Oznámení zám ru podle zákona . 100/2001 Sb.
o posuzování vliv na životní prost edí,
v platném zn ní, v rozsahu p ílohy . 3

ZVÝŠENÍ KAPACITY PROVOZU
NAKLÁDÁNÍ S AUTOVRAKY VE
STARÝCH NECHANICÍCH

Vedoucí ešitelského týmu:

Ing. Vladimír Plachý
. odborné zp sobilosti 182/OPV/93 z 21. 1. 1993

Hradec Králové, íjen - listopad 2007

arch. . 351/07

Oznámení „Zvýšení kapacity provozu nakládání s autovraky ve Starých Nechanicích“

OBSAH:
ÚVOD ................................................................................................................................ 6
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI ......................................................................................... 6
A. 1. Obchodní firma: ...................................................................................................6
A. 2. I : ........................................................................................................................6
A. 3. Sídlo: ...................................................................................................................6
A. 4. Oprávn ný zástupce oznamovatele: ...................................................................6
B. ÚDAJE O ZÁM RU .......................................................................................................7
B. I. Základní údaje..........................................................................................................7
B. I. 1. Název zám ru a jeho za azení podle p ílohy . 1 ............................................7
B. I. 2. Kapacita (rozsah) zám ru ................................................................................7
B. I. 3. Umíst ní zám ru ..............................................................................................7
B. I. 4. Charakter zám ru a možnost kumulace s jinými zám ry .................................8
B. I. 5. Zd vodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní, v etn p ehledu zvažovaných
variant a hlavních d vod pro jejich výb r, resp. odmítnutí.........................................9
B. I. 6. Popis technického a technologického ešení zám ru ......................................9
B. I. 7. P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru a jeho dokon ení .............12
B. I. 8. Vý et dot ených územn samosprávných celk ............................................12
B. I. 9. Vý et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních ú ad , které
budou tato rozhodnutí vydávat...................................................................................12
B. II. Údaje o vstupech...................................................................................................12
B. II. 1. P da ..............................................................................................................12
B. II. 2. Voda ..............................................................................................................13
B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje .......................................................13
B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu......................................................14
B. III. Údaje o výstupech................................................................................................15
B. III. 1. Ovzduší ........................................................................................................15
B. III. 2. Odpadní vody ...............................................................................................18
B. III. 3. Odpady .........................................................................................................18
B. III. 4. Hluk ..............................................................................................................21
B. III. 5. Rizika havárií ...............................................................................................24
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ V DOT ENÉM ÚZEMÍ .........................24
C. I. Vý et nejzávažn jších environmentálních charakteristik dot eného území.......24
C. I. 1. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání ......24
C. I. 2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace p írodních zdroj .......25
C. I. 3. Schopnost p írodního prost edí snášet zát ž.................................................26
C. II. Stru ná charakteristika stavu složek životního prost edí v dot eném území, které
budou pravd podobn významn ovlivn ny .................................................................30
C. II. 1. Ovzduší a klima.............................................................................................30
C. II. 2. Voda ..............................................................................................................32
C. II. 3. P da ..............................................................................................................32
C. II. 4. Biologické pom ry zájmového území............................................................33
C. II. 5. Krajina ...........................................................................................................34
C. II. 6. Hluková situace .............................................................................................35
D.KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIV ZÁM RU NA VE EJNÉ
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROST EDÍ ....................................................................................36
D. I. Charakteristika p edpokládaných vliv zám ru na ve ejné zdraví a životní
prost edí a hodnocení jejich velikosti a významnosti ...................................................36
D. I. 1. Vlivy na obyvatelstvo, v etn sociáln ekonomických vliv ...........................36
D. I. 2. Jiné vlivy a socioekonomické faktory ..............................................................38
D. I. 3. Vlivy na zam stnance ....................................................................................37
D. I. 4. Vlivy na ovzduší a klima .................................................................................37
D. I. 5. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 40
D. I. 6. Vlivy na povrchové a podzemní vody.............................................................45
EMPLA spol. s r.o.

2

Oznámení „Zvýšení kapacity provozu nakládání s autovraky ve Starých Nechanicích“

D. I. 7. Vlivy na p du..................................................................................................46
D. I. 8. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, Natura 2000 ...........................................46
D. I. 9. Vlivy na krajinu ...............................................................................................46
D. I. 10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky ...............................................47
D. II. Rozsah vliv vzhledem k zasaženému území a populaci .....................................47
D. III. Údaje o možných významných nep íznivých vlivech p esahujících státní hranice
.......................................................................................................................................47
D. IV. Charakteristika opat ení k prevenci, vylou ení, snížení, pop ípad kompenzaci
nep íznivých vliv na životní prost edí...........................................................................47
D. V. Charakteristika nedostatk ve znalostech a neur itostí, které se vyskytly p i
specifikaci vliv ..............................................................................................................50
E. POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁM RU ................................................................51
F. Dopl ující údaje ...................................................................................................51
G. VŠEOBECN
SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
...........................................................................................................................................52
ZÁV R ..............................................................................................................................55
H. P ÍLOHY ......................................................................................................................55

EMPLA spol. s r.o.

3

Oznámení „Zvýšení kapacity provozu nakládání s autovraky ve Starých Nechanicích“

Bez písemného souhlasu spole nosti Empla spol. s r.o., Hradec Králové
a odpov dného zástupce uvedeného v osv d ení o autorizaci nesmí být
tento dokument, ani jeho ásti, reprodukován.

EMPLA spol. s r.o.

4

Oznámení „Zvýšení kapacity provozu nakládání s autovraky ve Starých Nechanicích“

POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY:
BPEJ

Bonitovaná p dn ekologická jednotka

HMÚ

eský hydrometeorologický ústav

OV

isti ka odpadních vod

CHOPAV

Chrán ná oblast p írodní akumulace vod

EVL

Evropsky významná lokalita

KN

Katastr nemovitostí

KÚ

Krajský ú ad

k.ú.

Katastrální území

LBK

Lokální biokoridor

MŽP

Ministerstvo životního prost edí

NO2

Oxid dusi itý

NOX

Oxidy dusíku

NV

Nákladní vozidlo

OV

Osobní vozidlo

PM10

Suspendované ástice prachu

PR

P írodní rezervace

PUPFL

Pozemky ur ené k pln ní funkce lesa

SD

editelství silnic a dálnic

TZL

Tuhé zne iš ující látky

ÚP SÚ

Územní plán sídelního útvaru

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

VZV

Vysokozdvižný vozík

ZCHÚ

Zvlášt chrán né území

ZPF

Zem d lský p dní fond
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ÚVOD

V tomto oznámení je posuzován zám r „Zvýšení kapacity provozu nakládání s autovraky
ve
Starých
Nechanicích“
v rámci
katastrálního
území
Staré
Nechanice
v Královéhradeckém kraji. Oznámení bylo vypracováno dle požadavk uvedených v § 6,
v rozsahu p ílohy . 3 zákona . 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prost edí, ve
zn ní pozd jších p edpis a dle metodického pokynu MŽP.
Zám rem oznamovatele je zvýšit stávající kapacitu autovrakovišt v areálu dvou
podnikatelských subjekt - Ladislav Pavlí ek IMANUEL a Andrea Pavlí ková AGAPÉ
z celkových 196 ks na 3 000 ks zpracovaných autovrak za rok. Zám r je za azen podle
§4 a p ílohy . 1 zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí, ve zn ní
pozd jších p edpis , do kategorie II, bodu 10.1 Za ízení ke skladování, úprav nebo
využívání nebezpe ných odpad ; za ízení k fyzikální úprav , energetickému využívání
nebo odstra ování ostatních odpad . Zám r podléhá zjiš ovacímu ízení s krajskou
p sobností.
Oznamovatelem a zárove investorem zám ru je Ladislav Pavlí ek – firma IMANUEL,
který pro zpracování oznámení pov il spole nost EMPLA spol. s r.o. Hradec Králové.
Toto oznámení bylo vypracováno na základ podklad dodaných zadavatelem,
dopln ných konzultacemi a obhlídkou p edm tné lokality. V oznámení jsou komplexn
hodnoceny vlivy zám ru na životní prost edí a ve ejné zdraví.

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A. 1. Obchodní firma:
Ladislav Pavlí ek - IMANUEL
Andrea Pavlí ková - AGAPÉ
A. 2. I :
156 43 905
474 92 783
A. 3. Sídlo:
Staré Nechanice 109
503 15 Nechanice
A. 4. Oprávn ný zástupce oznamovatele:
Pan Ladislav Pavlí ek
Staré Nechanice 3
503 15 Nechanice
Tel: 602 109 677
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6

Oznámení „Zvýšení kapacity provozu nakládání s autovraky ve Starých Nechanicích“

B. ÚDAJE O ZÁM RU
B. I. Základní údaje
B. I. 1. Název zám ru a jeho za azení podle p ílohy . 1

„Zvýšení kapacity provozu nakládání s autovraky ve Starých Nechanicích“
Za azení zám ru do p íslušné kategorie dle p ílohy . 1:
Zám r spadá do kategorie II (podléhající zjiš ovacímu ízení) p ílohy . 1 k zákonu
. 100/2001 Sb., v platném zn ní, bodu 10.1. Za ízení ke skladování, úprav nebo
využívání nebezpe ných odpad ; za ízení k fyzikáln -chemické úprav , energetickému
využívání nebo odstra ování ostatních odpad .

B. I. 2. Kapacita (rozsah) zám ru

Zám rem investora je navýšení stávající kapacity autovrakovišt ve Starých Nechanicích.
Stávající

ro ní

kapacita:

196
tun
p ijímaných
nebezpe ných
odpad
(tj. 196 ks p ijímaných autovrak )
Plánovaná ro ní kapacita: max. 3 000 tun p ijímaných nebezpe ných odpad
(tj. 3 000 ks p ijímaných autovrak )
Plocha stávajícího a budoucího areálu autovrakovišt a doprovodných ploch:
- parkovišt osobních vozidel pro zam stnance a zákazníky (20 park. míst) .... cca 700 m2
- sklad náhradních díl (prodejní sklad) .......................................................... cca 1 530 m2
- administrativn – sociální zázemí (2 kancelá e, denní místnost, šatna, 2 WC, úklidová
komora)...................................... cca 120 m2
- demontážní dílna .................... cca 140 m2
- sklad nebezpe ných odpad .... cca 15 m2
- manipula ní plocha a zpevn né komunikace ... cca 1 000 m2
Stávající po et zam stnanc : 3 demontážní d lníci, 1 administrativa
Plánovaný po et zam stnanc : 5 demontážních d lník , 2 administrativa
Navýšení kapacity si nevyžádá žádné nároky na rozší ení areálu ani na stavbu nových
objekt . Stávající kapacita montážní dílny a sklad bude posta ovat.

B. I. 3. Umíst ní zám ru
Kraj : Královéhradecký
Obec : Staré Nechanice
Katastrální území : Staré Nechanice
Sledovaná lokalita se nachází v sz. ásti okresu Hradec Králové, cca 20 km západn od
Hradce Králové a cca 10 km východn od Nového Bydžova.
Areál se nachází ve východní ásti obce Staré Nechanice v blízkosti k ižovatky
komunikací II/323 a II/324. Areál, ve kterém bude umíst n zám r je ze severní strany
obklopen zem d lskými plochami, z jižní strany nízkou zástavbou a zahradami.
Zám rem je navýšení stávající kapacity autovrakovišt ve Starých Nechanicích. Zám r
bude využívat stávajících objekt a prostor areálu autovrakovišt , které se nachází na
pozemcích k.ú. Staré Nechanice p. . 215/2 (zastav ná plocha a nádvo í – manipula ní
plocha), st.p. . 239 (ostatní plocha), 508/3 a 508/2 (ostatní plocha - ostatní komunikace),
215/7 (ostatní plocha – manipula ní plocha).

EMPLA spol. s r.o.
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V rámci realizace zám ru nedojde k záboru dalších pozemk .
Obr. . 1: Umíst ní zám ru z hlediska širších vztah
IMANUEL a Andrea Pavlí ková AGAPÉ

- areál firmy Ladislav Pavlí ek

B. I. 4. Charakter zám ru a možnost kumulace s jinými zám ry

Investor zamýšlí navýšit kapacitu za ízení k využívání, odstra ování, sb ru nebo výkupu
odpad ze stávajících 196 ks na 3 000 ks zpracovaných autovrak za rok. Zám r bude
umíst n ve stávajícím areálu autovrakovišt dvou provozovatel : Ladislav Pavlí ek
Imanuel Staré Nechanice a Andrea Pavlí ková Agapé.
Do za ízení jsou p ijímány autovraky, které jsou zde zpracovávány v souladu se zákonem
. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn ní. Využitelné sou ásti vozidel jsou nabídnuty
k prodeji, nevyužitelné ásti jsou t íd ny a p edávány osobám oprávn ným k jejich
dalšímu využití nebo odstran ní. Zákazník m je vystavován doklad o ekologické likvidaci.
Pro stávající provoz autovrakovišt provozovatel vlastní souhlas k provozování za ízení
k využívání, odstra ování, sb ru nebo výkupu odpad , který vydal Krajský ú ad
Královéhradeckého kraje, odbor životního prost edí a zem d lství dne 20. 9. 2004
( .j. 11371/ZP/2004/P -3).
Areál autovrakovišt se nachází ve smíšené zón podnikatelských aktivit, která byla
vymezena ve zm n . 1 ÚP SÚ Nechanice v roce 1998. Jihovýchodn od zám ru se
nachází výzkumný zem d lský podnik, kde parkuje zem d lská technika. V sousedství
zám ru jižním sm rem se nachází ada obytných dom se zahradou (viz. obr. . 2), ze
západní a severní strany je areál autovrakovišt obklopen zem d lskými plochami.
Z východní strany areál lemuje silnice II/323 (P elou - Nechanice - Stra ov u Ho ic).
Kumulace s jinými zám ry se nep edpokládá.
Obr. . 2: Okolí zám ru

Nejbližší zástavba k provozovn autovrakovišt
západním sm rem. V pop edí je manipula ní
plocha autovrakovišt .
EMPLA spol. s r.o.
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B. I. 5. Zd vodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní, v etn p ehledu
zvažovaných variant a hlavních d vod pro jejich výb r, resp. odmítnutí
Areál firmy IMANUEL je provozován ve Starých Nechanicích od roku 1999, kam byl
p est hován z Nechanic z provozovny zvané Mototechna. V areálu firmy jsou v sou asné
dob provozovány dva provozy autovrakovišt s celkovou kapacitou 196 aut za rok,
prodej náhradních díl s prodejní plochou skoro 2 000 m2, velký autobazar na 200 aut,
autosalon s prodejní plochou 600 m2.a prostory pro ekologickou likvidaci vozidel (v etn
vystavování protokolu o ekologické likvidaci vozidla).
Vzhledem ke stále se zvyšující poptávce po ekologickém zpracování autovrak je cílem
investora zvýšit kapacitu za ízení ze 196 ks na maximáln 3 000 ks zpracovaných vozidel
za rok. Do za ízení budou tedy nadále p ijímány autovraky od drobných dodavatel , které
budou dále podrobeny zpracování, p i kterém budou odstran ny nebezpe né složky a
s ostatními ástmi bude nakládáno s up ednostn ním recyklace a získání co nejvyššího
podílu op tovn využitelných materiálních složek.
Realizace zám ru je plánována do stávajícího areálu autovrakovišt ve Starých
Nechanicích, jehož veškeré pozemky a budovy jsou ve vlastnictví investora
(provozovatele).
Lokalita je v územím plánu sídelního útvaru Nechanice vymezena pro smíšenou zónu
podnikatelských aktivit, emuž odpovídá charakter zám ru.
Provoz zám ru nabídne pracovní p íležitost pro 2 až 3 nové zam stnance.
Z hlediska technického a technologického ešení zám ru,
neuvažuje o žádném variantním ešení.

i jeho umíst ní, zadavatel

Z hlediska rozsahu možných vliv na životní prost edí a obyvatelstvo jsou v oznámení
hodnoceny pouze stávající stav (nulová varianta) a monovariantní zám r p edkládaný
oznamovatelem (aktivní varianta). Popis stávajícího stavu životního prost edí, tj. nulové
varianty, je rozebrán v kapitole C oznámení. Popis zám ru (aktivní varianty) je uveden
v kapitole B oznámení a hodnocení vliv zám ru na životní prost edí v kapitole D
oznámení.

B. I. 6. Popis technického a technologického ešení zám ru
B. I. 6. 1. Technický popis objekt

Zvýšením kapacity zám ru nedojde ke zm n technického ešení stávajícího provozu
autovrakovišt .
Areál autovrakovišt bude i nadále tvo it stavební objekt - skladovací hala na p. . 239,
která se skládá ze skladu náhradních díl , demontážní dílny, skladu nebezpe ných
odpad a z administrativní ásti.
Manipula ní plocha
Manipula ní plocha je umíst na v severozápadní ásti areálu na zpevn né ploše
(betonové panely) - viz. obr. . 2. Jsou zde umíst ny demontované autovraky, které nelze
použít pro další využití, kontejnery s želeným odpadem, vy azené pneumatiky. Dále zde
jsou shromaž ovány vyt íd né sou ásti nebo ostatní odpady v kontejnerech nebo pokud
nepodléhají pov trnostním vliv m, jsou umíst ny na zabezpe ené zpevn né venkovní
ploše.

EMPLA spol. s r.o.
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Demontážní dílna
Demontážní dílna je umíst na v návaznosti na manipula ní plochu na pozemku . 239.
Jedná se o odd lenou místnost o rozloze cca 140 m2, která je sou ástí skladové haly.
Celý objekt je proti úniku kapalných látek zajišt n nepropustnými podlahami (betonové
panely) opat enými speciálním nepropustným nát rem.
Skladová plocha náhradních díl (prodejní sklad)
Využitelné ásti autovrak jsou uskladn ny v prodejním skladu, který navazuje na
demontážní dílnu.
Celý objekt je proti úniku kapalných látek zajišt n nepropustnými podlahami (betonové
panely), v n kterých místech opat enými speciálním nepropustným nát rem.
Realizací zám ru (navýšením kapacity) budou v p ípad nadm rného p íjmu autovrak
autovraky do asn shromaž ovány ve skladu náhradních díl , který je opat en
nepropustnou podlahou, zast ešen a je uzamykatelný. V sou asné dob nedochází
k žádnému shromaž ování autovrak .
Sklad nebezpe ných odpad
Sklad nebezpe ných odpad je samostatnou místností v demontážní díln a má rozlohu
cca 15 m2. Sklad je uzamykatelný, je vybaven otvory pro p irozené v trání, jeho podlaha
je nepropustná opat ená speciálním nepropustným nát rem. Ve skladu jsou v p íslušných
nádobách umíst ny použité oleje a provozní kapaliny, pohonné hmoty a baterie a další
nebezpe né odpady, pro které je za ízení ur eno. Nebezpe né odpady jsou ozna eny
identifika ními listy. Nebezpe né odpady jsou p ed napln ním skladovacích nádob
vyváženy specializovanou firmou oprávn nou k nakládání s nebezpe nými odpady.
Administrativní objekt
Sou ástí haly autovrakovišt je i administrativní zázemí autovrakovišt
místnosti pro zam stnance a sociálního za ízení.

v etn

denní

Deš ová kanalizace
Deš ová kanalizace je svád na do obecní deš ové kanalizace a následn do m stské
OV Nechanice. S instalací odlu ova e ropných látek pro deš ové vody svád né
z manipula ních ploch se neuvažuje.
Splašková kanalizace
Splašková voda ze sociálních za ízení je svedena do areálové
do kanalizace obce.

