem přirozeně rostoucího tisu červeného 

(Taxus baccata) v podrostu smíšených bohatých lesních porostů s řadou skalních výchozů. 

Kromě tisu se zde vyskytuje i jalovec obecný, lýkovec plamatý a další druhy suťových 

společenstev. Holé skalní stěny přecházejí přes různě široké suťovité pásy s dominantní 

svídou. 

 

Přírodní rezervace „Rohová“ 

- ve vzdálenosti cca 8 km V aţ JV směrem od záměru 

- rozloha 296,9 ha 

- výskyt v jiţní části Hřebečského hřbetu, v okolí obcí Boršov, Dlouhá Loučka a Křenov 

- významná lokalita přirozených porostů květnatých bučin a suťových lesů s výskytem 

řady chráněných a ohroţených druhů rostlin (česnek medvědí) a ţivočichů (sudovka 

skalní) 
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Zvláště chráněné části přírody 

 

 

Významné krajinné prvky : 

V řešeném území se nenachází ţádný významný krajinný prvek. 

 

Evropsky významné lokality a ptačí oblasti : 

Posuzovaný záměr se nenachází v blízkosti lokality soustavy NATURA 2000 podle  

§ 45 písm. a – c) a e) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.   

 

Územní systém ekologické stability krajiny : 

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního 

celku. Zájmové území není v generelu regionálního systému ekologické stability zahrnuto do 

stávajícího ani navrhovaného systému biocenter a biokoridorů.  

 

NEJBLIŢŠÍ PRVKY ÚSES  

RBC „Moravský Lačnov“ - cca 1,5 km S směrem od záměru 

RBC „Svitavský les“ - cca 3 km Z směrem od záměru 

RBK „Moravský Lačnov – Svitavský les“ - cca 1,5 km SZ směrem od záměru 

RBK „Psí kuchyně - Moravský Lačnov“ - cca 3 km S směrem od záměru 

 

Realizací předkládaného záměru nebude ovlivněn ţádný z prvků územního systému 

ekologické stability krajiny. 
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Vyznačení ÚSES 

 

 

Krajinný ráz : 

Krajinným rázem se rozumí zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika 

určité oblasti či místa. Před činnostmi, které by mohly vést ke sníţení jeho estetické a 

přírodní hodnoty je chráněn zákonem. 

  Z hlediska krajiny lze dotčené území a jeho okolí charakterizovat antropogenně 

výrazně poznamenanou krajinu. Zastoupení přírodní sloţky je patrné aţ za hranicí stávající 

průmyslové oblasti. Lokalita však není nijak významně vizuálně exponována.  

 

Architektonické a jiné kulturní památky : 

V prostoru posuzovaného záměru se nenalézají archeologické, architektonické ani 

historické památky. Nenacházejí se zde ani ţádné kulturní památky, které by vyţadovaly 

zvláštní ochranu. Zájmové území se nenachází v památkově chráněném území. 

Město Svitavy má cca 18 000 obyvatel a je správním i kulturním centrem pro celou 

spádovou oblast s dalšími 26 obcemi, ve které ţije přes 32 tisíc obyvatel. Jsou také 

významným průmyslovým a dopravním centrem. Tradičně zde převládá textilní a strojírenský 

průmysl.   

Nejvýznamnější památky na území města Svitavy : 

- socha nejsvětější Trojice, 

- kostel svatého Jiljí, 

- Ottendorferova knihovna, 

- Městské muzeum a galerie, městské opevnění 
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ČÁST D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A  

NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

D.I.  Charakteristika moţných vlivů a odhad jejich velikosti a 

významnosti 

Velikost vlivů je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :  

- nulový vliv 

- zanedbatelný vliv 

- malý vliv 

- střední vliv 

- velký vliv 

 

Významnost vlivů je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :  

- významný pozitivní vliv 

- mírně pozitivní vliv 

- nevýznamný vliv 

- mírně negativní vliv 

- významně negativní vliv 

 

 

VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  

 

a) Zdravotní rizika 

Výstavba  

Výstavba záměru znamená přípravu prostoru v hale a poté vlastní montáţ nové 

recyklační linky. Moţné emitování prachu, dopravních zplodin a hluku bude však zcela jistě 

na úrovni, která se nedotkne významně obyvatel – zejména z toho důvodu, ţe realizace 

záměru bude probíhat ve stávající výrobní hale. 

