
 
 
 
 

 

 
P O S U D E K 

 
 na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí 

 podle zákona ČNR č. 100/2001 Sb.  
ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 

 

AUTOVRAKOVIŠTĚ LUBNO 
SBĚR A VÝKUP AUTOVRAKŮ A 
OJETÝCH VOZIDEL, OPRAVY, 

DEMONTÁŽ, PRODEJ NÁHRADNÍCH 
DÍLŮ A VOZIDEL 

 
zpracovatel posudku:  RNDr. Tomáš Bajer, CSc. 
 
 
      
Oprávněná osoba: 
Tomáš Bajer 
osvědčení č.j.: 2719/4343/OEP/92/93 
Dubinská 720                                        Sladkovského 111 
530 12 PARDUBICE                              506 01 JIČÍN 
603483099                                             493523256 
466642279 

 

                                       
 

(březen 2005) 

 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 
AUTOVRAKOVIŠTĚ LUBNO 

SBĚR A VÝKUP AUTOVRAKŮ A OJETÝCH VOZIDEL, OPRAVY, DEMONTÁŽ, PRODEJ NÁHRADNÍCH 
DÍLŮ A VOZIDEL 

 2  

 
 
Prohlášení 
 
Posudek jsem zpracoval jako držitel osvědčení o odborné způsobilosti č.j. 
2719/4343/92/93, vydané dne 28.1.1993 Ministerstvem životního prost ředí České 
republiky v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle paragrafu 6 
odst. 3 a paragrafu 9 odst. 2. zákona ČNR č. 244/92 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí. 

 
 

Datum: 20.03.2005                                                Podpis:   
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
Název:                                       Autovrakoviště – sběr a výkup autovraků a ojetých    
                                                 vozidel, opravy, demontáž, prodej náhradních díl ů a     
                                                 vozidel  
  
Kapacita (rozsah) záměru:        Provozovna je koncipována až na roční příjem 5000    
                                                 autovraků  
    

Umístění:           kraj:    Královehradecký 
                               obec:  Nechanice 
                                                  KÚ:     Lubno  
                 
Charakter stavby: Investor zamýšlí přemístit stávající provoz 

autovrakoviště z prostor pronajatých pozemků ve 
Starých Nechanicích na pozemky ve vlastnictví 
provozovatele v Nechanicích, části Lubno, na 
kterých by měl být vybudován nový areál o celkové 
rozloze cca 1 ha. V areálu budou sbírány a 
vykupovány autovraky, které budou demontovány, 
provozní kapaliny budou shromažďovány v souladu 
se zákonem o odpadech. Využitelné součásti vozidel 
budou nabídnuty k prodeji, nevyužitelné části vozidel 
budou tříděny a předávány osobám oprávněným 
k jejich dalšímu využití nebo zneškodnění. 

 
 
Obchodní firma oznamovatele:    Autovrakoviště spol. s r.o.   
 
IČO oznamovatele:             260 04 523 

 
Sídlo(bydliště) oznamovatele:     Adam Berger  
                                                   Družstevní 373 
                           503 15 Nechanice 
                           tel. 495 441 433 
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE  
Dokumentace je zpracována v členění podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. ve 
znění zákona č. 93/2004 Sb. a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům cit. zákona. 
Je nezbytné upozornit, že již oznámení bylo vypracováno v rozsahu p řílohy č. 4 
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. Požadavky vzešlé ze zjišťovacího řízení 
byly řešeny vypracováním doplňku. 
Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace, je podle názoru zpracovatele 
posudku vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci dostačující k možnosti 
posoudit vlivy předloženého záměru na životní prostředí a ukončit proces posuzování 
podle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb.   
Dokumentace  o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby v rozsahu 
Přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. byla zpracována 
oprávněnou osobou Ing. Stanislavem Emingerem, CSc., který je držitelem osvědčení 
odborné způsobilosti č. j. 4134/666/OPV/93 z 18. února 1993 

Vlastní oznámení  v části A – Údaje o oznamovateli  - charakterizuje základní údaje 
o oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím a 
dostatečným způsobem. 
Část B – Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky stavby a splňuje po 
formální stránce  požadavky přílohy číslo 4 zákona ČNR č. 100/2001 Sb. Z hlediska 
věcné náplně je tato kapitola komentována v další části předkládaného posudku. 
Z hlediska části  C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území  lze označit 
ve vztahu  uvažovanému záměru za akceptovatelné.   
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a 
životní prostředí – obsahuje všechny kapitoly této části oznámení: 
v Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a hodnocení 

velikosti a významnosti 
v Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 

velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 
v Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 

stavech 
v Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 

nepříznivých vlivů na životní prostředí 
v Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 

hodnocení vlivů 
v Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při 

zpracování dokumentace 
Část E - Porovnání variant řešení záměru – předložený materiál neobsahuje, protože 
oznamovatel předložil záměr jednovariantně. 
Předložené oznámení obsahuje dále požadované kapitoly F. Závěr, G. Všeobecné 
srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a  H. Přílohy. 
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Jako přílohy jsou uvedeny: 
1. přehledná situace širšího okolí záměru 

2. katastrální mapa s vyznačením záměru 

3. přehledná situace areálu autovrakoviště Lubno 

4. generel místních SES Nechanice  

5. vyjádření příslušného stavebního úřadu  

6. výpis z katastru nemovitostí 

7. rozptylová studie 

8. hluková studie 

9. hodnocení zdravotních rizik 

10. hydrogeologický znalecký posudek 

11. botanický a zoologický posudek 

12. posouzení vlivu na krajinný ráz 

 

Lze konstatovat, že předložené oznámení a doplněk je z obsahového hlediska 
v souladu s přílohou 4 zákona. Věcná náplň jednotlivých kapitol je diskutována 
v dalších částech posudku. 
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II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých 
metod hodnocení 
Předmětem předkládaného posudku je posouzení záměru „Autovrakoviště Lubno, 
sběr a výkup autovraků a ojetých vozidel, opravy, demontáž, prodej náhradních dílů 
a vozidel“,  s kapacitou 5 000 autovraků ročně. 
V souladu s přílohou 1 zákona číslo 100/2001 Sb. v platném znění naplňuje 
hodnocený záměr  dikci bodu 10.1. (zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady 
s kapacitou nad 1 000 tun/rok) v kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení) a 
příslušným orgánem státní správy je v tomto případě Ministerstvo životního prostředí.   
Oznamovatel zamýšlí vybudováním nového zařízení určeného pro nakládání 
s vybranými vozidly s ukončenou životností a vybranými autovraky postupně zvýšit 
kapacitu přijímaných vozidel, přemístit stávající provoz ze Starých Nechanic na své 
pozemky v Lubně a přizpůsobit jeho technické zabezpečení a provoz požadavkům 
platné legislativy v oblasti nakládání s odpady, jakož i ve vztahu k ostatním složkám 
životního prostředí. 
Záměrem budou využity pozemky náležející do katastrálního území Lubno p.č. 31/2, 
31/5 a 31/9. 
Úplnost dokumentace ve vztahu k  vlivům záměru „Autovrakoviště Lubno, sběr a 
výkup autovraků a ojetých vozidel, opravy, demontáž, prodej náhradních dílů a 
vozidel“ na životní prostředí považuje zpracovatel posudku po doplnění dle 
požadavků zjišťovacího řízení za dostačující k možnosti posoudit vlivy na životní 
prostředí a zdraví obyvatelstva jakož i formulovat návrh stanoviska k posouzení  
vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“) pro příslušný úřad 
– Ministerstvo životního prostředí, a ukončit proces posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 

 
II.2.1. Popis technického a technologického řešení 

Důvod umístění a popis technického a technologického řešení záměru:  
Podnikatelský záměr vyplývá z příslušného znění zákona o odpadech v platném 
znění, ze kterého vyplývá, že každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen p ředat 
autovrak pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, 
zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. Vybudováním takového zařízení 
bude zajištěno nakládání s vybranými vozidly s ukončenou životností a s vybranými 
autovraky a efektivní nakládání se vznikajícími odpady především pomocí řízené 
recyklace a získání co možná nejvyššího podílu opětovně využitelných materiálových  
složek, čímž bude zároveň docíleno podnikatelského záměru provozovatele.   
Dalším důvodem pro realizaci záměru v obci Lubno je vlastnické právo rodiny 
oznamovatele na předmětné pozemky a vhodná lokalizace pro podnikatelský záměr. 
Jiné pozemky investor nevlastní, proto není navržena jiná varianta umístění 
autovrakoviště. 
Záměr v zásadě nepředstavuje posouzení variant, v příslušné pasáži je pouze 
uveden možný přehled zvažovaných variant, tedy nulová varianta (stávající stav) a 
aktivní varianta, která zahrnuje posuzovaný záměr. 
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Dle dokumentace areál autovrakoviště budou tvořit následující stavební objekty: 
SO 1 – Administrativní objekt 
SO 2 – Kotelna 
SO 3 – Demontážní hala 
SO 4 – Skladová hala (ocelový sklad) 
SO 5 – Výstavní objekt 
SO 6 – Odlučovač ropných látek 
SO 7 – Zpevněné asfaltové plochy 
SO 8 – Vjezd do areálu 
SO 9 – Oplocení 
které jsou popsány v příslušné pasáži posuzovaného materiálu, a to včetně 
příslušného technologického postupu. 

