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ČSN

}
}

čistírna odpadních vod
Česká státní norma

EF

}

emisní faktor

EIA

}

EVL

}

Posuzování vlivů na životní prostředí (oznámení, dokumentace, proces);
zkratka anglického výrazu (Environmental Impact Assessment)
Evropsky významná lokalita

CHOPAV
KHS

}
}

Chráněné oblast přirozené akumulace vod
Krajská hygienická stanice

K n/O

}

Kostelec nad Orlicí

KO

}

katalog odpadů

k.ú.
KÚ KhK

}
}

katastrální území
Krajský úřad Královéhradeckého kraje

LHC

}

Lesní hospodářský celek

LPF

}

lesní půdní fond

MŽP ČR
N

}
}

Ministerstvo životního prostředí České republiky
odpady kategorie nebezpečné

NO

}

nebezpečný odpad

NV

}

nařízení vlády

O
OA

}
}

odpady kategorie ostatní
osobní automobily

OI

}

občanská iniciativa; oblastní inspektorát

OPVI

}

odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

OÚ
OVSS

}
}

obecní úřad
odbor výkonu státní správy

OZKO

}

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

p.č.

}

parcelní číslo

PD

}

projektová dokumentace

PHO

}

pásmo hygienické ochrany

PO

}

ptačí oblast

PP

}

přírodní památka, přírodní park

p.ú.t.
TNA

}
}

pod úrovní terénu
těžké nákladní automobily

ÚPD

}

územně-plánovací dokumentace

ÚSES
VKP

}
}

územní systém ekologické stability
významný krajinný prvek

ZCHÚ

}

zvláště chráněné území

ZPF

}

zemědělský půdní fond

ŽP

}

životní prostředí
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Recyklace inertního materiálu
ŠUMBOR - Kostelec nad Orlicí
oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
zpracováno ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu

A.
ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.1. Název
ŠUMBOR – Kostelec n. Orl., s.r.o.

název:

A.2. IČO
IČO:

27465390
A.3. Sídlo (adresa)

sídlo:

Dukelských hrdinů 985, 517 41 Kostelec nad Orlicí
A.4. Zástupce oznamovatele
Luděk Šitina - jednatel
tel: 607 516 017

Strana: 5

Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
ŠUMBOR – recyklace inertního materiálu

A.M. - Ekologické inženýrství

B.
ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměr
název záměru:

Recyklace inertního materiálu, Šumbor – Kostelec nad Orlicí

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí je provozování areálu pro skladování a zpracování inertních materiálů klasifikovaných
jako odpady. Záměr je podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. zařazen do KATEGORIE II
(záměry vyžadující zjišťovací řízení), kde je uveden pod bodem č. 10.1.:
Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou 1 000 až 30 000 tun/rok; nakládání
s nebezpečnými odpady od 100 do 1 000 tun/rok.
V souladu se zařazením záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. je pro účely zjišťovacího řízení záměr
charakterizován následujícími údaji o rozsahu:
odhadované průměrné množství zpracovávaných odpadů ve středisku
20 000 t/rok
maximální množství zpracovávaných odpadů ve středisku

30 000 t/rok

Veškeré přijímané a zpracovávané odpady ve středisku budou kategorie O – ostatní.
B.I.3. Umístění záměru
(kraj, obec, katastrální území)

Záměr je situován na území města Kostelec nad Orlicí, které spadá do okresu Rychnov nad
Kněžnou a náleží ke Královéhradeckému kraji.
Z hlediska územní správy je lokalizace následující:
kraj:

Královéhradecký

obec:

Kostelec nad Orlicí

katastrální území:

Kostelec nad Orlicí

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je provoz střediska recyklace inertních materiálů.
Areál střediska je situován jihozápadně od města v lesním komplexu cca 1 500 m od hranice
zastavěného území města; areál je umístěn mimo intravilán a zastavěné území města a
k zastavěnému území nemá žádný vztah.
Zájmové území je podle schváleného územního plánu města Kostelec nad Orlicí určeno k využití
jako plocha krajinné zóny produkční, funkční typ hospodářský les. Plocha je v současné době
vytěžena a bez vegetace. Navrhovaný záměr je v dané lokalitě dle vyjádření města podmínečně
přípustný.
Navrženým záměrem nedochází k žádným změnám ve využití vlastního dotčeného území ani jeho
okolí. V tomto prostoru se nepředpokládá budování jiných staveb.
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Provozování střediska recyklace nevyvolává žádné nároky na realizaci dopravních nebo jiných
staveb a tvoří samostatný funkční areál.
Kumulace se stávajícími aktivitami je hodnocena v části D oznámení, o jiných výhledových
záměrech nejsou oznamovateli ani zpracovateli oznámení známy podrobnější informace.
Obrázek č. 1: Situace širších vztahů (1:50 000)

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Navrhované využití území je záměrem jak provozovatele (ŠUMBOR – Kostelec n/O, s.r.o.) tak
majitele dotčených ploch (pozemků) – města Kostelec nad Orlicí. Vztah mezi oběma subjekty je
upraven nájemní smlouvou.
Záměr vychází z „Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje“, který hodnotí
vybavenost území kraje recyklačními středisky na demoliční a stavební odpady jako zcela
nedostatečnou. Stávající stav (k datu zpracování POH, 04/2004) je 2 střediska a cílový stav 16
středisek. Z uvedeného vyplývá potřeba vybudování 14 zařízení (středisek), aby bylo území kraje
pokryto dostatečnou infrastrukturou v oblasti nakládání se stavebními odpady.
V závazné části POH jsou dále uvedena opatření směřující k řešení hlavních problémů v oblasti
nakládání s odpady. V kapitole 3.1.4.8 Stavební a demoliční odpady, jsou uvedena následující
opatření (citace):
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech (§ 10, odst. 1; § 11, odst. 1,2,).
Strategické cíle:
Číslo cíle

3.1.4.8.I

Název cíle

Zajistit sběr a využití stavebních a demoličních odpadů*

Indikátor

Podíl využitých stavebních a demoličních odpadů ze vznikajících stavebních a
demoličních odpadů
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50% hmotnosti do 31.12.2005
75% hmotnosti do 31.12.2012

Zdroje dat

Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení
(Vyhl. 383/2001 Sb., př. 20)

Číslo cíle

3.1.4.8.II

Název cíle

Zneškodňovat veškeré nebezpečné stavební a demoliční odpady po úpravě na
skládkách nebezpečných odpadů**

Indikátor

Podíl nebezpečných stavebních a demoličních odpadů ze vznikajících
nebezpečných stavebních a demoličních odpadů

Cílová hodnota

100% do 31.12.2005

Zdroje dat

Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů a zařízení
(Vyhl. 383/2001 Sb., př. 20)

* POH ČR (nařízení vlády č. 197/2003 Sb.)
** Koncepce odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje
Opatření:
Číslo opatření

Název opatření

Odpovědnost

3.1.4.8.A

Zajistit sběr a využití stavebních a demoličních odpadů

Původci odpadů

3.1.4.8.B

Využívat všechny formy dobrovolných aktivit vedoucích
k naplnění strategických cílů

Kraj, původci
odpadů, povinné
osoby

Z hlediska dlouhodobých cílů a priorit je v Plánu odpadového hospodářství i výchozích
koncepčních dokumentech definován požadavek na zvýšení míry materiálového využití
recyklovatelných stavebních odpadů (sutě, cihly, beton, asfalt). Kromě legislativních a
informačních nástrojů je nezbytnou podmínkou rovněž dostatečně hustá síť recyklačních středisek.
Produkce stavebních a demoličních odpadů na území okresu Rychnov nad Kněžnou je v kraji
druhá nejvýznamnější (za okresem Hradec Králové). Hodnocený záměr f. ŠUMBOR je tedy
v souladu se základními koncepčními dokumenty a vychází z požadavků Plánu odpadového
hospodářství Královéhradeckého kraje.
Na ploše navrhovaného střediska se nacházel hospodářský les, který byl vytěžen a využit. Vzniklá
volná plocha nabízí využití pro recyklaci inertních materiálů. Přímo na dotčené ploše nejsou žádné
stavební objekty. Proto ji lze využít podle potřeb provozu a omezit negativní dopady na okolní
prostředí např. prodloužením intervalu pro technologické zpracování materiálů.
Záměr je situován do prostoru bez obytné zástavby. Nejbližší obytné objekty se nacházejí cca 1,5
km severovýchodně při okraji města Kostelec nad Orlicí.
Umístění střediska je vázáno na plochu areálu a nebylo řešeno v jiných lokalizačních ani
technických variantách.
Lokalizace záměru nevyvolává zásadní střety zájmů z hlediska ochrany obyvatel před nepříznivými
dopady provozu ani z hlediska ochrany životního prostředí.
Rozsah záměru a jeho vztah k okolí je zřejmý z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha
F.1.2.).
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Obrázek č. 2: Umístění areálu Šumbor (1:25 000)

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Základní údaje charakterizující záměr
Areál je určen pro shromažďování, zpracování a prodej inertních stavebních materiálů. Zpracování
spočívá v drcení a třídění dovezených materiálů tak, aby byly dále využitelné ve stavebních
činnostech a tím bylo dosaženo jejich opětného využití, resp. recyklace.
Charakteristika odpadů: K recyklaci jsou přijímány pouze materiály, které jsou deklarovány jako
druhy odpadů, pro něž je zařízení určeno.
Mimo přijímané odpady nejsou v recyklačním cyklu využívány žádné jiné suroviny.
Využitelné materiály získávané v zařízení z odpadů: Z veškerých přijímaných materiálů je vyroben
recyklát ve frakci 0 až cca 120 mm podle potřeby. Pro další užití je možno třídit na libovolné frakce
(běžně užívané frakce 0 –16 mm, 16 – 32 mm, 32 – 120 mm). Recyklát se vyznačuje velmi
vhodným tvarovým indexem a kubicitou, což umožňuje dosahovat vysokého stupně zhutnění.
Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno:
17 01 01

Beton

ostatní

17 01 02

Cihly

ostatní

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

ostatní

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06

ostatní

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

ostatní

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

ostatní

17 05 06

Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

ostatní
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17 05 08

Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07

ostatní

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09
02 a 17 09 03

ostatní

Stručný popis technického řešení
Přijímaný materiál je zkontrolován a následně je dočasně před zpracováním uložen na ploše
střediska do takové výšky, která v přirozeném sklonu zaručuje bezpečnou práci s kolovými
nakladači.
V další fázi je materiál zpracován na mobilním třídiči Extec S 5000, kde je vytříděn do jednotlivých
frakcí recyklátu. V případě potřeby je část materiálu drcena. Drcení je prováděno na objednávku
externími organizacemi. Následně je materiál prodáván odběratelům.
Technické vybavení zařízení se skládá z následujících zařízení:
- kolový nakladač VOLVO E 110 L nebo nakladač KNB 250
- mobilní třídič EXTEC 5000 (podle potřeby)
- nákladní vozidlo IVECO ML 100 E 18 R (třístranný sklápěč s nosností 5 tun – podle
potřeby)
- nájezdová váha mostová GHP 30 – nosič břemene (podle potřeby).
Údržba a opravy strojního zařízení jsou prováděny specializovanými externími firmami. Provozní
údržba bude prováděna ve střediscích f. ŠUMBOR s odpovídajícícm vybavením a technickým
zázemím.
Stavební situace střediska
Středisko je situováno na vytěženou plochu v blízkosti bývalého vojenského objektu cca 3 km
jihozápadně od centra města Kostelec nad Orlicí. Na vlastní ploše se nenacházejí žádné stavební
objekty ani technická infrastruktura.
Pro provoz areálu bude na plochu umístěna mobilní buňka, která bude sloužit jako kancelářské
prostory, příruční sklad a sociální zázemí pro zaměstnance. Zbytek plochy bude tvořit manipulační
a skladovací plochu.
Okolí areálu tvoří ze tří stran okolní lesní porosty a ze čtvrté strany příjezdová zpevněná
komunikace. Ke středisku je možný přístup pouze po této účelové komunikaci ze silnice III. třídy č.
3162.
Podrobný popis nakládání s odpadem
Charakteristika vstupního materiálu: Dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. bod 7 se jedná o
anorganické materiály, které se po recyklaci uplatňují ve stavebnictví jako štěrky, štěrkodrtě,
náhrady zemin pro hutněné zásypy apod.
Přejímka materiálů k recyklaci: Materiál se do zařízení přebírá dle Přílohy č. 2 k vyhlášce č.
383/2001 Sb.:
→ při přejímce odpadu do zařízení provozovatel zajišťuje:
a) kontrolu dokumentace o odpadu
b) vizuální kontrolu každé dodávky
c) namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s popisem uvedeným
v dokumentech předložených vlastníkem odpadu
d) zaznamenání množství a charakteristik odpadu přijatého k nakládání
- kód druhu odpadu
- kategorie odpadu
- množství odpadu
- původ odpadu
- datum dodávky odpadu
- totožnost původce (vlastníka, dodavatele)
e) vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do zařízení
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→ dodavatel (původce) odpadu musí provozovateli zařízení poskytnout při jednorázové dodávce
nebo první z řady v jednom kalendářním roce následující:
a) identifikační údaje původce odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno)
b) identifikační údaje dodavatele odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno)
c) kód odpadu, kategorie a popis jeho vzniku
d) předpokládané množství odpadu
→ tyto údaje zároveň slouží k evidenci odpadů a jsou ve firmě uchovávány po dobu minimálně 5
let;
→ každý den je proveden zápis do provozního deníku, který slouží pro průběžnou kontrolu
obchodním partnerům i kontrolním orgánům a údaje jsou zároveň použity do hlášení o evidenci
odpadů;
→ v případě, že odpad nebyl do zařízení přijat (ať z důvodu, že neodpovídal nahlášenému druhu
odpadu nebo z jakéhokoliv jiného důvodu), je vedoucí recyklačního pracoviště povinen toto
neprodleně oznámit vedení firmy. Tato skutečnost bude dále ohlášena Odboru životního
prostředí Královéhradeckého krajského úřadu, odboru životního prostředí MěÚ Kostelec nad
Orlicí, a to se všemi zjištěnými náležitostmi (závadami, původcem odpadu a místem původu
odpadu), což bude zapsáno do provozního deníku.
Vstupní materiál – stavební suti
→ nutno zbavit nežádoucích příměsí (dřevo, železo, kabely, plasty, papír apod.) přímo v průběhu
demoličních prací, odstranit vyčnívající armovací železo;
→ likvidace nežádoucích příměsí v souladu se zákonem o odpadech.
Výstupní materiál – recyklát
Ø předrcená frakce 0 až cca. 120 mm podle nastavení;
Ø možno třídit na libovolné frakce (běžně užívané frakce 0 až 16 mm, 16 až 32 mm,
32 až 120 mm);
Ø vyznačuje se velmi vhodným tvarovým indexem a kubicitou, což umožňuje dosahovat
vysokého stupně zhutnění.
Rozmístění materiálu v areálu je řešeno tak, že přijímaný odpad je po kontrole a zhodnocení jeho
stavu ukládán podle druhu odpadu (cihly, beton) do jednotlivých hromad, kde je uložen před
dalším zpracováním. Ukládání je prováděno do takové výšky, která umožňuje bezpečnou práci
s kolovým nakladačem. Tento materiál je označen popiskou, s uvedením druhu odpadu.
Po zpracování materiálu vytříděním (případně drcením) je materiál, v tuto dobu již recyklát, opět
navršen do jednotlivých hromad, které jsou rozděleny podle převládajícího charakteristického
materiálu (např. betonový, cihlový, hlinitý recyklát) a velikosti frakce. Jednotlivé druhy jsou
označeny popiskou.
Jakost recyklátu určuje velikost jeho zrnitosti a míra zahlinění. Velikost frakcí je dána
technologickým postupem při zpracování jak v třídiči, tak v drtiči. V případě třídiče se jedná o
velikost použitých sít, v případě drcení o nastavení velikosti průchozí mezery mezi čelistmi. O
odstranění nežádoucích příměsí (jako je hlína) rozhoduje řádné vytřídění materiálu.
Při drcení materiálu v mobilní drtící lince je po celou dobu jeho zpracovávání v tomto zařízení (až
po jeho výstup) vlastníkem odpadu firma Šumbor, jelikož tato převzala odpad od původce a s tímto
dále nakládá. Na proces drcení jsou najímány kooperující firmy, které se zabývají touto činností a
vlastní příslušná povolení k provozu potřebných tecnologií. Za provoz a monitorování této linky (i
za odpady, vznikající při provozu tohoto zařízení) odpovídá provozovatel tohoto zařízení. Výše
uvedená činnost probíhá na základě uzavřených obchodních smluv.
Zvláštní zřetel je věnován odpadům s katalogovým číslem 170302, 170504, 170506, 170508,
170904, kdy je důsledně postupováno dle § 6 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.
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V uvedených případech je vydané osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu
přiloženo k dokumentaci při jejich přijímání do zařízení.
Údaje o provozu a kapacitách záměru
Celkové množství zpracovávaných odpadů ve středisku činí průměrně
Maximální množství zpracovávaných odpadů ve středisku činí

20 000 t/rok
30 000 t/rok

Třídící a drtící zařízení nebude v provozu trvale, ale pouze po dobu potřebnou ke zpracování
v určených obdobích. S ohledem na kapacitu střediska a výkony technologických zařízení lze
očekávat provoz třídícího zařízení v délce max. 4 týdny v roce a drtícího zařízení max. 2 týdny
v roce.
Provoz recyklačního střediska bude rovněž omezen v zimním období. To je dáno jednak snížením
stavební aktivity v tomto období a jednak omezením přístupu na příjezdové komunikaci III/3162,
která není v zimním období udržována.
Umístění a provoz posuzovaného záměru je nájemní smlouvou omezen na 20 let. Ukončení
provozu je stanoveno na rok 2026.
Obrázek č. 3: Rozsah a situování plochy střediska (1:10 000)

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru (výstavby): 03/2006.
Předpokládaný termín zahájení provozu: 04/2006.
Předpokládaný termín ukončení provozu: 10/2026.
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
vyšší územně správní celky:

Královéhradecký kraj
Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
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Město Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí čp. 38, 517 41 Kostelec na Orlicí

obce:

Městský úřad Kostelec nad Orlicí vykonává působnost pověřeného obecního úřadu a současně
obecního úřadu s rozšířenou působností.

