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A. Údaje o oznamovateli 
 
1. Obchodní firma  ČECH-ODPADY s.r.o. 
   zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem  

v Praze, oddíl C, vložka 135 358 
2. IČ   26 06 88 69    
3. Sídlo   Biskupský dvůr 2095/8, 110 01 Praha 1 
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 
   Ing. Jan Tylšar 
   Otín 172, 377 01 Jindřichův Hradec 
   tel.: + 420 602 303 424 
 
 
 
B. Údaje o záměru  
 
I. Základní údaje 
 
1. Název záměru a jeho zařazení  
 
Středisko pro nakládání s odpady Dolní Radouň společnosti ČECH-ODPADY s.r.o. 
- rozšíření činnosti – provoz biodegradace 
 
Zařazení záměru :   
Kategorie II  
10.1 Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení 
k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních 
odpadů. 
 
Kategorie činnosti dle přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, 
v platném znění : 
5. Nakládání s odpady 

5.1. Odstraňováni nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší 
než 10 t za den a zahrnující nejméně jednu z těchto činností 

a) biologická úprava 
 
 
2. Kapacita (rozsah) záměru 
 
Záměrem investora je ve „Středisku pro nakládání s odpady Dolní Radouň“ 
provozovat kromě zajištěné plochy na zpracování bioodopadu, zejména odpadu 
z údržby zeleně, s kapacitou 1 500 tun ročně zpracovaného materiálu a zařízení ke 
sběru a výkupu odpadů, včetně odpadů kategorie nebezpečného odpadu s 
okamžitou kapacita soustřeďovaného odpadu do 1 000 tun i doplnit o zajištěnou 
zastřešenou plochu na úpravu - dekontaminaci odpadů s kapacitou do 10 000 tun 
ročně zpracovaného materiálu, maximální kapacitou současně zpracovávaného 
odpadu 1.000 t (500 m3). Jedná se o zavedení v České republice běžně provozované 
technologie „on situ“. 
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V zařízení budou upravovány následující druhy odpadů zařazené dle vyhlášky č. 
381/2001 Sb., katalog odpadů, (dále jen katalog odpadů) :  
 

01 05 05*  vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky   
  
 05 01 06*  ropné kaly z údržby zařízení      
 05 01 08*  jiné dehty          

05 01 09* kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující 
nebezpečné  látky – pouze ropné látky 

 05 01 11*  odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad  
 05 01 15*  upotřebené filtrační hlinky   
     

06 05 02*  kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující 
nebezpečné látky – pouze ropné látky 

  
07 01 10*  jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla   
07 01 11*  kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující  

   nebezpečné  látky – pouze ropné látky 
 07 02 10*  jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla  
 07 02 11*  kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující  
   nebezpečné látky – pouze ropné látky 
 07 02 12*  jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené
   pod číslem 07 02 11– pouze ropné látky 
 07 03 10* jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla   
 07 03 11*  kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující  
   nebezpečné látky - – pouze ropné látky 
 07 04 10*  jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla  
 07 04 11*  kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující  
   nebezpečné látky - – pouze ropné látky 
 07 04 13*  pevné odpady obsahující nebezpečné látky   
 07 05 10*  jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla  
 07 05 11*  kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující  
   nebezpečné  látky – pouze ropné látky 
 07 05 13* pevné odpady obsahující nebezpečné látky   
  

07 06 10*  jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla  
 07 06 11*  kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující  
   nebezpečné  látky – pouze ropné látky 
 07 07 10*  jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla  
 07 07 11*  kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující  
   nebezpečné  látky – pouze ropné látky 
 
 11 01 11*  oplachové vody obsahující nebezpečné látky  1) 
 11 01 13*  odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky – pouze  
   ropné látky     
 12 01 18* kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující  
   olej     
 12 03 01*  prací vody       1) 
 12 03 02*  odpady z odmašťování vodní parou    
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 13 05 01*  pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje   
 13 05 02*  kaly z odlučovačů oleje      
 13 05 03*  kaly z lapáků nečistot  
 13 05 07*  zaolejovaná voda z odlučovačů oleje   1) 
 13 05 08*  směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje  
      