Stanovisko zpracovatele posudku k základním údajům záměru: 

Předkládaná dokumentace v této části podává základní informace o záměru, dle 
názoru zpracovatele posudku pro potřeby procesu posuzování v dostačující 
vypovídací schopnosti.  
Zpracovatel posudku nemá k  části dokumentace z hlediska popisu stavebního a 
technologického řešení podstatnějších připomínek.   
Při nakládání s autovraky bude nezbytné postupovat v souladu s platnou legislativou 
(zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění /zejména pak jeho doplněk č. 
188/2004 Sb./) a prováděcích vyhlášek (zejména pak vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. 
ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb.). Jak je ze stávající legislativy zřejmé, mělo by 
v nejbližší době vyjít několik dalších prováděcích vyhlášek, které budou podrobně 
specifikovat některé činnosti při nakládání s autovraky. Z technického hlediska se 
budou demontáže jednotlivých dílů provádět podle technické dokumentace výrobce 
vozidla.  
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II.2.2. Údaje o přímých vlivech na životní prostředí 
 
II.2.2.1. Údaje o výstupech 

1) Půda 
Záměr vyžaduje zábor půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF), a to dle 
posuzovaného materiálu v rozsahu 5883 m2, dotčeny nejsou pozemky určené 
k plnění funkce lesa (PUPFL).  
Lokalita se nenachází v ochranných pásmech vodních zdrojů ani v území chráněné 
oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). 
Dotčené území se nenachází v území , které by bylo chráněno ve smyslu zákona 
114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny.  
Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem ke skutečnosti, že záměr znamená pouze minimální zábor ZPF a žádný 
zábor PUPFL, není ze strany zpracovatele posudku ve vztahu k půdě podstatnějších 
připomínek.  
 

2) Voda 

Výstavba 
Dokumentace bilancuje nároky na pitnou vodu z denní úvahy spot řeby 120 l vody 
/osoba/den a z předpokládaného počtu zaměstnanců a udává ji ročním objemem 
403,2 m3. 
Z hlediska technologických nároků na vodu dokumentace bilancuje roční nárok 
v objemu cca 28 m3/rok. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Nároky na vodu v etapě výstavby sice nejsou v dokumentaci  specifikovány, 
nepředstavují však výraznější problém ve vztahu k vlivům na životní prostředí. Ve 
vztahu k nárokům na vodu není ze strany zpracovatele posudku p řipomínek. 
 

3) Surovinové a energetické zdroje 
Výstavba, provoz 
Bilance spotřeby surovin je provedena reprezentativně pro uvažovaný počet 5000 
autovraků, a to jak z hlediska nároků na elektrickou energii, plyn, dále na sorpční 
prostředky a IBS  kapalinu sloužící k čištění součástek od olejů, vazelín a nečistot.  
Stanovisko zpracovatele posudku 

Dokumentace neobsahuje specifikaci surovinových zdrojů pro fázi výstavby. 
Vzhledem k tomu, že rozsah stavebních prací je malý, nemá absence těchto údajů 
vliv na hodnocení vlivů záměru na ŽP. 
Ve vztahu k uvedené kapitole z hlediska bilancí v etapě provozu není za strany 
zpracovatele posudku připomínek. 
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4) Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Etapa provozu 

Dokumentace bilancuje celkové předpokládané nároky záměru na vyvolanou 
dopravu na komunikačním systému, které jsou vyčísleny cca 218 pohyby za den. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Etapa výstavby 

Etapa výstavby z hlediska přepravních nároků sice není řešena, je však patrné, že se 
bude jednat o minimální přepravní nároky bez jakýchkoliv dopadů do jednotlivých 
složek životního prostředí. 
Etapa provozu 

Údaj uváděný v dokumentaci z hlediska celkových bilancovaných nároků na dopravu 
lze celkem považovat za akceptovatelný.  
 
 
II.2.2.2. Údaje o výstupech 
 
1. Ovzduší 
Etapa výstavby 

Etapa výstavby v zásadě neznamená zdroje znečišťování ovzduší. 
Etapa provozu 

Posuzovaný materiál nebilancuje samotné příspěvky posuzovaného záměru 
z hlediska liniových zdrojů znečištění, ale udává emise z liniových zdrojů pro stávající 
a výhledový stav. 
Emise z kotelny, sloužící k vytápění provozních objektů nejsou uvedeny 
s odůvodněním, že se jedná o malý zdroj, který nebude ovlivňovat kvalitu ovzduší.  
Stanovisko zpracovatele posudku 

Z hlediska kvantifikovatelných zdrojů emisí není ze strany zpracovatele posudku 
podstatnějších připomínek.  
Emise z liniových zdrojů jsou bilancovány s využitím programu MEFA02. 
V posuzovaném materiálu nebyla provedena bilance emisí z kotelny. Dle názoru 
zpracovatele posudku o tom, zda-li se emise mají nebo nemají bilancovat v procesu 
EIA nerozhoduje kategorizace zdroje. 
Protože však nově vyvolané emise jsou minimální, lze tento metodický nedostatek 
dokumentace považovat za akceptovatelný.  
Za malý zdroj znečištění v období provozu lze dále zřejmě označit místo 
odmašťovacího stolu, kde bude docházet k odparu těkavých organických látek. Tato 
skutečnost není v dokumentaci nijak komentována ani podrobněji popisována, pouze 
je uvedeno, že se uvažuje o odmašťování kovových součástek pomocí specielní 
mycí kapaliny ropného charakteru, tzv. „IBS kapaliny“ na ekologických mycích 
stolech IBS. 
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Je zřejmé, že v rámci vypouštění a odsávání provozních kapalin z autovraků bude 
manipulováno s látkami  typu benzin, nafta, oleje, brzdové kapaliny, kapaliny do 
ostřikovačů. Celkový odpar při manipulaci bude zanedbatelný, neboť převážný podíl 
těchto kapalin budou tvořit především motorové a převodové oleje, jejichž těkavost je 
minimální. 
 

2. Odpadní vody 
Výstavba 

Dokumentace se bilancí nároků na vodu v etapě výstavby nezabývá. 

Provoz 

Dokumentace EIA bilancuje následující produkce vznikajících odpadních vod: 
Ø Splaškové vody 
Dle dokumentace bilance splaškových vod v zásadě odpovídá nárokům na pitnou 
vodu. Splaškové vody budou sváděny přímo do veřejné kanalizace s koncovkou na 
ČOV Nechanice. 
Ø Technologické odpadní  vody 
Vznik technologických odpadních vod je vázán na potřebu technologických vod 
během provozu. Bude se jednat o technologické vody pocházející z oplachů 
součástek v demontážní hale, které budou svedeny kanálkovým systémem p řes 
lapol do veřejné kanalizace s jejich likvidací na ČOV Nechanice. 

Ø Srážkové vody  
Dle dokumentace srážkové vody dopadající na zpevněnou plochu parkoviště a 
manipulační plochu využívanou pro odkládání autovraků připravených k demontáži a 
k ukládání znečištěných součástí vozidel budou samospádem vedeny přes 
odlučovač ropných látek a následně zaústěny do stávající veřejné kanalizace, která 
je napojena na čistírnu odpadních vod v Nechanicích. Dešťové vody ze střech 
objektů autovrakoviště (neznečištěné nebezpečnými látkami) budou svedeny přímo 
do kanalizace dešťových vod a následně na ČOV v Nechanicích. Dle dokumentace 
byla vypočtena na výpusti do kanalizace koncentrace NEL = 0,17 mg/l NEL.  
Stanovisko zpracovatele posudku 

V období výstavby budou vznikat pouze splaškové vody z hygienických za řízeních 
pracovníků výstavby. Bilance produkce splaškových vod v období výstavby bude 
upřesněna v dalších stupních projektové dokumentace v závislosti na počtech 
pracovníků výstavby.   
Z bilancí nejsou patrné objemy přívalových srážek z hlediska kapacity kanalizace. 
V této souvislosti jsou v další části posudku formulována příslušná doporučení do 
návrhu stanoviska příslušnému úřadu. 
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3. Odpady 
V dokumentaci  je uvedena specifikace vznikajících odpadů pro etapu provozu. 
K etapě výstavby je pouze konstatováno, že budou vznikat odpady typické pro 
stavební činnost. 
Dokumentace konstatuje, že autovrakoviště bude určeno pro příjem odpadu, 
značeného katalogovými čísly jako 16 01 04 a 16 01 06.  
Dokumentace dále specifikuje v přehledné tabulce odpady vznikající při provozu 
vrakoviště a dle dokumentace je vyjádřeno z hlediska množství produkovaného 
odpadu jako odhad pro případ plně vytížené projektované kapacity. Současně jsou 
v příslušné části dokumentace specifikovány povinnosti, které vyplývají pro 
provozovatele autovrakoviště z dikce zákona o odpadech v platném znění. 
Stanovisko zpracovatele posudku 