Rozsah stavebních prací bude relativně malý a lze předpokládat, ţe vlivy 

způsobované výstavbou nebudou v místě obytné zástavby rozeznatelné od pozadí. 

Stavební práce budou omezeny na denní dobu s vyloučením dnů pracovního klidu.  

Vlivy v době stavební činnosti budou zanedbatelné a nevýznamné. 
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Provoz 

S ohledem na charakter a velikost (kapacitu) záměru ve firmě SVITAP J.H.J. spol. 

s r.o. není třeba předpokládat negativní ovlivnění veřejného zdraví při provozování nové 

recyklační linky; obdobná recyklační linka (i kdyţ s jinou technologií výroby) je koneckonců 

v předmětné výrobní hale provozována i v současnosti.  

Uvedený předpoklad potvrdily podkladové studie hodnotící moţný vliv záměru na 

kvalitu ovzduší a hlukovou situaci v okolí areálu. 

 

Provoz nového technologického zařízení na zpracování PET materiálu se neprojeví 

negativním vlivem na veřejné zdraví – záměr nemůţe ovlivnit zdravotní stav obyvatel 

v přilehlé zástavbě ve Svitavách. 

 

b) Sociální a ekonomické důsledky 

 Pozitivním jevem bude zaměstnanost pracovníků v době výstavby (i kdyţ jen na 

přechodnou dobu).  

Provozování recyklační linky bude mít přímé sociální a ekonomické důsledky pro 

nově přijaté pracovníky, resp. jejich rodiny. 

 

c) Začlenění stavby, faktory pohody 

Záměr nebude znamenat negativní změnu krajinného rázu v širších pohledových 

vztazích, ani v lokalitě z těchto důvodů :   

- nevznikne nová charakteristika území  

- nebude narušen stávající poměr krajinných sloţek  

- nedojde k narušení vizuálních vjemů  

 

Nová recyklační linka bude umístěna do provozované výrobní haly v areálu - nebude 

vystavěn další objekt, nebudou rozšířeny zpevněné plochy či skladovací prostory apod.  

Ovlivnění faktorů pohody není důvod předpokládat. 
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VLIVY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY : 

Výstavba  

Při výstavbě budou vodu potřebovat pracovníci pro pitné a sociální účely, tento odběr 

bude záviset na počtu pracovníků v dané etapě stavebních prací a bude časově omezený 

(po dobu max. 6 měsíců), standardní bude odběr vody pro technologii stavebních prací. 

K dispozici bude hygienické zázemí v budově. 

Technologické vody nebudou vznikat. 

Stavební mechanizace a dopravní prostředky budou v odpovídajícím technickém 

stavu. Bude je nutné kontrolovat zejména z hlediska moţných úkapů ropných látek, a to 

pravidelně, vţdy před zahájením prací. Pro parkování a případné opravy stavebních 

mechanismů budou vyuţity zpevněné manipulační plochy. 

Při nakládání s odpady budou respektovány poţadavky na ochranu jakosti 

povrchových a podzemních vod. Ke shromaţďování produkovaných odpadů budou vyuţita 

zabezpečená místa a shromaţďovací prostředky (kontejnery, nádoby) pouţívané v rámci 

systému odpadového hospodářství firmy. 

Při respektování základních protihavarijních opatření budou vlivy na vody v době 

výstavby nulové.  

 

Provoz  

Při provozu recyklační linky nebudou vznikat technologické odpadní vody (chladící 

okruh je uzavřený). 

Zpracovávané suroviny (PET flakes) nejsou závadnými látkami s moţností ovlivnit 

vodní prostředí. 

Areál neleţí v zátopové oblasti. 

Záměr nebude mít vliv na charakter odvodnění oblasti, neovlivní chemismus 

podzemních ani povrchových vod ani jejich reţim.  

Mnoţství splaškových vod se změní v závislosti na počtu nově přijatých pracovníků, 

bilance odtoku sráţkových vod z areálu bude bez výrazné změny. Systém nakládání 

s odpadními vodami zůstane zachován (areál je napojen na veřejnou kanalizaci).  