OV TOPAS a následn

Vytáp ní
Demontážní dílna je vytáp na pomocí kotle na tuhá paliva (kapacita kotle je do 20 kW).
Ostatní prostory (kancelá e, šatny, WC a umývárny) jsou vytáp ny elektrickými p ímotopy.
Parkovišt
Zam stnanci autovrakovišt a zákazníci využívají parkovací místa p ed areálem
autobazaru a autovrakovišt . Jedná se o zpevn nou plochu z betonových panel .
Oplocení
Celý areál autovrakovišt je oplocen drát ným pletivem, které zabrání vstupu
nepovolaným osobám na pozemek a zabezpe í ochranu materiálu ve skladech
a díln . Vjezd do areálu je opat en uzamykatelnou bránou.
Rozmíst ní jednotlivých stavebních objekt na p edm tné ploše je graficky znázorn no
v p íloze oznámení . 1.
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Technické požadavky a technologické postupy pro nakládání s autovraky (pro jejich
skladování a zpracování) jsou uvedeny v p íloze . 18 vyhlášky . 383/2001Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, v platném zn ní.

B. I. 6. 2. Technologický popis

Do za ízení autovrakovišt jsou p ijímány pouze odpady za azené dle vyhlášky . 381/201
Sb., v platném zn ní do katalogových ísel 16 01 04 autovraky (nebezpe ný odpad),
p ípadn kat. . 16 01 06 - autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpe ných sou ástí
(ostatní odpad).
Provozovatel vlastní souhlas Krajského ú adu Královéhradeckého kraje k provozování
za ízení k využívání, odstra ování, sb ru nebo výkupu odpad (kód D14, R12,13 dle
p ílohy . 3 a 4 zákona o odpadech a dále S8 dle p ílohy . 24 k vyhlášce . 383/2001
Sb.) z roku 2004 ( .j. 11371/ZP/2004/P -3), kterým jsou sou asn schváleny provozní
ády za ízení – p íloha . 6 oznámení.
Provozovatel za ízení ke sb ru a výkupu autovrak a sou asn k za ízení pro zpracování
autovrak postupuje v souladu s vyhláškou . 383/2001 Sb., v platném zn ní.
Nejprve dochází k p ejímce autovrak tzn., že se zkontroluje, zda autovrak neobsahuje
další odpady, které nejsou sou ástí vozidla a po p edání písemného potvrzení o p ejímce
je autovrak uložen na nepropustnou plochu zabezpe enou proti úniku provozních kapalin
p ijatých automobil (do demontážní dílny, kde jsou autovraky okamžit zpracovány).
B hem provozu za ízení ur eného pro nakládání s odpady je vedena pr b žná evidence
o odpadech a zp sobech nakládání s nimi. Autovraky jsou do areálu dopravovány
zejména prost ednictvím soukromých dodavatel nebo pomocí odtahového vozu.
Demontáž vozidel probíhá v demontážní díln . Bezprost edn po p evzetí autovraku jsou
p ed zahájením zpracovatelských operací autovraku zde vypoušt ny provozní kapaliny a
odd len shromaž ovány. Jedná se nap . o následující nápln : pohonné hmoty,
motorový a p evodový olej, oleje z rozvodovky, z hydrauliky, chladící kapaliny,
nemrznoucí sm si, brzdové kapaliny, nápln klimatiza ního systému, z ost ikova
a
další kapaliny, pokud nebudou pot ebné pro op tovné použití p íslušných sou ástí, ve
kterých jsou obsaženy. Tyto provozní kapaliny jsou usklad ovány jako nebezpe né
odpady v sudech, kanystrech i jiných nepropustných sb rných nádobách ve skladu
nebezpe ných odpad (situace skladu v rámci areálu je vyzna ena v p íloze . 1
oznámení). Po vypušt ní provozních kapalin jsou vyjímány demontovatelné ásti.
Demontáž je provád na pomocí ru ního ná adí. Vyjmuté autodíly nejsou dále išt ny.
Demontované nebezpe né sou ásti – jsou jako nebezpe né odpady (baterie, nádrže na
zkapaln ný nebo stla ený plyn a airbagy) uloženy ve skladu NO.
Demontáží upravený autovrak již nevykazuje nebezpe né vlastnosti a uloží
se na volném prostranství na zabezpe ené ploše (venkovní manipula ní ploše).
V demontážní díln probíhá demontáž také dalších sou ástí autovraku. P i této
demontáži se vymontují kola, nápravy, seda ky, st ra e, topení, chladi e, klimatizace,
reflektory, žárovky, kabely atd., dále recyklovatelné díly: katalyzátory, skla, pneumatiky a
kovové sou ásti.
Znovu využitelné komponenty neobsahující nebezpe né látky jsou ukládány
do regál a p íslušných kontejner ve skladu náhradních díl nabídnuty k prodeji.
S nepot ebnými komponentami je nakládáno jako s odpady v intencích zákona
.
185/2001
Sb.,
v platném
zn ní.
Tyto
odpady
jsou
shromaž ovány
ve sb rných nádobách a kontejnerech (t íd ní dle katalogových ísel odpad )
a po jejich napln ní jsou odváženy k dalšímu využití, k recyklaci i k odstran ní
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oprávn nými osobami. Nebezpe né odpady jsou ukládány ve skladu nebezpe ných
odpad .
Nepoužitelné pneumatiky jsou uloženy na venkovní ploše.
V tomto provozu autovrakovišt jsou odstran ny pouze nebezpe né složky a využitelné
díly a autovrak je dále p edáván k lisování a drcení, které je provád no mimo provoz
autovrakovišt .
Manipulace se shromaž ovacími nádobami a ostatními sou ástmi je provád na pomocí
vysokozdvižného vozíku. V areálu se pohybuje jeden vysokozdvižný vozík.
Detailní popis jednotlivých demontážních operací a nakládání s vyjmutými sou ástkami,
autodíly a s odpady v etn
vedení evidence je zpracován v provozním ádu
autovrakovišt (viz. p íloha . 6 oznámení). Provozní ád bude pro ú ely zám ru
aktualizován dle platné legislativy a podán ke schválení p íslušnému orgánu státní správy.
Celý provoz autovrakovišt zajiš ují 4 zam stnanci. Po jeho rozší ení budou p ijmuti další
cca 3 zam stnanci. V sou asné dob i po realizaci zvýšení kapacity zám ru se
p edpokládá jednosm nný provoz v denní dobu: po až pá 7 - 18 h, so 8 - 12 h.

B. I. 7. P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru a jeho dokon ení

Navyšování produk ní kapacity bude postupné, dosažení navrhované maximální kapacity
se odhaduje na rok 2010.

B. I. 8. Vý et dot ených územn samosprávných celk

Navrhovaný zám r leží na pozemcích v katastrálním území Staré Nechanice.
Dot ené územn samosprávné celky:

Královéhradecký kraj
M sto Nechanice

B. I. 9. Vý et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních ú ad ,
které budou tato rozhodnutí vydávat
-

Pro za ízení musí být p epracován a schválen provozní ád autovrakovišt
technického ešení realizace jeho rozší ení a platné legislativy.

dle

P íslušným orgánem je Krajský ú ad Královéhradeckého kraje.
-

Pro za ízení musí být aktualizován souhlas k provozování za ízení ke zpracování,
využívání, odstra ování, sb ru nebo výkupu odpad
P íslušným orgánem je Krajský ú ad Královéhradeckého kraje.

B. II. Údaje o vstupech
B. II. 1. P da

Plánovaný zám r bude realizován ve stávajícím areálu autovrakovišt , ve východní ásti
obce Staré Nechanice v blízkosti k ižovatky komunikací II/323 a II/324. Autovrakovišt , ve
kterém je plánováno zvýšit kapacitu provozu, je umíst no ve stávajícím areálu investora,
který se nachází na pozemcích k.ú. Staré Nechanice p. . 215/2 (zastav ná plocha a
nádvo í), st.p. . 239 (ostatní plocha), 215/7, 508/2 a 508/3 (ostatní plocha). Podrobn jší
charakteristika pozemk dle výpisu z KN je uvedena v následující tabulce.
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12

Oznámení „Zvýšení kapacity provozu nakládání s autovraky ve Starých Nechanicích“

Tabulka . 1: Zájmové parcely
Parcela íslo

Druh pozemku

St.p. 239

Zastav ná plocha
a nádvo í

215/2

Ostatní plocha

215/7

Ostatní plocha

508/2

Ostatní plocha

508/3

Ostatní plocha

Využití pozemku
Manipula ní
plocha
Manipula ní
plocha
Ostatní
komunikace
Ostatní
komunikace

Kód
BPEJ

Celková vým ra
parcely [m2]

-

1 796

-

4 283

-

357

-

242

-

102

Zám rem nedojde k rozší ení hranice areálu.
Zám r nezasáhne pozemky ZPF ani PUPFL.
Posuzovaná lokalita není sou ástí žádného zvlášt chrán ného území ani systému
ekologické stability ve smyslu zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní. Využití parcel
k realizaci zám ru je v souladu s platným územním plánem obce (viz. p íloha oznámení
. 2).

B. II. 2. Voda
Pitná voda bude p i provozu autovrakovišt a p ilehlého autobazaru využívána
v sociálním zázemí zam stnanc a pro pot eby úklidu i údržbu zelen . Zdrojem pitné
vody je a nadále bude stávající obecní vodovod.
Stávající spot eba pitné vody je p ibližn 120 m3/rok. Realizací zám ru lze o ekávat její
mírné navýšení vzhledem k navýšení po t zam stnanc o max. 3. Dle p ílohy . 12
vyhlášky Ministerstva zem d lství . 428/2001 Sb. se udává pot eba vody na jednoho
zam stnance v jedné sm n 30 m3 (sociální zázemí s p ípravou teplé vody a možností
sprchování teplou vodou). Vzhledem k tomu, že bude sociální zázemí autovrakovišt
využívat max. 7 zam stnanc , bude denní spot eba pitné vody 210 m3, tj.
cca 58 800 m3/rok.
Užitková voda nebude pro provoz areálu využívána. Pro p ípad požáru je areál napojen
na požární vodu dv ma požárními hydranty a objekty vybaveny hasícími p ístroji.

B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Stavební materiál
Zám rem nebude využit žádný stavební materiál, jelikož v rámci zám ru nebude
docházet ke stavebním innostem.
Sorp ní prost edky
Pro p ípad náhodného úniku ropných látek nebo olej vzniklých p i manipulaci s autovraky
nebo ze skladovacích obal provozních kapalin jsou v areálu instalovány tzv. „havarijní
body“, v jehož výbav jsou sorp ní materiály a prost edky k odstran ní možné havárie
(Vapex, tkaniny, lopata, košt , pytle, nádoby, atd.). Umíst ní a obsah havarijních bod
bude podrobn popsán v provozním ádu za ízení.
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Chemické látky
Pro údržbu areálu jsou používány b žné istící prost edky. Jiné chemické látky nejsou dle
zadavatele oznámení v areálu používány.
Odpady
Provozovatel vlastní souhlas k provozování za ízení k využívání, odstra ování, sb ru
nebo výkupu odpad (viz. p íloha . 6 oznámení) s kódem D14, R12, 13 podle p ílohy
. 3 a 4 zákona o odpadech v platném zn ní a dále S8 dle p ílohy . 24 k vyhlášce
. 383/2001 Sb., v platném zn ní. Tímto souhlasem byly schváleny provozní ády
za ízení, které jsou také sou ástí p ílohy oznámení . 6. Seznam p ijímaných odpad je
uveden v kapitole B. III. 3.
Kapacita autovrakovišt je koncipována na cca 3 000 ks (tj. 3 000 t) zpracovaných
autovrak za rok, která bude zám rem dosažena.
Elektrická energie
Elektrická energie je do areálu dodávána z ve ejné sít spole nosti EZ. Elekt ina je
využívána k osv tlení budov a areálu a k provozu b žných spot ebi v denní místnosti.
K demontáži bude používáno b žné elektrické ná adí. Objekty jsou vytáp ny elektrickými
p ímotopy.
Stávající spot eba elektrické energie iní cca 20 000 kW/rok.
P edpokládaná spot eba elektrické energie po realizaci zám ru rozší ení provozu je
odhadována na 25 000 kW/rok.

B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Areál se nachází ve východní ásti obce Staré Nechanice v blízkosti k ižovatky
komunikací II/323 a II/324. Rozložení dopravy na p íjezdové komunikaci k areálu
autovrakovišt . II/323 se p edpokládá ze 70% ve sm ru na Nechanice a 30 % na Lodín.
Na obrázku . 3 jsou znázorn ny nejbližší komunikace využívané zám rem.
V sou asné dob je zpracováváno cca 200 ks autovrak
je uvažováno cca 3 000 ks zpracovaných autovrak za rok.

ro n , po rozší ení

Dopravní obslužnost zám ru se bude skládat ze svozu autovrak zákazníky nebo
odtahovou službou v p edpokládaném po tu 5 osobních i nákladních voz za den,
z odvozu odpad (2 x za týden) a z p íjezdu zam stnanc autovrakovišt a zákazník
prodejny náhradních díl . K parkování osobních vozidel slouží parkovací místa p ed
areálem autobazaru a autovrakovišt o kapacit cca 20 parkovacích míst.
Tabulka . 2: Po ty pohyb vozidel
po et pohyb vozidel na daném úseku komunikace
Silnice

II/323

Úsek komunikace 1)

1

2

II/323

II/324

3

4

NULOVÁ VARIANTA (rok 2005 / rok 2010) – STÁVAJÍCÍ STAV
OV

483 / 533

483 / 533

4832 / 5320

3607 / 3970

NV

160 / 173

160 / 173

1059 / 1148

685 / 742

celkem

643 / 706

643 / 706

5891 / 6468

4292 / 4712

OV

1

3

1

2

NV

2

4

2

2

celkem

3

7

3

4

T = 24 hod

POUZE ZÁM R (rok 2010)
T = 16 hod
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1)

ozna ení jednotlivých úsek komunikací je na obrázku . 3

Obr. . 3: Ozna ení dopravních úsek

1
areál autovrakovišt

2
4

3
B. III. Údaje o výstupech
B. III. 1. Ovzduší
Zdroje emisí
Liniové zdroje
Liniovými zdroji emisí je (stávající stav) a bude (p edpokládaný stav) provoz automobilové
dopravy na komunikacích.
Stávající a p edpokládaná intenzita dopravy vyvolaná provozem autovrakovišt
provozovatele:

iní dle

Vozidla

Stávající stav (pr jezdy)

P edpokládaný stav (pr jezdy)

Osobní (zam stnanci):

4/den, 2/h

4/den, 2/h

Osobní (zákazníci):

6/den, 2/h

10/den, 2/h

Dovoz autovrak (LDV):

4/den, 2/h

10/den, 2/h

Odvoz odpad * (HDV):

2/týden, 2/den, 2/h

4/týden, 2/den, 2/h

* Jedná se o odvoz odpad , pneumatik, železného šrotu apod.