 14 06 05*  kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla  
 
 16 07 08*  odpady obsahující ropné látky     
 16 07 09*  odpady obsahující jiné nebezpečné látky – pouze ropné látky
   
  

17 01 06*  směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických  
   výrobků obsahující nebezpečné látky – pouze ropné látky 
 17 05 03* zemina a kamení obsahující nebezpečné látky  – pouze ropné  
   látky 
 17 05 05*  vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky  – pouze ropné  
   látky    

17 05 07* štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky  
– pouze ropné látky   

17 09 03*  jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a
   demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky – pouze ropné  

  látky 
  

19 08 11*  kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod  
   obsahující nebezpečné látky – pouze ropné látky 
 19 08 13*  kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod  
   obsahující nebezpečné látky – pouze ropné látky 
 19 13 01*  pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
 19 13 03*  kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky – pouze  
   ropné látky   

19 13 05*  kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky   
– pouze ropné látky 

19 13 07*  jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující  
   nebezpečné látky – pouze ropné látky    
  
1) odpady využívané pro vlhčení dekontaminovaného materiálu 
 
 
 
3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
 
Středisko pro nakládání s odpady Dolní Radouň je  umístěno v areálu v k.ú. Dolní 
Radouň st. parc. č. 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, parc. č. 1137/2 – ostatní 
plocha, parc. č. 4112 – ostatní plocha, parc. č. 4113 – ostatní plocha a parc. č. 
1118/13 – ostatní plocha, obec Jindřichův Hradec, kraj Jihočeský.  
Vlastní dekontaminační plocha bude situována na st. parc. č. 256 a parc. č. 1118/13 
–část v k.ú. Dolní Radouň. 
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4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
 

Předložený záměr je rozšíření již realizované (kompostárna biodpadů) či 
připravované (sklady odpadů) činnosti areálu pro nakládání s odpady společnosti 
ČECH-ODPADY  o zařízení na úpravu – dekontaminaci výše uvedených odpadů. 
Posuzovaná dekontaminační plocha představuje zařízení k biologické úpravě 
odpadů. V rámci procesu biodegradace zde budou za pomoci biodegradační 
technologie upravovány odpady znečištěné ropnými uhlovodíky a dalšími biologicky 
odbouratelnými látkami.  

Navrhovaná dekontaminační plocha je určena k úpravě vybraných typů odpadů za 
použití schválené biodegradační technologie. Bude se jednat především o odpady 
vznikající v rámci nakládání s technickými ropnými produkty, o odpady z havárií 
provázených úniky ropných látek apod. 

Vzhledem k umístění areálu a charakteru zvažovaného rozšíření činnosti se 
nepředpokládá kumulace s jinými záměry. Záměr nemění charakter obce ani 
nenarušuje stávající krajinný ráz.  
 
Z důvodu umístění záměru do místa bývalého autovrakoviště a zařízení pro sběr a 
výkup odpadů, které provozoval předchozí uživatel, se nepředpokládá kumulace 
s jinými záměry.    
 
 
 
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, 
resp. odmítnutí 
 
Potřeba rozšíření činnosti o provoz dekontaminační plochy do dané lokality je 
vyvolána především snahou o komplexnější systém využití či úpravy některých 
sebraných odpadů společností ČECH-ODPADY. Z tohoto následně vzešel 
podnikatelský záměr společnosti ČECH-ODPADY s.r.o. 
 
Dalším důvodem pro realizaci záměru je posílení funkčního systému sběru a využití 
odpadů v jihočeském regionu. Provozem tohoto zařízení v souladu s § 11 zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění bude svým záměrem naplňována 
povinnost zvýšení materiálového využití některých produkovaných odpadů.  

Cílem záměru je zabezpečit plnění plánů odpadového hospodářství v oblasti 
nakládání s průmyslovými odpady. Jako podnikatelský subjekt, který provozuje již 
několik zařízení na zpracování – úpravu odpadů, má předpoklad, v souladu s 
legislativním rámcem, zajistit sběr a následné zpracování dále uvedených druhů 
odpadů.  
 