 

Vliv záměru na vodu bude zanedbatelný a nevýznamný.  
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VLIVY NA STAV OVZDUŠÍ : 

Výstavba  

Emitování látek při stavební činnosti bude spojeno pouze s přípravou plochy ve 

výrobní hale a s dopravou, zemní práce nebudou prováděny. 

Stavební práce budou trvat krátkodobě a budou zanedbatelné a nevýznamné. 

Speciální opatření proti prašnosti nebudou potřebná, pouze je třeba zajistit průběţné 

odváţení vybourané stavební suti nebo její zakrytí. 

Dá se předpokládat, ţe období instalace nové linky nebude obyvateli v okolí areálu 

zaznamenáno. 

 

Provoz 

 

 Podkladem pro objektivní posouzení vlivu záměru na ovzduší je rozptylová 

studie - Ing. Leoš Slabý, EVČ s.r.o. Pardubice, 12/2008 – 01/2009. 

Cílem studie bylo posouzení záměru instalace recyklační linky na PET v areálu firmy 

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. ve Svitavách, a to z hlediska vlivu na imisní situaci a očekávaný 

rozptyl znečišťujících látek. Ve studii jsou zahrnuty bodové zdroje (stávající vytápění 

plynovými spotřebiči), parkoviště v areálu a doprava vyvolaná záměrem po vymezených 

komunikacích. 

Výpočet rozptylové studie byl proveden pro následující látky : 

 oxid dusičitý 

 oxid uhelnatý 

 benzen 

 suspendované částice frakce PM10 

Pro výpočet studie byl pouţit program SYMOS’97, verze 2003 - systém pro 

modelování znečištění ze stacionárních zdrojů. Výpočet byl proveden pro pravidelnou síť 121 

uzlových bodů a pro vybraných 8 referenčních bodů v obytné zástavbě v okolí areálu.  

Referenční body : 

bod 1001 – Vítězná 1878/94, 1879/96 

bod 1002 – Vítězná 1300/76,1301/78 

bod 1003 – Vítězná 1194/52,11945/54   

bod 1004 – Rokycanova 1108/13,1109/15 

bod 1005 – B. Němcové 2059/13,2056/11  

bod 1006 – Mánesova 1377/20,1375/16 

bod 1007 – B. Němcové 1201/21,1202/23 

bod 1008 – B. Němcové 1232/28 

- situační mapka je v příloze II rozptylové studie 
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Výpočet rozptylové studie byl proveden variantně, a to pro stávající stav (varianta 

nulová) a pro stav se záměrem (varianta 1).  

V následující tabulce je uveden přehled vypočtených max. imisních koncentrací 

(příspěvků k imisnímu pozadí) v prostoru obytné zástavby. 

 

Tabulka 11 : Vypočtené maximální hodnoty v obytné zástavbě, stávající vs. výhledový stav  

Imisní 

hodnota 

Stávající stav Výhledový stav 

hodinová denní roční 8-hod. hodinová denní roční 8-hod. 

Zneč. látka µg/m
3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
 

NO2 4,67 --- 0,46 --- 4,68 --- 0,46 --- 

CO 
--- --- --- 8,59 --- --- --- 8,59 

Benzen --- --- 0,008 --- --- --- 0,008 --- 

PM10 --- 0,96 0,092 --- --- 0,96 0,092 --- 

 

Imisní příspěvky posuzovaného záměru jsou nízké a imisní situaci v posuzované 

lokalitě příliš nezmění.  

 

Vliv záměru na ovzduší bude zanedbatelný a nevýznamný. 

 

 

VLIVY HLUKU, VIBRACÍ, ZÁŘENÍ : 

Výstavba 

Pro hlučnost při výstavbě platí obdobné předpoklady a závěry jako u emisí do 

ovzduší – totiţ, ţe nadměrné zatíţení okolí hlučností není předpokládáno, stavební práce 

budou trvat omezeně (max. 6 měsíců) a budou zanedbatelné a nevýznamné. Dá se 

předpokládat, ţe období instalace nové linky nebude obyvateli v okolí areálu zaznamenáno. 