Z uvedených hodnot je z ejmé, že hodinová intenzita dopravy se v d sledku navýšení
kapacity autovrakovišt nezm ní, navýší se pouze denní a ro ní po et vozidel.
Rozptylová studie byla po ítána pro emise benzenu, PM10 a NOx. Tyto emise byly vybrány
jako nejzávažn jší zne iš ující látky, vznikající p i spalování pohonných hmot.
Pro ú ely rozptylové studie byly okolní komunikace rozd leny do 5 úsek
pr jezd
obslužných automobil
(rychlost jízdy byla zvolena
- úsek . 1 a 50 km/h - úseky . 2 až 5).
EMPLA spol. s r.o.
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Emisní faktory osobních vozidel a nákladních vozidel byly spo ítány pomocí výpo etního
programu MEFA-06, který je stanoven a sd lením MŽP. Tento program umož uje výpo et
emisních faktor v závislosti na typu vozidla, rychlosti jízdy, sklonu vozovky a výpo tovém
roce. Výpo et byl proveden pro rok 2007.
Tabulka . 3: Emisní faktory vozidel (MEFA-06)
Zne iš ující
látka
Benzen [g/km]
NOx [g/km]
PM10 [g/km]

OV
10 km/h
0,0054
0,1848
0,0006

50 km/h
0,0028
0,1418
0,0005

HDV
10 km/h
50 km/h
0,0641
0,0171
4,9157
1,8521
0,8178
0,2233

LDV
10 km/h
50 km/h
0,0029
0,0013
0,7914
0,4230
0,1057
0,0520

Vysv tlivky k tabulce . 3:
OV
osobní vozidla
HDV t žká nákladní vozidla
LDV
lehká nákladní vozidla

Emise z liniových zdroj byly vypo teny pro dva stavy - stávající a p edpokládaný (po
navýšení kapacity autovrakovišt ). V tabulkách . 4 a 5 jsou uvedeny emise NOx,
benzenu a PM10 z liniových zdroj , které byly vypo teny na základ emisních faktor
uvedených v tabulce . 3. Pro stávající stav a po realizaci zám ru.
Tabulka . 4: Emise z automobilové dopravy – stávající stav
Zdroj
úsek . 1
100 %
úsek . 2,4
30 %
úsek . 3
70 %
úsek . 5
40 %

Škodlivina
Benzen
NOx
PM10
Benzen
NOx
PM10
Benzen
NOx
PM10
Benzen
NOx
PM10

Liniové zdroje – emise (stávající stav)
[g/den/km]
[g/h/km]
[g/rok/km]
[µg/s/m]
0,140
0,134
3,7*10-8
9,194
-6
12,997
11,414
3,2*10
1 251,3
2,058
1,847
5,1*10-7
183,25
-9
0,020
0,014
4,0*10
2,803
2,044
1,535
4,3*10-7
274,38
0,262
0,166
4,6*10-7
22,02
-9
0,047
0,033
9,3*10
6,539
4,770
3,564
9,9*10-7
640,22
0,612
0,396
1,1*10-7
51,37
0,027
0,018
5*10-9
3,737
-7
2,726
2,052
5,7*10
365,84
0,350
0,223
6,2*10-8
29,36

Tabulka . 5: Emise z automobilové dopravy – p edpokládaný stav
Zdroj
úsek . 1
100 %
úsek . 2,4
30 %
úsek . 3
70 %

Škodlivina
Benzen

Liniové zdroje – emise (p edpokládaný stav)
[g/den/km]
[g/h/km]
[g/rok/km]
[µg/s/m]
0,157

0,134

3,7*10-8
-6

19,78

NOx
PM10
Benzen
NOx
PM10

17,745
2,693
0,026
2,976
0,810

11,414
1,847
0,014
1,535
0,166

3,2*10
5,1*10-7
4,0*10-9
4,3*10-7
4,6*10-7

2 882,5
417,24
4,683
553,53
51,32

Benzen

0,060

0,033

9,3*10-9

10,928

3,564
0,396

-7

1 291,6
119,76
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úsek . 5
40 %

Benzen
NOx
PM10

0,035
3,968
1,080

5*10-9
5,7*10-7
6,2*10-8

0,018
2,052
0,223

6,244
738,0
68,43

Plošné zdroje
Plošnými zdroji emisí je a bude pohyb nákladních vozidel v areálu a osobních vozidel na
parkovišti. Pro výpo et emisí NOx, PM10 a benzenu z plošných zdroj byly použity
následující p edpoklady:
- 1 minuta volnob hu = ujetí 1 km (rychlost 10 km/h)
- maximální doba volnob hu pro jedno vozidlo = 1 minuta
Emisní faktory jsou uvedeny v tabulce . 3. V následující tabulce . 6 jsou uvedeny emise
NOx,
benzenu
a
PM10
z
plošných
zdroj
pro
stávající
stav
a v tabulce . 7 jsou uvedeny emise NOx, benzenu a PM10 z plošných zdroj pro
p edpokládaný stav.
Tabulka . 6: Emise z plošných zdroj – stávající stav
Zne iš ující látka
Parkovišt
osobních
vozidel
Pohyb
nákladních
vozidel

Benzen
NOx
PM10
Benzen
NOx
PM10

[g/s/m]
-6

6*10
2,05*10-4
6,7*10-7
3,1*10-4
0,0259
9,7*10-4

[g/h]

[g/den]

[g/rok]

0,0216
0,7392
0,0024
1,114
93,41
3,487

1,848
0,054
0,006
0,14
13,00
2,06

12
421
1
107
9 451
347

[g/h]

[g/den]

[g/rok]

0,0216
0,7392
0,0024
1,114
93,41
3,487

0,076
2,587
0,008
1,31
17,75
2,69

18
598,75
2
216
19 283
745

Tabulka . 7: Emise z plošných zdroj – p edpokládaný stav
Zne iš ující látka
Parkovišt
osobních
vozidel
Pohyb
nákladních
vozidel

Benzen
NOx
PM10
Benzen
NOx
PM10

[g/s/m]
-6

6*10
2,05*10-4
6,7*10-7
3,1*10-4
0,0259
9,7*10-4

Bodové zdroje
Vytáp ní:
Demontážní dílna je vytáp na pomocí kotle na tuhá paliva (kapacita kotle je
do 20 kW). Ostatní prostory (kancelá e, šatny, WC a umývárny) jsou vytáp ny
elektrickými p ímotopy.
Emise z vytáp ní tedy nebyly v rozptylové studii uvažovány.
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B. III. 2. Odpadní vody
Splaškové vody:
Odpadní vody ze sociálního za ízení jsou svedeny do areálové OV (domovní biologická
OV) a následn vypoušt ny do obecní kanalizace s vyúst ním m stskou OV.
Množství splaškových vod pro provoz autovrakovišt je prakticky shodné se spot ebou
pitné vody (viz. kapitola B.II.2), tj. cca 120 m3/den (stávající stav) 210 m3/den tj. cca
58 800 m3/rok (po realizaci zám ru).
Deš ové vody:
Deš ové vody ze st ech objekt , z pojezdových ploch a z manipula ní plochy jsou
svád ny do deš ové kanalizace a následn do m stské OV.
Vzhledem k tomu, že se na manipula ní ploše pohybují motorová vozidla, jsou deš ové
vody dopadající na tuto plochu považovány za vody odpadní.
Pro stávající stav i zám r je následujícím výpo tem vy íslen celkový odtok potencionáln
zne išt ných deš ových vod, který se vlivem realizace zám ru nezm ní:
Qrok =

x P x S,

kde je Q – množství odtékajících deš ových vod,
- sou initel odtoku ................................. 0,7 (betonové vozovky o sklonu do 1%)
P – rozloha zpevn né plochy .................... 1 000 m2 (manipula ní plocha)
S – ro ní úhrn srážek v Nechanicích ....... 0,70 m3/m2
Qrok = 0,7 x 700 m2 x 0,7 m3/m2 = 490 m3/rok
Z hlediska látkového zatížení odpadních vod musí být spln ny limity dané kanaliza ním
adem. Nakládání s odpadními vodami musí být v souladu se smlouvou o odvád ní
odpadních vod uzav enou mezi provozovatelem autovrakovišt a správcem ve ejné
kanalizace.
Nestandardní stavy a havarijní situace – únik látek škodlivých vodám a p dám je ešen
v kapitole D. IV oznámení.
Technologické odpadní vody
Provozem autovrakovišt nebudou vznikat žádné technologické odpadní vody.

B. III. 3. Odpady
P ijímané odpady
Do za ízení autovrakovišt jsou p ijímány pouze odpady za azené dle vyhlášky . 381/201
Sb., v platném zn ní do katalogových ísel:
16 01 04 N Autovraky
16 01 06 O Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpe ných sou ástí
Provozovatel vlastní souhlas Krajského ú adu Královéhradeckého kraje k provozování
za ízení k využívání, odstra ování, sb ru nebo výkupu odpad (kód D14, R12,13 dle
p ílohy . 3 a 4 zákona o odpadech a dále S8 dle p ílohy . 24 k vyhlášce . 383/2001
Sb.) z roku 2004 ( .j. 11371/ZP/2004/P -3), kterým jsou sou asn schváleny provozní
ády za ízení – p íloha . 6 oznámení.
V sou asné dob zpracovává autovrakovišt cca 196 ks autovrak za rok. Navyšování
kapacity bude probíhat postupn , v závislosti na poptávce. Provozovatel udává kapacitní
možnosti stávajícího za ízení autovrakovišt na 3 000 ks autovrak za rok (tj. 3 000 t
p íjmutého nebezpe ného odpadu za rok).
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Dodavateli p ijímaného odpadu budou právnické a fyzické osoby, p ípadn za ízení pro
sb r autovrak . Pro provozovatele autovrakovišt budou vyplývat obecné povinnosti
provozovatel za ízení ur ených k využívání, odstra ování, sb ru nebo výkupu odpad
uvedené v §14 odst.1, §15, §16, §18 a §19 a povinnosti pro nakládání s autovraky
uvedené v §37, §37b, §37c zákona 185/2001 Sb. o odpadech, v platném zn ní.
Materiálové složení autovraku:
Vozidla, resp. autovraky jsou složitou kompozicí velmi r znorodých materiál , která závisí
na druhu a roku výroby vozidla a jeho výrobci. Dalšími faktory složení p ijímaných
autovrak
je
kompletnost
autovraku
p edávaného
do
zpracování
a ú innost použitých zpracovacích a t ídících technologií. Pr m rn je udávána
následující materiálová struktura vozidla (uvád no v % hmotnosti):
Železné kovy
Plasty
Gumy a pryže
Neželezné kovy
Skla
Kapaliny
Ostatní odpad

62 – 68 %
9 –12 %
5,3 – 6,5 %
3,5 – 6 %
3 – 3,8 %
2,2 – 3 %
5 – 15 %

Druhy a množství odpad vzniklých p i provozu autovrakovišt
V následující tabulce . 8 je uveden vý et odpad , které by mohly vznikat p i provozu
autovrakovišt .
áste ný vý et odpad byl p evzat z provozního ádu stávajícího
autovrakovišt ,
schváleného
Krajským
ú adem
Královéhradeckého
kraje
( .j. 11371/ZP/2004/P -3).
Tabulka . 8: Druhy odpad pravd podobn
p edpokládané maximální množství

vznikající p i provozu zám ru a jejich

Katalog.
íslo
13 02 05
13 02 06
13 02 08
13 07 01
13 07 02

Kategorie
N
N
N
N
N

15 01 10

N

15 02 02

N

16 01 03
16 01 07
16 01 10*
16 01 12
16 01 13

O
N
N
O
N

Nechlorované minerální motorové, p evodové a mazací oleje
Syntetické motorové, p evodové a mazací oleje
Jiné motorové, p evodové a mazací oleje
Topný olej a motorová nafta
Motorový benzín
Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek nebo obaly t mito látkami
zne išt né
Absorp ní inidla. Filtra ní materiály (v etn olejových filtr jinak blíže
neur ených), istící tkaniny a ochranné od vy zne išt né nebezpe nými
látkami
Pneumatiky
Olejové filtry
Výbušné sou ásti (nap . airbagy)
Brzdové desti ky neuvedené pod íslem 16 01 11
Brzdové kapaliny

16 01 14

N

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpe né látky

16 01 15

O

Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod íslem 16 01 14

16 01 16**
16 01 17
16 01 18
16 01 19
16 01 20

O
O
O
O
O

Nádrže na zkapaln ný plyn
Železné kovy
Neželezné kovy
Plasty
Sklo
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Katalog.
íslo
16 06 01
16 06 05
16 08 01

Kategorie
N
O
O

16 08 03

O

20 01 01
20 01 02
20 01 11
20 01 21

O
O
O
N

20 01 35

N

20 01 36

O

20 01 39
20 01 40
20 03 01

O
O
O

Název
Olov né akumulátory
Jiné baterie a akumulátory
Upot ebené katalyzátory obsahující zlato, st íbro, rhenium, rhodium,
paladium, iridium nebo platinu (krom odpadu uvedeného pod íslem 16 08
07)
Upot ebené katalyzátory obsahující jiné p echodné kovy nebo slou eniny
p echodných kov (krom odpadu uvedeného pod íslem 16 08 07)
Papír a lepenka
Sklo
Textilní materiály
Zá ivky a jiný odpad obsahující rtu
Vy azené elektrické a elektronické za ízení obsahující nebezpe né látky
neuvedené pod íslem 20 01 21 a 20 01 23
Vy azené elektrické a elektronické za ízení neuvedené pod ísly 20 01 23 a
20 01 35
Plasty
Kovy
Sm sný komunální odpad

Poznámka k tabulce . 8:
O ........ ostatní odpad
N ....... nebezpe ný odpad
* airbagy budou odstra ovány dle doporu ení výrobce
** pokud by nádrže na zkapaln ný plyn obsahovaly zbytky paliva, byly by shromaždovány na
venkovní zpevn né manipula ní ploše a p edány oprávn né firm k odstran ní

Množství produkovaných odpad
vzniklých postupným navýšením kapacity
autovrakovišt na celkových max. 3 000 p ijatých autovrak nelze p edem p esn ur it,
bude odvislé p edevším na skute ném množství a druhu zpracovaných autovrak
p ijatých do za ízení.
Povinnosti provozovatele za ízení ke zpracování autovrak
Nakládání s odpady b hem provozu zám ru musí být ešeno v souladu se zákonem
. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon , v platném zn ní (dále
jen „zákon o odpadech“) a v souladu s p íslušnými provád cími p edpisy (zejména
vyhlášky . 383/2001 Sb., v platném zn ní).
Za ízení ke zpracování autovrak musí být vybaveno a musí se v n m dodržovat postupy
a zp soby nakládání s autovraky v souladu s technickými požadavky stanovenými v bod
2 p ílohy . 18 vyhlášky . 383/2001 Sb. v platném zn ní. Za ízení musí být provozováno
podle provozního ádu, vypracovaného v souladu s požadavky uvedenými v p íloze . 1
pro skupinu B.
P i nakládání s autovraky v za ízení nesmí dojít k úniku provozních náplní (nap . z
olejové a palivové nádrže, z nádrže pro chlazení a klimatizaci, z brzdového vedení) nebo
ke znehodnocení op tovn využitelných ástí autovrak . P i skladování autovrak mohou
být vršeny autovraky na sebe, pouze pokud již neobsahují provozní nápln nebo pokud
jsou umíst ny ve stojanech, aby p i manipulaci nedošlo k vzájemnému poškození
umož ujícímu únik provozních kapalin. Bez dalších technických opat ení zabezpe ujících
stabilitu nesmí být takto skladovány více jak t i autovraky na sob .
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Provozovatel musí plnit povinnosti §37b (sb r autovrak ) a §37c (zpracování autovrak )
zákona . 185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn ní. P i demontáži vybraného
autovraku se postupuje v souladu s §37c zákona a v souladu s požadavky a postupy
stanovenými v bod 2 p ílohy . 18 vyhlášky . 383/2001 Sb., v platném zn ní.
Musí být dodrženy technické požadavky na za ízení ke sb ru a zpracování autovrak a
jejich provoz a postup p i demontáži dle §18 a §19 vyhlášky . 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady, v platném zn ní.
Provozovatel autovrakovišt jako p vodce odpad musí dále spl ovat povinnosti
dle §16 zákona . 185/2001 Sb., v platném zn ní (povinnosti p vodc odpad ).
Provozovatel je povinen se všemi vznikajícími odpady nakládat dle platného souhlasu
k provozu za ízení.
Za ízení musí být provozováno podle platného provozního ádu.
Vzhledem k tomu, že produkce nebezpe ného odpadu p ekro í ve dvou letech
100 t za rok, je p vodce povinen zajistit odborné nakládání s odpady prost ednictvím
odborn zp sobilé osoby („odpadového hospodá e“). Odpadový hospodá musí spl ovat
podmínky uvedené v §15 odst. 6 zákona . 185/2001 Sb., v platném zn ní.
Odpady vznikající p i p ípadném ukon ení provozu za ízení
Likvidace za ízení autovrakovišt
by spo ívala v odvozu všech autovrak
do jiných za ízení ur ených pro sb r nebo výkup autovrak a v p ípad demolice
provozních objekt by byly vzniklé odpady odstran ny v souladu s platnou legislativou.

B. III. 4. Hluk
Stávající stav
Na posuzovaném zám ru lze vyspecifikovat stacionární zdroje hluku spojené
s navýšením kapacity autovrakovišt (pojezd nákladního vozidla, VZV, nakládka a
vykládka autovrak apod.) a dopravní hluk vyvolaný vozidly zajiš ujícími dopravní
obslužnost zám ru.
Stacionární zdroje hluku
Vzhledem k tomu, že demontáž autovrak probíhá v uzav ených prostorách dílny
autovrakovišt , není hluk vyvolaný demontáží autovrak v modelovém výpo tu uvažován.
P i uvažované ekvivalentní hladin akustického tlaku LAeq,8h = 75 dB uvnit dílny a stavební
nepr zvu nosti R´W = 30 dB obvodového plášt lze na venkovní stran obvodového
plášt o ekávat LAeq,8h = 39 dB tzn., že ekvivalentní hladina akustického tlaku na venkovní
stran obvodového plášt bude výrazn pod úrovní hygienického limitu LAeq,8h = 50 dB i
hluku z ostatních zdroj hluku umíst ných na autovrakovišti.
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Tabulka . 9: Stacionární zdroje hluku – stávající stav (nulová varianta)
Zdroj hluku

Po et

v
[m]

d
[m]

LAeq,T
[dB]

t
[min]

LAeq,8h
[dB]

67,1

20

53,3

NULOVÁ VARIANTA (stávající stav)
S1

hydraulická ruka - nakládka vrak

vysokozdvižný vozík DESTA
S2

el. naviják - vykládka vrak

Pohyb vozidel po areálu autovrakovišt
osobní / nákladní
T= 8 hod

1

2,0

1

1,5

1

1,0

15,0

30´ pojezd po trase A3
10,0

65,0

10

48,2

1)

A1

A2

A3

5/0

0/6

20 (VZV) / 0

Obr. . 4: Ozna ení stacionárních zdroj hluku a dopravních úsek

S1

S2
A3
A1
A2

Dopravní hluk
Jako podklad pro výpo et dopravního hluku byly použity údaje z oficiálního s ítání hustoty
dopravy provedeného SD - správa Královehradecký kraj v roce 2005. Po ty pr jezd
vozidel vyvolaných dopravní obslužností zám ru dodal zadavatel hlukové studie.
Hluk po realizaci zám ru
Realizací zám ru, která spo ívá pouze ve zvýšení kapacity provozu stávajícího
autovrakovišt ve Starých Nechanicích nevzniknou žádné nové zdroje hluku, pouze se
zm ní (zvýší) jejich intenzita p sobení.
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Stacionární zdroje hluku
Tabulka . 10: Stacionární zdroje hluku - zám r
Zdroj hluku

v
[m]

d
[m]

LAeq,T
[dB]

t
[min]

LAeq,8h
[dB]

1

2,0

15,0

67,1

20

53,3

1

1,5

1

1,0

Po et
ZÁM R

S1

hydraulická ruka - nakládka vrak

vysokozdvižný vozík DESTA
S2

el. naviják - vykládka vrak

Pohyb vozidel po areálu autovrakovišt
osobní / nákladní
T= 8 hod

60´ pojezd po trase A3
10,0

65,0

20

51,2

1)

A1

A2

A3

2/0

0/6

40 (VZV)/ 0

AKTIVNÍ VARIANTA
S1

hydraulická ruka - nakládka vrak

vysokozdvižný vozík DESTA
S2

el. naviják - vykládka vrak

Pohyb vozidel po areálu autovrakovišt
osobní / nákladní
T= 8 hod
1)

1

2,0

1

1,5

1

1,0

15,0

67,1

20

53,3

90´ pojezd po trase A3
10,0

65,0

30

53,0

1)

A1

A2

A3

7/0

0 / 12

60 (VZV) / 0

ozna ení zdroj hluku a úsek ú elových komunikací je na obr. . 4.
LAeq,T
d
t
LAeq,8h
v

-

hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti d od zdroje hluku
vzdálenost ve které byla m ena LAeq,T od zdroje hluku
doba chodu zdroje hluku v pr b hu jednoho pracovního dne
hladina akustického tlaku A p epo tena na 8 po sob jdoucích hodin
výška nad terénem

Dopravní hluk
Po ty pr jezd vozidel vyvolaných dopravní obslužností zám ru dodal provozovatel
za ízení (oznamovatel).
Pro posuzovaný zám r byly vstupní hodnoty ze s ítání dopravy provedeného
2005 navýšeny podle r stových koeficient
SD tak, aby zohlednily rok 2010.