B.II. Údaje o vstupech
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1. Půda
Záměr je situován na pozemku p.č. 3225/14 v k.ú. Kostelec nad Orlicí. Jedná se o pozemek
určený k plnění fukcí lesa o celkové ploše 15 975 m2.
K záměru na změnu využití území pro uložení stavební suti a její recyklace byl rozhodnutím KÚ
KhK vydán souhlas k vydání územního rozhodnutí (č.j.: 20988/ZP/2004 ze dne 31.8.2004 – viz
příloha č. F.2.2.). Zábor nevyžaduje trvalou změnu funkce pozemku určeného k plnění funkce lesa
a předpokládá jeho následnou rekultivaci.
Záměr nevyžaduje trvalý ani dočasný zábor ZPF.
Situování dotčeného pozemku je patrné z následujícího obrázku.
Obrázek č. 4: Situace dotčeného pozemku
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B.II.2. Voda
(například zdroj vody, spotřeba)

Pitná voda
Ve fázi výstavby není nutné řešit zásobování pitnou vodou.
Obsluha zařízení bude zajištěna jedním zaměstnancem v jedné směně, pět dní v týdnu (mimo
zimní období).
Potřeba pitné vody bude řešena dovozem balené vody, bez nároků na odběr místních zdrojů.
Technologická voda
Potřeba technologické vody může být vázána na provoz třídícího a drtícího zařízení, a nutnost
skrápění ploch a materiálů v letním období se zvýšenou prašností. Odhadovaná potřeba činí 2
m3/den (nárazově).
Použití technologické vody je vázáno na řadu faktorů (vlhkost materiálu, povětrnostní podmínky),
které ovlivňují výslednou emisi prašného aerosolu.
Technologická voda bude v případě potřeby odebírána ze studny podblíž bývalého vojenského
objektu.
Požární voda
Zajištění požární vody není řešeno. Protipožární ochrana je řešena vybavením lokálními hasicími
prostředky.
B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Záměr nevyžaduje odběr elektrické energie z veřejné distribuční sítě. Pro občasnou potřebu el.
energie bude areál vybaven mobilní energocentrálou.
Zemní plyn
Záměr nevyžaduje odběr zemního plynu.
Tepelná energie
Záměr nevyžaduje odběr tepelné energie.
Pohonné hmoty
Potřeba pohonných hmot (nafty) v rámci provozu střediska je odhadována na 3 000 l/rok.
Vstupní suroviny
Vstupními surovinami pro provoz střediska jsou odpady specifikované v kapitole B.I.6.
Jiné suroviny nejsou uvažovány, půjde o běžná množství hmot pro provádění základní údržby a
oprav bez výrazné spotřeby některých strategických zdrojů přírodních surovin.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dopravní obsluha záměru je uvažována výhradně silniční dopravou.
Při limitní kapacitě střediska v úrovni 30 000 tun činí průměrné denní množství přijímaného
materiálu cca 120 tun.
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Tomu odpovídá cca 12 vozidel o užitečné hmotnosti 10 tun denně. Při uvažování omezeného
vytěžování vozidel (jak nižší ložení, tak bez zpětného vytěžování), nepřekročí dopravní zatížení
úroveň cca 40 těžkých vozidel denně (v obou směrech). Další související doprava (zaměstnanci,
návštěvníci, servis apod.) je potom celkově málo významná a nepřekročí úroveň cca 10 lehkých
vozidel denně. Doprava bude prováděna pouze v denní době pracovních dní.
Dopravní trasy jsou směrovány existující účelovou komunikací k silnici III/3162 a po ní směrem
severním k silnici II/316 a I/11 (Kostelec nad Orlicí) resp. jižním k silnici II/317 (Čermná nad Orlicí).
Dále se doprava dělí na komunikační síti dle polohy zdrojů a cílů dopravy, již bez bližší specifikace
(poloha zdrojů a cílů bude v čase proměnlivá).
Nejsou vyvolány nároky na výstavbu nových komunikačních staveb.
V areálu není uvažována žádná výstavba; dopravní nároky v období výstavby lze považovat za
zanedbatelné a nepřekročí dopravní nároky při vlastním provozu.

B.III. Údaje o výstupech
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií
vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Součástí záměru nebude žádný nový bodový zdroj znečišťování ovzduší.
Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Plocha střediska bude za provozu působit jako plošný zdroj znečišťování ovzduší.
Podmínky pro stanovení kategorie zdroje znečišťování ovzduší (zvláště velký, velký, střední a
malý) a zařazení zdroje stanovuje Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity
a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
Provoz recyklace inertních materiálů není v přílohách NV přímo uveden a tudíž není
vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší.
Působení skládek inertního materiálu jako trvalého plošného zdroje znečišťování ovzduší je
prakticky vyloučeno. Dlouhodoběji uložené materiály jsou pokryty vegetací, která zabraňuje tvorbě
prašnosti.
Manipulace s materiálem určeným k recyklaci, jeho zpracování i následná manipulace s
recyklátem bude zdrojem emisí prašných částic. Kvantifikace této emise je však velmi
problematická, neboť závisí na mnoha faktorech - např. stavu a složení materiálu, jeho vlhkosti,
klimatických podmínkách a způsobu manipulace (výška přesypu apod.). Z hlediska vlivu na
vzdálenější okolí však celková emise zřejmě nebude významná, neboť s ohledem na určitou
úroveň vlhkosti materiálu na skládce nebude při recyklaci podíl jemných částic dostávajících se do
vznosu velký.
Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniový zdroj znečišťování ovzduší bude představovat především doprava vstupních surovin a
doprava výstupního materiálu – recyklátu. K dopravě budou využívány nákladní automobily o
průměrné nosnosti 12 tun. Emise z dopravy uvádí následující tabulka.
Tabulka č. 1: Emise z dopravy

tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

0,042

0,001

1,275

0,368

0,134
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Mobilní zdroje znečišťování ovzduší
Vlastní technologie (drtiče i třídiče) + nakladače lze považovat za mobilní zdroje znečišťování
ovzduší.
Podle §4, odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb.: „Mobilními zdroji znečišťování ovzduší jsou samohybná a
další pohyblivá, případně přenosná zařízení vybavená spalovacími motory znečišťujícími ovzduší,
pokud tyto motory slouží k vlastnímu pohonu, nebo jsou zabudovány jako nedílná součást
technologického vybavení“. Zejména jde o „nesilniční mobilní stroje“.
Podmínky ochrany ovzduší před znečišťováním způsobeným mobilními zdroji znečišťování
upravují zvláštní předpisy: zákon o technických požadavcích na výrobky, zákon o podmínkách
provozu na pozemních komunikacích, zákon o drahách, zákon o vnitrozemské plavbě, zákon o
civilním letectví.
Zdrojem emisí budou mechanismy a vozidla pohybující se po ploše střediska (mobilní třídič
EXTEC 5000, kolové nakladače VOLVO E 110 L a KNB 250) dále bude zdrojem emisí i
manipulace se vstupními surovinami a vlastním výrobkem – recyklátem.
Pohonná jednotka třídiče bude mít (při předpokládané měrné spotřebě 200 g paliva na 1 kWh)
hodinovou spotřebu cca 16,5 l nafty za hodinu. Emise uvádí následující tabulka.
Tabulka č. 2: Emise z provozu třídící linky

tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

g/h

g/h

g/h

g/h

g/h

14

7

701

210

84

Kolový nakladač VOLVO E 110 L bude mít (při předpokládané měrné spotřebě 200 g paliva na 1
kWh) hodinovou spotřebu cca 30,8 l nafty za hodinu. Emise uvádí následující tabulka.
Tabulka č. 3: Emise z provozu nakladače

tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

g/h

g/h

g/h

g/h

g/h

26

13

1309

393

157

Celkové množství emitovaných látek lze stanovit odhadem v následující tabulce:
Tabulka č. 4: Celkové emise z provozu mobilní techniky

Druh látky

Jednotka

Množství emise

Tuhé látky

10,04

SO2

5,02

NOx

kg/rok

504,86

CO

151,50

Organické látky

60,54

B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich
účinnost)

Srážkové odpadní vody
Srážkové vody nebudou odváděny mimo zájmové území, vody spadlé na zájmové území budou
likvidovány odparem a zasakovány.
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Splaškové odpadní vody
Pro potřeby obsluhy zařízení bude v areálu umístěno chemické WC, bez odvodu splaškových vod.
Zachycený obsah bude odstraňován v režimu zákona o odpadech.
Technologické odpadní vody
Provoz neklade nároky na vypouštění odpadních vod technologických.
B.III.3. Odpady
Za provozu střediska mohou být produkovány odpady jak z procesu nakládání s dovezeným
materiálem (odpady), tak z běžného provozu (úklid, údržba, sociální zařízení).
Způsoby využití a odstraňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí
respektovat platnou legislativu. Provoz střediska bude využívat stávajících zařízení a nevyžaduje
výstavbu nových kapacit na využití nebo zneškodnění odpadů.
V následující tabulce jsou uvedeny druhy možných produkovaných odpadů.
Tabulka č. 5: Přehled produkovaných odpadů

Kód odpadu Název odpadu

Kategorie

15 02

Absorbční činidla, filtrační metariály, čistící tkaniny a ochranné oděvy

15 02 02

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

19 12

Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování,
peletizace)

19 12 02

Železné kovy

O

19 12 07

Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06

O

20 03

Ostatní komunální odpady

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 03 04

Kal ze septiků a žump

O

N

Odpady mohou být dle svého charakteru opětně využity, recyklovány, nebo vhodným způsobem
odstraněny. Volba konkrétního způsobu odstranění odpadu je věcí původce, za předpokladu
dodržení ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a
prováděcích vyhlášek.
V zájmovém regionu jsou dostatečné kapacity pro zneškodnění odpadů, jejichž vznik je
předpokládán. Provoz střediska bude využívat stávajících zařízení a nebude vyžadovat výstavbu
nových zařízení na využití nebo zneškodnění odpadů.
Produkce odpadů při výstavbě není očekávána.
B.III.4. Hlukové emise
Hluk za provozu střediska lze rozdělit na:
→ hluk z provozu technologie a
→ hluk z dopravy.
Zdrojem hluku z provozu technologie je především třídicí a drticí linka a provoz manipulační
techniky.
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Pro specifikaci očekávaného hluku z provozu třídicí linky lze použít výsledků měření, provedeného
v areálu firmy Šumbor, s.r.o., středisko Šumbor, kde je využívána stejná technologie jako v
posuzovaném případě, a to třídička Extec 5000S (82 kW, diesel). Výsledky měření jsou shrnuty v
následující tabulce.
Tabulka č. 6: Hlukové emise z provozu třídicí linky (Extec 5000S, středisko Šumbor), 10 metrů od obrysu zařízení

Bod měření

LAeq [dB]

Příčná osa třídičky, výstup materiálu

83,0

Podélná osa, vstup materiálu

73,9

Příčná osa, výstup materiálu

82,6

Podélná osa, výstup materiálu

76,1

Třídicí linka není součástí trvalého vybavení střediska, ale je sdílena s dalšími středisky firmy
Šumbor v závislosti na aktuální potřebě. Předpokkládaný provoz třídící linky je 2 až 4 týdny v roce.
Pro specifikaci očekávaného hluku z provozu drticí linky jsou využity výsledky měření,
provedeného v areálu firmy Prima Strakonice (recyklační linka firmy Kare Praha), kde je
provozována drtička materiálu Hartl Powercrusher PC 12/65J (alternativně Hartl Supertrack ST
504 PCV nebo Finlay 595). Výsledky měření jsou shrnuty v následující tabulce.
Tabulka č. 7: Hlukové emise z provozu drticí linky (Hartl Powercrusher PC 12/65J, Prima Strakonice), 10 metrů
od obrysu zařízení

Bod měření

LAeq [dB]

Drtička, příčná osa

82,1

Vstup, podélná osa

78,1

Drtička, příčná osa

79,0

Drtička, příčná osa

81,8

Drticí linka není součástí trvalého vybavení střediska, ale je nasazována prostřednictvím externí
organizace (pronájem), a to přibližně jednou za 6 až 12 měsíců, v závislosti na aktuální potřebě
prodeje recyklátu. Předpokládaný provoz drtící linky je cca 2 až 4 týdny v roce.
Hluk z provozu nakladače nepřekročí úroveň cca 82 dB ve vzdálenosti 10 metrů od zařízení, stejně
tak i provoz nákladních automobilů v prostoru střediska.
Souhrnná hluková emise z provozovny, při uvážení současnosti a doby provozu všech zařízení,
nepřekročí hodnotu cca 85 dB ve vzdálenosti 10 metrů. Spíše však bude ještě mnohem nižší.
Související dopravní provoz ovlivní hlukové hladiny podél dopravních tras, vzhledem k nízké
intenzitě obslužné dopravy půjde i o poměrně nízké ovlivnění.
Zařízení budou provozována pouze v denní době, stejně tak i související nákladní doprava.
Na období výstavby střediska lze vztáhnout obdobné předpoklady, jako na období provozu.