Názorem zpracovatele posudku je, že materiál mohl obsahovat základní informace o 
předpokládané struktuře vznikajících odpadů v etapě výstavby. Ve vztahu 
k předpokládané struktuře odpadů v etapě výstavby jsou v příslušné pasáži posudku 
proto formulována příslušná doporučení.  
Lze předpokládat, že v dokumentaci uvedená struktura vznikajících odpadů v etapě 
provozu autovrakoviště nemusí být vyčerpávající. Ze zkušeností s obdobnými 
provozy autovrakovišť lze očekávat následující strukturu vznikajících odpadů: 

Odpady kategorie N 
Kat. 
číslo 

 
Název odpadu 

 
Kategorie 

05 01 03 Kaly ze dna nádrží na ropné látky N 
05 01 05 Uniklé ( rozlité ) ropné látky N 
12 01 18 Kovový kal obsahující olej N 
12 01 20 Upotřebené brusné nástroje a materiály obsahující nebezpe čné látky N 
12 03 02 Odpady z odmašťování vodní parou N 
13 01 10 Nechlorované hydraulické minerální oleje N 
13 01 11 Syntetické hydraulické oleje N 
13 01 13 Jiné hydraulické oleje N 
13 02 05 Nechlorované minerální motorové, p řevodové a mazací oleje N 
13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N 
13 02 07 Snadno biologicky rozložitelné motorové, p řevodové a mazací oleje N 
13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 
13 05 01 Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje N 
13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje N 
13 05 03 Kaly z lapáků nečistot N 
13 05 06 Olej z odlučovačů oleje N 
13 05 07 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje N 
13 05 08 Směsy odpadů z lapáků písku a odlučovačů oleje N 
13 07 01 Topný olej a motorová nafta N 
13 07 02 Motorový benzín N 
13 07 03 Jiná paliva včetně směsí N 
13 08 02 Jiné emulze N 
14 06 05  Kaly nebo jiné odpady obsahující ostatní rozpoušt ědla   N 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek         N 
15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu včetně prázdných tlakových nádob N 
 
15 02 02 

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

 
N 

16 01 04 Autovraky N 
16 01 07 Olejové filtry N 
16 01 08 Součástky obsahující rtuť N 
16 01 09 Součástky obsahující PCB N 
16 01 10 Výbušné součásti ( např. airbagy ) N 
16 01 11 Brzdové destičky obsahující azbest N 
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Odpady kategorie N 
Kat. 
číslo 

 
Název odpadu 

 
Kategorie 

16 01 13 Brzdové kapaliny N 
16 01 14 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky N 
16 01 21 Nebezpečné součástky neuv. pod čísly 16 01 07až 11, 13 a 14        N 
16 02 11 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, HCFC, HFC N 
16 02 12 Vyřazená zařízení obsahující volný azbest N 
16 06 01 Olověné akumulátory N 
16 06 02 Nikl-kadmiové baterie a akumulátory N 
16 06 03 Baterie obsahující rtuť N 
16 07 08 Odpady obsahující ropné látky N 
16 10 01 Odpadní vody obsahující nebezpečné látky N 
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 
17 06 01 Izolační materiál s obsahem azbestu N 
17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 
18 01 06 Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpe čné látky N 
18 02 05 Chemikálie sestávající z nebezpečných látek         N 
19 08 13 Kaly z jiných způsobů čištění průmysl. vod obsahující neb. látky         N 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 

Odpady kategorie O 
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů O 
12 01 13 Odpady ze svařování O 
16 01 03 Pneumatiky O 
16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí   O 
16 01 12 Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11 O 
16 01 15 Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14 O 
16 01 16 Nádrže na zkapalněný plyn O 
16 01 17 Železné kovy O 
16 01 18 Neželezné kovy O 
16 01 19 Plasty O 
16 01 20 Sklo O 
16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené O 
16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty O 
17 04 02 Hliník O 
17 04 03 Olovo O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O 
19 12 02 Železné kovy O 
19 12 03 Neželezné kovy O 
19 12 04 Plasty a kaučuk O 
19 12 05 Sklo O 
 
Před zahájením provozu bude vypracován a předložen ke schválení provozní řád 
skladu nebezpečných odpadů, provozovatel bude mít zabezpečenou funkci 
odpadového hospodáře, udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady a 
uzavřeny smluvní vztahy s oprávněnými firmami na předávání jednotlivých druhů 
odpadů a náhradních dílů.  
Další podmínky provozu zařízení na demontáž autovraků budou upřesněny 
prováděcími vyhláškami. 
V tomto smyslu a s odkazem na Plán odpadového hospodá řství ČR a 
Královéhradeckého kraje jsou v návrhu stanoviska formulována p říslušná 
doporučení. 
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4. Hluk a vibrace 
Dokumentace specifikuje očekávanou hladinu akustického tlaku  v demontážní dílně 
= 80 dB. Vyhodnocení akustické situace je provedeno ve vztahu k průmyslovým 
zdrojům hluku uvnitř této demontážní haly. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 

Se závěry dokumentace týkající se problematiky hluku a vibrací lze vyslovit dle 
názoru zpracovatele posudku pouze částečný souhlas. V rámci dokumentace by 
měly být především uvedeny všechny venkovní stacionární zdroje hluku, čemuž tak 
v posuzovaném materiálu není. Za hlavní zdroje hluku lze označit vykládku 
autovraků a ukládání a nakládání jednotlivých komponentů nebo odpadů. Ve všech 
těchto případech se bude jednat o krátkodobé působení zdrojů hluku v denní době. 
Lze předpokládat, že bude pravděpodobně nezbytná instalace ventilátorů minimálně 
pro odsávání vzduchu ze skladu autobaterií. Nelze vyloučit potřebnost kompresoru, 
jak je u obdobných zařízení běžné. Uvedené skutečnosti nejsou nijak 
v posuzovaném materiálu zmiňovány, a proto jsou v tomto smyslu formulována i 
příslušná doporučení v návrhu stanoviska příslušnému úřadu. 
Není patrné, proč závěry akustické studie jsou prezentovány v pasáži dokumentace 
týkající se údajů o vstupech a výstupech, když jí je věnován samostatný bod v rámci 
přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. 
 
 
5. Záření radioaktivní a elektromagnetické 
Radioaktivní záření 

Dle informací oznamovatele při realizaci ani provozu nebude docházet ke vzniku 
elektromagnetického nebo radioaktivního záření. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 

K uvedenému bodu není ze strany zpracovatele posudku p řipomínek.
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II.2.3. Stručný popis životního prostředí pravděpodobně významně ovlivněného 

V této části dokumentace jsou popsány následující charakteristiky životního prostředí 
dotčeného území: 

n základní charakteristiky 
Ø ovzduší 
Ø voda 
Ø půda 
Ø geofaktory životního prostředí 
Ø fauna a flora 
Ø územní systém ekologické stability a krajinný ráz 

n ostatní charakteristiky 

Ø krajina 
Ø charakter městské čtvrti, funkční charakteristiky 
Ø chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky 
Ø oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství 
Ø ochranná pásma 
Ø architektonické a jiné historické památky 
Ø jiné charakteristiky životního prostředí 
Ø situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci 

 
 
Předložená dokumentace v rámci uvedené kapitoly obsahuje většinu  podstatných 
charakteristik potřebných pro odpovídající popis jednotlivých složek životního 
prostředí, které mohou být posuzovaným záměrem ovlivněny.  
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II.2.4. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a  životní  

prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

II.2.4.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů        
Etapa výstavby 

Dokumentace se problematice etapy výstavby ve vztahu k vlivům na obyvatelstvo 
nevěnuje. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 

Názorem zpracovatele posudku je, že pro minimalizaci negativních vlivů je vhodné  
pro etapu výstavby formulovat následující doporučení: 
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 

narušení faktorů pohody 

Etapa provozu 

Z hlediska vlivů na obyvatelstvo ve vztahu k příspěvkům k  imisní zátěži sledovaných 
škodlivin dochází dokumentace k závěru, že z hlediska zdravotních rizik se nezvýší 
stávající zdravotní riziko pro nejbližší obytnou zástavbu. Z hlediska zdravotních rizik 
souvisejících s akustickou zátěží dokumentace konstatuje, že s ohledem na umístění 
objektu a vzdálenost nejbližší obytné zástavby se vliv hluku se u obytné zástavby 
z hlediska zdravotních rizik nezmění. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 

Hodnocení zdravotních rizik je v dokumentaci provedeno standardním postupem a 
vychází ze závěrů rozptylové studie, kde pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži 
byl použití produktu Symos’97, verze 2003 a z akustické studie, která byla 
zpracována s využitím programu HLUK+. Z hlediska vlivů na zdraví obyvatelstva se 
lze ztotožnit se závěrem dokumentace, že vlivy posuzovaného záměru lze ve vztahu 
k případným zdravotním rizikům označit za malé a nevýznamné.  
Ve vztahu k bilancím emisí a akustické situaci jsou v další části posudku 
formulována příslušná doporučení, vyplývající z určitých připomínek formulovaných 
v předcházejících částech předkládaného posudku.  