SD z roku

Po ty pr jezd vozidel na okolních komunikacích a navýšení intenzity dopravy zp sobené
realizací zám ru je uvedeno v kapitole B. II. 4 oznámení.
Vibrace
Hlavními faktory, které ur ují intenzitu vibrací, je intenzita dopravy na p íjezdových
komunikacích a stav geologického podloží. Vzhledem k malé intenzit obslužné dopravy
se ší ení nadlimitních vibrací p i provozu zám ru do okolních objekt nep edpokládá.
Ná adí používané p i demontáži autovrak není zdrojem vibrací.
Zá ení radioaktivní, elektromagnetické
Posuzovaný zám r není zdrojem radioaktivního, elektromagnetického a jiného zá ení.
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B. III. 5. Rizika havárií
V b žném provozu autovrakovišt
není p edpokládán vznik havárií, vyplývající
z používání látek nebo technologií. Možnost vzniku havárie, která by m la negativní vliv
na okolní ovzduší, vodu, p du a zdraví obyvatel lze minimalizovat vhodnými technickými
opat eními.
Riziko zne išt ní vod a p dy - únik zne iš ujících látek na zpevn né plochy:
P i manipulaci s autovraky m že dojít k samovolnému úniku pohonných hmot a
provozních kapalin na zpevn né plochy areálu. V takovém p ípad je nutno ihned zabránit
dalšímu ší ení a kapaliny odstranit pomocí sorp ních materiál . Použité zne išt né
materiály budou p edány oprávn né osob k odstran ní. Ihned po p ijetí autovraku do
za ízení budou vypušt ny i odsáty všechny jeho provozní kapaliny, které budou dále
uskladn ny v nepropustných nádobách ve shromaždišti nebezpe ných látek (skladu
nebezpe ných odpad ). Ve skladu nebezpe ných látek budou skladovány další
nebezpe né odpady (díly) vznikající demontáží vozidel. Sklad je vybaven nepropustnou
podlahou, která je opat ena speciálním nepropustným nát rem. Pro p ípad nepatrného
úniku oleje je k dispozici ve skladu odpad VAPEX a drobné ná adí. Automobily, obslužné
mechanismy a autovraky se pohybují pouze na zpevn ných plochách.
Riziko požáru:
Z hlediska pravd podobnosti vzniku požáru jsou za potencionáln nejnebezpe n jší
stavební objekty brány v úvahu sklad nebezpe ných odpad , shromaždišt ostatních
odpad a demontážní dílna. V t chto místnostech a plochách bude manipulováno
s provozními kapalinami, které se adí do skupiny extrémn ho lavých látek (nap . benzín,
nafta) nebo vysoce ho lavých látek (nemrznoucí kapaliny, brzdové kapaliny, motorové
oleje, atd.). Provozní kapaliny budou do asn skladovány v kovových sudech a po
napln ní p edány oprávn ným osobám k odstran ní i dalšímu využití.
Z hlediska požární bezpe nosti jsou objekty autovrakovišt zabezpe eny dle platných
požárních norem. V areálu autovrakovišt a p ilehlého autosalonu je celkem 9 hasících
p ístroj (práškové, sn hové a vodní) a 2 vnit ní hydranty na vodu.
V p ípad požáru je nutné ídit se požárními sm rnicemi areálu, se kterými budou
obeznámeni všichni pracovníci.
Veškeré havarijní stavy budou ešeny ve schváleném provozním ádu. Pracovníci areálu
budou seznámeni s postupy v p ípad havarijních stav a budou pravideln školeni
v rámci nakládání s chemickými látkami a p ípravky.

C.
ÚDAJE
O
STAVU
V DOT ENÉM ÚZEMÍ

ŽIVOTNÍHO

PROST EDÍ

C. I. Vý et nejzávažn jších environmentálních charakteristik dot eného
území
C. I. 1. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného
využívání
Lokalita, která byla vybrána pro realizaci zám ru je vhodná pro pokra ování
v podnikatelských aktivitách. Lokalita je v územím plánu sídelního útvaru Nechanice
vymezena jako smíšená zóna podnikatelských aktivit, emuž také odpovídá charakter
zám ru.
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Celková rozloha autovrakovišt a doprovodné manipula ní plochy a parkovacích ploch
iní p ibližn 3 500 m2. V sou asné dob se na území autovrakovišt nachází demontážní
dílna, sklad nebezpe ných odpad , administrativní budova se sociálním za ízením a
skladový objekt náhradních díl . V rámci realizace zám ru nebude areál rozši ován ani
nebudou stav ny nové objekty, bude využívána kapacita stávajících objekt .
Stávající objekty autovrakovišt jsou konstruk n zabezpe eny tak, aby nemohlo dojít p i
provozu zám ru ke zne išt ní podzemních vod. Nakládání s látkami závadnými vodám
musí respektovat ochranu jakosti povrchových a podzemních vod v souladu se zákonem
. 254/2001 Sb., o vodách, v platném zn ní.
Všechny dot ené pozemky jsou ve vlastnictví investora.
Obytná zástavba je v obci soust ed na p i silnici II/324 procházející touto obcí.
Nejbližší obytnou zástavbu k zám ru tvo í ada rodinných dom se zahradou, jejichž
hranice pozemk sousedí s areálem autovrakovišt v jz. ásti. Tyto domy jsou
dvoupodlažní a jsou umíst né podél komunikace II/324. Další zástavba je od zám ru
vzdálena cca 120 m jv. sm rem p i komunikaci II/323.
Dle ÚP se v okolí zám ru nep edpokládá realizace jiných nových zám r . V sousedství
zám ru jižním sm rem se nachází ada obytných dom se zahradou. Ze západní a
severní strany je areál autovrakovišt obklopen zem d lskými plochami. Z východní
strany areál lemuje silnice II/323 (P elou - Nechanice - Stra ov u Ho ic).
P edpokladem trvale udržitelného využívání tohoto území je respektování všech
požadavk daných legislativou v oblasti životního prost edí a ochrany zdraví obyvatelstva.

C. I. 2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace p írodních
zdroj
Lokalita, ve které je zamýšleno umístit zám r (stávající zem d lský areál na východním
kraji obce Bukovina), není z hlediska ochrany p írody a krajiny cenná.
ešené území se nenachází v žádné chrán né oblasti dle zákona .114/1992 Sb. ve
zn ní pozd jších p edpis ani dle zákona . 254/2001 Sb., 289/1995 Sb., 334/1992 Sb.,
ve zn ní pozd jších p edpis .
P írodní zdroje se v míst zám ru ani v bližším okolí nevyskytují. V hodnoceném území
se nenachází žádný dobývací prostor ani chrán né ložisko nerostných surovin.
Posuzovaný zám r nezasahuje do žádné evropsky významné soustavy.
Památné stromy se v míst zám ru ani v bližším okolí nevyskytují.
V ešeném území se nenachází žádné prvky ÚSES.
Krajina v širším okolí zám ru je urbanizována pouze podél páte ních komunikacích obce
v intenzivn zem d lsky využívána.
Katastrální území Staré Nechanice m že být považována za území archeologického
zájmu.
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C. I. 3. Schopnost p írodního prost edí snášet zát ž
Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky
stabiln jších ástí krajiny, ú eln rozmíst ných podle funk ních a prostorových kritérií – tj.
podle rozmanitosti potenciálních p írodních ekosystém v ešeném území, na základ
jejich prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametr (minimální plochy
biocenter, maximální délky biokoridor a minimální nutné ší ky), dle aktuálního stavu
krajiny a spole enských limit a zám r ur ujících sou asné a perspektivní možnosti
kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994).
Dle zákona . 114/1992 Sb. o ochran p írody a krajiny v platném zn ní je územní systém
ekologické stability krajiny vzájemn propojený soubor p irozených i pozm n ných, avšak
p írod blízkých ekosystém , které udržují p írodní rovnováhu.
Biocentrum je ást krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek
umož uje existenci druh nebo spole enstev rostlin a živo ich .
Biokoridor je ást krajiny, která spojuje biocentra a umož uje organism m p echody mezi
biocentry.
Interak ní prvky jsou základní stavební ástí ÚSES na lokální úrovni. Jsou
to ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová spole enstva,
vytvá ející existen ní podmínky rostlinám a živo ich m, významn ovliv ující funkce
ekosystém krajiny.
Biocentra a biokoridory jsou rozlišeny dle jejich významu a rozsahu na lokální, regionální
a nadregionální.
Pro katastrální území Nechanice byl v roce 1993 spole ností URBAPLAN zpracován
generel místního systému ekologické stability. Dle tohoto podkladu se v blízkosti
stávajícího provozu autovrakovišt s autobazarem nenachází žádné lokální biocentrum
ani biokoridor. Nejblíže situovaný prvek lokálního ÚSES, který je nutné založit, je LBK,
který je veden p i Mlýnském potoce, tj. p ibližn 280 m od zám ru.
Spole nost pro životní prost edí zpracovala pro dané území v roce 1996 Regionální
systém ekologické stability Východo eského regionu, který byl aktualizován v roce 2002 –
Ing. Pavel Trávní ek.
Stávající provoz ani zám r nezasahuje do prvk ÚSES nadregionálního ani regionálního
významu, což je doloženo v následujícím obrázku.
Obr. . 5: Znázorn ní prvk ÚSES nadregionálního a regionálního významu

Zám r
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Zvlášt chrán ná území
V okolí zám ru se nenachází žádná zvlášt chrán ná území ve smyslu zákona
. 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, v platném zn ní.
Nejbližší PR je Ho ín veská bažantnice vzdálená cca 12 km vzdušnou arou od zám ru.
Obr. . 6: Znázorn ní ZCHÚ

Zám r

Evropsky významné lokality
V míst
zám ru se nenachází žádná evropsky významná lokalita za azená
do systému Natura 2000. Stanovisko orgánu ochrany p írody podle §45i zákona
. 114/1992 Sb., v platném zn ní, je p ílohou oznámení . 2.
Obr. . 7: Znázorn ní soustavy Natura 2000

EVL Nechanice-Lodín

Evropsky významná
lokalita
Zám r
EVL Byst ice

EVL Nechanice-Lodín

Mezi nejbližší evropsky významné lokality k zám ru pat í Byst ice (kód CZ0523264).
Rozloha této EVL je 51,70 ha. Jedná se o í ku Byst ici (p ítok Cidliny) mezi B ezovicemi
a Boharyní, asi 12 km sz. od H. Králové (viz. obr. . 7). Hlavním p edm tem ochrany
v této lokalit je velevrub tupý (m kkýši). Byst ice se od zám ru nachází cca 0,5 km.
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Další blízkou EVL je biogeografická oblast Nechanice - Lodín (kód CZ 0520030) o rozloze
1 562,46 ha. Ta je v kategorii chrán ného území vedena jako p írodní památka. Jedná se
o n kolik lesních komplex mezi obcemi Nechanice, Prasek, Barchov a Mžany. Hlavním
p edm tem ochrany v této lokalit jsou stanovišt „Dubohab iny asociace GalioCarpinetum (rozloha 1 131,88 ha)“ a „Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a
boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – rozloha 16,68 ha“.
Nejbližší pta í oblastí k zám ru je Bohdane ský rybník (kód CZ 0531012) o rozloze
306,58 ha. Hlavním d vodem ochrany v této pta í oblasti ch ástal kropenatý (Porzana
porzana). Tato pta í oblast je od Starých Nechanic vzdálena cca 16 km vzdušnou arou.
Území p írodních park
Dot ené území se nenachází v blízkosti p írodních park .
Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek (VKP) – dle §3 odst.1) písm. b) zákona 114/1992 Sb. o ochran
p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , je VKP definován jako ekologicky a
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná ást krajiny utvá ející její typický vzhled nebo
p ispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliništ ,
vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné ásti krajiny, které zaregistruje
podle §6 orgán ochrany p írody jako významný krajinný prvek, zejména mok ady, stepní
trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, nalezišt nerost a zkamen lin, um lé i
p irozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porost
sídelních útvar v etn historických zahrad a park .
V míst zám ru, ani v jeho blízkém okolí se VKP „ze zákona“ nenacházejí. Za nejbližší
VKP lze považovat í ku Byst ici s b ehovými spole enstvy, která je od zám ru vzdálena
cca 0,5 km.
Registrované významné krajinné prvky - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotné ásti krajiny, které utvá ejí její typický vzhled nebo p ispívají k udržení její
stability – se v posuzovaném území ani jeho blízkosti nenacházejí.
V k.ú. Staré Nechanice se nacházejí následující registrované VKP:
- Rybník Lhoták (rybník s pob ežními rákosinami; ornitologická lokalita)
- Rybní ek u Budína (malý lesní rybní ek s istou vodou na míst bývalého v tšího
rybníka; vhodný pro rozmnožování obojživelník )
Významné krajinné prvky nebudou realizací zám ru ovlivn ny.
Památné stromy
Památné a významné stromy nejsou na plochách dot ených zám rem ani v jejich
blízkosti registrovány. Nejbližší památné stromy se nachází jižním sm rem od Nechanic
(nap . borovice lesní v k.ú. Staré Nechanice na p. . 437).
Území zat žovaná nad míru únosného zatížení (v etn starých zát ží)
V posuzované lokalit se nenachází žádné území, které je zat žováno nad míru
únosného zatížení.
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Geofaktory
Podle regionálního geomorfologického len ní
sou ástí:
provincie:
soustavy:
podsoustavy:
celku:
podcelku:
okrsku:

eské republiky (Demek, 1987) je území

eská vyso ina
VI eská tabule
VI C Východo eská tabule
VI C-1 Východolabská tabule
VI C-1A Cidlinská tabule
VI C-1Ad Nechanická tabule
VI C-1Ac Ostrom ská tabule

Nechanická tabule - plochá pahorkatina v povodí í ky Byst ice p evážn na slínovcích a
jílovcích st . turonu, svrchního turonu až koniaku, s pleistocenními í ními št rky písky.
Jedná se o slab roz len ný erozn akumula ní až erozn denuda ní reliéf
staropleistocenních a st edopleistocenních í ních teras v údolí nivy Byst ice se strukturn
denuda ními plošinami a sprašovými pokryvy a záv jemi.
Ostrom ská tabule – plochá pahorkatina v povodí Cidliny, Javorky a Byst ice p evážn
na slínovcích a jílovcích st . turonu, svrchního turonu až koniaku, s pleistocenními í ními
št rky a písky. Jde o slab roz len ný erozn denuda ní reliéf se strukturn denuda ními
plošinami a plochými h bety a zbytky staropleistocenních a st edopleistocenních í ních
teras Javorky na sv deckých vrších.
V míst zám ru ani v jeho okolí nejsou evidovány dobývací prostory, chrán ná ložisková
území, prognózní zásoby nerostných surovin, nejsou zde ani poddolovaná území
i sesuvy.
Geologické pom ry v zájmovém území jsou jednoduché. Z geologických útvar jsou zde
tvrtohory, které jsou zastoupeny starším pleistocénem (št rkopísková terasová spraš a
sprašová hlína) a mladším holocenem (aluviální náplavy).
Obr. . 8: Geologická mapa území
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C. II. Stru ná charakteristika stavu složek životního prost edí
v dot eném území, které budou pravd podobn
významn
ovlivn ny
C. II. 1. Ovzduší a klima
Klimatické faktory
Dle Klimatické rajonizace (Quitt) leží dot ené území p evážn v oblasti teplé T2, která je
charakterizována st edn dlouhým, teplým a mírn vlhkým létem a krátkým p echodným
obdobím s teplým jarem a podzimem. Zima je delší, mírn teplá s krátkým trváním
sn hové pokrývky.
Tabulka . 11: Klimatické charakteristiky oblasti T2 (Quitt, 1971)
Charakteristiky

T2

Po et letních dn

50 - 60

Po et dn s pr m rnou teplotou 10°C

160 - 170

Po et mrazových dn

100 - 110

Po et ledových dn

30 - 40

Pr m rná teplota v lednu v °C

- 2 až - 3

Pr m rná teplota v ervenci v °C

18 - 19

Pr m rný po et dn se srážkami > 1 mm
Srážkový úhrn ve vegeta ním období v
mm
Srážkový úhrn v zimním období v mm

90 - 100
350 - 400
200 - 300

Po et dn se sn hovou p ikrývkou

40 - 50

Po et dn zamra ených

120 - 140

Po et dn jasných

40 - 50

Pr m rná ro ní teplota je 8,0 oC a pr m rné ro ní srážky 700 mm.
Meteorologickou situaci pro pot ebu rozptylové studie popisuje v trná r žice, která udává
etnost sm r v tr ve výšce 10 m nad terénem pro p t t íd stability p ízemní vrstvy
atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a t i t ídy rychlosti v tru
(1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).
Pro rozptylovou studii byla použita v trná r žice pro lokalitu Nechanice. Odborný odhad
v trné r žice zpracoval HMÚ Praha.
Obr. . 9: V trná r žice - Nechanice
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Tabulka . 12: Celková v trná r žice
m.s-1
1,7

N
5,00

NE
8,58

E
5,54

SE
7,62

S
5,86

SW
4,68

W
10,70

NW
7,31

5,0

3,09

2,42

1,30

4,65

2,71

3,46

6,90

7,35

31,86

11,0

0,56

0,11

0,07

0,34

0,14

0,98

2,17

2,10

6,39

sou et

8,64

11,11

6,90

12,61

8,72

9,03

19,77

16,75

CALM
6,46

6,46

sou et
61,75

100/100

Z této v trné r žice vyplývá, že nejv tší etnost výskytu má západní vítr s 19,77 % a
severozápadní vítr s 16,75 %. etnost výskytu bezv t í je 6,46 %.
Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 61,75 % p ípad , vítr o rychlosti od 2,5 do 7,5
m/s lze o ekávat v 31,86 % a rychlost v tru nad 7,5 m/s se vyskytuje v 6,39 % p ípad .
I. a II. t ída stability po así v p ízemní vrstv atmosféry, tzn. špatné rozptylové podmínky
se vyskytují v 27,68 % p ípad .
Kvalita ovzduší
Posuzovaná lokalita je z hlediska kvality ovzduší ovliv ována p edevším lokálními
topeništi, místními pr myslovými a zem d lskými zdroji a dopravou na komunikacích
II/323 a II/324.
Základním obecným podkladem pro hodnocení sou asného imisního zatížení
uvažovanými škodlivinami jsou výsledky poza ového imisního m ení. Imisní situace
p ímo v posuzované lokalit není trvale sledována.
Posuzovaná lokalita pat í mezi oblasti ze zhoršenou kvalitou ovzduší - sd lení odboru
ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší, na základ dat za rok 2005. Na 100 % území stavebního ú adu
M stského ú adu Nechanice byla v roce 2005 p ekro ena hodnota denního imisního
limitu pro PM10.
Nejbližší stanice v Královéhradeckém kraji, kde se provádí monitoring benzenu, PM10 a
NO2 se nachází ve vzdálenosti cca 11 km od zám ru (stanice . 396, Hradec Králové –
Sukovy sady) a 13 km od zám ru (stanice . 1503, Hradec Králové – Brn nská).
Charakteristika m ících stanic a nam ené imisní koncentrace posuzovaných škodlivin
jsou uvedeny v rozptylové studii.
Pro posouzení pozadí v dané lokalit
koncentrací:

byly použity následující hodnoty imisních

NO2: hodinová imisní koncentrace (98% kvantil): 75,6 µg/m3 (ISKO, stanice
Hradec Králové – Sukovy sady)
NO2: pr m rná ro ní imisní koncentrace: 30,5 µg/m3 (ISKO, stanice
Králové – Sukovy sady).