Strana: 18

Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
ŠUMBOR – recyklace inertního materiálu

A.M. - Ekologické inženýrství

C.
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
C.1.1. Charakteristika území, využití území
Plocha posuzovaného záměru se nachází cca 3 km jihozápadně od centra města Kostelec nad
Orlicí; západně od silnice III/3162.
Středisko je situováno na volnou vytěženou plochu v lesním komplexu Černý les. Lokalita se
nachází ve vrcholových partiích místní elevace. Terén na lokalitě záměru je rovinný, nadmořská
výška terénu se pohybuje okolo 320 m n.m.
Plocha vymezená pro umístění posuzovaného záměru je dle územního plánu definována jako
plocha krajinné zóny produkční, funkční typ hospodářský les. Bydlení se přímo v řešeném území
nevyskytuje. Nejbližší obytné objekty se nacházejí při jihozápadním okraji města cca 1,5 km sv. od
řešeného území.
C.1.2. Ovzduší
Území obce Kostelec nad Orlicí nepatří (dle Nařízení vlády č. 60/2004 a dle sdělení č. 20 MŽP ČR
z prosince 2004) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
C.1.3. Voda
Posuzovaný záměr se nachází mimo území chráněných oblastí přirozené akumulace vod
(CHOPAV) podle Nařízení vlády č. 10/1979 Sb.
Posuzovaný záměr se nachází na území CHOPAV Východočeská křída, která byla vyhlášena
Nařízením vlády č. 85/1981 Sb.
Stavba se nachází mimo území ochranných pásem vodních zdrojů.
C.1.4. Půda, geofaktory
Záměr nezasahuje na plochy zemědělského půdního fondu.
Dotčený pozemek, určený k plnění funkcí lesa, nebude trvale vyňat z této funkce. Po ukončení
provozu zařízení bude tato funkce obnovena a pozemek vrácen původnímu účelu.
C.1.5. Živé složky přírody
Na zájmové území nezasahuje žádné zvláště chráněné území. V širším okolí (řádově jednotky km)
se vyskytují ZCHÚ různých kategorií (přírodní rezervace, přírodní památka) i prvky soustavy
Natura 2000 (evropsky významná lokalita).
Dotčená plocha se nachází v lesním porostu, který je významným krajinným prvkem ze zákona.
Zájmové území se nachází v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru.
Na vlastní ploše nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Výskyt několika
druhů zvláště chráněných živočichů byl zjištěn v širším okolí dotčené plochy (podrobněji
v následující kapitole).
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C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny
C.2.1. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
V blízkosti navrhovaného záměru se nenacházejí žádné významnější zdroje znečišťování ovzduší.
Nejbližšími potenciálními zdroji emisí jsou silnice III/3162 a tepelné zdroje v nejbližší zástavbě
(např. Kostelecká Lhota, Sklenářka apod.), jejich vliv však zřejmě významným způsobem
neovlivňuje imisní situaci v prostoru hodnoceného záměru.
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1353 Rychnov nad Kněžnou. S ohledem
na typ hodnoceného záměru uvádíme především údaje o imisní zátěži oxidem dusičitým (NO2).
Naměřené hodnoty NO2 za rok 2004 jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č. 8: Imisní koncentrace NO2 (Rychnov nad Kněžnou, 2004)

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti
hodnoceného území dosahují úrovně cca 40% imisního limitu (LV=40µg.m-3), maximální
24hodinová koncentrace pak cca 56% limitu pro maximální hodinové koncentrace(LV=200µg.m-3).
Imisní zátěž tuhými znečišťujícími látkami není v okolí hodnoceného záměru sledována, relevantní
údaje nejsou obsaženy ani Krajském programu snižování emisí. S ohledem na údaje presentované
ČHMÚ o kvalitě ovzduší v roce 2003 a 2004 předpokládáme úroveň stávající imisní zátěže
v hodnoceném území do úrovně 50% imisního limitu.
Celkově je tedy možno stávající imisní zátěž hodnoceného území označit za relativně nízkou.
Klimatické faktory
Z klimatického hlediska leží lokalita v teplé klimatické oblasti MT 11. Stručný slovní popis klimatu
oblasti MT 11 je následující:
MT 11 - mírně teplé oblasti s dlouhým suchým a teplým létem, krátkým přechodným
obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi
suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce.
Tabulka č. 9: Klimatická charakteristika území
Číslo oblasti
Počet letních dnů

MT 11
40 až 50

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

140 až 160

Počet mrazových dnů

110 až 130

Počet ledových dnů

30 až 40
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Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

17 až 18

Průměrná teplota v dubnu

7 až 8

Průměrná teplota v říjnu

7 až 8

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

90 až 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 až 400

Srážkový úhrn v zimním období

200 až 250

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

50 až 60
120 až 150
40 až 50

C.2.2. Voda
Hydrologický popis území
Posuzovaný záměr náleží hlavnímu povodí 1-02-01 – Divoká Orlice.
Lokalita záměru se nachází v přímém povodí levého břehu Divoké Orlice, hydrologické pořadí
dílčího povodí 1-02-01-084. Lokalita se nachází v blízkosti rozvodnice s povodím Brodce,
hydrologické pořadí dílčího povodí 1-02-01-92.
Obrázek č. 5: Hydrologická situace záměru
výřez ze základní vodohospodářské mapy ČR 1 : 50 000 list 14-13

Základní údaje o vodních tocích v území následují.
Divoká Orlice
Divoká Orlice pramení v polské části Orlických hor, na území ČR přitéká u Trčkova. K Tiché Orlici
se Divoká připojuje zprava u Albrechtic ve výšce 247 m n.m. Dále pokračuje tok jako Orlice, která
je levostranným přítokem Labe. Plocha povodí činí 806,5 km2, délka toku 99,3 km. Průměrný
dlouhodobý průtok v profilu před soutokem s Tichou Orlicí činí 10,9 m3.s-1.
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Divoká Orlice je významným vodním tokem.
Správcem toku je Povodí Labe, s.p.
Divoká Orlice protéká 1 500 m severně od lokality záměru, lokalita se nachází na úrovni 45,5 km
toku.
Brodec
Brodec pramení ve Velkých Skrovnicích ve výšce 415 m n. m., ústí zleva do Divoké Orlice pod
Zdelovem ve výšce 258 m n.m. Plocha povodí činí 53,3 km2, délka toku 19,2 km. Průměrný průtok
u ústí do Divoké Orlice je 0,50 m 3 s-1.
Brodec protéká 1 600 m jz od lokality záměru, záměr je umístěn v oblasti rozvodí povodí Brodce a
povodí Divoké Orlice nad ústím Brodce.
Brodec není významným vodním tokem ve smyslu vyhlášky MZ č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví
seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních
toků.
povrchové vody na území stavby
Na území stavby se nenachází žádné vodní toky ani přirozené akumulace povrchových vod.
Zátopová území
Záměr je lokalizován mimo záplavová území vodních toků.
Vodní zdroje
Prověřovaný záměr se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů. Zhruba 1 km východně se
nachází jímací území zdroje Mírov.
Hydrogeologické poměry
Lokalita záměru se nachází na území hydrogeologického rajónu č. 427 – Vysokomýtská synklinála,
v jeho severní okrajové části. Jedná se o vícekolektorový zvodnělý systém. V přípovrchové zóně
křídového eluvia a jeho kvartérního pokryvu se vyskytuje mělké zvodnění s převážně průlinovou
propustností, vodohospodářsky nevýznamné. Nejdůležitější jsou dvě zvodně středněturonské a
zvodeň spodnoturonská. Jednotlivé kolektory jsou vázány na puklinově propustné křehké horniny
typu vápnitých prachovců a pískovců, které jsou rozpukány vlivem tektonických deformací.
Jednotlivé kolektory jsou vzájemně odděleny izolátory až poloizolátory charakteru převážně jílovců
a slínovců. Ve zvodnělém systému vysokomýtské synklinály je možno pozorovat dvě oblasti. V
horní části ramen synklinály vznikají oblasti stoku, které sledují směr jednotlivých vrstev. V jádru
synklinály se vytváří nádrž podzemní vody a proudění podzemní vody je směřováno k místům
odvodnění. Chemické složení spodnoturonského a hlubšího svrchnoturonského horizontu je typu
Ca-HCO3 s mineralizací 200 - 600 mg/l, vody mělčího svrchnoturonského horizontu jsou typu CaHCO3 s mineralizací 400 - 450 mg/l. Celkové využitelné zásoby podzemní vody rajónu činí zhruba
1 800 l.s-1. Zvodnění je dosud využíváno zhruba z jedné třetiny své kapacity.
Mělké zvodnění v širším okolí lokality záměru je vázáno na štěrkopísčité sedimenty Orlice a jejích
přítoků. Záměr je lokalizován v oblasti vyšší (třetí) terasy, bez přímé spojitosti podzemních vod
s povrchovými vodami toku. Podzemní vody jsou dotovány výhradně atmosférickou vodou. Lze
předpokládat kolísání hladiny v závislosti na objemu srážek případně délce trvání bezdeštných
období. Korektorské štěrkopísky jsou dobře propustné s průlinovou propustností.
Bazálním izolátorem mělkého zvodnění jsou turonské slínovce, při povrchu zvětralé na jíly. Dle
závěrů ložiskového průzkumu (Mališ 1975), který byl lokalizován východně od území záměru, je
podložní turonská plošina mírně ukloněna směrem k jihozápadu. Směr proudění podzemních vod
je konformní se spádem povrchu nepropustného podkladu, převažující směr v oblasti lze proto
předpokládat do údolí Brodce.
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Podzemní voda byla při hloubení průzkumných vrtů ložiskového průzkumu (Mališ 1975) zastižena
v hloubkách 5,2 (V4) až 9,0 (V2) pod úrovní terénu. Vrtem V5 (lokalizován 240 m vjv od místa
záměru) byla hladina podzemní vody zastižena v hloubce 7,6 m p.ú.t. na úrovni 315,42 m n.m.
Mocnost vodního sloupce činila v době průzkumu 2,5 m. Zvodnění bylo zastiženo v prostředí
středně až hrubozrnných štěrků s příměsí hrubého písku.
Situace archivních vrtů a geologické profily s uvedením údajů o hladině podzemní vody jsou
doloženy v přílohové části tohoto oznámení (příloha F.1.6.).
C.2.3. Půda a horninové prostředí
Půda
Záměr nezasahuje na plochy zemědělského půdního fondu, nevyžaduje odnětí ze ZPF. Z tohoto
důvodu není další popis této složky prováděn.
Geomorfologické poměry
Podle geomorfologického členění České republiky (Demek 1984) náleží území stavby následujícím
morfologickým jednotkám:
-

provincie Česká vysočina
- soustava Česká tabule
- podsoustava Východočeská tabule
- celek Orlická tabule
- podcelek Třebechovická tabule
- okrsek Choceňská tabule

Třebechovická tabule je mělká pahorkatina se střední výškou 292,1 m n.m. a středním
sklonem 1°52’. Choceňská tabule tvoří jihozápadní část Třebechovické tabule. Jedná se o plochou
pahorkatinu budovanou na sedimentech svrchní křídy, s četnými akumulačními terasami Divoké a
Tiché Orlice. Lokalita se nachází na území vyšší terasy Divoké Orlice, která tvoří plochou elevaci
omezenou údolími Divoké Orlice a Brodce.
Lokalita se nachází ve vrcholových partiích místní elevace. Terén na lokalitě záměru je rovinný,
nadmořská výška terénu se pohybuje okolo 320 m n.m.
Geologické poměry
Geologicky náleží území České křídové pánvi. Tento geologický útvar se rozprostírá na území
značné části severních, středních a východních Čech a zasahuje až na severozápadní Moravu.
Zájmové území se nachází v jeho jihovýchodní části.
Vývoj České křídové pánve byl umožněn regionálním poklesem Českého masívu spojeným s
obdobím odpovídajícím austrijské tektogenezi. Sedimentace začíná ve svrchní křídě, v cenomanu,
nejprve sladkovodní v limnických pánvích, vyvinutých v depresích předkřídového reliéfu. Ke konci
cenomanu dochází k mořské transgresi ze severovýchodu a východu. V období mořského
cenomanu výrazně převažuje sedimentace písčitá. Ve facii písčité je cenoman vyvinut i na
zájmovém území. Maximální mocnosti písčitých vrstev mořského cenomanu se pohybují v
jihovýchodní části České křídy okolo 40 m (Svoboda 1964), na některých místech například v okolí
Chocně tyto sedimenty chybí a na starém podkladu transgredují přímo sedimenty spodního turonu.
Ve spodním turonu je písčitá sedimentace díky dalšímu prohlubování pánve vystřídána
sedimentací převážně pelitickou. Horniny spodního turonu jsou na zájmovém území zastoupeny
facií spongilitických hornin, zastoupených slínovci, zčásti písčitými a spongilitickými a vápnitými
spongility.
Období středního turonu začalo poklesáváním a prohlubováním sedimentární pánve, kdy došlo k
dílčí středněturonské transgresi. Zájmové území náleží rozhraní oblasti labské a oblasti orlicko –
žďárské. Oblast labská je budována facií slínitou a prachovoslínitou, v oblasti orlicko – žďárské je
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střední turon vyvinut ve facii přechodné, charakteristické střídáním slinitých, slinito- nebo
vápnitopísčitých a spongilitických hornin.
Svrchnoturonská transgrese je důsledkem dalšího poklesu pánevní oblasti, kdy dochází k dalšímu
rozšíření sedimentačního prostoru. Svrchní turon je v oblasti vyvinut ve facii slínovců. Svrchní
turon přechází do nadloží nezřetelně v coniak.
Zvětralý povrch slínovců a vápnitých slínovců byl na zájmovém území vrty hloubenými během
ložiskového průzkumu (Mališ 1975) zachycen v hloubkách do 10,5 m (V2). Vrtem V5 (lokalizován
240 m vjv od místa záměru) byl povrch křídy zastižen v hloubce 10,1 m p.ú.t. na úrovni 312,92 m
n.m.
Kvartérní pokryv je na území budován fluviálními sedimenty vyšší terasy Orlice. V oblasti jsou tyto
sedimenty zastoupeny drobným až hrubým štěrkem s příměsí středně až hrubozrnného písku.
Klastické sedimenty vyšší terasy Orlice byly při ložiskovém průzkumu (Mališ 1975), který byl
lokalizován východně od území záměru, zastiženy prakticky v celém profilu průzkumných vrtů,
pouze při povrchu byla vyvinuta vrstva písčitých humózních hlín. Mocnost fluviálních klastik činila
ve vrtu V5 10,0 m.
Geologické profily a situace archivních vrtů jsou doloženy v přílohové části tohoto oznámení
(F.1.6.).
Nerostné suroviny
Podle regionální surovinové studie okresu Rychnov nad Kněžnou a podle registru ložisek
nerostných surovin Geofondu ČR se záměr nenachází na území se zájmy ložiskové ochrany.
Stabilita území, seismicita
Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo
svahové pohyby, území není poddolováno.
Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s
rizikem zátěže do 6° M.C.S.
C.2.4. Fauna a flóra, ekosystémy, krajinný ráz
Dle biogeografického členění České republiky (Culek et al., 1995) se zájmové území nachází
v přechodové (nereprezentativní) zóně bioregionů 1.10 – třebechovického a 1.39 – svitavského.
Flóra a fauna
V rámci zpracování oznámení byl proveden jednorázový zoologický a botanický průzkum lokality
s cílem zjistit, zda se na lokalitě nenachází zvláště chráněné druhy rostlin podle přílohy č. II
vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb.
Lokalita se nachází jihozápadně od Kostelce nad Orlicí v lesním komplexu mezi silnicí do Velké
Čermné a vilou Sklenářka. Vlastní lokalitu tvoří paseka obklopená borovým lesem. Lokalita a
okolní lesy jsou druhově velmi chudé. Z dřevin převažuje borovice lesní provázená smrkem
ztepilým a duby (letním, zimním a červeným). Na vlastní lokalitě je ruderální vegetace v časném
sukcesním stádiu s příměsí druhů z okolního lesa, v lesích v těsné blízkosti převládá borůvka s
brusinkou, z trav metlička křivolaká.
Botanický a zoologický průzkum byl proveden v červnu 2005. Na lokalitě a v jejím okolí bylo
nalezeno celkem 188 druhů cévnatých rostlin včetně dřevin. Nebyl zjištěn žádný druh rostliny
zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb.
Byl zde prokázán výskyt osmi druhů zvláště chráněných druhů živočichů z kategorie ohrožených a
silně ohrožených druhů.
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Botanika
Geobotanická charakteristika lokality
Fytogeografické členění:
Fytogeografická oblast: mezofytikum
Fytogeografický obvod: České mezofytikum
Fytogeografický okres: Dolní Poorličí
Fytogeografický podokres: Týništský úval
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998): brusinková borová doubrava
(Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum).
Seznam lokalizací průzkumu
Kostelec nad Orlicí, bezlesá enkláva, okolní les a paseky jihovýchodně od města cca 150 m
západně od silnice do Velké Čermné při lesní cestě k vile Sklenářka.
Lok. č. 1 - vlastní prostor
Lok. č. 2 - podél lesní silnice na J okraji prostoru
Lok. č. 3 - les Z plochy
Lok. č. 4 - oplocenka S plochy
Lok. č. 5 - les S plochy
Lok. č. 6 - cesta, zbytky stavby a les SV plochy
Lok. č. 7 - les V plochy
Lok. č. 8 - les při cestě a paseka JZ plochy, hnojiště a skládka
Lok. č. 9 - okolí opravovaného objektu vč. okraje lesa