Stavební práce budou probíhat výhradně v denní době a nebudou prováděny ve 

dnech pracovního klidu. 

Případný významnější vliv vibrací ze stavební činnosti nebo z dopravy se 

nepředpokládá, ani vliv záření není důvod zvaţovat. 

 

Provoz 

 

Podkladem pro posouzení vlivu záměru na akustickou situaci je hluková studie 

- Ing. Leoš Slabý, EVČ s.r.o. Pardubice, 12/2008 – 01/2009. 

Cílem studie bylo posouzení konečné akustické situace v dané lokalitě po realizaci 

záměru, zejména pak stanovení hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru 

staveb.  
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Posouzení hladin akustického tlaku bylo provedeno pomocí výpočtového programu 

HLUK+ pro Windows, verze 7.67, jehoţ autory je RNDr. Liberko a Mgr. Polášek.  

Hodnoceny jsou stacionární zdroje hluku (technologický proces, ventilátory) včetně 

vnitroareálové dopravy a doprava na veřejných komunikacích.  

Výpočet byl proveden pro 5 bodů v chráněném venkovním prostoru staveb, ve výšce 

3 m a 6 m nad zemí. 

Výpočtové body : 

bod 1, 2  J směrem, chráněný venkovní prostor obytného domu v ul. B. 

Němcové, vzdálenost od záměru cca 50 m  

bod 3, 4  JZ směrem, chráněný venkovní prostor obytného domu v ul. B. 

Němcové, vzdálenost od záměru cca 60 m  

bod 5, 6  Z směrem, chráněný venkovní prostor obytného domu v ul. B. 

Němcové, vzdálenost od záměru cca 80 m  

bod 7, 8  V směrem, chráněný venkovní prostor obytného domu v ul. Vítězné, 

vzdálenost od záměru cca 120 m  

bod 9, 10  S směrem, chráněný venkovní prostor obytného domu v ul. Vítězné, 

vzdálenost od záměru cca 160 m  

Výpočet rozptylové studie byl proveden variantně, a to pro stávající stav (varianta 

nulová) a pro stav nový (varianta 1).  

Rozšířená nejistota výpočtu : 2 dB(A). 

Výpočet studie byl proveden pro bodové a liniové zdroje záměru zvlášť. 

V případě bodových zdrojů hluku byl zkoumán případ provozu nové linky 

v součinnosti se stávající linkou nebo samostatně (případ přerušení provozu stávající linky). 

V případě provozu nové linky v součinnosti s původními technologickými zdroji hluku 

jsou dosahovány akustické zátěţe v rozmezí 21,6 - 37,3 dB(A), za předpokladu provozu 

technologie na tři směny platí tyto hodnoty i pro noční dobu. 

 

Tabulka 12 : Provoz nové linky v součinnosti s linkou stávající 

T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N ) 

   LAeq (dB)  

č. výška souřadnice doprava průmysl celkem předch. změna 

1 3.0 280.3;   52.3  37.3 37.3 ( 35.7) +1.6 

2 6.0 280.3;   53.4  37.4 37.4 ( 35.8) +1.6 

3 3.0 215.6;   85.2  36.5 36.5 ( 33.8) +2.7 

4 6.0 215.6;   86.3  36.5 36.5 ( 33.9) +2.6 

5 3.0 157.8;  124.9  31.6 31.6 ( 28.9) +2.7 

6 6.0 157.2;  125.4  31.6 31.6 ( 28.9) +2.7 
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7 3.0 437.9;  166.3  21.8 21.8 ( 20.6) +1.2 

8 6.0 436.8;  167.4  21.6 21.6 ( 20.3) +1.3 

9 3.0 313.2;  271.8  25.3 25.3 ( 22.7) +2.6 

10 6.0 312.0;  272.9  25.2 25.2 ( 22.7) +2.5 

 

Hlukové limity dané nařízením vlády jsou v případě bodových akustických zdrojů 50 

dB v denní a 40 dB v noční době.  

Vedle stacionárních zdrojů a vnitroareálové dopravy byl hodnocen vliv akustické 

zátěţe dané hlavní komunikací v území. V tomto případě jsou hodnocenými akustickými 

limity 55 dB v denní a 45 dB v noční době. Akustický vliv hlavní komunikace není v současné 

době a nebude ani výhledově nadlimitní. Navýšení dopravní zátěţe vlivem nárůstu 

přepravních kapacit záměru se pohybuje v pásmu chyby výpočtu. 