. 396,

. 396, Hradec

PM10: 24-hodinová imisní koncentrace (98% kvantil): 86,1 µg/m3 (ISKO, stanice
. 396, Hradec Králové – Sukovy sady)
PM10: pr m rná ro ní imisní koncentrace: 29,5 µg/m3 (ISKO, stanice
Králové – Sukovy sady).

. 396, Hradec

Benzen: pr m rná ro ní imisní koncentrace: 3,8 µg/m3 (ISKO, stanice . 396, Hradec
Králové – Sukovy sady).
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C. II. 2. Voda
Hydrologie
Zájmové území leží v blízkosti (tj. cca 300 m) vodního toku Byst ice ( . hydrologického
povodí 1-04-03-017, áste n i 1-04-03-011). eka Byst ice protéká katastrálním územím
Nechanice a Lubno od severovýchodu k jihu. V celém území siln inunduje, v inundacích
byl vybudován mlýnský náhon zvaný Mlýnský potok. Nejv tším p ítokem Byst ice v této
oblasti je pravostranný Bašnický potok.
V zájmovém území je nejvýznamn jší vodní plochou rybník Velký Lhoták, který se
rozprostírá západním sm rem od zám ru, ve vzdálenosti cca 1 km a zaujímá rozlohu cca
10 ha.
Obr. . 10: Hydrologická mapa

Ve správním území m sta Nechanice není vyhlášené záplavové území.
Staré Nechanice se nenachází v CHOPAV.

C. II. 3. P da

P da
V tšina území okresu Hradec Králové leží v regionu illimerických p d, p evážn
zem d lsky využívaných. Nejv tší plochy zaujímají hn dozem na spraších a sprašových
p ekryvech kyselých terasových št rk a št rkopísk .
Erozní innost
Krajina Nechanicka se vyzna uje velmi málo stabilními plochami. Rozsáhlá plocha
situovaná v t sné blízkosti plochy zám ru západním sm rem je v generelu místních
systém ekologické stability Nechanic ozna ována jako území narušené zem d lskou
inností.
Zábor pozemk
Zám rem nedojde k žádnému záboru p dy, zám rem nebude rozší ena hranice
stávajícího provozu. Areál se nachází na pozemcích, které jsou charakteru zastav né
plochy a nádvo í nebo ostatní plochy.
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C. II. 4. Biologické pom ry zájmového území

Podle Culka (1996) se ešený zám r nalézá v Cidlinsko – chrudimském bioregionu.
Cidlinsko – chrudimský bioregion se nachází ve st ední ásti východních ech. Reliéf je
p evážn plochý, tvo ený p evážnou ástí Východolabské tabule, Chrudimskou tabulí,
v tší ástí Orlické tabule a ástí Turnovské a B lohradské pahorkatiny. Bioregion má dv
ásti odd lené nivou a terasami eky Labe, které pat í do Pardubického bioregionu. Jeho
celková plocha je cca 2 567 km2.
Bioregion leží z ásti v termofytiku a menší ást se rozkládá i v mezofytiku.
Vzhledem k tomu, že zám r spo ívá pouze ve zvýšení provozní kapacity autovrakovišt ,
které bude využívat stávající technické vybavení a zpevn né plochy v areálu, nebyl
proveden biologický pr zkum území. Prakticky celý areál zahrnující jak provoz
autovrakovišt , tak provoz autobazaru je zastav n, ozelen ní bylo provedeno pouze
podél p íjezdové komunikace II/323 (viz. obrázek na úvodní stran oznámení).
Flóra
Flóra území je složena z termofiln jšího k ídla st edoevropské vegetace, pouze
v okrajových ástech p evládají mezofyty. Zastoupení mezních prvk , vzhledem k poloze
na okraji teplé ásti eské kotliny, je pom rn silné, exklávní prvky jsou spíše výjimkou.
Ve fló e jsou zastoupeny subatlantské typy, reprezentované druhy jako pupe ník obecný
(Hydrocotyle vulgaris), ovsí ek obecný (Aira caryophyllea), b lolístka nejmenší (Logfia
minima) a nahoprutka píse ná (Teesdalia nudicaulis), z bazofilních pchá bezlodyžný
(Cirsium acaule).
Kontinentáln lad né druhy reprezentují ost ice plstnatá (Carex tomentosa), ost ice
v esovištní (Carex ericetorum), plamének p ímý (Clematis recta), tužebník obecný
(Filipendula vulgaris), len žlutý (Linum flavum), zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia) a
b lozá ka v tvitá (Anthericum ramosum), d íve i smil píse ný (Helichrysum arenarium).
K alpidsko - baltickým typ m pat í p chava slatinná (Sesleria uliginosa) a (v minulosti)
šášina rezavá (Schoenus ferrugineus). Vztah ke kv ten Karpat se projevuje výskytem
druh , jako nap . ost ice pta í nožka (Carex ornithopoda) a podkovka chocholatá
(Hippocrepis comosa). Zastoupeny jsou i druhy širokých niv, jako je nap . nadmutice
bobulnatá (Cucubalus baccifer), ost ice pob ežní (Carex riparia), pryšec plocholistý
(Tithymalus platyphyllos), huseník lu ní (Arabis nemorensis) a žebratka bahenní (Hottonia
palustris).
Fauna
Cidlinsko - chrudimský bioregion je tvo en zkulturn lou krajinou, emuž odpovídá
pom rn chudé složení fauny, která je zejména hercynského p vodu (havran polní
(Corvus frugilegus), b ehule í ní (Riparia riparia)), se západními vlivy (ropucha
krátkonohá (Bufo calamita)). Lesní porosty p edstavují p edevším spole enstva
dubohab in s b žnou lesní faunou, s n kterými význa n jšími druhy (mlok skvrnitý
(Salamandra salamandra)). V torzovitých mok adních biotopech lze najít nap . z m kkýš
vlahovku rezavou (Monachoides incarnata).
Hlavní toky bioregionu – Cidlina a Chrudimka pat í do parmového až cejnového pásma,
ostatní í ky a potoky do pstruhového až parmového pásma. etné rybníky mají faunu
stojatých vod nižších poloh. Mezi významné druhy pat í ježek západní (Erinaceus
europaeus), zmije obecná (Vipera berus), ješt rka obecná (Lacerta agilis) a dále již
zmi ované druhy jako ropucha krátkonohá (Bufo calamita), mlok skvrnitý (Salamandra
salamandra) a vlahovka rezavá (Monachoides incarnata).
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Jediné spole enstvo živo ich , které se m že vyskytovat u areálu autovrakovišt a
autobazaru (na pozemku, kde byly provedeny sadové úpravy), bude tvo eno p evážn
bezobratlými. Jedná se o pozemek minimální rozlohy.

C. II. 5. Krajina
P írodní charakteristika
ešené území se nachází v intenzivn
zem d lsky obhospoda ované krajin
s nedostatkem stabilních p írodních segment . Regulovaný vodní tok Byst ice vzdálený
od zám ru cca 300 m tvo í osu p írodn kvalitn jšího území s loukami k n mu t sn
p ilehlými. Jednotlivé p dní bloky rozdílných velikostí (v relaci od cca 5 – 86 ha) nejsou
vybaveny rozptýlenou zelení i jinými ekostabilizujícími prvky – meze, cesty, úvozy a pod.
Lesní porosty jsou na k.ú. Nechanice a Staré Nechanice rozprost eny v jeho severní,
jihozápadní a jihovýchodní obvodové ásti, dále v bažantnici u Mlýnského potoka
severním sm rem od Nechanic.
ešené území leží na komunika ní síti silnic II. a III. t ídy. Výrazným negativem ešeného
území je silnice II/324 tvo ící páte stávající zástavby v obci Staré Nechanice a m st
Nechanice.
Geomorfologie
P edm tné území je sou ástí Nechanické tabule, v ásti podcelku Cidlinské tabule. Jedná
se o plochou pahorkatinu bez výrazného reliéfu v povodí í ky Byst ice, tvo enou
p evážn slínovci a jílovci st . turonu, svrchního turonu až koniaku, s pleistocenními
í ními št rky a písky.
Terén širšího území mírn stoupá k severu i k jihu hranice katastrálního území Nechanic
(Šaroun v vrch, Jehlický kopec 802 m n.m., Hrádek).
Plocha vymezená pro zám r se rozprostírá v nadmo ské výšce 241 – 242 m n.m.
Kulturní charakteristika
Zájmové území je sou ástí mikroregionu Nechanicko poblíž Hradce Králové sousedící
s mikroregionem Novobydžovsko, který je od n ho situován západním sm rem. Sou asný
mikroregion Nechanicko tvo í 20 obcí a jejich osady. Cílem tohoto mikroregionu je zajistit
harmonický rozvoj celé oblasti, zprost edkovat komunikaci s institucemi ve ejné správy a
umožnit získávání investic. Jedním ze základních úkol je i podpora cestovního ruchu.
Staré Nechanice spolu s obcemi Komárov, Lubno, Nerošov, Sob tuš, Suchá a T n jsou
v sou asné dob místn p i azovány k Nechanicím.
V blízkosti Nechanic se rozprostírá nejnavšt vovan jší zámek východních ech - Hrádek
u Nechanic, nazývaný též malá Hluboká. ešené území navazuje na památkovou zónu
krajinného celku Bitvy u Hradce Králové (památníky z prusko-rakouské války 1866 a
vojenský h bitov u Chlumu) – nachází se v jejím ochranném pásmu.
Významné osobnosti, které jsou uznávané u nás i v zahrani í spjaté s p edm tnou oblastí
pocházely zejména z Nechanic nebo v nich alespo do asn p sobily:
Narodili se zde: Jan K titel Va hal (1739-1813) – hudební skladatel evropského významu,
p sobící p evážn v zahrani í, Ignác Raab (1715-1787) – jako malí se svými obrazy
podílel na výzdob mnoha kostel po celých echách, Jan Nobopacký (1822-1908) –
malí , p sobící mnoho let v císa ské galerii ve Vídni, JUDr. Alois Rašín (1867-1923) – 1.
ministr financí eskoslovenské republiky, pam tní deska je umíst na na budov školy,
kde p vodn stál jeho rodinný domek.
Osobnosti spjaté s Nechanicemi: Bed ich Smetana (1824-1884) – sv toznámý hudební
skladatel, jehož p ímí p edkové se na Nechanicku narodili a jsou v Nechanicích
pochováni, Antonín ernych (1829-1920) – první m stský starosta, významný podnikatel,
JUDr. Josef Štolba (1846-1930) – spisovatel, p sobil zde jako notá .
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Historická charakteristika
Archivní zprávy o Nechanicích sahají až do roku 1228, kdy v místech, kde se nyní íká Na
valech, stávala tvrz. V té dob (za vlády eského krále Václava II.) byly Nechanice
povýšeny na m ste ko a od pán z Krumlova (díky Petru z Nechanic, který byl p edkem
pán z Krumlova) dostaly sv j znak, kterým byla ervená p tilistá r že se zlatým
pupencem uprost ed a se zelenými lupeny ve st íbrném štít .
V pr b hu v k m nily Nechanice své pány. Mezi jejich majiteli se uvádí také eský král
Jan Lucemburský, Albrecht z Kolovrat, jeho nevlastní syn Jan z Valdštejna, v 16. století
Pecingarové z Bydžína, v 17. století to byl hrab cí rod Schafgotsch . Posledním držitelem
Nechanic se stala hrab cí rodina Harrach , která si po požáru panství v Sadové r. 1844
zvolila za své centrum panství Nechanice, nebo ve vzdálenosti pouhých 3 km vyr stalo
jejich nové rodinné sídlo – Zámek Hrádek (dnes se jedná o jednu z nejvýznamn jších
staveb eské romantické architektury inspirované stylem anglické gotiky).
Na základ zemského zákona . 27 z roku 1864 došlo v roce 1865 k ustavení správního
okresu Nechanického o rozloze 186 km tvere ních, s p sobností pro 42 obcí a 17 osad.
Svoji innost ukon il tento správní okres v roce 1928.
Nechanice byly p ímo zasaženy prusko-rakouskou válkou v ervenci roku 1866. Prožité
vále né útrapy a sídlo správního okresu napomohly p íznivému vy ízení žádosti starosty
Antonína ernycha a obecního zastupitelstva o p iznání statutu m sta a v ervenci roku
1867 byly Nechanice povýšeny na m sto. Tento statut si udržely do roku 1949, kdy jim byl
odebrán v návaznosti na vykonstruovanou aféru Selské jízdy z ervence 1947.
K navrácení statutu m sta došlo rozhodnutím p edsednictva NR ze dne 20. b ezna
1992.
Území archeologického významu
Území Nechanicka lze považovat za území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona
. 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, v platném zn ní. Zemní zásahy v rámci staveb a
terénních úprav je stavebník povinen oznámit Archeologickému ústavu a umožnit
provedení záchranného archeologického výzkumu.
Obyvatelstvo
P i s ítání obyvatel v eské republice k datu 5.10. 2007 byla obec Staré Nechanice spolu
s dalšími okolními malými obcemi p idružena k m stu Nechanice. V Nechanicích bylo
zaznamenáno celkem 2 277 obyvatel, z ehož je 959 muž nad 15 let, 193 chlapc
do 15 let, 956 žen nad 15 let, 169 dívek do 15 let.
V ásti obce Staré Nechanice je evidováno 132 adres.

C. II. 6. Hluková situace

V sou asnosti je dominantním zdrojem hluku dopravní hluk vyvolaný provozem vozidel na
silnicích . II/323 (Staré Nechanice - Suchá) a . II/324 (Nechanice - Nový Bydžov). Podíl
hluku ze stacionárních zdroj hluku umíst ných v posuzované lokalit je odvislý od režimu
provozu ve stávajícím areálu autovrakovišt . Krom stávajícího areálu autovrakovišt
není v posuzované lokalit , žádný jiný významný stacionární zdroj hluku.
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D.KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIV
ZÁM RU NA VE EJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROST EDÍ
D. I. Charakteristika p edpokládaných vliv zám ru na ve ejné
zdraví a
životní prost edí
a hodnocení jejich velikosti a
významnosti
D. I. 1. Vlivy na obyvatelstvo, v etn sociáln ekonomických vliv
Tato kapitola shrnuje záv ry hodnocení vlivu zám ru z hlediska zdravotních rizik, které
bylo zpracováno držitelem osv d ení odborné zp sobilosti pro oblast posuzování vliv na
ve ejné zdraví. Hodnocení je samostatnou p ílohou oznámení . 5.
Hodnocení zdravotních rizik bylo provedeno dle autoriza ního návodu AN/14/03 a
AN/15/04 – verze 2 Státního zdravotního ústavu Praha pro hodnocení zdravotních rizik
dle zákona . 258/2000 Sb. o ochran ve ejného zdraví, v platném zn ní.
Chemické škodliviny, prach
Bylo zhodnoceno zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí plánovaného areálu
vyplývající z inhala ní expozice škodlivinám emitovaných v souvislosti s b žným
provozem zám ru, resp. z dopravy. Podkladem pro hodnocení zdravotních rizik i kvality
ovzduší v dané lokalit byly výsledky modelových výstup rozptylové studie.
Zjišt ný ro ní imisní p ísp vek hodnocených látek p i provozu zám ru je nízký, pohybuje
se cca v ádu tisícin až desetitisícin g/m3 u oxidu dusi itého a v ádu desetin až setin
g/m3 u prašného aerosolu.
Na základ provedeného hodnocení lze konstatovat, že samotný p ísp vek míry rizika
nekarcinogenního ú inku posuzovaných škodlivin (oxidu dusi itého (NO2),
suspendovaných ástic frakce PM10) vyvolaný zprovozn ním zám ru není významný.
S benzenem je spojeno riziko karcinogenního p sobení, proto byla provedena
charakterizace rizika této látky z hlediska jejich karcinogenních ú ink . Z výpo tu míry
pravd podobnosti zvýšení výskytu karcinom nad b žný výskyt v populaci (tzv. ILCR) pro
inhala ní expozici benzenu vyplývá, že zjišt né ILCR pouze pro samotný nejvyšší
p ísp vek zám ru je o 3 ády nižší než je p ijatelná úrove rizika (1.10-6 – tj. jeden p ípad
nádorového onemocn ní na milión exponovaných osob).
Hluk
Pro zám r je zhodnocena p edpokládaná hluková zát ž pro obyvatele v okolí vyplývající
z expozice hluku ze zdroj hluku umíst ných v areálu a z navazující dopravy.
Podkladem k hodnocení expozice byly výpo ty hlukové studie. V této studii byla hluková
zát ž modelována pro 4 body u nejbližšího chrán ného venkovního prostoru staveb
(obytné zástavby) v blízkosti zám ru a v okolí p íjezdové komunikace. Shrnutí výstup
modelových výpo t je uvedeno v tabulce . 9 v hlukové studii.
Za p edpokladu dodržení vstupních akustických parametr jednotlivých uvažovaných
zdroj hluku a spln ní dalších p edpoklad hlukové studie lze situaci charakterizovat
takto:
U hodnocených obytných objekt (body . 1 – 4) se celkové ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A LAeq (z dopravy a stacionárních zdroj hluku) pohybují pro nulovou
variantu v denní dob v rozsahu hodnot LAeq = 46,5 až 66,1 dB.
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Dle výsledk modelových výpo t lze o ekávat, že v dob provozu zám ru budou celkové
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq dosahovat v denní dob hodnot v rozmezí
LAeq = 47,6 – 66,1 dB.
Ze srovnání výskytu nep íznivých ú ink na zdraví p i r zné intenzit hlukové zát že
z provozu automobilové dopravy a o ekávaných hladin akustického tlaku A vyplývá, že
hluková zát ž dosahuje v nulové variant v modelových bodech umíst ných v blízkosti
komunikace . II/323 a . II/324 takových hladin (tj. v bodu . 3 LAeq = 59 dB a v bodu . 4
LAeq = 66,1 dB), pro které existují prokázané nep íznivé ú inky na zdraví a pohodu
exponované populace. Nep íznivé p sobení však není vyvoláno realizací zám ru, jedná
se o stávající stav zp sobený p edevším celkovou dopravou na komunikacích. Po
realizaci zám ru u nejzatížen jšího bodu . 4 nedojde k navýšení hladin akustického tlaku
A ve srovnání s nulovou variantou a u bodu . 3 k subjektivn nezaznamenatelnému
nár stu + 0,1 dB. Výpo tové body jsou zobrazeny na obr. . 11.
Nár st celkových ekvivalentních hladin akustického tlaku + 1 dB oproti nulové variant lze
o ekávat v bodech . 1 a 2, ale celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
(tj. LAeq = 48,2 a 47,6 dB) zde nedosahují takových hodnot, p i kterých byly pozorovány
nep íznivé ú inky na zdraví v tšiny populace.
Obecn lze konstatovat, že provoz areálu bude vnímán subjektivn . Vnímání hluku m že
ovliv ovat umíst ní obytné zástavby vzhledem k areálu a p íjezdovým komunikacím a
dále také vztah, který k n mu osoba zaujímá (nap . zda je zam stnancem apod.).
Skute nou situaci z hlediska hlukové zát že v dot ené lokalit
m ením po zprovozn ní posuzovaného zám ru.

je t eba ov it p ímým

D. I. 2. Jiné vlivy a socioekonomické faktory
Rozší ením kapacity autovrakovišt budou vytvo ena 3 nová pracovní místa.
Pozitivním vlivem zám ru rozší ení autovrakovišt je realizace dostate né kapacity pro
uživatele k nakládání s dále nepot ebnými autovraky. Za ízení je ur ené k využití a
odstra ování odpad dle platných legislativních p edpis .