Seznam nalezených druhů rostlin
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek
[C3] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh ohrožený"
[C4a] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh vyžadující pozornost" - méně
ohrožené
Aegopodium podagraria L. - bršlice kozí noha : 8
Agrimonia eupatoria L. agg. - řepík lékařský : 7
Agrostis capillaris L. - psineček tenký : 6, 8
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný : 9
Alliaria petiolata (M.Bieb)Cavara et Grande - česnáček lékařský : 2, 7
Anthoxanthum odoratum L. - tomka vonná : 6
Apera spica-venti (L.)P.B. - chundelka metlice : 8
Aquilegia vulgaris L. - orlíček planý (+) [C3] : 7
Arctium lappa L. - lopuch větší : 2
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý : 7
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Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl : 1, 2, 7
Athyrium filix-femina (L.)Roth - papratka samičí : 7
Atriplex patula L. - lebeda rozkladitá : 8
Avenella flexuosa (L.)Drejer - metlička křivolaká : 8
Barbarea vulgaris R.Br. s.l. - barborka obecná : 9
Betula pendula Roth - bříza bělokorá : 3, 8
Betula pubescens Ehrh. agg. - bříza pýřitá : 8
Brachypodium sylvaticum (Huds.)P.B. - válečka lesní : 2
Brassica napus L. - brukev řepka ++ : 8
Calamagrostis epigeios (L.)Roth - třtina křovištní : 1, 4, 5, 7, 8
Calamagrostis villosa (Chaix)J.F.Gmelin - třtina chloupkatá : 1
Calluna vulgaris (L.)Hull - vřes obecný : 3, 4
Campanula rotundifolia L. agg. - zvonek okrouhlolistý : 7
Capsella bursa-pastoris (L.)Med. - kokoška pastuší tobolka : 8
Carex brizoides L. - ostřice třeslicovitá : 8
Carex contigua Hoppe - ostřice klasnatá : 7
Carex hirta L. - ostřice srstnatá : 1, 9
Carex ovalis Good. - ostřice zaječí : 1, 6, 7
Carex pilulifera L. - ostřice kulkonosná : 1, 6
Cerastium glomeratum Thuill. - rožec klubkatý : 1, 7
Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl. subsp.triviale (Spenner)Möschl - rožec obecný luční : 1, 6
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní : 1, 2, 7, 8
Cirsium oleraceum (L.)Scop. - pcháč zelinný : 7
Cirsium palustre (L.)Scop. - pcháč bahenní : 2
Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcháč obecný : 2
Conyza canadensis (L.)Cronquist - turanka kanadská + : 1
Corylus avellana L. - líska obecná : 4
Crepis biennis L. - škarda dvouletá : 9
Cytisus nigricans L. - čilimník černající : 9
Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+) : 8, 9
Daucus carota L. - mrkev obecná : 7
Descurainia sophia (L.)Prantl - úhorník mnohodílný : 8
Deschampsia cespitosa (L.)P.B. - metlice trsnatá : 8, 9
Digitalis purpurea L. - náprstník červený + : 7, 9
Dryopteris carthusiana (Vill.)H.P.Fuchs - kapraď osténkatá : 9
Dryopteris dilatata (Hoffm.)A.Gray - kapraď rozložená : 7
Dryopteris filix-mas (L.)Schott - kapraď samec : 7, 9
Echinochloa crus-galli (L.)P.B. - ježatka kuří noha + : 1
Elymus caninus (L.)L. - pýrovník psí : 9
Epilobium angustifolium L. - vrbovka úzkolistá : 3, 4, 7, 8
Epilobium ciliatum Rafin. - vrbovka žláznatá + : 1, 8, 9
Epilobium hirsutum L. - vrbovka chlupatá : 7
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Epilobium montanum L. - vrbovka horská : 2, 9
Epilobium roseum Schreber - vrbovka růžová : 7
Erigeron annuus (L.)Pers.agg. - turan(hvězdník) roční : 6, 7
Erysimum cheiranthoides L. - trýzel cheirovitý : 8, 9
Eupatorium cannabinum L. - sadec konopáč : 2, 9
Euphorbia lathyris L. - pryšec skočcový + : 8
Fagus sylvatica L. - buk lesní : 6
Fallopia convolvulus (L.)Á.Löve - opletka obecná : 1, 2
Festuca gigantea (L.)Vill. - kostřava obrovská : 9
Festuca ovina L. agg. - kostřava ovčí : 7
Festuca rubra L. agg. - kostřava červená : 6
Fragaria moschata (Duchesne)Veston - jahodník truskavec : 9
Fragaria vesca L. - jahodník obecný : 1, 6, 9
Frangula alnus Mill. - krušina olšová : 2
Galeopsis bifida Boenn. - konopice dvouklaná : 8
Galeopsis pubescens Besser - konopice pýřitá : 1
Galeopsis tetrahit L. - konopice polní : 8, 9
Galium album Mill. - svízel bílý : 7
Galium aparine L. - svízel přítula : 2, 8
Galium boreale L. - svízel severní [C4a] : 7
Galium palustre L. s.l. - svízel bahenní : 7
Galium verum L. s.str. - svízel syřišťový : 9
Geranium pusillum Burm.fil. - kakost maličký : 8
Geranium robertianum L. - kakost smrdutý : 2, 7
Gnaphalium sylvaticum L. - protěž lesní : 2, 7
Helianthus annuus L. - slunečnice roční + : 8
Hieracium murorum L. - jestřábník zední (lesní) : 7
Hyoscyamus niger L. - blín černý [C3] : 8
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná : 6
Hypochoeris radicata L. - prasetník kořenatý : 6, 7
Chelidonium majus L. - vlaštovičník větší : 8
Chenopodium album L. - merlík bílý + : 8
Chenopodium polyspermum L. - merlík mnohosemenný + : 1, 7
Chenopodium strictum Roth - merlík tuhý + : 8
Impatiens glandulifera Royle - netýkavka žláznatá + : 7, 9
Impatiens parviflora DC. - netýkavka malokvětá + : 1
Juncus articulatus L. - sítina článkovaná : 9
Juncus effusus L. - sítina rozkladitá : 9
Juncus tenuis Willd. - sítina tenká + : 6, 7
Lactuca serriola L. - locika kompasová : 8, 9
Lamium album L. - hluchavka bílá : 1, 8
Lapsana communis L. - kapustka obecná : 9
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Larix decidua Mill. - modřín opadavý + : 3, 7
Lathyrus pratensis L. - hrachor luční : 7
Leucanthemum vulgare Lamk. agg. - kopretina luční : 8
Linum catharticum L. - len počistivý : 6
Lotus corniculatus L. - štírovník růžkatý (+) : 9
Luzula campestris (L.)DC. agg. - bika ladní : 6
Luzula pilosa (L.)Willd. - bika chlupatá : 7
Lycopus europaeus L. - karbinec evropský : 8, 9
Lysimachia vulgaris L. - vrbina obecná : 7
Matricaria discoidea DC. - heřmánek terčovitý : 9
Matricaria recutita L. - heřmánek pravý : 8
Medicago lupulina L. - tolice dětelová : 7
Melampyrum pratense L. - černýš luční : 6, 7, 9
Mentha arvensis L. - máta rolní : 7, 8, 9
Moehringia trinervia (L.)Clairv. - mateřka trojžilná : 2, 7, 8
Molinia arundinacea Schrank - bezkolenec rákosovitý : 7
Mycelis muralis (L.)Dum. - mléčka zední : 7, 8, 9
Myosotis arvensis (L.)Hill - pomněnka rolní : 1
Myosoton aquaticum (L.)Moench - křehkýš vodní : 1, 8
Oxalis acetosella L. - šťavel kyselý : 9
Oxalis fontana Bunge - šťavel evropský + : 7, 8, 9
Papaver rhoeas L. - mák vlčí : 8
Pastinaca sativa L. - pastinák setý : 9
Persicaria hydropiper (L.)Delarbre - rdesno peprník : 6, 8, 9
Persicaria lapathifolia (L.)Delarbre s.l. - rdesno blešník : 1
Persicaria minor (Huds.)Opiz - rdesno menší : 1, 8
Phalaris arundinacea L. - chrastice rákosovitá : 9
Phleum pratense L. agg. - bojínek luční (+) : 9
Picea abies (L.)Karsten - smrk ztepilý (+) : 6, vtrouš., 7
Pimpinella major (L.)Huds. - bedrník větší : 7
Pinus banksiana Lamb. - borovice Banksova ++ : 9
Pinus strobus L. - borovice vejmutovka ++ : 3, 5
Pinus sylvestris L. - borovice lesní (+) : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý : 1, 9
Plantago major L. - jitrocel větší : 1, 6, 7
Poa angustifolia L. - lipnice úzkolistá (+) : 7
Poa annua L. - lipnice roční : 1
Poa compressa L. - lipnice smáčknutá : 1
Poa nemoralis L. - lipnice hajní : 9
Poa palustris L. subsp.xerotica Chrtek et Jirásek - lipnice bahenní suchobytná : 1
Poa trivialis L. - lipnice obecná (+) : 2, 7, 8
Polygonum arenastrum Bor. - truskavec obecný : 1, 9
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Populus tremula L. - topol osika : 4, 9
Potentilla anglica Laicharding - mochna anglická : 7
Potentilla anserina L. - mochna husí : 1, 9
Potentilla reptans L. - mochna plazivá : 1
Prunella vulgaris L. - černohlávek obecný : 1, 6, 7, 8
Pteridium aquilinum (L.)Kuhn - hasivka orličí : 7, 8
Quercus petraea (Mattuschka)Liebl. - dub zimní (+) : 7, 9
Quercus robur L. - dub letní (+) : 3, 5, 7
Quercus rubra L. - dub červený + : 3
Ranunculus acris L. - pryskyřník prudký : 9
Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý : 6
Robinia pseudacacia L. - trnovník akát + : 7, 8
Rorippa palustris (L.)Besser - rukev bažinná : 8
Rubus idaeus L. - ostružiník maliník : 6
Rumex acetosella L. agg. - šťovík menší : 1
Rumex obtusifolius L. - šťovík tupolistý : 1, 8, 9
Salix aurita L. - vrba ušatá (+) : 2
Salix caprea L. - vrba jíva (+) : 9
Sanicula europaea L. - žindava evropská : 7
Scrophularia nodosa L. - krtičník hlíznatý : 2, 6, 7, 9
Securigera varia (L.)Lassen - čičorka pestrá : 6, 7
Senecio ovatus (G.,M.et Sch.)Willd. - starček Fuchsův : 9
Senecio sylvaticus L. - starček lesní : 4, 6, 8
Senecio viscosus L. - starček lepkavý : 2, 8
Silene dioica (L.)Clairv. - knotovka červená : 9
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)Greuter et Burdet - knotovka širolistá bílá : 9
Silene vulgaris (Moench)Garcke - silenka obecná : 7
Sisymbrium officinale (L.)Scop. - hulevník lékařský + : 8
Spergula arvensis L. - kolenec rolní : 1
Stachys sylvatica L. - čistec lesní : 7
Stellaria alsine Grimm. - ptačinec mokřadní : 9
Stellaria graminea L. - ptačinec trávolistý : 7
Stellaria media (L.)Vill. agg. - ptačinec žabinec : 1, 3
Symphytum officinale L. - kostival lékařský : 9
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská : 9
Torilis japonica (Houtt.)DC. - tořice japonská : 2, 7
Trifolium repens L. - jetel plazivý (+) : 6, 9
Tussilago farfara L. - podběl léčivý : 2, 9
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá : 9
Vaccinium myrtillus L. - borůvka : 3, 4, 5, 6, 7, 8
Vaccinium vitis-idaea L. - brusinka : 3, 4, 5, 6, 7
Verbascum lychnitis L. - divizna knotovkovitá : 9
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Verbascum nigrum L. - divizna černá : 7
Veronica arvensis L. - rozrazil rolní : 6
Veronica chamaedrys L. - rozrazil rezekvítek : 1, 6, 7
Veronica officinalis L. - rozrazil lékařský : 6, 7, 8
Veronica serpyllifolia L. - rozrazil douškolistý : 8
Vicia cracca L. - vikev ptačí : 9
Vicia hirsuta (L.)S.F.Gray - vikev chlupatá : 9
Vicia sepium L. - vikev plotní : 9
Viola reichenbachiana Bor. - violka lesní : 6, 7
Viola riviniana Rchb. - violka Rivinova : 7

Ochranářsky významné druhy
Aquilegia vulgaris L. - orlíček planý (+) [C3] : 7
Druh nalezen v příkopu silnice 100 m východně od dotčené lokality.
Galium boreale L. - svízel severní [C4a] : 7
Druh nalezen v příkopu silnice 100 m východně od dotčené lokality.
Hyoscyamus niger L. - blín černý [C3] : 8
Byly nalezeny dva kvetoucí exempláře na skládce na pasece cca 100 m jihozápadně od dotčené
lokality. Druh evidentně zavlečen s chlévskou mrvou, která byla k pasece vyvezena.
Žádný z uvedených druhů neroste na dotčené lokalitě ani v jejím bezprostředním okolí.
Zoologie
Vzhledem ke skutečnosti, že průzkum byl zahájen až v měsíci červenci, je možné, že na lokalitě již
nebyly zastiženy všechny druhy avifauny, které se zde mohou vyskytovat. Prokázané druhy,
uvedené níže, nebyly pozorovány pouze v zájmové ploše, ale i v jejím širším okolí. Několik druhů
bylo prokázáno podle nalezených per z letek, na lokalitě nebyli tito jedinci fyzicky zastiženi.
U zvláště chráněných druhů ptáků zjištěných v širším okolí zájmového území je možné
konstatovat, že pokud jejich teritoria zasahují na zájmovou plochu, jsou natolik rozsáhlá, že
zájmová lokalita představuje jen jejich zlomek. Je proto možné předpokládat, že dopad na tyto
druhy bude minimální a v žádném případě neohrozí jejich místní populace.
U plazů se jednalo o náhodné nálezy pod zbytky stavebních sutí a stavebního materiálu v okolí
lokality. Obzvláště překvapivý je nález užovky obojkové, jejíž výskyt je v tomto poměrně suchém
terénu nejspíš náhodný a v zájmovém území se nedá předpokládat vyšší koncentrace tohoto
druhu. Opak platí o nálezu slepýše křehkého, který zde bude pravděpodobně hojným druhem,
okolní biotop přesně vyhovuje jeho životním nárokům.
Ze savců byl ze zvláště chráněných druhů živočichů prokázán jen výskyt veverky obecné
z kategorie ohrožených druhů. Její populace je velmi silná, v širokém okolí bylo možné pozorovat
velké množství jejich typických požerků.
Plazi:
Užovka obojková (Natrix natrix)

O

Slepýš křehký (Anguis fragilis)

SO
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Ptáci:
Káně lesní (Buteo buteo)
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)

O

Krahujec obecný (Accipiter nisus)

SO

Holub hřivnáč (Columba palumbus)
Výr velký (Bubo bubo)

O

Puštík obecný (Strix aluco)
Datel černý (Dryocopus martius)
Strakapoud velký (Dendrocopos major)
Linduška lesní (Anthus trivialis)
Konipas bílý (Motacilla alba)
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
Pěvuška modrá (Prunella modularis)
Červenka obecná (Erithacus rubecula)
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)
Kos černý (Turdus merula)
Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
Drozd brávník (Turdus viscivorus)
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
Králíček obecný (Regulus regulus)
Budníček meší (Phylloscopus collybita)
Lejsek šedý (Muscicapa striata)

O

Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)
Sýkora lužní (Parus montanus)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora modřinka (Parus coeruleus)
Sýkora uhelníček (Parus ater)
Sýkora parukářka (Parus cristatus)
Brhlík lesní (Sitta europaea)
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)
Sojka obecná (Garrulus glandarius)
Krkavec velký (Corvus corax)

O

Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Zvonek zelený (Carduelis chloris)
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Savci:
Veverka obecná (Sciurus vulgaris)

O

Srnec obecný (Capreolus capreolus)
Prase divoké (Sus scrofa)
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Kuna skalní (Martes foina)
Vysvětlivky ke značkám za latinským jménem druhu :
O - ohrožený druh
SO – silně ohrožený druh

Savci byli na lokalitě a v jejím širším okolí pozorováni nahodile, nebyl prováděn jejich cílený
odchyt. Nebyl prováděn odchyt drobných zemních savců do pastí, v této skupině zde není
pravděpodobný výskyt zvláště chráněných druhů. Na lokalitě není s výjimkou veverky obecné
(Sciurus vulgaris) - ohrožený druh - předpoklad výskytu dalších zvláště chráněných druhů savců.
Na následujících fotodokumentaci jsou zdokumentovány nejvýznamnější nálezy na lokalitě.
Obrázek č. 6: Fotodokumentace biologického průzkumu

Foto č. 1 : Celkový pohled na lokalitu

Foto č. 2 : Užovka obojková (Natrix natrix) –
ohrožený druh

Foto č. 3 : Slepýš křehký (Anguis fragilis) – silně
ohrožený druh

Foto č. 4 . Typické požerky veverky obecné (Sciurus
vulgaris) – ohrožený druh
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Foto č. 6 : blín černý (Hyoscyamus niger )

Územní systém ekologické stability, VKP, ZCHÚ, Natura 2000
Zájmové území se nachází v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru, jehož osa je
vedena údolím toku Divoké orlice. Záměr se nachází v okrajovém pásmu, které přímo nesouvisí
s tokem a jeho nivou.
V širším území jsou dále vymezeny tyto prvky regionální úrovně ÚSES:
•

Regionální biokoridor Častolovice-K 81, vegetační typ VO, LO, NI, délka 1,5 km. Situování
k lokalitě cca 2 km severně.