II.2.4.2. Vlivy na ovzduší a klima 
Výstavba 
Dokumentace  se problematikou etapy výstavby ve vztahu k ovlivnění ovzduší 
nezabývá.  
Stanovisko zpracovatele posudku   
Vzhledem k charakteru záměru lze vyslovit závěr, že etapa výstavby nebude 
představovat výraznější ovlivnění kvality ovzduší, protože stavební práce související 
s uvažovaným záměrem lze označit za malé a málo významné. Přesto lze za 
nezbytné formulovat do návrhu stanoviska následující doporučení: 
• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti v období 

výstavby budou minimalizovány 
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• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu 

 
Provoz 
Dokumentace v této kapitole kopíruje závěry rozptylové studie ve vztahu 
k hodnoceným škodlivinám, kterými jsou dle této rozptylové studie pouze emise 
z dopravy na komunikačním systému. Dokumentace porovnáním stávajícího a 
výhledového stavu dospívá k závěru, že vlivy na ovzduší lze hodnotit jako malé a 
málo významné. 
Stanovisko zpracovatele posudku   

Z hlediska rozptylové studie ve vztahu k uvažovaným liniovým zdrojům znečištění 
ovzduší není ze strany zpracovatele posudku připomínek.  
Lze však vyslovit názor, že záměr může být i zdrojem dalších emisí, zejména 
organických látek, nelze vyloučit ani emise pachových látek. Jedná se především o 
možné emise z procesu odmašťování, a to z odsávání od mycího stolu, které může 
obsahovat těkavé organické látky uvolněné z čistícího přípravku a dále například 
z provozu autogenu. V rámci vypouštění a odsávání provozních kapalin z autovraků 
bude manipulováno s látkami  typu benzin, nafta, oleje, brzdové kapaliny, kapaliny 
do ostřikovačů, kde lze očekávat odpar při této manipulaci, který však  bude 
zanedbatelný. 
Ze zkušeností z jiných obdobných zařízení nelze vyloučit, že při uvolňování 
jednotlivých dílů náprav a dílů karoserie může dojít k uvolňování určitého množství 
zemin a dalších tuhých nečistot, které ulpěly na podvozcích vozidel. Tato prašnost se 
projeví bezprostředně v dílenském prostoru a bude postupně sedimentovat na 
podlahu dílny. Pro vnější okolí je tento zdroj prachu nevýznamný, pro pracovní 
prostředí může být tento aspekt problematický, a proto je v návrhu stanoviska 
formulováno příslušné doporučení. 
V návrhu stanoviska jsou formulována následující doporučení: 
• v rámci další projektové přípravy bude doložena specifikace případných zdrojů emisí 

organických látek a pachových látek 

• v rámci provozního a havarijního řádu autovrakoviště budou přijata potřebná opatření pro 
omezování emisí pachových látek 

• pro úklid podlah, kam může dojít  k uvolňování určitého množství zemin a dalších tuhých 
nečistot, které ulpěly na podvozcích vozidel bude využíván technický vysavač, kterým 
budou udržovány provozní plochy čisté 

 
 
II.2.4.3. Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky 
Dokumentace konstatuje, že provozem autovrakoviště by neměla být současná 
situace v posuzované oblasti výrazněji ovlivněna. 
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:  

Jak již bylo uvedeno v předcházející části předkládaného posudku, nelze vyloučit, že 
záměr generuje i řadu dalších vnějších stacionárních zdrojů hluku. 
Za hlavní vnější zdroje hluku lze dle zpracovatele posudku označit vykládku 
autovraků a ukládání a nakládání jednotlivých komponentů nebo odpadů. Ve všech 
těchto případech se bude jednat o krátkodobé působení v denní době. Tyto zdroje 
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v akustické studii zohledněny nejsou. Obdobně není v posuzovaném materiálu 
vyhodnocena akustická situace pro etapu výstavby. 

Na základě uvedených skutečností jsou v návrhu stanoviska příslušného úřadu 
formulována následující doporučení: 
• na základě podrobnějších informací o zdrojích hluku při výstavbě zpracovat v rámci další 

projektové přípravy  akustickou studii pro fázi výstavby 

• v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků, 
které mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované 
parametry všech stacionárních zdrojů hluku, a to včetně vnějších zdrojů hluku na 
manipulačních plochách; o případném požadavku na vypracování nové akustické studie pro 
etapu provozu rozhodne příslušný orgán ochrany veřejného zdraví  

 

II.2.4.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody  
Dokumentace konstatuje, že z hlediska ochrany jakosti podzemních a povrchových 
vod by měla být předmětná lokalita po realizaci záměru dostatečně zajištěná. 
Dokumentace dále konstatuje, že na základě závěrů hydrogeologického posudku by 
záměr neměl ohrozit místní hydro-ekosystém. 
Ze závěrů dokumentace vyplývá, že přímé ohrožení podloží a podzemních vod 
prakticky nehrozí. 
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:  

Etapa výstavby není posuzovanou dokumentací řešena. Na základě této skutečnosti 
jsou pro etapu výstavby formulována následující doporučení: 
• pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ havarijního úniku látek 

škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě 
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu; nezbytné bude je  kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů 
ropných  látek   

• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodleně odstraněna a odvezena mimo vodohospodářsky významné území a uložena na 
lokalitě určené k těmto účelům 

Z hlediska etapy provozu zpracovatel posudku na základě zjištěných skutečností 
formuluje do návrhu stanoviska následující doporučení: 
• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený provozní řád zařízení ke sběru, výkupu 

a úpravě odpadů 

• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený „Plán opatření pro případ havárie a 
zhoršení jakosti vod „ 

• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený požární řád zařízení  

• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby provozní řád odlučovače ropných látek, součástí 
řádu bude i specifikace údržby a kontroly odlučovače 

• srážkové vody ze zpevněných ploch, které mohou být potenciálně kontaminovány ropnými 
látkami, budou napojeny do kanalizace přes odlučovač ropných látek, který bude 
zabezpečen proti vyplavení v době přívalových dešťů; odlučovač bude navržen tak, aby  
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koncentrace NEL v odpadní vodě na výstupu z odlučovače splňovala parametry 
kanalizačního řadu 

Na základě připomínek zpracovatele posudku prezentovaných v úvodních částech 
předkládaného posudku ve vztahu k prezentovaným bilancím srážkových vod je 
v návrhu stanoviska formulováno následující doporučení: 
• v rámci další projektové přípravy doložit objem přívalových srážek z nově vznikajících 

zpevněných a zastavěných ploch včetně doložení dostatečné kapacity kanalizačního řadu 
pro podchycení těchto přívalových srážek 

• zpevněné plochy autovrakoviště a podlahy uvnitř objektů budou vyprojektovány tak, aby při 
provozu byly splněny principy obecné ochrany vod před závadnými látkami z hlediska 
nepropustnosti, odolnosti povrchů, spádování vybíratelných jímek apod.; provozovatel 
předloží ke kolaudaci stavby doklady o nepropustnosti všech projektovaných záchytných 
respektive havarijních jímek   

 
II.2.4.5. Vlivy na půdu  
Dokumentace konstatuje, že si stavba vyžádá trvalý zábor zemědělské půdy o 
rozloze cca 0,59 ha.  
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:  

Uvedený rozsah záboru ve vztahu k uvedené třídě ochrany III. nepředstavuje 
výraznější vliv ve vztahu k záboru ZPF v rámci řešeného záměru. 
Specifikace jednotlivých druhů odpadů a jejich množství v průběhu výstavby bude 
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i 
použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří 
investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně 
vyhovujícího způsobu využití nebo odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby 
odpovídá dodavatel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o 
provedení prací.   
Z hlediska eliminace ovlivnění kvality půd v etapě výstavby jsou v návrhu stanoviska 
formulována následující doporučení: 
• pro stavbu specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných 

ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného 
záměru; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu 
s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství 

• pro stavbu budou vytvořeny podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů 
odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících 
odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena 
odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající 
odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití 

• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 
v procesu výstavby a doloží způsob jejich využití nebo odstranění 

 
Hodnocený záměr lze z hlediska dikce zákona o odpadech označit jako zařízení ke 
sběru, výkupu, zpracování, využívání a odstraňování autovraků. Legislativa v oblasti 
nakládání s autovraky byla významně upravena zákonem 188/2004 Sb., na který 
budou ještě navazovat další prováděcí právní předpisy. 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 
AUTOVRAKOVIŠTĚ LUBNO 

SBĚR A VÝKUP AUTOVRAKŮ A OJETÝCH VOZIDEL, OPRAVY, DEMONTÁŽ, PRODEJ NÁHRADNÍCH 
DÍLŮ A VOZIDEL 

 20  

Před zahájením provozu si musí provozovatel zařízení vyžádat od výrobců a 
akreditovaných dovozců vybraných druhů vozidel veškeré informace, které jsou 
nutné k věcně správnému a ekologicky šetrnému zpracování vybraného autovraku. 
Rovněž tak musí požádat příslušný krajský úřad o vydání souhlasu k provozu 
zařízení. K této žádosti musí doložit provozní řád zařízení a  platný certifikát vydaný 
podle zvláštního právního předpisu.  
Povinnosti provozovatele zařízení při nakládání s autovraky jsou uvedeny v § 37 
zákona.    
Pro minimalizaci negativních vlivů je třeba respektovat následující doporučení, která 
kromě jiného také korespondují s POH České republiky a POH Královéhradeckého 
kraje: 
• jakákoliv manipulace s odpady a látkami nebezpečnými vodám, včetně dočasného uložení  

prázdných obalů na nezpevněných nebo nezabezpečených plochách bude přísně zakázána     