D. I. 3. Vlivy na zam stnance

Za exponovanou populaci lze považovat i osoby, které budou pracovat v areálu
spole nosti.
Vlastní provoz musí respektovat požadavky dané legislativními p edpisy v oblasti ochrany
zdraví zam stnanc
p i práci a spl ovat nároky kladené na pracovišt
a sanitární za ízení.
P i práci musí pracovník dodržovat pracovní postupy uvedené v provozním ádu,
bezpe nostní p edpisy, zásady hygieny práce. Zam stnanci musí d sledn používat
p edepsané
ochranné
od vy
a
pom cky.
Na
jednotlivých
pracovištích
se mohou pohybovat a vykonávat práci pouze pracovníci pro tyto innosti ur ení
a prokazateln zaškolení. Z hygienických d vod platí p i práci zákaz kou ení, požívání
jídel a nápoj .
Zam stnavatel musí plnit povinnosti dané zákonem . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného
zdraví, v platném zn ní.

D. I. 4. Vlivy na ovzduší a klima

Hodnocení vliv na ovzduší vychází z modelových výpo t rozptylové studie (viz. p íloha
oznámení . 6) p ísp vk imisních koncentrací (maximálních hodinových NO2, 24hodinových (PM10) a pr m rných ro ních benzenu, PM10 a NO2) v husté síti referen ních
bod pro výšku 1,5 m (p ibližná výška dýchací zóny) a pro osm referen ních bod ,
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zvolených v okolí areálu (pro výšku horní ímsy u zvolených objekt ). Umíst ní
referen ních bod a znázorn ní sít referen ních bod jsou p iloženy k rozptylové studii.
Výpo ty imisních koncentrací byly provedeny dle metodiky SYMOS´97, verze 2003.
Hodnoty p ísp vk imisních koncentrací byly vypo teny pro všech p t t íd stability
p ízemní vrstvy atmosféry a t i t ídy rychlosti v tru, s p ísp vky po úhlových krocích 1°.
V rozptylové studii byly vypo teny dva stavy - stávající a p edpokládaný. Pro oba stavy
byly vypo teny p ísp vky imisních koncentrací z emisí zne iš ujících látek produkovaných
plošnými a liniovými zdroji souvisejícími s provozem autovrakovišt .
Výsledky modelových výpo t jsou uvedeny v následujících tabulkách.
Tabulka
. 13: Vypo tené hodnoty
NO2 ve výpo tových bodech mimo sí
Oba stavy

p ísp vk

k

Stávající stav

imisním

koncentracím

P edpokládaný stav

Bod

ch
[µg/m3]

Ph
[%]

cr
[ g/m3]

Pr
[%]

cr
[ g/m3]

Pr
[%]

1
2
3
4
5
6
7
8
Limit

2,26
1,96
1,94
2,50
2,65
3,58
3,89
3,15
200

1,13
0,98
0,97
1,25
1,33
1,79
1,95
1,58
100

0,00082
0,00065
0,00055
0,00095
0,00107
0,00203
0,00249
0,00158
40

0,0021
0,0016
0,0014
0,0024
0,0027
0,0051
0,0050
0,0040
100

0,00161
0,00128
0,00109
0,00186
0,00209
0,00401
0,00492
0,00314
40

0,0040
0,0032
0,0027
0,0047
0,0052
0,0100
0,0123
0,0079
100

imisním

koncentracím

Poznámka k tabulce . 13:
Pro posouzení stávající úrovn zne išt ní ovzduší byly použity hodnoty z ISKO:
NO2: hodinová imisní koncentrace (98% kvantil): 75,6 µg/m3
pr m rná ro ní imisní koncentrace: 30,5 µg/m3

Tabulka
. 14: Vypo tené hodnoty
benzenu ve výpo tových bodech mimo sí
Oba stavy

p ísp vk

Stávající stav

k

P edpokládaný stav

Bod

Ch
[µg/m3]

cr
[ g/m3]

Pr
[%]

cr
[ g/m3]

Pr
[%]

1
2
3
4
5
6
7
8
Limit

0,16
0,15
0,14
0,19
0,20
0,27
0,29
0,24
nestanoven

0,000098
0,000076
0,000063
0,000115
0,000130
0,000248
0,000300
0,000187
5

0,0020
0,0015
0,0013
0,0023
0,0026
0,0050
0,0060
0,0037
100

0,000185
0,000144
0,000120
0,000219
0,000248
0,000480
0,000586
0,000365
5

0,0037
0,0029
0,0024
0,0044
0,0050
0,0096
0,0117
0,0073
100

Poznámka k tabulce . 14:
Pro posouzení stávající úrovn zne išt ní ovzduší byly použity hodnoty z ISKO:
Benzen: pr m rná ro ní imisní koncentrace: 3,8 µg/m3
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Tabulka . 15: Vypo tené hodnoty p ísp vk
výpo tových bodech mimo sí

k imisním koncentracím PM10 ve

Stávající stav

P edpokládaný stav

Bod

cd
[ g/m3]

Pd
[%]

cr
[ g/m3]

Pr
[%]

cd
[ g/m3]

Pd
[%]

cr
[ g/m3]

Pr
[%]

1
2
3
4
5
6
7
8
Limit

1,44
1,30
1,23
1,68
1,78
2,33
2,51
2,07
50

2,9
2,6
2,5
3,4
3,6
4,7
5,0
4,1
100

0,029
0,023
0,020
0,033
0,037
0,071
0,088
0,056
40

0,073
0,058
0,050
0,083
0,093
0,018
0,022
0,014
100

2,26
1,96
1,94
2,50
2,65
3,58
3,89
3,15
50

4,5
3,9
3,9
5,0
5,3
7,2
7,8
6,3
100

0,059
0,046
0,041
0,067
0,075
0,143
0,178
0,113
40

0,148
0,092
0,103
0,168
0,188
0,358
0,356
0,283
100

Poznámka k tabulce . 15:
Pro posouzení stávající úrovn zne išt ní ovzduší byly použity hodnoty z ISKO:
PM10: 24-hodinová imisní koncentrace (98% kvantil): 86,1 µg/m3
pr m rná ro ní imisní koncentrace: 29,5 µg/m3
Vysv tlivky k tabulkám . 13 až . 15:
Cr

p ísp vek k pr m rné ro ní imisní koncentraci škodliviny ve výpo tovém bod mimo sí

Cd

p ísp vek k maximální denní imisní koncentraci PM10 ve výpo tovém

Ch

p ísp vek k maximální hodinové imisní koncentraci NO2 ve výpo tovém bod mimo sí

Pr

procentuelní podíl vypo tené hodnoty ze stanoveného ro ního imisního limitu pro
škodlivinu v % ve výpo tovém bod mimo sí

Pd

procentuelní podíl vypo tené hodnoty ze stanoveného denního imisního limitu pro
škodlivinu v % ve výpo tovém bod mimo sí

bod mimo sí

Hodnocení v síti referen ních bod :
V tabulce . 16 jsou uvedeny vypo tené hodnoty p ísp vk k imisním koncentracím
posuzovaných zne iš ujících látek v obytné zástavb (ve výšce 1,5 m nad terénem),
hodnoty imisních limit a podíl vypo tené hodnoty ze stanoveného limitu v %.
Tabulka . 16: P ísp vky k imisním koncentracím posuzovaných zne iš ujících látek ve
výšce 1,5 m nad terénem
Zne iš ující
látka
NO2

PM10
Benzen
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Typ koncentrace

Vypo tená
hodnota

Limit
[ g/m3]

Procenta
z limitu

Max. hodinová
Pr m. ro ní-stáv.
Pr m. ro ní-p edp.
Max. denní-stáv.
Max. denní-p edp
Pr m. ro ní-stáv.
Pr m. ro ní-stáv.
Pr m. ro ní-stáv.
Pr m. ro ní-stáv.

0,4 – 2,2
0 – 0,0025
0 – 0,004
0,4 – 3,0
0,5 – 3,0
0 – 0,08
0 – 0,16
0 – 0,0002
0 – 0,0005

200
40
40
50
50
40
40
5
5

0,2 – 1,1
0 – 0,006
0 – 0,010
0,8 – 6,0
1,0 – 6,0
0 – 0,20
0 – 0,40
0 – 0,004
0- 0,010
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[ g/m3]
75,6
30,5
30,5
86,1
86,1
29,5
29,5
3,8
3,8
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Imisní limity
Imisní limity jsou stanoveny na ízením vlády . 597/2006 Sb.. Hodnoty imisních limit jsou
vyjád eny v g/m3 a vztahují se na standardní podmínky (objem p epo tený na teplotu
293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa).
V tabulce . 17 jsou uvedeny imisní limity pro NO2, PM10 a benzen a v tabulce . 18 jsou
uvedeny meze tolerance pro NO2 a benzen v letech 2007 až 2009.
Tabulka . 17: Imisní limity vybraných zne iš ujících látek vyhlášené pro ochranu zdraví
lidí
Hodnota imisního limitu/maximální Datum, do n hož
Doba
povolený po et jejího p ekro ení za
musí být limit
Zne iš ující látka
pr m rování
rok
dosažen
Oxid dusi itý
1 hodina
200 g.m-3/18
31.12. 2009
Oxid dusi itý
1 rok
40 g.m-3
31.12. 2009
PM10
24 hodin
50 g.m-3/35
PM10
1 rok
40 g.m-3
Benzen
1 rok
5 g.m-3
31.12. 2009
Tabulka . 18: Meze tolerance
Zne iš ující látka
Oxid dusi itý
Oxid dusi itý
Benzen

Doba pr m rování
1 hodina
1 rok
1 rok

Jednotka
g.m-3
g.m-3
g.m-3

2007
30
6
3

2008
20
4
2

2009
10
2
1

Na základ vypo tených hodnot v rozptylové studii (p íloha oznámení . 4) lze
konstatovat, že hodnoty imisních limit pro NO2, PM10 a benzen nebudou v d sledku
navýšení kapacity autovrakovišt p ekro eny.

D. I. 5. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky

Pro zjišt ní výsledné hlukové situace, která nastane zprovozn ním zám ru, ve vztahu
k nejbližšímu chrán nému venkovnímu prostoru a chrán nému venkovnímu prostoru
staveb, byla vypracována hluková studie, která je sou ástí p ílohy . 3 oznámení.
Akustické posouzení se provádí porovnáním p edpokládaných hladin akustického tlaku A
s hodnotami požadovanými na ízením vlády . 148/2006 Sb.
Hygienické limity hluku:
Na základ na ízení vlády . 148/2006 Sb. vyplývá pro zájmové území následující
stanovení hygienických limit :
Tabulka . 19: D sledky pro ešení
Základní hladina akustického tlaku A

LAeq,T = 50 dB

KOREKCE NA MÍSTNÍ PODMÍNKY
Stacionární zdroje hluku
Chrán né venkovní prostory staveb a chrán né venkovní prostory

0 dB

Dopravní hluk 1)
Chrán né venkovní prostory staveb a chrán né venkovní prostory
KOREKCE NA DENNÍ DOBU
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Chrán né venkovní prostory a chrán né venkovní prostory staveb
Den 0600 - 2200 hod

0 dB

VÝSLEDNÁ NEJVYŠŠÍ P ÍPUSTNÁ EKVIVAL. HLADINA AK. TLAKU A LAeq,T
Stacionární zdroje hluku
Den

Chrán né venkovní prostory a chrán né venkovní prostory staveb

Dopravní hluk
Den

LAeq,T = 50 dB

1)

Chrán né venkovní prostory a chrán né venkovní prostory staveb

LAeq,T = 60 dB

1)

korekce je stanovena pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde
hluk z dopravy na t chto komunikacích je p evažující nad hlukem z dopravy na ostatních
komunikacích

Výpo tové body použité v hlukové studii:
Výpo tové body byly umíst ny u nejbližšího chrán ného venkovního prostoru staveb
umíst ného v blízkosti zám ru. Všechny výpo tové body byly umíst ny ve výšce 3 m nad
terénem.
Tabulka . 20: Umíst ní modelových výpo tový bod
íslo
Umíst ní
bodu
Chrán ný venkovní prostor staveb
1
D m .p. 20 - 2 m od fasády severní st ny rodinného domu
2

D m .p. 129 - 2 m od fasády severní st ny rodinného domu

3

D m .p. 91 - 2 m od fasády severovýchodní st ny rodinného domu, d m je
umíst n v blízkosti silnice II/323, která bude využívána jako p íjezdová trasa

4

D m .p. 12 - 2 m od fasády jihozápadní st ny rodinného domu, d m je umíst n
na k ižovatce silnic II/323 a II/324, která budou využívána jako p íjezdové trasy

Kalibra ní bod
Kalibra ní bod - 7,5 m od osy bližšího jízdního pruhu silnice . II/323 umíst ný
5
v blízkosti k ižovatky se silnicí II/324
Obr. . 11: Schéma situace a umíst ní výpo tových bod
areál
autovrakovišt

MM 1

II/323

MM 2
MM 3
II/324

MM 5
MM 4
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Výpo et hlukové situace:
Výpo et p edpokládané hlukové situace byl proveden pro hluk ze stacionárních zdroj
hluku, pro dopravní hluk a pro hluk ze stacionárních zdroj hluku i z dopravy spole n
(celková situace) pro denní dobu, pro 4 výpo tové body.
Pro výpo et hlukového zatížení posuzované lokality bylo v hlukové studii použito
výpo tového programu „Hluk +, Verze 7.12 Profi - Výpo et dopravního a pr myslového
hluku ve venkovním prost edí “.
Pojmy:
dopravním hlukem rozumíme hluk z pozemní dopravy na ve ejných pozemních
komunikacích mimo areál zám ru
stacionárními zdroji hluku rozumíme i hluk p sobený vozidly, které se pohybují na
neve ejných pozemních komunikacích (p íjezdové komunikace, ú elové parkovišt
i samotný areál autovrakovišt )
nulovou variantou rozumíme stav v roce 2010 bez realizace zám ru
aktivní variantou rozumíme stav v roce 2010 s realizací zám ru
Stacionární zdroje hluku:
Modelový výpo et hluku ze stacionárních zdroj hluku je proveden pro výhledový
modelový rok 2010 a níže uvedené režimy provozu autovrakovišt :
a)

nulová varianta - stav bez posuzovaného zám ru tzn. bez navýšení kapacity
autovrakovišt (stávající stav)
Poznámka: vzhledem k tomu, že v posuzované lokalit není žádný jiný významný zdroj hluku,
krom námi posuzovaného autovrakovišt , vyjad uje nulová varianta celkové hlukové zatížení
posuzované lokality stacionárními zdroji hluku

b)
c)

zám r - pouze provoz navýšené kapacity autovrakovišt bez stávajícího provozu
autovrakovišt
aktivní varianta - nulová varianta plus zám r tzn. celkový provoz autovrakovišt po
navýšení kapacity

Tabulka 21: Vypo tené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ze stacionárních zdroj
hluku pro nejhlu n jších po sob jdoucích 8 hodin v denní dob a jejich porovnání
s hygienickými limity
Výpo tový rok 2010
íslo bodu

LAeq,8h (dB)
1

2

3

4

DENNÍ DOBA - nejhlu n jších po sob jdoucích 8 hodin
hygienický limit

50,0

50,0

50,0

50,0

a) nulová varianta (stávající stav)

46,4

45,8

25,5

20,2

b) zám r

46,9

46,3

25,5

20,3

c) aktivní varianta

47,6

47,1

26,8

21,1

hygienický limit spln n

ano

ano

ano

ano

Z tabulky . 21 vyplývá, že ve všech modelových bodech i u všech ešených variant
(nulová, zám r a aktivní) budou spln ny hygienické limity pro hluk ze stacionárních zdroj
hluku umíst ných v posuzované lokalit v denní dob .
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Ve všech modelových bodech umíst ných jak u stávajícího, tak plánovaného chrán ného
venkovního prostoru a chrán ného venkovního prostoru staveb, i u všech ešených
variant a to v etn kumulace s jinými zám ry budou pro provoz stacionárních zdroj
spolehliv spln ny požadované hygienické limity pro denní i no ní dobu (viz. tabulka
. 19). Proto není nutné pro zám r ani s p ihlédnutím ke kumulaci s okolními zám ry
provád t žádná protihluková opat ení.
Dopravní hluk:
Modelový výpo et hluku ze silni ní dopravy je proveden pro níže uvedené režimy provozu
vozidel na ve ejných pozemních komunikacích ve výpo tovém roce 2010:
a) nulová varianta - celková doprava bez zám ru tzn. celková doprava bez navýšení
kapacity autovrakovišt (v etn stávajícího provozu autovrakovišt )
b) zám r - pouze provoz vyvolaný dopravní obslužností zám ru tzn. dopravní obslužnost
vyvolaná pouze navýšením kapacity autovrakovišt
bez stávající dopravy do
autovrakovišt
c) aktivní varianta - nulová varianta plus zám r
Tabulka . 22 Vypo tené LAeq,T z dopravy na ve ejných pozemních komunikací a jejich
porovnání s hygienickými limity
Rok 2010
íslo bodu

Výpo tové místo - LAeq,T (dB)
1

2

3

4

DENNÍ DOBA 06 - 22 hod (T = 16 hod)
hygienický limit

60,0

60,0

60,0

60,0

a) nulová varianta

39,4

38,2

59,0

66,1

hygienický limit spln n

ano

ano

ano

ne

b) zám r

15,9

16,5

42,2

44,6

hygienický limit spln n

ano

ano

ano

ano

c) aktivní varianta

39,4

38,2

59,1

66,1

hygienický limit spln n

ano

ano

ano

ne

nár st c) oproti a)

+ 0,1

0,0

+ 0,1

0,0

Poznámka k tabulce . 22:
výpo tové body . 1, 2 a 3
Pro hluk z celkové dopravy na ve ejných pozemních komunikacích, budou v t chto modelových
bodech spln ny hygienické limity v denní dob a to jak u nulové tak aktivní varianty.
výpo tový bod . 4
Pro hluk z celkové dopravy na ve ejných pozemních komunikacích bude v tomto modelovém bodu
p ekro en hygienický limit v denní dob a to jak u nulové tak aktivní varianty. Sou asn v tomto
modelovém bodu nedojde v denní dob po zprovozn ní zám ru k nár stu hlukové zát že (aktivní
oproti nulové variant ) tzn., že zprovozn ní zám ru nebude mít negativní vliv na zm nu hlukového
zatížení v tomto modelovém bodu.