•

Regionální biocentrum Vysoký Les, vegetační typ L, rozloha 20 ha (mimo katastr Kn/O).

•

Regionální biocentrum Čestice, vegetační typ LO, MT, rozloha 30 ha (mimo katastr Kn/O).

Přímo na lesních plochách je vymezena síť místní úrovně ÚSES, která doplňuje předchozí vyšší
úrovně. Na vlastní plochu a do její blízkosti nezasahuje žádný z vymezených lokálních biokoridorů
a biocenter.
Nejbližším prvkem je lokální biocentrum Černý les, situované východně od silnice III/3162 (cca 350
m v. od hranice zájmové plochy). Severně i jižně od tohoto biocentra je veden lokální biokoridor
s označením XXII., spojující další biocentra. Situování záměru vůči nejbližším prvkům ÚSES je
patrné na obrázku č. 11 – Územní plán (str. 38) a z přílohy č. F.1.7.
Zájmové území se nachází na plochách lesa, který je významným krajinným prvkem ze zákona.
V blízkém ani širším okolí záměru není vymezen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Na území města Kostelec nad Orlicí se nachází 8 památných stromů, které požívají zvláštní
ochrany. Žádný z těchto stromů není v zájmovém území záměru.
Na území města Kostelec na Orlicí se nachází přírodní rezervace Kostelecký zámecký park park kolem zámku v Kostelci nad Orlicí. Toto zvláště chráněné území bylo vyhlášeno již v roce
1949, a nově potvrzeno přehlášením v roce 1995. Důvodem zřízení přírodní rezervace byla
ochrana starých výsadeb stromů, převážně cizího původu. Parkové porosty jsou biocentrem pro
drobné hnízdící ptactvo. Louky v nivě Orlice mají přirozenou bylinnou skladbu. Posuzovaný záměr
je vzdálen od PR cca 3 km jz.
Na území Královéhradeckého kraje je vymezeno 5 ptačích oblastí, které jsou součástí soustavy
Natura 2000. Žádná z nich nezasahuje katastr města a tedy ani na zájmové území posuzovaného
záměru.
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Na území města Kostelec nad Orlicí zasahuje evropsky významná lokalita Orlice a Labe, kód
CZ0524049. Poloha: niva toku Orlice od soutoku Tiché a Divoké Orlice (Čestice, Žďár nad Orlicí)
po východní okraj Hradce Králové. Řeka Orlice od Malšovic až po soutok Divoké a Tiché Orlice,
Divoká Orlice až po Doudleby nad Orlicí, Tichá Orlice až po Choceň. Jde o jeden z mála
zachovalých a minimálně narušených vodních toků v České republice. V minulosti existoval i návrh
na vyhlášení stejnojmenného CHKO. V současné době území tvoří základ rozsáhlého přírodního
parku Orlice, součástí je i řada chráněných území (PCHP Rameno u Stříbrného rybníka, PP
Bělečský písník, PP Na bahně, PP Orlice) a registrovaných VKP.
Spojená Orlice do Albrechtic a Labe od soutoku s Loučnou představují jedinečnou lokalitu pro
stabilní rozmnožující se populaci bolena dravého.
Území EVL i Přírodního parku nezasahují do lesních porostů jižně od města Kostelec nad Orlicí a
tedy ani na zájmové území záměru.
Následující obrázek ukazuje situování záměru vůči území EVL Orlice a Labe.
Obrázek č. 7: Situace záměru vůči území evropsky významné lokality Orlice a Labe

Ekosystémy
Posuzovaný záměr se nachází na plochách určených k plnění funkcí lesa. Na vlastní lokalitě
v jejím širším okolí převažuje ekosystém lesa. Aktuální stav lesních porostů je popsán
v následujícím textu.
Stanovištní poměry
Soubor lesních typů 1M – borová doubrava. Je vázána na lehce propustné, často vysýchavé
písčité půdy. Půdním typem je převážně podzol typický nebo arenický. Humusová forma je morový
moder nebo mor. Terén je rovinatý.
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Prostorová a věková struktura
Aktuální stav (ke dni terénního šetření – 31.7.2005) – holá odlesněná plocha v porostu 12a. V jejím
bezprostředním okolí se nachází porosty 12a, 7e, 7f, 12e, 12d.
V přirozené dřevinné skladbě převládá dub zimní Quercus petraea, někdy přistupovala borovice
lesní Pinus silvestris a bříza bradavičnatá Betula verrucosa. Aktuální druhová skladba je oproti
přirozené pestřejší. Dominantní dřevinou je borovice lesní Pinus silvestris, výraznější podíl má dále
dub zimní Quercus petraea, smrk ztepilý Picea abies, bříza bradavičnatá Betula verrucosa, modřín
opadavý Larix decidua, buk lesní Fagus sylvatica, z exotů se zde převážně v podúrovni vyskytuje
borovice vejmutovka Pinus strobus. Vtroušeně či v příměsi je zastoupen jeřáb ptačí Sorbus
aucuparia, javor klen Acer pseudoplatanus či jedle bělokorá Abies alba. Porosty jsou převážně
jednoetážové, pouze místy jsou při větším rozvolnění vytvořeny maloplošné prvky s dolními
etážemi. Při jihozápadním okraji odlesněné plochy je založena kultura borovice lesní Pinus
silvestris rozdiferencovaná skupinkami listnáčů.
V bylinném patře (mozaikovitě roztroušeném, s nízkou pokryvností) převažuje brusnice borůvka
Vaccinium myrtillus, z nepůvodních druhů se zde vyskytuje netýkavka malokvětá Impatiens
parviflora.
Přímo dotčené jsou porostní skupiny 12a1 a 12a2. Dle platného hospodářského plánu pro lesní
hospodářský celek LHC Kostelec nad Orlicí pro decenium 1997 – 2006 jsou tyto porostní skupiny
charakterizovány následujícími údaji.
Porostní skupina 12a1
Druhová skladba BO 80, SM 15, DB 5, BK, BR, věk (aktualizováno) 160 let, zakmenění 8, HS 13,
SLT 1M, celková zásoba 2155 m3, plocha 7,61 ha. Popis: Kmenovina, jednotlivě smíšená. SM a
DB výrazně v podúrovni. BO poškozena smolařením kromě S prořídlejší části. V JV části skupinka
s mladším DB, ve střední části nárosty SM, JD, BOS.
Porostní skupina 12a2
Druhová skladba BK 40, MD 25, BO 15, BR 15, DB 5, věk (aktualizováno) 45 let, zakmenění 8, HS
13, SLT 1M, celková zásoba 191 m3, plocha 1,39 ha. Popis: Porost z pěti částí, tyčkovina až
tyčovina, všestranně silně diferencovaná, jednotlivě smíšená. BO samostatná skupinka v S části.
Porost místy silně přeštíhlen a proředěn. BK a DB nekvalitní. V S části výstavek BO, v SV části
výstavek SM.
Zdravotní stav
Porosty jsou bez poškození (0) až s prvními příznaky poškození (0/I).
Následující obrázek ukazuje situaci záměru na podkladu lesní porostní mapy.
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Obrázek č. 8: Situace záměru na podkladu porostní mapy

umístění posuzovaného záměru

Krajina, krajinný ráz
Území, které bude dotčeno realizací posuzovaného záměru, se nachází v lesním porostu jz. od
města Kostelec nad Orlicí. Území je částečně poznamenáno předchozím využíváním pro vojenské
účely. Tento typ využití byl ukončen a lesy byly vráceny původnímu účelu.
V blízkosti řešené lokality se nachází opuštěný areál, jehož zachování či využití není dosud
vyřešeno. Krajinný ráz území však není poznamenán rozsáhlejší výstavbou a zachovává původní
přírodní charakter.
V zájmovém území nejsou žádné významnější rekreační lokality ani jím neprocházejí přístupové
rekreační trasy. Po silniční komunikaci východně od lokality i lesní zpevněné cestě může probíhat
cyklistická doprava.
Na katastr Kostelce nad Orlicí zasahuje přírodní park Orlice. Jedním ze základních poslání
přírodních parků je ochrana území z hlediska krajinného rázu.
Přírodní park Orlice byl zřízen v roce 1996 na území okresů Ústí nad Orlicí, Hradec Králové a
Rychnov nad Kněžnou podél toků Divoké i Tiché Orlice s výjimkou oblasti ležící v CHKO Orlické
hory, v délce přibližně 200 km. Posláním přírodního parku je ochrana přirozených a
polopřirozených ekosystémů kolem řeky a jejích mrtvých ramen. Z popisu je zřejmé, že zájmové
území záměru leží mimo plochy přírodní parku a nezasahuje ani do jeho blízkosti.
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Charakter území je dokumentován ortofotomapou zájmového území (viz příloha č. F.1.4.).
Obrázek č. 9: Ortofotomapa zájmového území

C.2.5. Osídlení, kulturní památky, tradice, doprava
Plocha popisovaného záměru se nachází cca 3 km jihozápadně od centra města Kostelec nad
Orlicí; západně od silnice III/3162.
Středisko je situováno na volnou vytěženou plochu v lesním komplexu Černý les.
V blízkosti střediska se nacházejí opuštěné objekty, které byly původně určeny pro vojenské
využití.
Bydlení se přímo v řešeném území nevyskytuje. Nejbližší obytné objekty (RD) se nacházejí při
jihozápadním okraji města cca 1,5 km sv. od řešeného území.
První písemná zmínka o Kostelci jako o opevněném kostele a o ohrazené kostelní osadě je ve
Zbraslavské kronice datována do roku 1316. Kostelec nad Orlicí je přirozeným centrem Podorlicka.
K městu náleží i místní části Kostelecká Lhota, Koryta a Kozodry. Na území města žije 6 179
obyvatel (stav ke dni 5.2.2004).
Město je význačným rekreačním střediskem Podorlicka ve východních Čechách. Ve městě je řada
nemovitých kulturních památek. Na území města a v jeho bezprostředním okolí se nachází řada
rekreačních aktivit, které vyplývají jak z přírodního okolí města, tak jeho atraktivity pro návštěvníky
a turisty.
Vlastní plocha areálu ani jeho bezprostřední okolí nejsou rekreačně využívány. Okolí tvoří souvislý
lesní porost, který slouží mimo jiné i k rekreačním aktivitám.
Na řešeném území se nevyskytují žádné kulturní a historické památky.
Archeologické nálezy nejsou na dotčených plochách registrovány.
Dopravní infrastruktura
Záměr střediska se nachází jihozápadně od města Kostelec nad Orlicí. Je umístěn v lesním
komplexu při stávající účelové cestě, která jej napojuje na silnici III/3162 mezi Kostelcem nad Orlicí
a Čermnou nad Orlicí.
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Umístění střediska a komunikační napojení je zřejmé z následujícího obrázku.
Obrázek č. 10: Schéma komunikační sítě dotčeného území, umístění záměru

Stav komunikační sítě je podmínečně vyhovující, komunikace v území vykazují časté bodové i
liniové závady, zejména pokud jde o směrové a šířkové vedení a kvalitu povrchu.
Sčítání intenzity dopravy na silnici III/3171 Ředitelství silnic a dálnic ČR neprovádí. Lze odhadnout,
že pozaďová intenzita dopravy zde nepřekročí cca 1000 až 1500 vozidel za 24 hodin, z toho cca
100 těžkých.
Pouze pro informaci - intenzita na silnici I/11 mezi Častolovicemi a Česticemi činí cca 11 500
vozidel za 24 hodin (ŘSD ČR, 2000).
Hluková situace
Záměr se nachází v lesním komplexu, hladiny hluku se zde pohybují prakticky v úrovni přírodního
pozadí. S výjimkou občasné hospodářské činnosti se zde nevyskytují zdroje hluku.
V území se nevyskytují žádné hlukově chráněné prostory (např. obytná zástavba), což lze
považovat za jistou výhodu situování záměru. Nejvyšší přípustné hladiny hluku zde proto nejsou
stanoveny.
Soulad s územně plánovací dokumentací
Územní plán města Kostelec nad Orlicí byl schválen zastupitelstvem města dne 12.8.2002.
Plocha vymezená pro umístění posuzovaného záměru je dle územního plánu definována jako
plocha krajinné zóny produkční, funkční typ hospodářský les. Vzhledem k tomu, že plocha je
v současné době vytěžena a záměr je omezen na dobu 20 let, je situování záměru do území
považováno za podmíněně přípustné. Území bude po této době rekultivováno a navrácené lesním
pozemkům. Jedná se tedy o dočasnou změnu využití území.
Umístění areálu je patrné z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. F.1.7.).
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Obrázek č. 11: Územní plán města Kostelec nad Orlicí – výřez z mapové části
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D.
ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

D.1.1. Vlivy na zdraví, sociální a ekonomické dopady
Obecně lze považovat za relevantní ta zdravotní rizika, která mohou být spojena:
-

se znečištěním ovzduší,
se zvýšenou hlukovou zátěží,
se znečištěním vody a půdy,
se zvýšenou dopravou (zvýšené riziko úrazů),
s psychickou zátěží.

Nejbližší souvislá obytná zástavba se nachází cca 1,5 km od hranice řešeného území. Na základě
informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit jakékoli postižitelné
negativní důsledky v souvislosti s výše uváděnými faktory z následujících důvodů:
§

U nejbližší obytné zástavby není očekávána žádná změna kvality ovzduší, ani překračování
imisních limitů vlivem provozu posuzovaného záměru; významné zdravotní vlivy nejsou z
tohoto titulu rovněž předpokládány.

§

Vlivem provozu záměru nedojde k překračování přípustných hodnot ekvivalentních hladin
hluku u nejbližší chráněné zástavby. S ohledem na umístění areálu nelze očekávat žádné
zdravotní důsledky z důvodu hlukové zátěže z provozu záměru.

§

Záměr nebude zdrojem znečištění povrchových a podzemních vod, nebude rovněž zdrojem
kontaminace půdy. Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních nebo povrchových
vod nebo zemědělských plodin lze vyloučit.

§

Navýšení dopravy vlivem provozu střediska lze považovat lokálně za významné, v širším
měřítku je pak za zanedbatelné. Riziko úrazů spojené s provozem dopravních prostředků
nebude podstatně zvýšeno ani sníženo.

§

Záměr se nachází mimo obytnou zástavbu. Jde o území částečně postižené předchozím
způsobem využívání (vojenský prostor), přesto dosud nezasažené urbanizací a jinou
antropogenní činností. Vzhledem k poměru dotčené plochy k okolním lesním plochám není
narušení psychické pohody předpokládáno.