V souvislosti s provozem záměru dojde k nárůstu přepravních kapacit, a tím i ke 

změně akustické zátěţe dané dopravními zdroji. Tato změna je doloţena v následující 

tabulce. 

 

Tabulka 13 : Vliv dopravy  

T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N ) 

   LAeq (dB)  

č. výška souřadnice doprava průmysl celkem předch. změna 

1 3.0 280.3;   52.3 55.0  55.0 54.7 +0.3 

2 6.0 280.3;   53.4 55.1  55.1 55.0 +0.1 

3 3.0 215.6;   85.2 53.0  53.0 52.9 +0.1 

4 6.0 215.6;   86.3 53.1  53.1 53.1 0 

5 3.0 157.8;  124.9 54.0  54.0 53.9 +0.1 

6 6.0 157.2;  125.4 54.0  54.0 53.9 +0.1 

7 3.0 437.9;  166.3 31.0  31.0 30.8 +0.2 

8 6.0 436.8;  167.4 29.1  29.1 29.0 +0.1 

9 3.0 313.2;  271.8 28.3  28.3 28.3 0 

10 6.0 312.0;  272.9 29.0  29.0 29.0 0 

 

 Vliv záměru na hlukovou situaci bude zanedbatelný a nevýznamný. 

 

Zdroj vibrací, který by se projevil v okolí areálu, nebyl identifikován. V zařízení 

nebude umístěn ţádný zdroj ionizujícího záření ani zde nebude provozován zdroj 

elektromagnetického záření, jehoţ pole o hygienicky významných intenzitách by ovlivňovalo 

ţivotní prostředí. 
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VLIVY NA PŮDU : 

 

Vliv záměru bude nulový. 

 

 

VLIVY NA FAUNU A FLÓRU, EKOSYSTÉMY : 

Nová recyklační linka bude umístěna do stávající výrobní haly v areálu. 

Ani při výstavbě, ani při vlastním provozu se nepředpokládá jakýkoliv zásah do 

biotopů, nebudou káceny dřeviny. 

V okolí areálu se nenacházejí přírodovědně cenné lokality. 

 

Vliv záměru bude nulový. 

 

 

VLIVY NA BUDOVY, ARCHITEKTONICKÉ A ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY VÝTVORY : 

Záměr je takového charakteru a velikosti, ţe není třeba při výstavbě ani provozu 

předpokládat moţné ovlivnění bytových objektů nebo dalších budov v okolí výrobního areálu. 

Zemní práce nebudou prováděny.  

K moţnému ovlivnění výrobní haly by mohlo případně dojít nadměrným zatíţením 

podlahy při umísťování technologického zařízení. Tato moţnost bude vyloučena v rámci 

přípravných prací. 

 

Vliv záměru bude nulový. 

 

 

D.II. Rozsah vlivů 

Záměr znamená umístění recyklační linky na zpracování PET materiálu v areálu firmy 

SVITAP J.H.J. spol. s r.o., v Divizi I (k.ú. Svitavy – předměstí). 

Technologická linka bude umístěna do stávající výrobní haly. 

Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

V období realizace záměru, tedy instalace nového technologického zařízení do 

stávající výrobní haly, budou vlivy zanedbatelné a nevýznamné s tím, ţe vzhledem 

k minimálnímu rozsahu stavebních úprav a minimální četnosti dopravy materiálu a vybavení 

nebude pravděpodobně toto období obyvateli v okolí areálu vůbec zaznamenáno.  

Stavební práce budou omezeny na cca 6 měsíců. 



Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. – „Recyklační linka na PET“ SVITAP J.H.J. spol. s r.o., Svitavy  

 

  48  

Úprava zpevněných ploch nebude prováděna, nebudou káceny dřeviny, také zemní 

práce při instalaci linky nebudou prováděny (proto je vyloučena moţnost archeologického 

nálezu).   