Pro hluk vyvolaný pouze dopravní obslužností zám ru, budou ve všech modelových
bodech spln ny hygienické limity pro hluk ze silni ní dopravy v denní dob .
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Stacionární zdroje hluku a dopravní hluk sou asn :
Tabulka . 23: Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T ze stacionárních zdroj
hluku a dopravního hluku spole n - výpo tový rok 2010 - denní doba
Výpo tový rok 2010

Výpo tové místo LAeq,T (dB)
1

2

3

4

SH

46,4

45,8

25,5

20,2

DH

39,4

38,2

59,0

66,1

SH plus DH
b) zám r
SH

47,2

46,5

59,0

66,1

46,9

46,3

25,5

20,3

DH

15,9

16,5

42,2

44,6

SH plus DH
c) aktivní varianta
SH

46,9

46,3

42,3

44,6

47,6

47,1

26,8

21,1

DH

39,4

38,2

59,1

66,1

SH plus DH

48,2

47,6

59,1

66,1

+ 1,0

+ 1,0

+ 0,1

0,0

DENNÍ DOBA
a) nulová varianta

nár st c) oproti a)

Z tabulky . 23 je z ejmé, že v modelovém bodu . 4 nebude mít zprovozn ní zám ru vliv
na zm nu hlukového zatížení tzn., že po zprovozn ní zám ru lze o ekávat nulový nár st
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A aktivní oproti nulové variant .
V modelových bodech . 1, 2 a 3, ve kterých lze o ekávat nár st hlukové zát že (hladiny
LAeq,T) aktivní oproti nulové variant v rozmezí od + 0,1 dB do + 1,0 dB, budou spln ny
hygienické limity pro hluk z dopravy i pro hluk ze stacionárních zdroj hluku v denní dob .
Sou asn je však nutno u tohoto chrán ného venkovního prostoru staveb zajistit spln ní
hygienických limit ve vnit ním chrán ném prostoru staveb.
U chrán ného venkovního prostoru staveb, kde lze po zprovozn ní zám ru o ekávat
nár st hlukové zát že aktivní oproti nulové variant , budou spln ny hygienické limity pro
hluk z pozemní dopravy na ve ejných pozemních komunikacích i pro hluk ze
stacionárních zdroj hluku a sou asn zde budou spolehliv spln ny hygienické limity pro
chrán ný vnit ní prostor (což je výpo tem doloženo v hlukové studii).
Skute nou hlukovou situaci bude možné ov it až p ímým m ením hladin akustického
tlaku A po zprovozn ní zám ru.
P i dodržení vstupních akustických parametr
nutné provád t žádná protihluková opat ení.
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D. I. 6. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Provozem zám ru budou vznikat pouze splaškové odpadní vody a deš ové odpadní vody
potencionáln zne išt né ropnými látkami. Splaškové odpadní vody vznikají v sociálním
za ízení administrativní ásti objektu. Splaškové vody jsou svád ny do areálové OV a
následn do obecní kanalizace a dále do m stské OV.
Deš ové vody jsou již v sou asné dob
kanalizace, která ústí do m stské OV.

svedeny ze zpevn ných ploch do deš ové

Odpadní vody odvád né do kanalizace musí z hlediska zne išt ní a množství spl ovat
limity vypoušt ných odpadních vod stanovené kanaliza ním ádem provozovatele
kanalizace.
P i provozu zám ru bude manipulováno s látkami a odpady, které lze ozna it jako vodám
závadné. Manipulace s chemickými látkami a nakládání s odpady ohrožujícími jakost
nebo zdravotní nezávadnost vod musí respektovat ochranu jakosti povrchových a
podzemních vod v souladu se zákonem . 254/2001 Sb. o vodách, v platném zn ní.
Všechny prostory, kde se bude nakládat s látkami nebezpe nými vodám a nádoby, ve
kterých bude umís ován nebezpe ný odpad, musí být dostate n zabezpe eny proti
úniku nebezpe ných látek do p dy, podzemních a povrchových vod nebo nežádoucímu
smíšení s odpadními nebo srážkovými vodami a musí být vybaveny dostate ným
množstvím sana ních havarijních prost edk .
Je nutno zabránit jakýmkoliv pohyb m nákladních i osobních voz mimo zpevn né
plochy. V p ípad úniku pohonných hmot na plochu je nutno zamezit jejich dalšímu ší ení
a zabezpe it jejich sorpci do vhodných materiál . Opat ení pro zamezení negativních vliv
jsou uvedeny v provozním ádu za ízení.
S odvodem zne išt ných látek z pojezdových ploch (o velikosti do 0,1 ha) p es odlu ova
ropných látek, vzhledem k malé rozloze pojezdových ploch a vzhledem ke krátké dob
využívání této plochy, nebylo v sou asné dob uvažováno.
Lze p edpokládat, že zvýšením kapacity autovrakovišt budou pravd podobn n které
p ijaté autovraky do asn shromaž ovány. K tomuto ú elu bude vymezen prostor ve
skladu náhradních díl , který je zast ešen, podlaha zabezpe ená proti úniku vodám
závadných látek a je uzamykatelný.
Autovraky s provozními nápln mi nesm jí být vršeny na sebe (pokud nebudou
instalovány stojany) nebo ukládány na bok i na st echu.
Pokud budou vozidla s provozními nápln mi p ed demontáží do asn skladována ve
skladu náhradních díl , doporu uje se pro zamezení ší ení havarijního úniku ropných
látek po objektu skladu pod autovraky instalovat záchytnou vanu.
Negativní vlivy na kvalitu povrchových a podzemních vod nejsou o ekávány nebo
veškerá manipulace s materiály a látkami nebezpe nými vodám probíhá na zpevn ných
nepropustných plochách.
Zám r se nenachází v záplavovém území ani v území chrán ném dle zákona . 254/2001
Sb., o vodách, v platném zn ní.
V p ípad skladování závadných látek ve v tším rozsahu podle §39 odst. 2 vodního
zákona, tj. dle vyhlášky . 450/2005 Sb., pro zacházení se závadnými látkami v kapalném
skupenství v za ízení s celkovým množstvím v n m obsažených závadných látek nad
500 l nebo v p enosných k tomu ur ených obalech s celkovým množstvím v nich
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obsažených závadných látek nad 1000 l musí být vypracován a p edložen ke schválení
plán opat ení pro p ípad havarijního úniku závadných látek (havarijní plán). Havarijní plán
popisuje možné havarijní a mimo ádné stavy, v etn postup p i vzniku havárie a ur ení
odpov dností. Havarijní plán by byl vypracován dle vyhlášky . 450/2005 Sb. a schválen
p íslušným vodoprávním ú adem (Magistrát m sta Hradec Králové, odbor životního
prost edí).
Provozovatel má zajišt n odvoz nebezpe ných odpad
specializovanou firmou
oprávn nou k nakládání s nebezpe nými odpady ješt p ed dosažením kapacity
skladovaných 500 l vodám závadných látek.
P i dodržování výše uvedených technických opat ení lze p edpokládat, že provozem
zám ru nedojde k negativnímu ovlivn ní povrchových a podzemních vod v zájmové
lokalit .

D. I. 7. Vlivy na p du

Zám r bude realizován v podnikatelské zón Starých Nechanic, ve stávajícím areálu
autovrakovišt . Zám r je navržen na pozemcích druhu ostatní plocha, zastav ná plocha a
nádvo í nebo ostatní komunikace. Všechny pozemky jsou ve vlastnictví investora.
Celková rozloha areálu autovrakovišt je cca 3 500 m2. Realizací zám ru nedojde
k rozší ení areálu mimo hranice areálu. Realizace si nevyžádá zábor pozemk , pat ících
do ZPF i PUPFL.
Všechny plochy, na kterých bude probíhat demontáž autovrak , jejich odstavení,
jakákoliv manipulace s nimi, budou zpevn né.

i

Negativní vlivy na kvalitu p dy nejsou o ekávány.

D. I. 8. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, Natura 2000

Zám rem bude využíváno zastav né území v areálu autovrakovišt .
Prvky ÚSES nebudou zám rem narušeny.
Dle vyjád ení Krajského ú adu Královéhradeckého kraje, Odboru životního prost edí a
zem d lství (viz. p íloha oznámení . 2) nem že mít zám r významný vliv na evropsky
významné lokality uvedené v národním seznamu evropsky významných lokalit nebo
vyhlášené pta í oblasti ve smyslu zákona o ochran p írody a krajiny v platném zn ní.
Realizací zám ru nebudou významn ovlivn ny i ohroženy žádné živo išné a rostlinné
druhy a zám r nebude mít negativní vliv na biologicky významné hodnoty v území ani na
soustavu Natura 2000.

D. I. 9. Vlivy na krajinu

Areál se nachází ve východní ásti obce Staré Nechanice v blízkosti k ižovatky
komunikací II/323 a II/324. Areál, ve kterém bude umíst n zám r je ze severní strany
obklopen zem d lskými plochami, z jižní strany nízkou zástavbou a zahradami.
Vzhledem k tomu, že zvýšením kapacity zám ru nebudou stav ny nové stavební objekty,
nebude narušen krajinný ráz okolí.
Zám rem nedojde k ovlivn ní významných krajinných prvk , kulturních dominant krajiny,
nebudou dot ena zvlášt chrán ná území vymezená zákonem . 114/1992 Sb., ve zn ní
pozd jších p edpis .
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D. I. 10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Zám rem je navýšení stávající kapacity autovrakovišt ve Starých Nechanicích. Zám r
je umíst n v areálu investora (oznamovatele), který je také majitelem všech dot ených
pozemk a objekt .
Vlivy na kulturní památky, zájmy památkové pé e se nep edpokládají. Hmotný majetek
t etích osob nebude dot en.

D. II. Rozsah vliv vzhledem k zasaženému území a populaci

Zám r byl posouzen komplexn
z hlediska všech vliv
na životní prost edí
a zdraví obyvatel. Z pohledu územního plánování bude zám r umíst n na ploše
vymezené v ÚP pro podnikatelské aktivity, ímž je v souladu s ÚP SÚ Nechanice.
Posouzení vlivu na životní prost edí a zdraví obyvatel je uvedeno v kapitole
D.I. oznámení. Z výsledk je patrné, že zám r se projeví mírným zvýšením hlukového
pozadí a emisemi škodlivin pocházejících z automobilové dopravy. P esto budou spln ny
legislativní a hygienické limity.
Zám r nevyvolá žádné negativní ovlivn ní ostatních složek životního prost edí.
Areál se nachází na pozemcích, které jsou charakteru zastav né plochy a nádvo í nebo
ostatní plochy. Zvýšení kapacity ve stávajícím autovrakovišti si nevyžádá zábor pozemk ,
nebudou ovlivn ny plochy pat ící do ZPF a PUPFL.
Veškeré vlivy na životní prost edí a zdraví obyvatel jsou komentovány v kapitole D.I. P i
dodržování správné technologie, technických opat ení a bezpe nostních opat ení,
uvedených v kapitolách B. I. 6 a D. IV oznámení, by m lo být ovlivn ní uvedených složek
minimalizováno.
Provozem autovrakovišt bude nakládáno s velkým množstvím nebezpe ných i ostatních
odpad . Nakládání s nimi musí být p ísn podrobeno platné legislativ . Postup
zpracování autovrak je popsán v provozním ádu, který bude aktualizován.
Navýšení kapacity za ízení si nevyžádá rozší ení areálu. Budou využívány stávající
objekty s dostate nou kapacitou.
Vliv zám ru vzhledem k zasaženému území a populaci byl po zpracovatelem oznámení
vyhodnocen jako málo významný.

D. III. Údaje o možných významných nep íznivých vlivech
p esahujících státní hranice
Navrhovaný zám r nebude mít žádné nep íznivé vlivy p esahující státní hranice.

D. IV. Charakteristika opat ení k prevenci, vylou ení, snížení,
pop ípad kompenzaci nep íznivých vliv na životní prost edí
BOZP
Zam stnavatel musí plnit povinnosti dané zákonem . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného
zdraví, v platném zn ní.
Provoz autovrakovišt a skladu nebezpe ných odpad musí být zajiš ován podle
schváleného provozního ádu a pro p ípad požáru (areál autovrakovišt komplexn
p edstavuje požárn nebezpe ný prostor) bude postupováno dle požárního ádu.
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V za ízení ur enému pro zpracování, sb r, výkup, využití a odstran ní autovrak bude
postupováno v souladu se zákonem . 185/2001 Sb., ve platném zn ní a jeho
provád cích vyhlášek, zejména vyhlášky 383/2001 Sb. (specifikace technických
požadavk je uvedena v p íloze . 18 vyhlášky 383/2001 Sb.), v platném zn ní.
Z hlediska bezpe nosti práce, požární ochrany a ochrany životního prost edí musí
provozovatel seznámit pracovníky s vlastnostmi látek, se kterými se bude v areálu
manipulovat, což se zejména týká postup p i odstra ování provozních kapalin z vozidel a
demontáži nebezpe ných sou ástí vozidel (airbag ).
Každý zam stnanec je povinen si po ínat p i výkonu svého zam stnání tak, aby nezadal
p í inu ke vzniku požáru nebo jinak nepoškodil, pop . neohrozil zdraví
a život sv j nebo svých spolupracovník a nepoškodil hmotný majetek.
Únik vodám závadných látek
Potenciálním rizikem havárie a možnosti kontaminace povrchových i podzemních vod
nebo p dy nebo ohrožení zdraví zam stnanc b hem provozu autovrakovišt by se
mohly stát úkapy nebezpe ných látek z autovrak , p i jejich manipulaci a skladování, i
rozlití kapalin p i od erpávání a demontáži.
Opat ení:
Dojde-li p i manipulaci se sudem s oleji k porušení obalu (propíchnutí sudu) zdvíhacím
za ízením (vysokozdvižným vozíkem) a nebo k pádu na zpevn nou plochu i komunikaci
bude sud okamžit polohován tak, aby výtok oleje byl minimální, bude informován
vedoucí provozu a zahájena sanace sorp ními prost edky.
V p ípad zjišt ní úniku ho lavého kapalného odpadu ze shromaž ovací nádoby, je nutné
ji ihned vyprázdnit a zajistit vým nu nebo opravu nádoby. Prázdné shromaž ovací
prost edky odpad musí být uzav eny a o išt ny na vn jším povrchu od úkap . Nádrže,
kontejnery, sudy a p epravní obaly na odpady, které vykazují zjevnou net snost, nesmí
být na shromaždišti odpad
i ve skladu nebezpe ných odpad umíst ny.
Demontážní hala a sklad nebezpe ných látek a odpad jsou opat eny betonovou plochou
opat enou nát rem odolným p sobení ropných látek. Objekt skladu nebezpe ných látek
v p ípad úniku závadných látek plní funkci záchytné jímky.
Pokud dojde k úniku oleje do deš ové kanalizace (potrubí) v areálu, bude na základ
rozsahu vedoucím provozu rozhodnuto o dalším postupu a budou informovány p íslušné
orgány státní správy.
V provozním deníku, který musí být umíst n v areálu, budou vedeny záznamy o haváriích
na provozovn a skladu nebezpe ných odpad (skladu v demontážní hale). Areál je
vybaven prost edky pro zachycení závadných látek p i havarijním úniku.
Požár
Z hlediska pravd podobnosti vzniku požáru jsou potenciáln nebezpe nými stavebními
objekty sklad provozních kapalin (nebezpe ných odpad ), demontážní hala a manipula ní
plocha. V t chto objektech i plochách bude manipulováno bu p ímo nebo nep ímo
s provozními kapalinami, které se adí do skupiny extrémn ho lavých látek (nap . benzín,
nafta, zemní plyn) nebo vysoce ho lavých látek (nemrznoucí sm si do ost ikova
na
ethanolové bázi, motorové oleje).
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Opat ení:
P i zjišt ní požáru v areálu bude postupováno dle platných protipožárních sm rnic a
následky požáru eliminovány (nap . odstran ním a zneškodn ním zbytk ho lavých látek
a konstrukcí, produkt ho ení a mimo ádných odpad ).
Technické zabezpe ení skladu nebezpe ných látek, požadavky na skladovací nádoby a
množství skladovaných látek bude odpovídat technické norm
SN 65 0201 – Ho lavé
kapaliny – prostory pro výrobu, skladování a manipulaci.
Celý areál je technicky zabezpe en tak, aby p ípadné zaho ení bylo rychle a efektivn
zlikvidováno. V areálu je k dispozici dostate n dimenzovaný p ívod požární vody a
jednotlivé objekty areálu jsou vybaveny ru ními hasícími p ístroji. Vjezd do areálu a jeho
interní cesty jsou dostate n dimenzovány pro pr jezd požárních vozidel.
Jelikož zam stnanci zejména z úseku demontáže budou p icházet do p ímého styku
s nebezpe nými kapalinami (pohonné hmoty, oleje, ...), které jsou zárove vysoce
ho lavými látkami musí:
- být seznámeni s p edpisy a normami z oblasti požární ochrany, s obsahem
poplachových sm rnic a požárních ád svého pracovišt a dodržovat je
- znát rozmíst ní a obsluhu hasících p ístroj
- uhasit sámi požár, který zpozorují; nemohou-li tak u init, musí bezodkladn zjišt ný
požár ohlásit zp sobem stanoveným v poplachové sm rnici
- oznámit všechny požární závady požárnímu technikovi
- ú astnit se školení o požární ochran
Pro provozovatele autovrakovišt Staré Nechanice plynou následující povinnosti:
Opat ení pro fázi provozu:
- aktualizovat provozní ád autovrakovišt a schválit p íslušným ú adem
-

v p ípad dosažení kapacity skladovaných vodám závadných kapalných látek nad
500 l (v za ízeních k tomu ur ených) nebo nad 1 000 l (v p enosných k tomu ur ených
obalech) vypracovat plán opat ení pro p ípad havarijního úniku závadných látek
(havarijní plán) dle vyhlášky . 450/2005 Sb. a schválit jej p íslušným vodoprávním
ú adem

-

aktualizovat požární a bezpe nostní ád

-

autovraky s provozními nápln mi nesm jí být p i do asném skladování vršeny na
sebe (pokud nebude instalován stojan) nebo ukládány na boj i na st echu

-

ustanovit odpadového hospodá e, který bude spl ovat podmínky §15 zákona
. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném zn ní

-

p eprava nebezpe ných odpad
bude zabezpe ena
stanovenými pro p epravu nebezpe ných v cí (ADR)

-

odpady t ídit a shromaž ovat ur ených nádobách a prostorech tak, aby vždy byly
dodrženy principy obecné ochrany vod (zast ešení, vyspádování ploch, záchytné a
havarijní jímky atd.)