• provozovatel zařízení si do zahájení zkušebního provozu vyžádá od výrobců nebo 
autorizovaných dovozců veškeré informace potřebné k věcně správnému a ekologicky 
šetrnému zpracování vybraných autovraků 

• provozovatel zařízení požádá do zahájení zkušebního provozu krajský úřad o udělení 
souhlasu k provozu zařízení, k této žádosti přiloží kromě jiného i tzv. certifikát 

• vést provozní evidenci přijatých autovraků, odpadů a náhradních dílů vytříděných při 
zpracování autovraků 

• nakládat s vybranými autovraky tak, aby nejpozději od 1 ledna 2006 byly vybrané autovraky 
opětovně použity a využity nejméně v míře 85% průměrné hmotnosti všech vybraných 
vozidel převzatých za kalendářní rok a opětovně použity a materiálově využity v míře 
nejméně 80% průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok, 
s výjimkou vybraných vozidel vyrobených před 1 lednem 1980, pro které je míra opětovného 
použití a využití stanovena na 75% a míra opětovného použití a materiálového využití na 
70% 

• při zpracování dalších stupňů projektové dokumentace a zejména pak při zpracování 
provozního řádu respektovat ustanovení prováděcích právních předpisů, které budou pro 
nakládání s autovraky vydány   

 

II.2.4.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Dle dokumentace tento vliv nenastává. 
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:  

S uvedeným konstatováním oznámení lze vyslovit souhlas.  
 
 

II.2.4.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy 
Posuzovaný záměr se nenachází v bezprostředním kontaktu s prvky ÚSES. 
Navrhovaný provoz nemá prokazatelný vliv na stávající prvky ÚSES. V řešeném 
areálu se nenacházejí žádné chráněné druhy. 
Dokumentace dále upozorňuje na skutečnost, že vybudování autovrakoviště na tzv. 
zelené louce o rozloze cca 1 ha dojde k plošné likvidaci lučních stanovišť a tím 
k lokálnímu ústupu lučních druhů. 
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Vzhledem k prokázanému výskytu 5 druhů čmeláků bude nutné, aby investor 
požádal příslušný orgán o výjimku. 
Doplňujícím podkladem jako důsledek závěrů zjišťovacího řízení je příloha č.12, 
věnující se problematice posouzení vlivu záměru na krajinný ráz. Ze závěrů tohoto 
posouzení vyplývá, že výška jednotlivých staveb nepřesáhne 670 cm, stavby budou 
kryty sedlovou střechou. Dále je uvedeno, že typy staveb nejsou v rozporu 
s charakterem současné zástavby obce. V závěru materiálu je konstatováno, že 
výstavbou areálu Autovrakoviště Lubno nedojde k negativnímu ovlivnění 
dochovaného krajinného rázu v obci Lubno. Při budování plotu v souběhu s hlavní 
komunikací Hradec Králové – Nechanice je doporučeno změkčení tvrdého 
charakteru objektu osázením popínavou zelení a tuto skutečnost dopracovat do 
projektu. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:  

Zpracovatel biologického hodnocení soudí, že nebudou vyhubeny celé populace 
živočichů nebo jejich podstatné části, pro některé druhy se však zmenší teritorium 
výskytu, omezí hnízdní možnosti, místně dojde k likvidaci prostorů reprodukce;  u 
epigeického hmyzu, drobných hlodavců může dojít i k dočasnému vlivu na hustotu 
jejich populací. Na základě výše uvedeného rozboru proto navrhuje z hlediska 
zmírnění vlivů na faunu  řešit následující opatření: 
• přípravu území řešit z důvodu vyloučení vlivů na faunu nejdříve  až ke konci vegetačního 

 období, případně  v období vegetačního klidu 

• vzhledem k prokázanému výskytu zvláště chráněných druhů živočichů (čmeláků) bude 
možné provádět úpravu terénu a stavební práce pouze za předpokladu vydání výjimky ze 
základních ochranných podmínek podle ustanovení § 50 zákona č. 114/92 Sb. v platném 
znění 

Významným biologickým vlivem negativní tendence ale může být ruderalizace území 
po výstavbě z důvodu, že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně 
rekultivovány. Otevřené plochy jsou totiž vystavovány nástupu ruderálních rostlin a 
jednoletých plevelů, které mohou znamenat i ovlivnění druhové skladby okolních 
fytocenóz nežádoucí sukcesí. Je proto doporučeno uplatnit následující podmínku: 
• důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu 

prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů 

V souladu se závěry dokumentace EIA a přílohy č.12 je v návrhu stanoviska 
formulováno následující doporučení: 
• součástí další projektové přípravy bude projekt ozelenění areálu včetně požadavku na 

osázení objektu popínavou zelení; rozsah ozelenění a charakter dřevin v rámci projektu 
konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody; primárně realizovat  takový způsob 
ozelenění, který by svou skladbou odpovídal stávajícímu charakteru keřového  a 
stromového porostu 

 

II.2.4.8. Vlivy na krajinu 
Dokumentace konstatuje, že realizace nového záměru investora nepředstavuje 
žádný zásah do charakteru krajiny. Záměr nepředstavuje změnu funkčního využití 
území oproti původnímu stavu v lokalitě. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 
S uvedenými závěry dokumentace týkající se vyhodnocení velikosti a významnosti 
vlivu na krajinu, včetně krajinného rázu lze vyslovit souhlas. Problematika krajinného 
rázu je obsahem přílohy č.12, doporučení z této přílohy je zapracováno do podmínky 
formulované v kapitole II.2.4.7. 
 
 
II.2.4.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Dokumentace nepředpokládá, že by došlo realizací uvedené stavby k ovlivnění 
antropogenních systémů, jejich složek a funkcí. Nepředpokládá se ani ovlivnění 
kulturních hodnot nehmotné povahy, je upozorněno, že lze předpokládat možnost 
výskytu archeologických nalezišť přímo v zájmovém území  
Stanovisko zpracovatele posudku: 

S uvedenými závěry dokumentace je možné se ztotožnit.  
 

II.3.Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 
V rámci předloženého oznámení nebyly varianty předloženy. Podstata záměru 
předkládaného oznamovatelem je zřejmá, tudíž není relevantní posuzovat záměr 
z hlediska variant. Oznamovatel předložil jednovariantní řešení, které je podrobeno 
probíhajícímu procesu posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001. ve znění zákona č. 
93/2004 Sb. Protože v rámci zjišťovacího řízení nebylo zpracování variant 
vyžadováno (což je dáno charakterem a lokalizací záměru), lze jednovariantní řešení 
v posuzované dokumentaci označit za akceptovatelné. 

 
 

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující 
státní hranice 
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního 
v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že 
předložený záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který by přesahoval státní 
hranice.   
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA 
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Vzhledem k charakteru záměru nejsou k této části dokumentace připomínky. 
Opatření týkající se prevence environmentálních rizik jsou zahrnuta do podmínek 
návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, který je 
součástí tohoto posudku. 
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí 
v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno, detailnější řešení se s ohledem na 
požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů předpokládá v rámci další 
přípravy záměru pro příslušná správní řízení k povolení předmětného záměru.  
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, 
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNVÝCH 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Pro posouzení vlivu stavby a provozu posuzovaného záměru  byla zpracována 
dokumentace dle rozsahu Přílohy č. 4 zákona č.100/2001Sb. ve znění zákona č. 
93/2004 Sb. Zpracovatel vycházel především ze vstupních informací projektanta ve 
fázi zpracování dokumentace EIA ve vazbě na příslušné předpisy ochrany životního 
prostředí, hygienické, požární a bezpečnostní normy. 
Lze konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací 
předkládané dokumentace jsou na základě reálné dostupnosti podkladů zpracovány 
s akceptovatelnou vypovídací  schopností a umožňují pokračovat v procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb. ve znění zákona č. 
93/2004 Sb.  
Dokumentace nastiňuje přehled opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez 
výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.  
Návrh opatření k prevenci, eliminaci, minimalizaci respektive kompenzaci negativních 
vlivů jako výsledek procesu posuzování vlivů na životní prostředí se odráží 
v předloženém návrhu stanoviska příslušnému úřadu.  
Zpracovatel posudku souhlasí s navrženými opatřeními s tím, že je ve vazbě na 
vyjádření obdržená k dokumentaci a posouzení v rámci přípravy posudku zpřesňuje, 
popřípadě doplňuje s tím, že povinnosti vyplývající z obecně závazných právních 
předpisů, které musí oznamovatel respektovat, nejsou zpracovatelem posudku 
reflektovány. V této kapitole jsou sumarizována veškerá opat ření, doporučená 
zpracovatelem posudku k hodnocenému záměru pro minimalizaci negativních vlivů 
stavby a následného provozu na životní prostředí. Jsou rozdělena do tří částí a to 
pro fázi přípravy, výstavby a provozu. V této podobě jsou uvedena i v přiloženém 
návrhu stanoviska orgánu státní správy: 