Přímé sociální dopady záměru lze hodnotit jako pozitivní, prakticky však málo významné.
Významné ekonomické dopady realizace záměru pro obec a obyvatelstvo nejsou očekávány.
D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vliv hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší bude spočívat v ovlivnění emisemi spalovacích
motorů mechanismů provozovaných na ploše střediska, z dopravy vstupních surovin a následném
odvozu recyklátu, a dále také z dopravy osob a případných dalších materiálů vázaných na provoz
střediska.
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Třídicí a drtící technologická zařízení nebudou součástí trvalého vybavení střediska, ale budou
přivážena a provozována v závislosti na aktuální potřebě. Předpokládá se provoz třídící i drtící
linky 2 – 4 týdny v roce (podle množství zpacovávaného materiálu).
Při vlastní manipulaci s materiálem, drcení a třídění bude docházet k emisi tuhých znečišťujících
látek. Celková emise však zřejmě nebude významná, neboť s ohledem na určitou úroveň vlhkosti
materiálu (způsobenou delším uložením v prostoru střediska) nebude při recyklaci podíl jemných
částic dostávajících se do vznosu velký.
Pro vyhodnocení imisní zátěže tuhými znečišťujícími látkami frakce PM 10 byl v rámci tohoto
oznámení zpracován výpočet vyvolaného příspěvku imisní zátěže. Výpočet byl proveden dle
metodiky SYMOS 97 a hodnotí nárůst imisní zátěže v okolí záměru.
Výsledky tohoto výpočtu jsou graficky znázorněny na následujících obrázcích s komentářem
zjištěných výsledků.
Obrázek č. 12: Grafické znázornění průběhu imisních koncentrací tuhých látek PM 10

-3

průměrné roční koncentrace PM10 (µg.m )

Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že nejvyšší průměrná roční koncentrace bude dosahována
v prostoru střediska a bude dosahovat do 20 % imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Mimo areál bude
příspěvek imisní zátěže do 10 % imisního limitu.
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-3

maximální 24hodinové koncentrace PM10 (µg.m )

Maximální 24hodinové koncentrace budou opět dosahovány v prostoru střediska. Vypočtené
koncentrace dosahují hodnot nad úrovní imisního limitu (LV24h=50 µg.m-3) i mimo plochu střediska,
asi ve vzdálenosti do 100 m, ale doba trvání těchto koncentrací je poměrně krátká – na hranici
areálu vychází četnost dosažení koncentrace 50 µg.m-3 pouze 6,5x ročně což je méně než limitem
tolerovaných 35 případů za kalendářní rok. Reálné dosažení těchto koncentrací bude během
provozu střediska ještě méně pravděpodobné, neboť provoz drtící a třídící linky bude omezen
pouze na relativně krátkou dobu (2 až 4 týdny v roce).
Proto, s ohledem na polohu střediska (plocha obklopená vzrostlým lesem ve značné vzdálenosti
od obytných objektů), nepředpokládáme významnější rozptyl ani negativní dopady na obytná
území ani významné ovlivnění kvality ovzduší v blízkých osídlených oblastech.
Emise ostatních znečišťujících látek (NOx, CO, CxHy) bude v průběhu provozu minimální, prakticky
neovlivňující imisní zátěž v okolí střediska.
Z hlediska kvality ovzduší je rovněž pozitivní, že provoz střediska bude omezen (či zcela vyloučen)
v zimním období, kdy je hladina koncentrací řady znečišťujících látek ve volném ovzduší nejvyšší.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nízké a málo významné. Provoz
střediska nebude příčinou překračování imisních limitů v blízkém ani vzdáleném okolí.
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Významnější ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem provozu střediska
recyklace inertních materiálů není předpokládáno. Rozsah vlastní plochy vůči okolním lesním
porostům je natolik malý, že změny tepelné bilance způsobené odlišným povrchem jsou
zanedbatelné. Rovněž změna aktivního povrchu nebude hrát roli na směr a sílu proudění vzduchu
v přízemní vstvě atmosféry.
D.1.3. Vlivy na vodu
Vlivy na povrchové vody
Vliv na charakter odvodnění a změny hydrologických charakteristik
Výstavbou a přípravou lokality nebude zasažen žádný přirozený vodní tok ani vodní plocha.
Záměr je bez změny stávajícího ovlivnění povrchových vod provozem areálu, bez vlivu na trasy
vodních toků, vodnost toků, průběh rozvodnic nebo jiné hydrologické charakteristiky.
Výstavbou a provozem záměru nedojde k významnému narušení stávajících odtokových poměrů.
Srážkové vody spadlé na lokalitu záměru jsou odbourávány částečně evapotranspirací, částečně
povrchovým a podpovrchovým odtokem a částečně zasakují do podzemí. Záměr vyžaduje pouze
minimální plochu zástavby. Odstraněním vegetace na lokalitě a částečným zhutněním povrchu
dotčené plochy dojde k navýšení povrchového odtoku z lokality oproti stávajícímu stavu bez
významných dalších dopadů.
Vlivy na jakost vod
Jakost povrchových vod nebude za běžného provozu dotčena. Provoz se nachází mimo přímý
dosah vodních toků.
Záměr je bez produkce odpadních splaškových i technologických vod.
Vlivy na podzemní vody
Výstavbou ani provozem záměru nedojde k narušení hladiny podzemní vody. Provozem záměru
nedojde k přímému ovlivnění podzemních vod např. v důsledku jejich odběru nebo vypouštěním
jiných vod do vod podzemních. Přirozené podmínky pohybu podzemních vod a jejich dotace budou
zachovány. Hydrogeologické poměry nebudou výstavbou ani provozem záměru významně
dotčeny.
Výstavba a provoz záměru nepředstavuje významné riziko ovlivnění kvality podzemních vod. Do
zařízení budou přijímány výhradně inertní odpady bez obsahu nebezpečných složek. V areálu
nebudou skladovány nebezpečné látky.
Ovlivnění kvality podzemních vod lze předpokládat pouze v případě mimořádného stavu. Při
provozu může dojít k úniku ropných látek z manipulačních a přepravních mechanizmů.
Kolektor podzemní vody tvoří na zájmovém území dobře propustné říční štěrkopísky, které byly
archivními pracemi (Mališ 1975) zjištěny prakticky v celém profilu kvartéru s výjimkou přípovrchové
vrstvy kulturní zeminy. Podzemní voda mělké zvodně je z tohoto důvodu poměrně snadno
dosažitelná případnou kontaminací povrchu terénu. Zvýšené riziko zasažení hladiny podzemní
vody škodlivinami hrozí zejména v případě nezjištěného, zanedbaného nebo špatně sanovaného
úniku.
Vlivy na vodní zdroje
Záměr se nachází mimo pásma hygienické ochrany vodních zdrojů. Ovlivnění existujících vodních
zdrojů je tedy vyloučeno.
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D.1.4. Vlivy na půdu, geologické poměry a přírodní zdroje
Vliv na půdu
Záměr nevyžaduje trvalou změnu fukce dotčeného pozemku, ani jeho odnětí z LPF. Jiný zábor
zemědělského půdního fondu není vyžadován. Vliv na půdu lze při respektování časového
omezení provozu střediska a následné rekultivace pozemku hodnotit jako nízké a přijatelné.
Vlivy na znečištění půdy v zájmovém území záměru lze hodnotit jako nulové.
Vliv na horninové prostředí a morfologické charakteristiky
Realizace záměru nebude spojena s vlivy na místní geologické nebo morfologické charakteristiky.
Přípravu lokality nebudou provázet zemní práce spojené s budováním základových výkopů nebo
úpravami nivelety dotčené plochy.
Provoz stavby nebude spojen s výstupy do horninového prostředí nebo nároky na čerpání
nerostných zdrojů na jiném místě. Zřízením deponií inertního odpadu na vstupu a produktu na
výstupu ze zařízení budou narušeny morfologické charakteristiky místa. Tyto vlivy lze hodnotit jako
nevýznamné, dočasné a s ohledem na umístění záměru v zalesněné oblasti rovněž nezřetelné.
Negativní ovlivnění kvality horninového prostředí není za běžného provozu předpokládáno. Do
zařízení budou přijímány výhradně inertní odpady a zároveň odpady bez obsahu nebezpečných
složek. V areálu nebudou skladovány nebezpečné látky.
Ovlivnění kvality horninového prostředí lze předpokládat pouze v případě mimořádného stavu,
součástí zařízení je manipulační a dopravní technika, k zajištění provozu techniky jsou nutné ropné
látky užívané k pohonu, mazání nebo zajištění manipulace.
Vliv na nerostné suroviny
Záměr není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany. Realizace záměru je bez nároků na těžbu
nerostných surovin pro potřebu výstavby. Zdroje nerostných surovin nebudou v důsledku přípravy
nebo provozu záměru dotčeny.
Záměr je zařízením k využívání odpadu (stavební suť). Produktem na výstupu ze zařízení je
recyklát, který je ve stavebnictví používán namísto některých nerostných surovin (písky, štěrky,
kamenivo). Užívání recyklovaného materiálu ve výstavbě obecně snižuje exploataci přírodních
zdrojů a je považováno za významný pozitivní faktor v systému nakládání s odpady.
D.1.5. Vlivy na živé složky přírody
Záměr nevyžaduje zásah do žádné přírodní lokality, ani do osamocených vegetačních prvků.
Přestože je záměr situován v lesním porostu, vlastní dotčená plocha je po provedené těžbě silně
narušena a bez vegetace, která byla při těžbě odstraněna.
Vliv na flóru a faunu
Na lokalitě a v jejím okolí bylo nalezeno 188 druhů rostlin včetně dřevin. Nebyl zjištěn žádný druh
rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.
395/1992 Sb.; 3 druhy uvedené v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky v
kategorii byly nalezeny v dostatečné vzdálenosti od lokality a možných příjezdových komunikací,
blín černý je navíc na lokalitu evidentně zavlečen. Vůči navrženému záměru nelze vznést z
botanického hlediska žádné námitky.
Na lokalitě byl prokázán výskyt osmi druhů živočichů, chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., kteří
jsou zařazeni vyhláškou č. 395/1992 Sb. mezi zvláště chráněné druhy živočichů v kategorii
ohrožených a silně ohrožených druhů. Všechny zde prokázané druhy mají své biotopy i v širokém
okolí zájmové plochy, jejich výskyt na lokalitě byl pouze náhodný, nejsou na ni existenčně vázaní.
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Realizace předloženého záměru nebude mít negativní dopad na populace zde prokázaných
chráněných druhů živočichů, neohrozí ani populace druhů nechráněných zákonem, kteří byli na
lokalitě také prokázáni. Na zájmovou plochu navazují rozsáhlé lesní porosty, které jsou
přirozenými biotopy všech výše prokázaných živočišných druhů.
Vliv na lesy
Kromě celkového dočasného záboru lesních pozemků lze predikovat následující negativní vlivy a
jejich dopady na okolní lesní porosty:
→ zvýšení imisní zátěže tuhými látkami (prašnost) – poškozování asimilačního aparátu dřevin
→ potenciální možnost úniku nebezpečných látek – poškození půdního profilu
→ potenciální mechanické poškozování stojících stromů – lámání větví, odírání kmenů či
kořenových náběhů.
K potenciálním vlivům na další segmenty pozemků určených k plnění funkcí lesů lze uvést
následující:
Ø lesní dopravní síť – lokalita je dobře přístupná po zpevněné asfaltové lesní komunikaci,
s primárním záměrem zpřístupnění vojenského prostoru. Další segmeny lesní dopravní sítě
nebudou dotčeny.
Ø meliorace a hrazení bystřin – na území dotčeném budováním recyklačního střediska se
nenachází žádný objekt meliorací a hrazení bystřin.
Ø další zařízení sloužící lesnímu hospodářství – na území dotčeném budováním střediska se
nachází lesní skládka. V případě jejího dílčího zabrání se v bezprostřední blízkosti nachází
dostatečně velký prostor využitelný jako nová skládka.
Lesní komplex se vyznačuje poměrně širokou druhovou a prostorovou diverzitou. Lze proto
předpokládat dostatečnou odolnost vůči výše uvedeným předpokládaným dopadům. V
bezprostřední blízkosti se nenacházejí žádné lesní porosty se zvýšeným či mimořádným
významem z hlediska ochrany přírody či dalších celospolečenských zájmů.
Současně je však nutno konstatovat zvýšené riziko snížení mechanické stability lesních porostů při
jejich oslabení v důsledku poškození imisemi prachu. Tím dochází ke snížení odolnosti lesních
porostů vůči větrným kalamitám. Z výsledku rozptylového modelu vyplývá, že území zasažené
zvýšenou prašností je malého rozsahu a bude omezeno na bezprostřední okolí střediska. Nelze
tedy předpokládat rozsáhlejší ovlivnění okolních lesních porostů s výše popsanými důsledky na
snížení odolnosti lesních porostů.
Posuzovaným záměrem primárně nedojde k zásadnímu poškození okolních lesních ekosystémů.
Ke snížení potenciálního rizika mechanické odolnosti porostů je žádoucí podporovat druhovou,
prostorovou a věkovou diverzitu porostů, a zejména podíl listnatých dřevin.
Vliv na ostatní části přírody
Realizace záměru nepovede ke změně biotických charakteristik lokality.
Realizací záměru nedojde k prostorovému ani funkčnímu ovlivnění územního systému ekologické
stability.
Vlivy na les jako významný krajinný prvek jsou popsány v předchozím textu. Významnější
negativní ovlivnění VKP není předpokládáno.
Záměr nemá vliv na žádné zvláště chráněné území.
Odpady produkované z provozu nebudou na místě odstraňovány ani dlouhodobě ukládány.
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Realizací posuzovaného záměru nedojde k plošnému ovlivnění ekologické stability území. Na
vlastní ploše střediska bude ekologická stabilita dočasně snížena; po ukončení provozu a
rekultivaci plochy na lesní porosty bude území začleněno do okolních lesních porostů a z hlediska
ekologické stability vráceno do původní podoby.
D.1.6. Vlivy na krajinu
Dopad realizace záměru na krajinu lze označit jako nízký a přijatelný. Lokalita není z hlediska
krajinného rázu vyjímečně exponována (dle typu využití) ani nezasahuje na území přírodního
parku Orlice, který je vymezen v širším zájmovém území.
V příloze č. F.1.8. je uvedena fotodokumentace současného stavu území. Vliv na krajinný ráz lze
hodnotit jako dočasný, málo významný a lokální.
D.1.7. Vlivy na hlukovou situaci, vlivy v důsledku záření
Vliv na hlukovou situaci
Drtící i třídící linka, které budou nejvýznamnějšími zdroji hluku při provozu střediska, budou
provozovány nárazově podle stavu zásob a potřeb prodeje recyklátu. Žádné technologické
zařízení nebude součástí trvalého vybavení střediska a budou nasazovány přibližně 1x až 2x za
rok podle potřeby.
Při celkové hlukové emisi ze střediska v úrovni do cca LAeq = 85 dB ve vzdálenosti 10 metrů od
zdrojů lze očekávat, že hladiny LAeq = 50 dB bude dosaženo ve vzdálenosti nejvýše cca 500 metrů,
hladiny LAeq = 40 dB potom ve vzdálenosti do cca 1000 metrů. Vzhledem k tomu, že v území se
nevyskytuje žádná hlukově chráněná (např. obytná) zástavba, není nutné se protihlukovou
ochranou podrobněji zabývat. Uvedené hodnoty jsou stanoveny na základě velmi konzervativních
předpokladů (nepřetržitá činnost zařízení); za reálného provozu lze očekávat, že hlukové vlivy (a
tedy i jejich dosah) budou nižší než uvedené.
Hluk ze související nákladní dopravy ovlivní hlukové hladiny v okolí příjezdových komunikací málo
významným způsobem.
Provoz střediska se akusticky nijak neprojeví u nejbližší obytné zástavby. Souhrnně lze tedy
očekávané hlukové vlivy záměru shrnout jako dočasné a málo významné.
Vlivy v důsledku záření
Důsledkem realizace záměru nebudou emise elektromagnetického nebo jaderného záření.
D.1.8. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vlivy na dopravní infrastrukturu
Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména související intenzitou dopravy, tedy počtem
přijíždějících a odjíždějících vozidel. Celková (vyvolaná) intenzita obslužné dopravy záměru činí do
cca 40 nákladních a cca 10 osobních vozidel denně. Tato intenzita se bude vyskytovat na
příjezdové účelové komunikaci k silnici III/3162. Při pozaďové intenzitě na silnici III/3162 v úrovni
cca 1000 vozidel za 24 hodin (z toho do cca 100 těžkých) je záměrem vyvolaná těžká doprava
poměrně významná a činí cca 40 % stávající těžké dopravy. S uvážením toho, že doprava se na
silnici III/3162 dělí do dvou směrů (a na další komunikační síti ještě více) však nejde o mimořádně
vysoké ovlivnění.
Komunikace dotčeného území jsou schopny požadované intenzity dopravy bezproblémově
přenést, je však možno očekávat negativní vliv provozu těžké dopravní techniky na kvalitu
komunikací.
Z hlediska silničního zákona jde o obecné užívání komunikací. Nejde o dopravu, ke které by bylo
třeba zvláštního povolení silničního správního orgánu - nejde o zvláštní využívání komunikací ani o
využití komunikací při velkých stavbách nebo těžebních pracích.
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Vlivy na dopravu lze v lokálním měřítku považovat za významné, v širším měřítku pak za málo
významné. Hlediska dopadů vyvolané dopravy na životní prostředí (zejména ovzduší a hluk) jsou
hodnoceny v příslušných kapitolách oznámení.
Vlivy na jinou infrastrukturu
Záměr nepovede k zásahům do stávající infrastruktury ani k jejímu rozvoji. Záměr není vázán na
jinou infrastruturu.
D.1.9. Vlivy na památky a tradice
Historicky významné objekty se v zájmovém území záměru nenacházejí. Na lokalitu záměru
nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště významné události,
místo spojené s významnou osobou.
Vzhledem k tomu, že záměr nevyžaduje zásah do terénu, lze pravděpodobnost výskytu a narušení
archeologických památek v případě jejich existence na lokalitě prakticky vyloučit.