-

provést autorizované m ení hluku na hranici areálu a v sousední obytné zástavb ,
v p ípad p ekro ení limit navrhnout a instalovat protihluková opat ení

-

pracovní procesy demontáže autovrak , které jsou spojeny s hlukem, provád t v co
nejv tší mí e v demontážní díln
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Opat ení po ukon ení provozu:
Zajistit odstran ní stavebních objekt , konstrukcí, vybavení, autovrak a demontovaných
díl dle platné legislativy, aby nedošlo k negativnímu ovlivn ní životního prost edí.
Celkové zhodnocení povinnosti provozovatele:
Provoz bude podléhat povinnosti kontroly p íslušných ú ad , p ípadn specialisty z týmu
zpracovatele tohoto oznámení.

D. V. Charakteristika nedostatk ve znalostech a neur itostí, které
se vyskytly p i specifikaci vliv
Modelové prognostické výpo ty
Matematické výpo ty:
- Rozptylové studie emisí ze stacionárních zdroj dle metodiky SYMOS´97 – Systém
modelování stacionárních zdroj , HMÚ Praha 1998
- Software – výpo tový model dle metodiky SYMOS´97 – Systém modelování
stacionárních zdroj , verze 2003
- Hluková studie ze stacionárních zdroj a dopravních prost edk
- Výpo tový software pro vyhodnocování vliv zdroj hluku Hluk +, Verze 7.12 Profi
Vyhodnocení literárních pramen , studií a p edpis vztahujících se k posuzované lokalit
Hlavními podklady pro hodnocení stávajícího stavu životního prost edí bylo vycházeno
textové ásti územního plánu SÚ Nechanice z roku 1998, dále z Generelu místních SES
Nechanice z roku 1 993, ze zve ejn ných údaj
HMÚ, portálu ve ejné správy, MŽP na
internetových stránkách. Hodnocení stávajícího stavu životního prost edí a zmapování
situace bylo spojeno s terénními obch zkami jednotlivých odborník a spoluzpracovatele
oznámení.
Vyhodnocení terénního pr zkumu a podklad
V p edm tné lokalit nebyl proveden imisní monitoring, pro zhodnocení výsledného
imisního pozadí bylo v rozptylové studii vycházeno z dat získaných od zadavatele.
V rozptylové studii nebyl uvažován vliv sekundární prašnosti na obslužných komunikacích
a manipula ních plochách.
Hluková zát ž byla vypo tena uznávanými prognostickými postupy na základ znalosti
dopravního zatížení v okolí zám ru. Intenzita dopravy vzniklá zám rem byla získána od
zadavatele.
Bilanci množství vznikajících všech odpad nebylo možné objektivn ur it, bude odvislé
od množství, druhu a typu p ijímaných autovrak .
Tyto skute nosti by nem ly zásadn
prost edí a zdraví obyvatelstva.

ovlivnit

ešení zám ru ve vztahu k životnímu

Podklady p edložené oznamovatelem (Provozní ád stávajícího za ízení, intenzita
dopravy zp sobená zám rem, zdroje hluku a emisí škodlivin, vypln ní dotazníku
zpracovatele oznámení) lze hodnotit jako dostate né pro zpracování oznámení dle
zákona . 100/2001 Sb., v platném zn ní.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁM RU

Zám r je oznamovatelem p edkládán pouze v jedné variant (tzv. aktivní varianta). Proto
zpracovatel oznámení pro zhodnocení vliv zám ru na životní prost edí a zdraví obyvatel
srovnával posuzovaný zám r s nulovou variantou, která p edstavuje stávající stav
(tj. nerealizaci zám ru).
Po provedeném komplexním posouzení možných vliv na životní prost edí a zdraví lidí lze
konstatovat, že aktivní varianta (zám r) byl shledán jako vhodný k realizaci, p i emž byly
pro jeho realizaci p ipomenuty n které povinnosti provozovatele za ízení. B hem
realizace zám ru a jeho provozu musí být respektována platná legislativa R.

F. DOPL UJÍCÍ ÚDAJE
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj v oznámení
P i zpracování oznámení byly použity následující prognostické výpo ty, výchozí teze a
literatura.
Mapové podklady:
Culek, M. a kol.: Biogeografické regiony eské republiky, m ítko 1 : 500 000,
zem m i ský a katastrální, Spole nost pro životní prost edí, Brno 1993.
Quitt, E: Mapa klimatických oblastí
Brno 1970.

eský ú ad

SSR, m ítko 1 : 500 000, Geografický ústav

SAV,

Katastrální mapa (1 999), m ítko 1 : 2 000.
ÚP SÚ Nechanice – Zm na . 1/1998 – hlavní výkres, m ítko 1 : 5 000.
ÚP SÚ Nechanice – Zm na . 4/2005 – Hlavní výkres, m ítko 1 : 5 000.
ÚP SÚ Nechanice – Zm na . 4/2005 - Širší územní vztahy, m ítko 1 : 25 000.
URBAPLAN:Generel místních SES Nechanice (1993), m ítko 1 : 10 000.
Výchozí teze, prameny, literatura:
Žilka L. : Provozní ád Ladislav Pavlí ek – IMANUEL Staré Nechanice. 2004.
Žilka L. : Provozní ád Ladislav Pavlí ek – Andrea Pavlí ková – AGAPÉ Staré Nechanice.
2004.
URBAPLAN:Generel místních SES Nechanice.1993.
ÚP SÚ Nechanice – Zm na . 1, 1998.
ÚP SÚ Nechanice – Zm na . 4, 2005.
Culek M. (ed.) a kol.: Biogeografické len ní
mapa 1:500.000.
Demek J. a kol.: Zem pisný lexikon
Academia, I. vydání, Praha, 1987.

R. ENIGMA, MŽP

R, Praha, 1995

SR - Hory a nížiny, nakladatelství

+

SAV -

Ing. Bureš: „Dopady novely zákona v praxi – realiza ní program pro nakládání
s autovraky“ – p ednáška.
Platná legislativa.
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2. Další podstatné informace oznamovatele

P i popisu zájmového území byly využity údaje týkající se stavu dot eného území a jeho
p írodních podmínek z dostupných literárních pramen a studií a na základ provedené
terénní obhlídky.
Databáze – Internetové stránky
www.autonechanice.cz
www.cenia.cz
www.cuzk.cz
www.env.cz
www.heis.vuv.cz
www.chmi.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
www.mapy.cz
www.natura2000.cz
www.nechanice.cz
www.rsd.cz
Konzultace:
M stský ú ad Nechanice – odbor výstavby a životního prost edí
Ladislav Pavlí ek - provozovatel autovrakovišt

G.
VŠEOBECN
SROZUMITELNÉ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

SHRNUTÍ

Charakteristika zám ru
Zám rem oznamovatele je zvýšit stávající kapacitu autovrakovišt v areálu dvou
podnikatelských subjekt - Ladislav Pavlí ek IMANUEL a Andrea Pavlí ková AGAPÉ
z celkových 196 ks na 3 000 ks zpracovaných autovrak za rok. V rámci realizace zám ru
nebude areál rozši ován ani nebudou stav ny nové objekty, bude využívána kapacita
stávajících objekt .
Provozovatel vlastní souhlas k provozování za ízení k využívání, odstra ování, sb ru
nebo výkupu odpad , který vydal Krajský ú ad Královéhradeckého kraje, odbor životního
prost edí a zem d lství dne 20. 9. 2004. Provozovatel má schválen provozní ád, který
bude aktualizován.
inností autovrakovišt bude nadále výkup, sb r a zpracování autovrak , které budou v
areálu zbaveny nebezpe ných složek, demontovány, využitelné ásti vozidel budou
nabídnuty k prodeji, nevyužitelné ásti budou t íd ny a p edávány osobám oprávn ným
k jejich dalšímu využití i odstran ní. Veškeré pracovní operace demontáže autovrak
budou probíhat v souladu se zákonem . 185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn ní.
Autovrakovišt
je tvo eno demontážní dílnou, manipula ní plochou, skladem
nebezpe ného odpadu, skladem náhradních díl a administrativní místností. Navýšení
kapacity si nevyžádá žádný další zábor p dy.
Zám r je ešen v jedné variant .
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Umíst ní zám ru
ešený zám r se nachází ve východní ásti obce Staré Nechanice v blízkosti komunikací
II. t ídy . 323 a 324. Rozší ení stávajícího autovrakovišt (zám r) je umíst no ve
stávajícím areálu dvou provoz autovrakoviš (Ladislav Pavlí ek – IMANUEL a Andrea
Pavlí ková AGAPÉ).
Zám r je v souladu s ÚP SÚ Nechanice, kde p edm tná plocha je ozna ena jako smíšená
zóna podnikatelských aktivit.
V sousedství zám ru jižním sm rem se nachází ada obytných dom se zahradou, ze
západní a severní strany je areál autovrakovišt obklopen zem d lskými plochami.
Z východní strany areál lemuje silnice II/323 (P elou - Nechanice - Stra ov u Ho ic).
Termín zahájení realizace zám ru
Navyšování produk ní kapacity bude postupné, dosažení navrhované maximální kapacity
se odhaduje na rok 2010.
Voda
Autovrakovišt produkuje a nadále bude produkovat pouze deš ové vody a splaškové
odpadní vody.
Splaškové odpadní vody vznikají v sociálním za ízení administrativní ásti objektu.
Splaškové vody jsou svád ny do areálové OV a následn do obecní kanalizace a dále
do m stské OV.
Deš ové vody z manipula ních zpevn ných ploch a ze st ech objekt jsou svád ny ze
zpevn ných ploch do deš ové kanalizace, která ústí do m stské OV.
B hem provozu zám ru se nep edpokládá vznik negativního ovlivn ní podzemních ani
povrchových vod.
Zám r se nenachází v záplavovém území ani v území chrán ném dle zákona . 254/2001
Sb., o vodách, v platném zn ní.
P da
Zám rem budou využívány pozemky druhu ostatní plocha a zastav ná plocha a nádvo í
v k.ú. Staré Nechanice, ve stávajícím areálu autovrakovišt a autobazaru, jehož celková
rozloha je cca 0,35 ha.
Zám rem nebudou využity zem d lské pozemky ani pozemky ur ené k pln ní funkce
lesa (PUPFL), ani nebude dot eno ochranné pásmo lesa (50 m od okraje lesa).
Provozem zám ru se nep edpokládá žádné zne išt ní p dy.
Ovzduší
Hlavním zdrojem zne išt ní ovzduší v dané lokalit
pocházejícím z provozu
autovrakovišt
budou emise z automobilové dopravy na p íjezdové komunikaci
a emise z obslužných mechanism , pohybujících se v areálu autovrakovišt . Hlavními
zne iš ujícími látkami budou tuhé zne iš ující látky, NOx a benzen. Vliv zne iš ujících
látek na kvalitu ovzduší v okolí zám ru je vy íslen v rozptylové studii. Hodnoty imisních
limit pro NO2, PM10 a benzen nebudou v d sledku navýšení kapacity autovrakovišt
p ekro eny.
Odpady
Provozovatel autovrakovišt
vlastní souhlas k provozování za ízení k využívání,
odstra ování, sb ru nebo výkupu odpad pro ur ité druhy odpad . Demontáží autovrak
vzniká odpad kategorie nebezpe ný a ostatní. Provozovatel bude shromaž ovat všechny
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nebezpe né odpady v zabezpe eném skladu nebezpe ných odpad . Ostatní odpady jsou
t íd ny a umis ovány v kontejnerech, boxech i jiných sb rných nádobách.
Provozovatel je povinen vést pr b žnou evidenci odpad , vypl ovat Hlášení
o zpracování autovrak , jejich ástí v . hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok a
hlášení o zpracování jiných než vybraných autovrak
a jejich
ástí
v . hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok.
Provozovatel je povinen nakládat s odpady dle zákona . 185/2001 Sb., v platném zn ní.
Hluk
Zdrojem hluku bude zejména doprava spojená s provozem autovrakovišt , obslužné
mechanismy v areálu autovrakovišt a nástroje používané p i zpracování p ijatých
autovrak . Dle provozovatele bude v tšina hlu ných pracovních operací provád na
v demontážní hale.
Provozem autovrakovište budou i nadále zdroji hluku stacionární zdroje hluku spojené
s navýšením kapacity autovrakovišt (pojezd nákladního vozidla, vysokozdvižného
vozíku, nakládka a vykládka autovrak apod.) a dopravní hluk vyvolaný vozidly
zajiš ujícími dopravní obslužnost zám ru.
Z hlukové studie plyne záv r, že budou spln ny hygienické limity pro hluk z pozemní
dopravy na ve ejných pozemních komunikacích i pro hluk ze stacionárních zdroj hluku a
sou asn zde budou spolehliv spln ny hygienické limity pro chrán ný vnit ní prostor.
Vliv na zdraví obyvatel
Sou ástí oznámení je také hodnocení zdravotních rizik z hlediska hluku a emisí
škodlivých látek do ovzduší.
Na základ provedeného hodnocení lze konstatovat, že imise hodnocených škodlivin
významn nezvýší stávající akutní a chronické toxické, ani karcinogenní zdravotní riziko
obyvatelstva v okolí zám ru.
Taktéž v p ípad hodnocení vliv hluku na ve ejné zdraví lze konstatovat, že posuzovaný
zám r nebude zdrojem významného zdravotního rizika z hluku.
Socioekonomické faktory
Postupným rozší ením kapacity autovrakovišt budou vytvo ena p ibližn 3 nová pracovní
místa.
Za ízení je ur ené k využití a odstra ování odpad dle platných legislativních p edpis .
Vliv na chrán ná území
Plánovaný zám r svým charakterem neovlivní žádná zvlášt chrán ná území vymezená
zákonem . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis .
P írodní zdroje se v míst zám ru ani v bližším okolí nevyskytují. V hodnoceném území
se nenachází žádný dobývací prostor ani chrán né ložisko nerostných surovin.
Fauna a flóra
Zvlášt chrán né druhy se v posuzované lokalit nevyskytují. Zám rem nebudou káceny
žádné d eviny. Zám rem nedojde k ovlivn ní evropsky významných lokalit ani pta ích
oblastí.
Hmotný majetek
Zám r bude realizován na pozemcích, které jsou ve vlastnictví provozovatele
(oznamovatele).
Jiný hmotný majetek t etích osob nebude dot en. Kulturní památky nebudou zám rem
ovlivn ny.
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ZÁV R

Oznámení na zám r „Zvýšení kapacity provozu nakládání s autovraky ve Starých
Nechanicích“ v rámci k.ú. Staré Nechanice bylo zpracováno podle p ílohy . 3 zákona
. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí, v platném zn ní a podle
metodického pokynu odboru posuzování vliv na životní prost edí MŽP.
V oznámení byly komplexn posouzeny o ekávané vlivy na složky životního prost edí a
zdraví obyvatel vznikající b hem provozu zám ru.
P edkládané oznámení prokázalo, že z b žného provozu zám ru a s ním spojenými
innostmi, p i dodržování legislativních p edpis a navržených opat ení, nevyplývají pro
pracovníky, okolní obyvatele ani pro životní prost edí v dané lokalit žádná významná
rizika narušující kvalitu života v daném území.
S ohledem na výsledek posouzení vliv zám ru na životní prost edí a zdraví obyvatelstva
lze posuzovaný zám r realizovat za podmínek uvedených v kapitole D. IV. tohoto
oznámení.

H. P ÍLOHY
Seznam p íloh:
P íloha . 1: Mapové p ílohy
P ehledná situace širšího okolí zám ru
Katastrální mapa
P ehledná situace areálu autovrakovišt
P íloha . 2: Vyjád ení ú ad k zám ru
Vyjád ení p íslušného stavebního ú adu
Vyjád ení orgánu ochrany p írody a krajiny
P íloha . 3: Hluková studie
P íloha . 4: Rozptylová studie
P íloha . 5: Hodnocení zdravotních rizik
P íloha . 6: Souhlas k provozu za ízení
Souhlas k provozování za ízení k využívání, odstra ování, sb ru a výkupu
odpad – KÚ .j. 11371/ZP/2004/P -3
Provozní ád Ladislav Pavlí ek – IMANUEL Staré Nechanice
Provozní ád Andrea Pavlí ková – AGAPÉ Staré Nechanice
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