Pro fázi přípravy: 
• srážkové vody ze zpevněných ploch, které mohou být potenciálně kontaminovány ropnými 

látkami, budou napojeny do kanalizace přes odlučovač ropných látek, který bude 
zabezpečen proti vyplavení v době přívalových dešťů; odlučovač bude navržen tak, aby  
koncentrace NEL v odpadní vodě na výstupu z odlučovače splňovala parametry 
kanalizačního řadu 

• v rámci další projektové přípravy doložit objem přívalových srážek z nově vznikajících 
zpevněných a zastavěných ploch včetně doložení dostatečné kapacity kanalizačního řadu 
pro podchycení těchto přívalových srážek 

• zpevněné plochy autovrakoviště a podlahy uvnitř objektů budou vyprojektovány tak, aby při 
provozu byly splněny principy obecné ochrany vod před závadnými látkami z hlediska 
nepropustnosti, odolnosti povrchů, spádování vybíratelných jímek apod.; provozovatel 
předloží ke kolaudaci stavby doklady o nepropustnosti všech projektovaných záchytných 
respektive havarijních jímek   

• v rámci další projektové přípravy bude doložena specifikace případných zdrojů emisí 
organických látek a pachových látek 

• v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků, 
které mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované 
parametry všech stacionárních zdrojů hluku, a to včetně vnějších zdrojů hluku na 
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manipulačních plochách; o případném požadavku na vypracování nové akustické studie pro 
etapu provozu rozhodne příslušný orgán ochrany veřejného zdraví  

• na základě podrobnějších informací o zdrojích hluku při výstavbě zpracovat v rámci další 
projektové přípravy  akustickou studii pro fázi výstavby 

• součástí další projektové přípravy bude projekt ozelenění areálu včetně požadavku na 
osázení objektu popínavou zelení; rozsah ozelenění a charakter dřevin v rámci projektu 
konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody; primárně realizovat  takový způsob 
ozelenění, který by svou skladbou odpovídal stávajícímu charakteru keřového  a 
stromového porostu 

• při zpracování dalších stupňů projektové dokumentace a zejména pak při zpracování 
provozního řádu respektovat ustanovení prováděcích právních předpisů, které budou pro 
nakládání s autovraky vydány   

• vzhledem k prokázanému výskytu zvláště chráněných druhů živočichů (čmeláků) bude 
možné provádět úpravu terénu a stavební práce pouze za předpokladu vydání výjimky ze 
základních ochranných podmínek podle ustanovení § 50 zákona č. 114/92 Sb. v platném 
znění 

Pro fázi výstavby:  
• pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ havarijního úniku látek 

škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě 
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu 

• pro stavbu budou vytvořeny podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů 
odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících 
odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena 
odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající 
odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu; nezbytné bude je  kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů 
ropných  látek   

• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodleně odstraněna a odvezena mimo vodohospodářsky významné území a uložena na 
lokalitě určené k těmto účelům 

• přípravu území řešit z důvodu vyloučení vlivů na faunu nejdříve  až ke konci vegetačního 
období, případně  v období vegetačního klidu 

• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti v období 
výstavby budou minimalizovány 

• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu 

• důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu 
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů 

Pro fázi provozu: 

• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 
v procesu výstavby a doloží způsob jejich využití nebo odstranění 

• v rámci provozního a havarijního řádu autovrakoviště budou přijata potřebná opatření pro 
omezování emisí pachových látek 

• pro úklid podlah, kam může dojít  k uvolňování určitého množství zemin a dalších tuhých 
nečistot, které ulpěly na podvozcích vozidel bude využíván technický vysavač, kterým 
budou udržovány provozní plochy čisté 
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• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený provozní řád zařízení ke sběru, výkupu 
a úpravě odpadů 

• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený „Plán opatření pro případ havárie a 
zhoršení jakosti vod „ 

• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený požární řád zařízení  

• provozovatel předloží ke kolaudaci stavby provozní řád odlučovače ropných látek, součástí 
řádu bude i specifikace údržby a kontroly odlučovače 

• jakákoliv manipulace s odpady a látkami nebezpečnými vodám, včetně dočasného uložení  
prázdných obalů na nezpevněných nebo nezabezpečených plochách bude přísně zakázána 

• provozovatel zařízení si do zahájení zkušebního provozu vyžádá od výrobců nebo 
autorizovaných dovozců veškeré informace potřebné k věcně správnému a ekologicky 
šetrnému zpracování vybraných autovraků 

• provozovatel zařízení požádá do zahájení zkušebního provozu krajský úřad o udělení 
souhlasu k provozu zařízení, k této žádosti přiloží kromě jiného i tzv. certifikát 

• vést provozní evidenci přijatých autovraků, odpadů a náhradních dílů vytříděných při 
zpracování autovraků 

• nakládat s vybranými autovraky tak, aby nejpozději od 1 ledna 2006 byly vybrané autovraky 
opětovně použity a využity nejméně v míře 85% průměrné hmotnosti všech vybraných 
vozidel převzatých za kalendářní rok a opětovně použity a materiálově využity v míře 
nejméně 80% průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok, 
s výjimkou vybraných vozidel vyrobených před 1 lednem 1980, pro které je míra opětovného 
použití a využití stanovena na 75% a míra opětovného použití a materiálového využití na 
70% 

 
V této podobě jsou navrhovaná opatření uvedena i v přiloženém návrhu stanoviska 
orgánu státní správy.  
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ  
Ve lhůtách stanovených zákonem č.100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. se 
k posuzované dokumentaci vyjádřily: 
 
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 
    č.j.: 371/05/PHD-HK/Do ze dne 11.01.2005 
Podstata vyjádření: 
a) Z hlediska zhodnocení zdravotního rizika uvedeného záměru na obyvatelstvo není 
k uvedenému záměru připomínek 
 
2) Česká inspekce životního prostředí  
    oblastní inspektorát Hradec Králové     
    zn.: 5/OI/11833/04-05 ze dne 13.01.2005 
Podstata vyjádření: 

a) Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění obsahuje 
posuzovaná provozovna dva malé zdroje znečišťování ovzduší – plynovou kotelnu a 
pracoviště čištění a odmašťování ropnými látkami, které musí provozovány v souladu 
s ustanovením tohoto zákona. Dále je upozorněno, že při řezání karoserií plamenem 
a podobných činnostech nesmí docházet k emisím pachových látek v míře, 
způsobující obtěžování obyvatelstva v obytné zóně obce zápachem.  
Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: 

Požadavky a doporučení, které jsou uvedeny ve výše uvedeném vyjádření, jsou 
zahrnuty v doporučeních v návrhu stanoviska příslušnému úřadu. 

b) Z hlediska ochrany vod je zdůrazněno, že je nutné jak v průběhu výstavby, tak i 
budoucího provozu zajistit  nakládání se závadnými látkami s ohledem na recipienty 
předmětného zájmového území a podzemní vody v souladu s ustanovením § 39 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění. 
Uživatel závadných látek musí respektovat citované ustanovení zákona o vodách, 
jakož i plnit povinnosti stanovené výše uvedeným zákonem. 

Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: 

I přes skutečnost, že výše uvedené požadavky jasně vyplývají z příslušného 
složkového zákona, a tedy by musely být respektovány i bez ohledu na režim 
procesu posuzování vlivů na životní prostředí, jsou v návrhu stanoviska příslušnému 
úřadu formulována příslušná doporučení, která by měla zohledňovat výše uvedená 
doporučení. 

c) Je upozorněno, že na zařízení, která pracují se závadnými látkami, pro provozy, 
kde se s těmito látkami manipuluje a pro objekty, kde se tyto látky skladují, musí být 
vypracovány provozně-manipulační řády. S ohledem na množství a druh těchto látek 
musí být vypracován „Plán opatření pro případ havárie“ a schválen místěn 
příslušným vodoprávním úřadem.  
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Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: 

Výše uvedená upozornění jsou respektována v doporučeních v návrhu stanoviska 
příslušnému úřadu. 

d) Navržené prvky pasivní ochrany vod musí minimalizovat riziko úniku závadných 
látek do životního prostředí, je nepřípustné znečištěné vody zasakovat nebo 
vypouštět do povrchových vod bez předčištění na hodnoty stanovené NV č. 61/2003 
Sb. 
Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: 

Prvky pasivní ochrany jsou ve vztahu k technickému řešení záměru zapracovány do 
návrhu stanoviska příslušnému úřadu. Jak je z navrženého řešení zřejmé, 
produkované odpadní vody nejsou vypouštěny do povrchových respektive 
podzemních vod. 

e) Je konstatováno, že oddělení odpadového hospodářství i nadále trvá na svém 
vyjádření k oznámení (5/OI/8537/04), neboť do dnešního dne není vydáno nové 
znění vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Což je pro 
posuzovaný záměr zcela zásadní. 
Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: 

V době odevzdání předkládaného posudku bylo pouze vydáno nové znění vyhlášky 
č. 383/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., kde jsou specifikovány technické 
požadavky na nakládání s autovraky, technické požadavky na za řízení ke sběru 
autovraků a jejich provoz jakož i technické požadavky na zařízení ke zpracování 
autovraků a jejich provoz a postup při demontáži a dalším zpracování autovraků.  
Jak již bylo uvedeno v příslušné části předkládaného posudku, legislativa v oblasti 
nakládání s autovraky byla významně upravena zákonem 188/2004 Sb., na který 
budou ještě navazovat další prováděcí právní předpisy; nejedná se tedy pouze o 
vyhlášku č. 383/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb. 
V rámci uvedených skutečností jsou v návrhu stanoviska formulována příslušná 
doporučení ve vztahu k legislativě, která se komplexně týká posuzované 
problematiky. 