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
D.2.1. Zdraví obyvatelstva sociální a ekonomické vlivy
Významnější vlivy provozu střediska recyklace budou omezeny na vlastní prostor areálu, kde se
vyskytují pouze pracovní prostory. Vlivy na zdraví obyvatelstva jsou předběžně hodnoceny jako
prakticky nulové a nepostižitelné.
Rozsah sociálních a ekonomických dopadů je místní, charakter vlivů realizace záměru je pozitivní
s malým významem.
D.2.2. Ovzduší
Z hlediska místních vlivů lze záměr považovat za přijatelný bez významnějších negativních
důsledků na kvalitu ovzduší.
Provoz střediska nezpůsobí významnější změnu imisní zátěže v hodnoceném území a nebude
příčinou překračování imisních limitů.
D.2.3. Voda
Záměr je bez vlivů na povrchové vody; nedojde k žádným změnám vůči stávajícímu stavu. Vlivy na
kvalitu povrchových vod lze rovněž hodnotit jako nulové.
Dopady záměru na hydrogeologický režim jsou hodnoceny jako nulové.
Vlivy na kvalitu podzemních vod nejsou očekávány.
D.2.4. Půda, geologické poměry a přírodní zdroje
Realizací záměru nebude dotčen zemědělský půdní fond; dopady na lesní půdní fond jsou
dočasné a v konečném důsledku nulové; negativní vlivy na kvalitu půdy nejsou očekávány.
Vlivy na geologické poměry nejsou očekávány. Nejsou očekávány vlivy na surovinové nebo jiné
přírodní zdroje.
D.2.5. Živé složky přírody
Záměrem nedojde k zásahu do biotopu žádného rostlinného nebo živočišného druhu a to ani v
lokálním měřítku.
Zásah do významného krajinného prvku lesa lze hodnotit jako plošně omezený a dočasný, celkově
jako málo významný.
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Celkově jsou vlivy na biotu hodnoceny jako místní a málo významné.
D.2.6. Vlivy na krajinu
Vlivy na krajinný ráz jsou hodnoceny jako lokální a málo významné.
D.2.7. Hluková situace a záření
Vlivy hluku za provozu střediska jsou hodnoceny jako dočasné a málo významné. V obytné
zástavbě nedojde v území k postižitelnému nárůstu hlukové zátěže a vlivy hluku lze hodnotit jako
prakticky nulové.
Vlivy v důsledku záření nejsou očekávány.
D.2.8. Doprava
Navýšení intenzity dopravy na příjezdových komunikacích je hodnoceno jako významné, nicméně
jako lokální bez omezení či ovlivnění funkce využívaných komunikací.
D.2.9. Kulturní a historické památky, tradice
Vlivy na kulturní a historické památky, a na místní tradice, nejsou očekávány.

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní
hranice
Negativní vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu
přesahujícím státní hranice jsou vyloučeny.

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů
D.4.1. Zdraví obyvatelstva
Kromě níže uvedených opatření k ochraně ovzduší a zdrojů hluku nejsou požadována žádná
zvláštní opatření k ochraně veřejného zdraví a obyvatel.
D.4.2. Ovzduší
V průběhu provozu střediska je třeba vhodnými způsoby omezovat emisi prachu. V úvahu přichází
zvlhčování pojezdových cest (v areálu) a zejména realizace vodní clony při provozu technologií
třídění a drcení v případě, že materiál bude vykazovat nízkou vlhkost a vysoký podíl jemných
frakcí.
D.4.3. Půda, voda a geofaktory
V prostoru střediska nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stroje a
zařízení a nesmějí být prováděny opravy spojené s možností úniku nebezpečných látek.
Veškerá manipulace s odpadními vodami a nebezpečnými látkami musí být řešena tak, aby
neohrozila kvalitu podzemních vody.
Provozní hydraulické náplně mobilních strojů a zařízení by měly splňovat požadavky na
biologickou odbouratelnost.
Stání techniky je nezbytné účinně zajistit pro případ úniku závadných látek.
Bude zpracován provozní řád zařízení, ve kterém budou specifikovány povinnosti provozovatele z
hlediska ochrany vod.
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Bude vypracován havarijní plán střediska, ve kterém budou zohledněna všechna rizika vyplývající
z charakteru provozu a místních podmínek. Havarijní plán bude plnit funkci po stránce kompetencí,
organizační, zabezpečení prostředků pro asanaci havárie atd.
V areálu budou k dispozici prostředky pro sanaci úniku nebezpečných látek; pracovníci budou
prokazatelně poučeni o činnosti v případě úniku závadných látek.
D.4.4. Flóra a fauna, krajina
Z hlediska ochrany živých složek přírody je doporučeno, aby provoz třídící a drtící linky byl omezen
na jedno nasazení v roce a soustředěn do období, kdy nemůže docházet k rušení živočichů při
rozmnožování a vyvádění mláďat. Provoz obou zařízení je vhodné soustředit do období konce léta
a začátku podzimu, doporučuje se vyloučit nasazení obou zařízení v jarním období a začátkem
léta. Z hlediska délky negativních projevů se jeví jako vhodné nasazení obou zařízení současně
nebo s maximálním časovým překryvem.
Při realizací záměru je třeba dbát, aby se nenarušovala síť lesních cest a zařízení sloužících
k lesního hospodářství.
Veškeré práce provádět tak, aby nedocházelo ke škodám na pozemních a lesních porostech.
D.4.5. Hluk
Z hlukového hlediska nejsou navrhována žádná zvláštní opatření.
Provoz významnějších zdrojů hluku je nutné omezit pouze na denní období, resp. mezi 700 – 2100
hod. pracovních dnů. Je nutno vyloučit provoz významných zdrojů hluku ve dnech pracovního
volna a klidu.
D.4.6. Odpadové hospodářství
V rámci provozu střediska je nezbytné respektovat požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a navazujících prováděcích předpisů. Zejména se jedná o nakládání s případnými
nebezpečnými odpady, které se mohou vyskytnout dovezeném materiálu a evidenci odpadů.
Odpad s obsahem nebezpečných složek či vykazující nebezpečné vlastnosti nesmí být do
střediska přijat a nesmí s ním být ve středisku nakládáno.
Nakládání s odpady bude omezeno na tyto vyjmenované druhy odpadů:
17 01 01

Beton

17 01 02

Cihly

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod
číslem 17 01 06

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 06

Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

17 05 08

Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

D.4.7. Kulturní a historické památky, tradice
Nejsou navrhována zvláštní opatření.
D.4.8. Doprava
Je požadováno, aby související nákladní doprava byla prováděna pouze v denní době pracovních
dní.
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D.4.9. Ostatní opatření
Provoz střediska je omezen na dobu 20 let a bude ukončen v roce 2026.
Za provozu střediska průběžně vytvářet podmínky pro následnou rekultivaci dotčených a
uvolněných ploch.
Před ukončením provozu bude pozemek rekultivován do podoby v jaké byl převzat k užívání pro
provoz recyklačního střediska.

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů
Posouzení vlivů na jednotlivé složky a faktory prostředí je založeno na odborném odhadu
vycházejícím z předpokladů uvedených v oznámení, charakteru zájmového území a dostupných
odborných informací.
Posouzení vlivů na kvalitu ovzduší bylo provedeno pomocí matematického modelu formou
rozptylové studie, která umožňuje kvantifikaci očekávaných vlivů záměru a jejich porovnání
s platnými limitními hodnotami.
Pro posouzení živých složek přírody byl v rámci oznámení proveden základní terénní průzkum
s cílem vymezení významu lokality z hlediska ochrany flóry a fauny, a zjištění výskytu zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů.
Jiné statistické metody hodnocení nebyly použity. Podkladem pro zpracování oznámení byly
archivní průzkumy a legislativní zdroje.
Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by mohly zásadně ovlivnit závěry hodnocení, nebyly
identifikovány.
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E.
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
(údaje podle kapitol B, C, D, F a G v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru)

E.1. Popis variant řešení stavby
E.1.1. Varianty lokalizace stavby
Záměr je navržen a hodnocen v jedné variantě umístění (lokalizace), které je vázáno na plochu
pozemku vymezeného v oznámení.
Volba umístění záměru vychází z dohody mezi majitelem a nájemcem (provozovatelem
recyklačního střediska).
Umístění a provozování záměru je z hlediska schváleného územního plánu města Kostelec nad
Orlicí podmínečně přípustné.
Záměr nebyl řešen v jiných lokalizačních variantách.
Realizace záměru nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování.
E.1.2. Varianty technického provedení stavby a použité technologie
Vzhledem ke zkušenostem s provozováním obdobných středisek je technické a technologické
řešení navrženo v jedné variantě. Z uvedených důvodů nejsou zvažovány ani prověřovány žádné
další varianty technologického řešení stavby.

E.2. Porovnání variant
Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, bez
realizace posuzovaného záměru.
Nulová varianta v zásadě odpovídá ponechání dotčené plochy v současném využití s novou
výsadbou lesního porostu. Předložená aktivní varianta prakticky představuje pouze odložení této
nulové varianty, neboť po ukončení provozu střediska bude pozemek rekultivován a vrácen
původnímu využití.
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit
pro dané území za únosný a přijatelný. Území je narušeno předchozí činností (těžba) a z hlediska
ochrany přírody lze navrhované využití dočasně akceptovat. Navrhované využití území je
z hlediska funkce podmínečně akceptovatelné a není v zásadním rozporu s územně plánovací
dokumentací.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit
jako nízkou až zanedbatelnou, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí
považovat za akceptovatelný způsob využití území s tím, že se jedná o časově omezené řešení.
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F.
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Oznámení obsahuje následující mapové a grafické přílohy:
F.1.1. Umístění záměru – situace širších vztahů 1:50 000
F.1.2. Umístění záměru – situace širších vztahů 1:25 000
F.1.3. Umístění záměru – situace okolí provozovny 1:10 000
F.1.4. Situace záměru na podkladu ortofotomapy
F.1.5. Hydrologická situace
F.1.6. Situace a popis archivních vrtů
F.1.7. Územní plán, využití území
F.1.8. Fotodokumentace

F.2. Další podstatné informace oznamovatele
K záměru využití plochy k umístění posuzovaného záměru byl vydán rozhodnutím Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, jako příslušného orgánu státní správy, souhlas k vydání územního
rozhodnutí o změně využití území pro uložení stavební suti a následné její recyklace, č.j.
20988/ZP/2004 ze dne 31.8.2004. Souhlas je podmíněn splněním několika podmínek ve vztahu
k ochraně lesa. Rozhodnutí je uvedeno v příloze F.2.2. oznámení v plném znění.
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G.
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
G.1. Informace o účelu oznámení
Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona. Účelem tohoto oznámení je
poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu dotčeného území a o
předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Své
písemné vyjádření k oznámení může zaslat každý na adresu příslušného krajského úřadu do 20-ti
dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání všech písemných
připomínek bude součástí písemného závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný úřad.

G.2. Informace o prověřovaném záměru
Předmětem zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí je provozování areálu pro skladování a zpracování inertních materiálů, klasifikovaných
jako odpady. Záměr je podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. zařazen do KATEGORIE II
(záměry vyžadující zjišťovací řízení), kde je uveden pod bodem č. 10.1.:
Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou 1 000 až 30 000 tun/rok; nakládání
s nebezpečnými odpady od 100 do 1 000 tun/rok.
V souladu se zařazením záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. je pro účely zjišťovacího řízení záměr
charakterizován následujícími údaji o rozsahu:
odhadované průměrné množství zpracovávaných odpadů ve středisku

20 000 t/rok

maximální množství zpracovávaných odpadů ve středisku

30 000 t/rok

Veškeré přijímané a zpracovávané odpady budou kategorie O – ostatní.
Záměr je situován na území města Kostelec nad Orlicí, které spadá do okresu Rychnov nad
Kněžnou a náleží ke Královéhradeckému kraji.
Z hlediska územní správy je lokalizace následující:
kraj:

Královéhradecký

obec:

Kostelec nad Orlicí

katastrální území:

Kostelec nad Orlicí

Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je provoz střediska recyklace inertních materiálů.
Areál střediska je situován jihozápadně od města v lesním komplexu cca 1 500 m od hranice
zastavěného území města; areál je umístěn mimo intravilán a zastavěné území města a
k zastavěnému území nemá žádný vztah.
Zájmové území je podle schváleného územního plánu města Kostelec nad Orlicí určeno k využití
jako plocha krajinné zóny produkční, funkční typ hospodářský les. Plocha je v současné době
vytěžena a bez vegetace. Navrhovaný záměr je v dané lokalitě dle vyjádření města podmínečně
přípustný.
Navrženým záměrem nedochází k žádným změnám ve využití vlastního dotčeného území ani jeho
okolí. V tomto prostoru se nepředpokládá budování jiných staveb.
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Provozování střediska recyklace nevyvolává žádné nároky na realizaci dopravních nebo jiných
staveb a tvoří samostatný funkční areál.
Obrázek č. 1: Situace širších vztahů (1:50 000)

Navrhované využití území je záměrem jak provozovatele (ŠUMBOR – Kostelec n/O, s.r.o.) tak
majitele dotčených ploch (pozemků) – města Kostelec nad Orlicí. Vztah mezi oběma subjekty je
upraven nájemní smlouvou.
Záměr vychází z „Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje“, který hodnotí
vybavenost území kraje recyklačními středisky na demoliční a stavební odpady jako zcela
nedostatečnou. Stávající stav (k datu zpracování POH, 04/2004) je 2 střediska a cílový stav 16
středisek. Z uvedeného vyplývá potřeba vybudování 14 zařízení (středisek), aby bylo území kraje
pokryto dostatečnou infrastrukturou v oblasti nakládání se stavebními odpady.
Z hlediska dlouhodobých cílů a priorit je v Plánu odpadového hospodářství i výchozích
koncepčních dokumentech definován požadavek na zvýšení míry materiálového využití
recyklovatelných stavebních odpadů (sutě, cihly, beton, asfalt). Kromě legislativních a
informačních nástrojů je nezbytnou podmínkou rovněž dostatečně hustá síť recyklačních středisek.
Na ploše navrhovaného střediska se nacházel hospodářský les, který byl vytěžen a využit. Vzniklá
volná plocha nabízí využití pro recyklaci inertních materiálů. Přímo na dotčené ploše nejsou žádné
stavební objekty. Proto ji lze využít podle potřeb provozu a omezit negativní dopady na okolní
prostředí např. prodloužením intervalu pro technologické zpracování materiálů.
Umístění střediska je vázáno na plochu areálu a nebylo řešeno v jiných lokalizačních ani
technických variantách.
Lokalizace záměru nevyvolává zásadní střety zájmů z hlediska ochrany obyvatel před nepříznivými
dopady provozu ani z hlediska ochrany životního prostředí.
Rozsah záměru a jeho vztah k okolí je zřejmý z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha
F.1.2.).
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Obrázek č. 2: Umístění areálu Šumbor (1:25 000)

Základní údaje charakterizující záměr
Recyklační středisko je určeno pro shromažďování, zpracování a prodej inertních stavebních
materiálů. Zpracování spočívá v drcení a třídění dovezených materiálů tak, aby byly dále
využitelné ve stavebních činnostech a tím bylo dosaženo jejich opětného využití, resp. recyklace.
Charakteristika odpadů: K recyklaci jsou přijímány pouze materiály, které jsou deklarovány jako
druhy odpadů, pro něž je zařízení určeno.
Mimo přijímané odpady nejsou v recyklačním cyklu využívány žádné jiné suroviny.
Využitelné materiály získávané v zařízení z odpadů: Z veškerých přijímaných materiálů je vyroben
recyklát ve frakci 0 až cca 120 mm podle potřeby. Pro další užití je možno třídit na libovolné frakce
(běžně užívané frakce 0 – 16 mm, 16 – 32 mm, 32 – 120 mm). Recyklát se vyznačuje velmi
vhodným tvarovým indexem a kubicitou, což umožňuje dosahovat vysokého stupně zhutnění.
Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno:
17 01 01

Beton

17 01 02

Cihly

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod
číslem 17 01 06

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 06

Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

17 05 08

Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
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Stručný popis technického řešení
Přijímaný materiál je zkontrolován a následně je dočasně před zpracováním uložen na ploše
střediska do takové výšky, která v přirozeném sklonu zaručuje bezpečnou práci s kolovými
nakladači.
V další fázi je materiál zpracován na mobilním třídiči Extec S 5000, kde je vytříděn do jednotlivých
frakcí recyklátu. V případě potřeby je část materiálu drcena. Drcení je prováděno na objednávku
externími organizacemi. Následně je materiál prodáván odběratelům.
Technické vybavení zařízení se skládá z následujících zařízení:
- kolový nakladač VOLVO E 110 L nebo nakladač KNB 250
- mobilní třídič EXTEC 5000 (podle potřeby)
- nákladní vozidlo IVECO ML 100 E 18 R (třístranný sklápěč s nosností 5 tun – podle
potřeby)
- nájezdová váha mostová GHP 30 – nosič břemene (podle potřeby).
Údržba a opravy strojního zařízení jsou prováděny specializovanými externími firmami. Provozní
údržba bude prováděna ve střediscích f. ŠUMBOR s odpovídajícícm vybavením a technickým
zázemím.
Stavební situace střediska
Středisko je situováno na vytěženou plochu v blízkosti bývalého vojenského objektu cca 3 km
jihozápadně od centra města Kostelec nad Orlicí. Na vlastní ploše se nenacházejí žádné stavební
objekty ani technická infrastruktura.
Pro provoz areálu bude na plochu umístěna mobilní buňka, která bude sloužit jako kancelářské
prostory, příruční sklad a sociální zázemí pro zaměstnance. Zbytek plochy bude tvořit manipulační
a skladovací plochu.
Okolí areálu tvoří ze tří stran okolní lesní porosty a ze čtvrté strany příjezdová zpevněná
komunikace. Ke středisku je možný přístup pouze po této účelové komunikaci ze silnice III. třídy č.
3162.
Údaje o provozu a kapacitách záměru
Celkové množství zpracovávaných odpadů ve středisku činí průměrně

20 000 t/rok.