 

V době provozování budou vlivy záměru na ţivotní prostředí zanedbatelné, příp. 

nulové; a nevýznamné, přičemţ pozornost byla při hodnocení soustředěna na moţné 

ovlivnění ovzduší a hlukové situace v okolí areálu.  

Podkladem pro hodnocení imisní a akustické situace byly rozptylová a hluková 

studie, které dokladují, ţe emisní příspěvky spojené s provozováním nové linky k celkové 

stávající situaci budou na úrovni, která nemůţe významně ovlivnit ţivotní prostředí.  

Při hodnocení zdravotních rizik bylo konstatováno, ţe záměr z hlediska ovzduší ani 

z hlediska hlukového působení neovlivní zdravotní stav obyvatel ve Svitavách. 

 

Závěr : 

Na základě posouzení je moţné realizaci záměru podpořit.  

 

 

D.III. Údaje o moţných významných nepříznivých vlivech 

přesahujících státní hranice 

 Nepříznivé přeshraniční vlivy nejsou vzhledem ke geografickému umístění záměru 

zvaţovány. 

 

 

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, sníţení a kompenzaci 

nepříznivých vlivů 

Etapa výstavby záměru  

- realizace záměru (příprava plochy pro umístění, transport nového zařízení, instalace a 

připojení) bude provedena tak, aby obtěţování okolí bylo minimální 

 

Etapa provozu záměru  

- ve zkušebním provozu bude provedeno měření hluku v pracovním prostředí a u nejbliţší 

obytné zástavby 

- zařízení bude provozováno podle technologických předpisů, návodů k obsluze a 

předpisů výrobce 

- při nakládání s odpady budou dodrţována ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., v platném 

znění 
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D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí 

Při vypracování oznámení byly k dispozici všechny podkladové materiály, které jsou 

potřebné pro posouzení plánovaného záměru na ţivotní prostředí. 

 

 

ČÁST E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

 

 Varianty záměru nebyly zvaţovány – geografické ani technologické.  

Umístění je jednoznačně určeno majetko-právními poměry v areálu společnosti 

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. a prostorovými moţnostmi ve stávající výrobní hale.  

Technologickou variantou by mohla být kapacita linky - navrţené řešení je však jiţ 

výsledkem marketingového zvaţování vedení firmy.  

Alternativou je tedy pouze moţnost, ţe záměr nebude realizován – tzv. nulová 

varianta, která znamená zachování současného stavu, neinstalování zařízení. Tato varianta 

není výhodná pro investora. 

 

 

ČÁST F.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

 

Doplňující informace nejsou potřebné. 

 

 

ČÁST G.  SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

 

 V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, 

v platném znění je podáváno oznámení záměru „Recyklační linka na PET – SVITAP J.H.J. 

spol. s r.o.“ v kategorii II, bod 7.1 – pro účely zjišťovacího řízení. 

Firma SVITAP J.H.J. spol. s r.o. je výrobcem technických tkanin a technické 

konfekce. 

Provozovna společnosti (Divize I) je umístěna v ul. Boţeny Němcové 10, ve 

Svitavách, k.ú. Svitavy - předměstí. 

Záměrem je provoz nové technologické linky na zpracování PET materiálu na vázací 

pásky, s maximální výrobní kapacitou 3 140 t/rok.  
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Recyklační linka bude umístěna do stávající výrobní haly v areálu (na parcele p.č. st. 

460/9); v současné době je v tomto objektu instalováno zařízení od firmy Starlinger, na 

kterém je prováděna recyklace termoplastických odpadů, tato regranulační linka však bude 

přemístěna – nebude se v hale a pravděpodobně ani v areálu nacházet. 

 

Investiční záměr je plně v souladu s Plánem odpadového hospodářství Pardubického 

kraje. 

Vstupními zpracovávanými materiály jsou PET materiály – dodané jiţ vyprané a 

rozdrcené PET lahve, v granulované podobě, resp. ve formě vloček; nemají nebezpečné 

vlastnosti pro zdraví ani ţivotní prostředí. Před pouţitím je prováděna kontrola kvality – 

sledován je obsah vody, vnitřní viskozita a obsah příměsí. 

Uskladnění granulátu (a hotových výrobků) bude řešeno na paletách, v big-bag 

vacích – ve stávajících skladových halách; sklady jsou zamykatelné a mají nepropustnou 

podlahu.  