f) Z hlediska ochrany přírody není k uvažovanému záměru připomínek za 
předpokladu realizace v dokumentaci navržených opatření k omezení negativního 
vlivu na krajinný ráz. Je upozorněno, že vzhledem k prokázanému výskytu zvláště 
chráněných druhů živočichů (čmeláků) je možné provádět úpravu terénu a stavební 
práce pouze v případě vydání výjimky ze základních ochranných podmínek podle 
ustanovení § 50 zákona č. 114/92 Sb.   
Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: 

Výše uvedené požadavky jsou zabudovány do doporučení v návrhu stanoviska 
příslušnému úřadu.  

g) Z hlediska ochrany lesa není k předložené dokumentaci připomínek. 
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3) Magistrát města Hradec Králové  
    odbor životního prostředí     
    zn.: 090988/2004/ŽP/Čer121712/2004 ze dne 10.01.2005 
Podstata vyjádření: 

a) Z hlediska vodního hospodářství, ochrany přírody a krajiny a ochrany ZPF není 
k uvažovanému záměru připomínek. 

b) Z hlediska odpadového hospodářství je vysloven souhlas za podmínky, že 
stavebník zajistí využití nebo odstranění odpadů, které vzniknou v rámci stavební 
činnosti, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a 
zajistí nakládání s odpady vznikající z provozní činnosti v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. v platném znění. 
Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: 

Uvedené požadavky jsou zahrnuty do podmínek návrhu stanoviska p říslušnému 
úřadu. 
 

Pozn.: Veškerá  vyjádření  obdržená k uvažovanému záměru jsou doložena v příloze 1 
předkládaného posudku.  
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ZÁVĚR 
 
K posouzení byla předložena dokumentace 

Autovrakoviště – sběr a výkup autovraků a ojetých 
vozidel, opravy, demontáž, prodej náhradních dílů a vozidel 

 
zpracovaná Ing. Stanislavem Emingerem, CSc., 
Dokumentace byla posouzena dle požadavku paragrafu 9 zákona č. 100/2001 
Sb.,ve znění zákona č. 93/2004 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto zákona. 
Dokumentace je zpracována dle požadavku tohoto zákona. 
 
S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a p ři respektování doporučení 
uvedených v návrhu stanoviska orgánu státní správy 

doporučuji 
realizovat záměr 

Autovrakoviště – sběr a výkup autovraků a ojetých 
vozidel, opravy, demontáž, prodej náhradních dílů a vozidel 

ve variantě navržené oznamovatelem. 
Na základě doložených údajů a při respektování podmínek uvedených v návrhu 
stanoviska lze učinit závěr, že negativní vlivy nepřesahují míru stanovenou zákony a 
dalšími předpisy. 
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Návrh stanoviska 
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
___________________________________________________________________ 
                                        V Praze dne: 

č.j.: 
 

STANOVISKO 
o hodnocení vlivů podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb.,v platném znění 

 o posuzování vlivů na životní prostředí veznění přílohy č.6 téhož zákona 

I. Identifikační údaje 

I.1. Název záměru:   

Autovrakoviště – sběr a výkup autovraků a ojetých 
vozidel, opravy, demontáž, prodej náhradních dílů a vozidel 

 
I.2. Kapacita záměru:  Provozovna je koncipována na roční příjem 5000    
                                          autovraků  
 
 

I.3. Umístění záměru:  kraj:    Královehradecký 
                        obec:  Nechanice 
                                           KÚ:     Lubno  
 

 
I.4. Obchodní firma oznamovatele: Autovrakoviště spol. s r.o. 
 
 

I.5. IČO oznamovatele:    260 04 523 

 

I.6. Sídlo oznamovatele:    Adam Berger  
                                                      Družstevní 373 
                              503 15 Nechanice 
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II.  Popis průběhu hodnocení 

II.1. Oznámení: 
Oznámení v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění bylo 
vypracováno v srpnu 2004 oprávněnou osobou Ing. Stanislavem Emingerem, CSc. , 
číslo osvědčení č.j. 4134/666/OPV/93. 

 
II.2. Dokumentace: 
Dokumentace vypracovaná formou doplňku k oznámení v rozsahu přílohy č. 4 byla 
vypracována v prosinci  2004 oprávněnou osobou Ing. Stanislavem Emingerem, 
CSc. , číslo osvědčení č.j. 4134/666/OPV/93. 

II.3. Posudek: 

Posudek zpracoval RNDr.Tomáš Bajer,CSc., držitel osvědčení o odborné 
způsobilosti ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona ČNR č. 244/92 
Sb., č.j. 2719/4343/OEP/92/93. Posudek byl příslušnému úřadu předložen v březnu  
2005. 

II.4. Veřejné projednání: 
Místo veřejného projednání: 
Datum veřejného projednání: 

II.5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti: 

Ø Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému orgánu státní správy 
předloženo v září 2004 

Ø Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 15.09.2004 
Ø Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 05. 11. 2004 vydáním Závěrů zjišťovacího 

řízení, a to s následujícím závěrem: 
Záměr „Autovrakoviště Lubno – sběr a výkup autovraků a ojetých vozidel, opravy, 
demontáž, prodej náhradních dílů a vozidel“ naplňuje dikci bodu 10.1. kategorie I, 
přílohy č.1 k citovanému záměru. Proto bylo dle §7 citovaného zákona provedeno 
zjišťovací řízení. Na základě zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že 
oznámení v rozsahu přílohy č.4 k citovanému zákonu je nutné dopracovat podle 
obdržených připomínek. 
Ø Dokumentace byla oznamovatelem předložena ve formě doplňku v prosinci 2004 
Ø Zveřejnění dokumentace  bylo provedeno dne 20.12.2004 
Ø Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 21.01.2005 
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Ø Vyhotovený posudek byl předložen dne: 20.03.2005 
Ø Závěry zpracovatele posudku : 
Zpracovatel posudku považuje dokumentaci  o hodnocení vlivů stavby na životní 
prostředí za odpovídající. Zpracovatel posudku po posouzení  doporučuje 
příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru ve variantě 
navržené oznamovatelem za respektování podmínek dle bodu III.6. tohoto 
stanoviska. Podmínkou souhlasného stanoviska k uvažovanému záměru je 
respektování doporučení týkající se problematiky zneškodňování technologických 
odpadních vod. 
 
Ø Závěry veřejného projednání: 
Veřejné projednání se konalo dne ……… od ……… hod.  v  …………………. a 
proběhlo v souladu s § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí) v platném znění, a s § 4 vyhlášky  MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o 
odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících 
s posuzováním vlivů na životní prostředí.   
 
 

II.6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zahrnuta: 
 
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 
    č.j.: 371/05/PHD-HK/Do ze dne 11.01.2005 

2) Česká inspekce životního prostředí  
    oblastní inspektorát Hradec Králové     
    zn.: 5/OI/11833/04-05 ze dne 13.01.2005 

3) Magistrát města Hradec Králové  
    odbor životního prostředí     
    zn.: 090988/2004/ŽP/Čer121712/2004 ze dne 10.01.2005 
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III. Hodnocení záměru 
III.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní 
prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti  
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, 
z hlediska velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na vodu a vodní 
hospodářství a v oblasti technického řešení nakládání s autovraky. Ostatní vlivy na 
další složky životního prostředí lze označit za malé a málo významné. Při 
respektování navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní 
prostředí lze vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru. 

III.2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň 
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí 
Vzhledem k charakteru záměru je jeho technické řešení pro potřeby posouzení vlivů 
na životní prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno, detailnější 
řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů 
předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná správní řízení k povolení 
předmětného záměru. V souvislosti s ochranou životního prostředí se jedná 
především o podrobnou specifikaci v oblasti vlivů na vodní hospodářství. 

III.3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně všech povinností a 
podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí 
Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatelstva rezultující 
z procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky 
tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi 
přípravy, výstavby a provozu záměru.   
Za zásadní opatření je třeba považovat opatření vyplývající z procesu posuzování 
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, zejména pak opatření v oblasti vlivů 
na jednotlivé složky životního prostředí s tím, že opatření vyplývající z obecně 
závazných právních předpisů musí oznamovatel respektovat. 

III.4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí předložil oznamovatel 
jednovariantní řešení, příslušným orgánem státní správy vzhledem k charakteru 
záměru nebylo požadováno doplnění variant. 

III.5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku 
III.5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci: 

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad státní správy celkem 3 
vyjádření, která jsou uvedena pod bodem II.6. tohoto stanoviska. P říslušný úřad 
neobdržel žádné vyjádření občanů, občanského sdružení nebo iniciativ. 
Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována 
v části V. předkládaného posudku a všechny oprávněné požadavky vyplývající 
z těchto vyjádření byla buď zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem 
komentována, respektive ve formě podmínek navržena do stanoviska příslušného 
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orgánu státní správy, případně zdůvodněno, proč některé z připomínek v rámci 
předkládaného posudku nejsou akceptovány. 
 