Maximální množství zpracovávaných odpadů ve středisku činí

30 000 t/rok.

Třídící a drtící zařízení nebude v provozu trvale, ale pouze po dobu potřebnou ke zpracování
v určených obdobích. S ohledem na kapacitu střediska a výkony technologických zařízení lze
očekávat provoz třídícího zařízení v délce max. 4 týdny v roce a drtícího zařízení max. 2 týdny
v roce.
Provoz recyklačního střediska bude rovněž omezen v zimním období. To je dáno jednak snížením
stavební aktivity v tomto období a jednak omezením přístupu na příjezdové komunikaci III/3162,
která není v zimním období udržována.
Umístění a provoz posuzovaného záměru je nájemní smlouvou omezen na 20 let. Ukončení
provozu je stanoveno na rok 2026.

G.3. Informace o vlivech na okolní prostředí
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo, ovzduší, povrchové a podzemní
vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, krajinu a územní podmínky,
hlukovou a dopravní situaci, kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze
stávající situace těchto složek a faktorů přírodního a sociálního prostředí, jejichž stručný popis je
uveden v části C tohoto oznámení.
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Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze
hodnotit jako nízké až zanedbatelné. Vlivy na veřejné zdraví a obyvatele jsou předběžně
hodnoceny jako zcela zanedbatelné až nulové.
Vlivy na zdraví v důsledku znečištění ovzduší, kontaminace vody, půdy nebo potravního řetězce za
běžného provozu nebo v důsledku havárie jsou prakticky vyloučeny.
Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit jako málo významné.
Významné ekonomické dopady realizace záměru pro město a obyvatelstvo nejsou očekávány.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za lokální a málo významné. Provoz
střediska nebude příčinou překračování imisních limitů v blízkém ani širším okolí provozu.
Významné ovlivnění klimatických podmínek a faktorů vlivem existence a provozu záměru není
předpokládáno.
Záměr je bez vlivů na povrchové vody; nedojde k žádným změnám vůči stávajícímu stavu. Vlivy na
kvalitu povrchových vod lze rovněž hodnotit jako nulové.
Dopady záměru na hydrogeologický režim jsou hodnoceny jako nulové.
Provoz nebude produkovat žádné odpadní vody. Záměr nevyžaduje zásah do vodních toků nebo
vodních ploch.
Ovlivnění podzemních vod není očekáváno, provoz je bez nároků na odběr podzemní vod nebo na
vypouštění odpadních vod do vod podzemních.
Vlivy na geologické podmínky nejsou očekávány; záměr nevyžaduje žádný zásah do horninového
prostředí.
Stavba se nachází mimo pásma hygienické ochrany vodních zdrojů. Ovlivnění existujících vodních
zdrojů je tedy vyloučeno.
Realizací záměru nebude dotčen zemědělský půdní fond; dopady na lesní půdní fond jsou
dočasné a v konečném důsledku nulové; negativní vlivy na kvalitu půdy nejsou očekávány.
Vlivy na geologické poměry nejsou očekávány. Nejsou očekávány vlivy na surovinové nebo jiné
přírodní zdroje.
Záměrem nedojde k zásahu do biotopu žádného rostlinného nebo živočišného druhu a to ani v
lokálním měřítku.
Zásah do významného krajinného prvku (lesa) lze hodnotit jako plošně omezený a dočasný,
celkově jako málo významný.
Celkově jsou vlivy na biotu hodnoceny jako místní a málo významné.
Vlivy na krajinný ráz jsou hodnoceny jako lokální a málo významné.
Vlivy hluku za provozu střediska jsou hodnoceny jako dočasné a málo významné. V obytné
zástavbě nedojde v území k postižitelnému nárůstu hlukové zátěže a vlivy hluku lze hodnotit jako
prakticky nulové.
Vlivy v důsledku záření nejsou očekávány.
Navýšení intenzity dopravy na příjezdových komunikacích je hodnoceno jako významné, nicméně
jako lokální bez omezení či ovlivnění funkce využívaných komunikací.
Posuzovaný záměr nebude mít vliv na historické nebo kulturní památky.
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Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr
označit pro dané území za únosný a přijatelný. Území je narušeno předchozí činností (těžba)
a z hlediska ochrany přírody lze navrhované využití dočasně akceptovat. Navrhované
využití území je z hlediska funkce podmínečně akceptovatelné a není v zásadním rozporu s
územně plánovací dokumentací.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
hodnotit jako nízkou až zanedbatelnou, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí
považovat za akceptovatelný způsob využití území s tím, že se jedná o časově omezené
řešení.
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H.
PŘÍLOHA
Vyjádření příslušného úřadu z hlediska souladu záměru s územně plánovací dokumentací:
Městský úřad Kostelec nad Orlicí,
10085/ÚPSÚ/05/P ze dne 13.7.2005.

odbor

územního

plánu

–

stavební úřad,

č.j.:

Vyjádření je uvedeno v příloze č. F.2.1. oznámení.

Datum zpracování oznámení:

30. listopadu 2005
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení:

Ing. Alexandr Mertl
oprávněná osoba ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů stavby,
činnosti nebo technologie na životní prostředí a ke zpracování posudků
hodnotící vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí
osvědčení odborné způsobilosti vydalo MŽP ČR dne 7.6.1994 pod č.j. 961/196/OPV/93

Trstěnice 106
569 57 Trstěnice u Litomyšle
tel.+fax: 461 634 530, e-mail: mertl@iol.cz

Podpis zpracovatele oznámení:

……………………………………
Spolupráce:

Ing. Petr MYNÁŘ
doprava, hluk

autorizovaná osoba ke zpracování dokumentací o hodnocení
vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí

Mgr. Tomáš CHUDÁREK
voda, geofaktory

autorizovaná osoba ke zpracování dokumentací o hodnocení
vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí

Ing. Pavel CETL
ovzduší

autorizovaná osoba ke zpracování rozptylových studií dle zákona
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Ing. Jiří SHNEIDER, PhD.
lesní porosty
Ing. Roman ZAJÍČEK
zoologický průzkum

výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd

Ing. Václav PRÁŠEK
zoologický průzkum
RNDr. Vladimír FALTYS
botanický průzkum

znalec z oboru ochrana přírody, specializace botanika
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Recyklace inertního materiálu, ŠUMBOR – Kostelec nad Orlicí
F.1.6. Geologické profily archivních vrtů

GEOLOGICKÉ PROFILY ARCHIVNÍCH VRTŮ
název sondy:
metráž [m]

V-1

úroveň terénu:

325,27

hloubeno dne:

10. 1. 1973

mocnost [m] petrografický popis

0,0 – 0,2

0,2

šedohnědá písčitá humózní hlína

0,2 – 4,0

3,8

Do 1,3 žlutohnědý níže rezavě hnědý jílovitý drobný štěrk s příměsí valounů do
maximální velikosti 1,6 cm. Valouny poloostrohranné až zaoblené. Štěrk
obsahuje značné procento (cca 50 %) středo až hrubozrnného písku.
Petrografické složení valounů: křemen, kvarcit, rula, vápnitý pískovec místy
navětralý.

4,0 – 4,6

0,6

Hnědý hrubý štěrk s valouny do maximální velikosti 12 cm. Jemno frakci tvoří
středo až hrubozrnný písek. Petrografické složení valounů dtto 0,2 – 4,0 m.

4,6 – 5,2

0,6

Světlehnědý středo až hrubozrnný písek s příměsí štěrku s valouny do
maximální velikosti 2 cm.

5,2 – 8,0

2,8

Dtto 4,0 – 4,6 m.
Od 6,00 do 8,00 m tvoří převahu štěrkové frakce střední štěrk, místy až
středozrnný písek. Valouny nad 5 cm sporadicky.

8,0 – 8,6

0,6

Hnědý silně jílovitý drobný štěrk s ojedinělými valouny až do 6 cm.

8,6 - 10,0

1,4

Šedozelený, prachově písčitý jíl.

hladina podzemní vody

- naražená: 5,9 m p.ú.t. ≈ 319,37 m n.m.
- ustálená:

Poznámka:

převzato podle Mališ 1975

název sondy:
metráž [m]

neuvedeno

V-2

úroveň terénu:

325,86

hloubeno dne:

10. 1. 1973

mocnost [m] petrografický popis

0,0 – 0,2

0,2

Hnědá písčitá hlína s příměsí tmavohnědého lesního humusu.

0,2 – 0,6

0,4

Žlutohnědý, na styku s nadložím hlinitý, níže jílovitý, většinou středozrnný písek
s ojedinělými valouny do 2 cm

0,6 – 1,0

0,4

Šedý až nažloutle šedý, středozrnný písek s menší příměsí drobného štěrku,
ojediněle valouny až do 2 cm.

1,0 – 1,6

0,6

Rezavý, šedě mramorovaný středo až hrubozrnný silně jílovitý písek s příměsí
štěrku a ojedinělými valouny do 5 cm.

1,6 – 2,0

0,4

Hnědorezavý, středozrnný, jílovitý písek s ojedinělými valouny do 1 cm,
výjimečně 4 cm. Valouny hlavně vápnitý pískovec.

2,0 – 5,0

3,0

Šedohnědý, místy až šedě mramorovaný středo až hrubozrnný písek s variabilní
příměsí drobného štěrku, ojediněle až valouny do 1,5 cm.

5,0 – 9,0

4,0

Nrezavěle hnědýhrubý štěrk se značným obsahem středo až hrubozrnného
písku (cca 50 %). Valouny hlavně do velikosti 3 cm, jinak do 12 cm,
poloostrohranné až zaoblené. Petrografické složení valounů: rula, kvarcit,
vápnitý pískovec, místy navětralý, žula, lydit.

9,0 – 10,5

1,5

Hndý hrubý štěrku podloží jílovitý. Ve štěrku nevytříděný středo až hrubozrnný
písek. Valouny až do velikosti 15 cm.

10,5 – 12,0

1,5

Do 10,7 šedožlutý, níže šedý, vápnitý, prachově písčitý jíl s úlomky jílovců stejné
barvy jejichž množství se hloubkou zvyšuje.

hladina podzemní vody

- naražená: 9,0 m p.ú.t. ≈ 316,86 m n.m.
- ustálená:

Poznámka:

neuvedeno

převzato podle Mališ 1975
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název sondy:
metráž [m]

V-3

úroveň terénu:

302,36

hloubeno dne:

10. 1. 1973

mocnost [m] petrografický popis

0,0 – 0,1

0,1

Tmavohnědý lesní humus s úlomky dřeva a pískem

0,1 – 0,8

0,7

Šedý, místy světle hnědý, melírovaný, středozrnný písek.

0,8 – 2,0

1,2

Do 1,2 m šedý, hnědě a rezavě mramorovaný, níže nazelenale šedý až šedý,
písčitý, u počvy prachově písčitý jíl.

hladina podzemní vody

- naražená:
- ustálená:

Poznámka:

převzato podle Mališ 1975

název sondy:
metráž [m]

bez vody

V-4

úroveň terénu:

318,43

hloubeno dne:

10. 1. 1973

mocnost [m] petrografický popis

0,0 – 0,1

0,1

Hnědý lesní humus s přechodem do nahnědle šedých, středo až hrubozrnných
písků

0,1 – 4,0

3,9

Žlutohnědý, nažloutle šedý, místy hnědě až rezavě mramorovaný, středo až
hrubozrnný písek s příměsí štěrku a s ojedinělými valouny křemene, kvarcitů,
vápnitých pískovců a rul do 2 cm

4,0 – 6,0

2,0

Šedohnědý, do 5 m jílovitý, níže silně jílovitý štěrk s ojedinělými valouny až do
8 cm. Valouny poloostrohranné až zaoblené – křemen, kvarcit, ruly, vápnitý
pískovec, živec, některé valouny rul a vápnitých pískovců silně navětralé.
Jemnou frakci tvoří cca 40 % středo až hrubozrnného nevytříděného písku do
5,0 m jílovitého, níže až se závalky jílů.

6,0 – 7,0

1,0

Do 6,3 m žlutorezavý, níže nazelenale šedý, prachově písčitý jíl s úlomky
vápnitých jílovců stejné barvy.

hladina podzemní vody

- naražená: 5,2 m p.ú.t. ≈ 312,23 m n.m.
- ustálená:

Poznámka:

název sondy:
metráž [m]

neuvedeno

převzato podle Mališ 1975

V-5

úroveň terénu:

323,02

hloubeno dne:

10. 1. 1973

mocnost [m] petrografický popis

0,0 – 0,1

0,1

Nažloutle hnědá písčitá humózní hlína s lesním humusem

0,1 – 5,0

4,9

Do 1,0 m žlutohnědý, níže hnědý, místy až narezavěle hnědý, středo až
hrubozrnný písek. V celé metráži ojedinělé valouny až do 5 cm, u podloží se
jejich množství zvyšuje. Dále nepravidelně přimíšen variabilní obsah drobného
štěrku s maximálním obsahem v metrážích 1,6 – 2,4 m, 3,0 – 3,3 m a
4,5 - 5,0 m. Valouny poloostrohranné až zaoblené – vápnitý pískovec, růžová
rula, kvarcit, křemen, rula, lydit, živec

5,0 – 7,5

2,5

Žlutohnědý střední štěrk s podstatným obsahem středo až hrubozrnných písků.
Valouny většinou do 5 cm, ojediněle až 11 cm. Petrografické složení valounů
stejné jako v metráži 0,1 – 5,0 m.

7,5 – 10,1

2,6

Hnědý střední štěrk s příměsí hrubého štěrku – valouny do 8 cm až 13 cm.
Drobná frakce tvořená nevytříděným hrubozrnným pískem s drobným štěrkem.
Do hloubky se zvyšuje jílovitost – maximální od 9,0 do 10,0 m. Valouny
poloostrohranné až zaoblené – ruly růžové, méně šedé, kvarcity, vápnitý
pískovec, červené žuly (litický typ), lydit, křemen.

10,1 – 11,0

0,9

Do 10,6 m žlutonazelenalé, níže šedé, písčité jíly s úlomky vápnitých jílovců
stejného zabarvení.

hladina podzemní vody

- naražená: 7,6 m p.ú.t. ≈ 315,42 m n.m.
- ustálená:

Poznámka:

neuvedeno

převzato podle Mališ 1975
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dokumentací
F.2.2. Rozhodnutí příslušného úřadu státní správy z hlediska ochrany lesa