  

 Technologický postup výroby : 

- vstupní surovinou jsou pouţité vyprané a rozdrcené PET lahve podávané do 

krystalizátoru, kde dojde ke krystalizaci a předsušení materiálu 

- následuje extruder, kde je materiál odplyňovacím systémem při vysokém vakuu 

dekontaminován od těkavých látek; případné pevné příměsi a nečistoty se odstraní 

filtrací se zpětným tokem 

- PET se roztaví a tavenina se ve formě pásků vytlačí do vody, kde dojde ke zchlazení 

- pásky procházejí soustavou několikanásobného protahovaní, vzorování a fixací do   

té podoby, aby se vlastnosti materiálu co nejvíce přiblíţily vlastnostem pásek 

vyráběných z prvotního materiálu 

- v konečné fázi se materiál navíjí  

 

Nové skladové prostory nebudou vybudovány. 

Předpokládá se, ţe nová recyklační linka bude v nepřetrţitém provozu 7 dní v týdnu a 

obsluhovat ji bude celkem 12 pracovníků. 

S provozem nové recyklační linky bude souviset následující rozsah nákladní dopravy 

vyvolaný návozem zpracovávané suroviny (PET vloček) a odvozem hotových výrobků (PET 

vázacích pásek) : 1,5 nákladních vozidel/den, tj. 3 pohyby za den. 

Nové komunikace nebudou budovány, nebude se rozšiřovat ani stávající parkoviště. 

Nákladní doprava nebude provozována v nočních hodinách a o víkendech. 

Nákladní automobily nebudou jezdit přes centrum města, ale budou z areálu vyjíţdět 

na ulici Boţeny Němcové, dále ulicí Olbrachtovou na ulici Sokolovskou a dále na silnici I. 
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třídy  I/34 (směr Polička nebo směr Koclířov), nebo z ulice Olbrachtova  přes ulici Praţskou 

na silnici I. třídy I/35 – směr Litomyšl. 

 

Návrh umístění záměru je v souladu s územním plánem. 

Příprava plochy pro umístění nové linky a následná instalace včetně „oţivení“ se 

předpokládá v období cca 6 měsíců v r. 2009. 

V období realizace záměru, tedy instalace nového technologického zařízení do 

stávající výrobní haly, budou vlivy zanedbatelné a nevýznamné s tím, ţe vzhledem 

k minimálnímu rozsahu stavebních úprav a minimální četnosti dopravy materiálu a vybavení 

nebude pravděpodobně toto období obyvateli v okolí areálu vůbec zaznamenáno.  

V době provozování budou vlivy záměru na ţivotní prostředí zanedbatelné, příp. 

nulové; a nevýznamné, přičemţ pozornost byla při hodnocení soustředěna na moţné 

ovlivnění ovzduší a hlukové situace v okolí areálu.  

Podkladem pro hodnocení imisní a akustické situace byly rozptylová a hluková 

studie, které dokladují, ţe příspěvky provozu nové linky k celkové stávající situaci budou na 

úrovni, která nemůţe významně ovlivnit ţivotní prostředí.  

Při hodnocení zdravotních rizik bylo konstatováno, ţe záměr z hlediska ovzduší ani 

z hlediska hlukového působení neovlivní zdravotní stav obyvatel ve Svitavách. 

 

Posouzením moţného vlivu záměru na zdraví a ţivotní prostředí nebyly zjištěny 

okolnosti bránící instalovat novou technologickou linku na recyklaci PET materiálu do 

haly v areálu SVITAP J.H.J. spol. s r.o. ve Svitavách. 

 

 

ČÁST H.  PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1  

 

Vyjádření  

Vyjádření stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace  

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona  

č. 114/1992 Sb., v platném znění 

 

Příloha č. 2  

 

Grafické přílohy  

Katastrální mapa, 1 : 1 000, kopie  

Umístění haly - letecký snímek 

Stavební výkresy haly (pozn. : zakreslená stávající linka bude přemístěna) 
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Příloha č. 3  Rozptylová studie k záměru  

 

Příloha č. 4  Hluková studie k záměru  
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     tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz 
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