III.5.2. Vypořádání vyjádření k posudku: 
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III.6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na 
životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě 
zdůvodnění nepřijatelnosti záměru 
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle §21 zákona č. 100/2001 
Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů  na základě dokumentace  o hodnocení vlivů 
na životní prostředí,  vyjádření příslušných obcí, dotčených orgánů státní správy, 
doplňujících informací, zpracovaného posudku a výsledků veřejného projednání 
vydává podle §10 odst. 3 téhož zákona  

S O U H L A S N É     S T A N O V I S K O 
k záměru stavby 

Autovrakoviště – sběr a výkup autovraků a ojetých 
vozidel, opravy, demontáž, prodej náhradních dílů a vozidel 

ve variantě navržené oznamovatelem 
za podmínky realizace opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru 
na životní prostředí, s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou 
respektovány v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou 
zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení. 
Podmínky souhlasného stanoviska: 

Pro fázi přípravy: 
1) srážkové vody ze zpevněných ploch, které mohou být potenciálně kontaminovány ropnými 

látkami, budou napojeny do kanalizace přes odlučovač ropných látek, který bude 
zabezpečen proti vyplavení v době přívalových dešťů; odlučovač bude navržen tak, aby  
koncentrace NEL v odpadní vodě na výstupu z odlučovače splňovala parametry 
kanalizačního řadu 

2) v rámci další projektové přípravy doložit objem přívalových srážek z nově vznikajících 
zpevněných a zastavěných ploch včetně doložení dostatečné kapacity kanalizačního řadu 
pro podchycení těchto přívalových srážek 

3) zpevněné plochy autovrakoviště a podlahy uvnitř objektů budou vyprojektovány tak, aby 
při provozu byly splněny principy obecné ochrany vod před závadnými látkami z hlediska 
nepropustnosti, odolnosti povrchů, spádování vybíratelných jímek apod.; provozovatel 
předloží ke kolaudaci stavby doklady o nepropustnosti všech projektovaných záchytných 
respektive havarijních jímek   

4) v rámci další projektové přípravy bude doložena specifikace případných zdrojů emisí 
organických látek a pachových látek 

5) v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků, 
které mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované 
parametry všech stacionárních zdrojů hluku, a to včetně vnějších zdrojů hluku na 
manipulačních plochách; o případném požadavku na vypracování nové akustické studie 
pro etapu provozu rozhodne příslušný orgán ochrany veřejného zdraví  

6) na základě podrobnějších informací o zdrojích hluku při výstavbě zpracovat v rámci další 
projektové přípravy  akustickou studii pro fázi výstavby 

7) součástí další projektové přípravy bude projekt ozelenění areálu včetně požadavku na 
osázení objektu popínavou zelení; rozsah ozelenění a charakter dřevin v rámci projektu 
konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody; primárně realizovat  takový způsob 
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ozelenění, který by svou skladbou odpovídal stávajícímu charakteru keřového  a 
stromového porostu 

8) při zpracování dalších stupňů projektové dokumentace a zejména pak při zpracování 
provozního řádu respektovat ustanovení prováděcích právních předpisů, které budou pro 
nakládání s autovraky vydány   

9) vzhledem k prokázanému výskytu zvláště chráněných druhů živočichů (čmeláků) bude 
možné provádět úpravu terénu a stavební práce pouze za předpokladu vydání výjimky ze 
základních ochranných podmínek podle ustanovení § 50 zákona č. 114/92 Sb. v platném 
znění 

Pro fázi výstavby:  
1) pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ havarijního úniku látek 

škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v 
případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu 

2) pro stavbu budou vytvořeny podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů 
odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o 
vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude 
vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek 
vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití 

3) všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu; nezbytné bude je  kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů 
ropných  látek   

4) v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodleně odstraněna a odvezena mimo vodohospodářsky významné území a uložena na 
lokalitě určené k těmto účelům 

5) přípravu území řešit z důvodu vyloučení vlivů na faunu nejdříve  až ke konci vegetačního 
období, případně  v období vegetačního klidu 

6) zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti v období 
výstavby budou minimalizovány 

7) celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu 

8) důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu 
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů 

Pro fázi provozu: 

1) provozovatel předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 
v procesu výstavby a doloží způsob jejich využití nebo odstranění 

2) v rámci provozního a havarijního řádu autovrakoviště budou přijata potřebná opatření pro 
omezování emisí pachových látek 

3) pro úklid podlah, kam může dojít  k uvolňování určitého množství zemin a dalších tuhých 
nečistot, které ulpěly na podvozcích vozidel bude využíván technický vysavač, kterým 
budou udržovány provozní plochy čisté 

4) provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený provozní řád zařízení ke sběru, 
výkupu a úpravě odpadů 

5) provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený „Plán opatření pro případ havárie a 
zhoršení jakosti vod „ 

6) provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený požární řád zařízení  
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7) provozovatel předloží ke kolaudaci stavby provozní řád odlučovače ropných látek, 
součástí řádu bude i specifikace údržby a kontroly odlučovače 

8) jakákoliv manipulace s odpady a látkami nebezpečnými vodám, včetně dočasného uložení  
prázdných obalů na nezpevněných nebo nezabezpečených plochách bude přísně zakázána 

9) provozovatel zařízení si do zahájení zkušebního provozu vyžádá od výrobců nebo 
autorizovaných dovozců veškeré informace potřebné k věcně správnému a ekologicky 
šetrnému zpracování vybraných autovraků 

10) provozovatel zařízení požádá do zahájení zkušebního provozu krajský úřad o udělení 
souhlasu k provozu zařízení, k této žádosti přiloží kromě jiného i tzv. certifikát 

11) vést provozní evidenci přijatých autovraků, odpadů a náhradních dílů vytříděných při 
zpracování autovraků 

12) nakládat s vybranými autovraky tak, aby nejpozději od 1 ledna 2006 byly vybrané 
autovraky opětovně použity a využity nejméně v míře 85% průměrné hmotnosti všech 
vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok a opětovně použity a materiálově využity 
v míře nejméně 80% průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za 
kalendářní rok, s výjimkou vybraných vozidel vyrobených před 1 lednem 1980, pro které je 
míra opětovného použití a využití stanovena na 75% a míra opětovného použití a 
materiálového využití na 70% 

 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 
AUTOVRAKOVIŠTĚ LUBNO 

SBĚR A VÝKUP AUTOVRAKŮ A OJETÝCH VOZIDEL, OPRAVY, DEMONTÁŽ, PRODEJ NÁHRADNÍCH 
DÍLŮ A VOZIDEL 

 9   

 

PŘÍLOHA 1 
Závěr zjišťovacího řízení  
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PŘÍLOHA 2 
Vyjádření k  dokumentaci  



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 
AUTOVRAKOVIŠTĚ LUBNO 

SBĚR A VÝKUP AUTOVRAKŮ A OJETÝCH VOZIDEL, OPRAVY, DEMONTÁŽ, PRODEJ NÁHRADNÍCH 
DÍLŮ A VOZIDEL 

 23   

 
 
 
 
 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 
AUTOVRAKOVIŠTĚ LUBNO 

SBĚR A VÝKUP AUTOVRAKŮ A OJETÝCH VOZIDEL, OPRAVY, DEMONTÁŽ, PRODEJ NÁHRADNÍCH 
DÍLŮ A VOZIDEL 

 24   

 
 
 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 
AUTOVRAKOVIŠTĚ LUBNO 

SBĚR A VÝKUP AUTOVRAKŮ A OJETÝCH VOZIDEL, OPRAVY, DEMONTÁŽ, PRODEJ NÁHRADNÍCH 
DÍLŮ A VOZIDEL 

 25   

 
 
 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 
AUTOVRAKOVIŠTĚ LUBNO 

SBĚR A VÝKUP AUTOVRAKŮ A OJETÝCH VOZIDEL, OPRAVY, DEMONTÁŽ, PRODEJ NÁHRADNÍCH 
DÍLŮ A VOZIDEL 

 26   

 
 
 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 
AUTOVRAKOVIŠTĚ LUBNO 

SBĚR A VÝKUP AUTOVRAKŮ A OJETÝCH VOZIDEL, OPRAVY, DEMONTÁŽ, PRODEJ NÁHRADNÍCH 
DÍLŮ A VOZIDEL 

 27   

 
 
 
 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 
AUTOVRAKOVIŠTĚ LUBNO 

SBĚR A VÝKUP AUTOVRAKŮ A OJETÝCH VOZIDEL, OPRAVY, DEMONTÁŽ, PRODEJ NÁHRADNÍCH 
DÍLŮ A VOZIDEL 

 28   

 
 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 
AUTOVRAKOVIŠTĚ LUBNO 

SBĚR A VÝKUP AUTOVRAKŮ A OJETÝCH VOZIDEL, OPRAVY, DEMONTÁŽ, PRODEJ NÁHRADNÍCH 
DÍLŮ A VOZIDEL 

 29   

 
 

PŘÍLOHA 3 
Doklady  
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