Stávající provozované zařízení má vhodné plochy pro vybudování kryté 
dekontaminační plochy, umožňující při případném úkapu látek závadných vodám 
zabránit jejich průsaku do půdy a ohrožení podzemních vod. Rozšíření činnosti je 
doplněním stávajícího provozu tak, aby jeho provoz nenarušoval okolní životní 
prostředí. 
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Předložená dokumentace počítá pouze s jednou variantou a tou je realizace 
zajištěné plochy pro biodegradaci odpadů. Nulová varianta by představovala 
ponechání stávajícího stavu (po opuštění dané lokality předchozím provozovatelem) 
a to je nežádoucí.   
 
 
 
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 
Záměrem je ve středisku pro nakládání s odpady Dolní Radouň provozovat 
zajištěnou, zastřešenou plochu pro biodegradaci vhodných odpadů.  
 
Záměr předpokládá vybudování zajištěné dekontaminační plochy v jihozápadní části 
„Střediska pro nakládání s odpady Dolní Radouň“, na st. parc. č. 256 a parc. č. 
1118/13 - část  v k.ú. Dolní Radouň. 
 
Stávající železobetonová hala bude rozšířena na celkový rozměr  27,5 x 12,5 m. 
Podlaha haly bude nově provedena jako nepropustná, opatřena bude ropným látkám 
odolnou svařovanou plastovou fólií, která bude na stěnách (boční a zadní stěna haly) 
vytažena do výše 150 cm. Hala bude opatřena zvýšeným prahem (bude vytvořena 
tzv. záchytná vana) a vyspádována do dvou záchytných jímek pro umístění 
ponorného čerpadla v případně nutnosti odčerpání tekutých závadných látek ze 
zajištěné dekontaminační plochy. Zajištěná plocha bude mít rozlohu 565 m2, 
zajištěná podlaha bude tvořit záchytnou vanu pro případné výluhy 
z dekontaminovaného materiálu.  
 
Pro monitorování provozu bude na jv okraji prostoru, v kterém bude realizována hala 
biodegradace, zhotoven monitorovací vrt a to v souladu se zpracovaným 
hydrogeologickým posouzením lokality (ENVIREX, 2012).  
 
Vymezené odpady budou do zařízení přiváženy ve velkoobjemových kontejnerech 
odpovídající přepravní technikou. Obsluha zařízení odpad zkontroluje, včetně jeho 
zatřídění dle katalogu odpadu, zváží na mostové váze (pokud odpad již nebyl 
zvážen) a určí místo jeho uložení v zařízení na vymezeném místě. V případě, že 
přijímaný odpad nebude odpovídat odpadu, který je zařízení schopno přijmout bude 
majitel či dopravce s tímto odpadem vykázán a o vzniklé situaci neprodleně 
informován odpovědný pracovník Krajského úřadu – Jihočeského kraje. 
 
V případě převzetí odpadu obsluha potvrdí převzetí odpadu.  
 
Obsluha zařízení při přejímce provede následující úkony : 
1. kontrolu dokumentace o odpadu a to : 
- identifikační údaje původce odpadu či oprávněné osoby 
- kód odpadu, kategorie a popis jeho vzniku 
- protokol o odběru vzorku odpadu, pokud přejímací podmínky budou požadovat 
  informace získatelné pouze formou zkoušek 
- protokol o vlastnostech odpadu ne starší než 1 rok 
- množství odpadu v dodávce 
2. vizuální kontrolu každé dodávky odpadu 
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3. namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s popisem uvedeným 
v dokumentech předložených vlastníkem odpadu 
4. zaznamenání množství a charakteristik odpadu přijatého k nakládání. Záznam 
obsahuje kód druhu odpadu, kategorii, údaje o hmotnosti odpadu, jeho původ, datum 
dodávky, totožnost původce či oprávněné osoby,  
5. vydání potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého  do zařízení     
 
Obsluha zařízení na začátku  a konci směny provede vizuální kontrolu uložení 
odpadu a stavu plochy pro biodegradaci.  
 
Pro vlastní manipulaci s odpady k dispozici manipulátor Manitou MLT 735, drtič 
Husman HFG IV, třídící a drtící lopata ALLU SC2-20/35XHD, nákladní automobily 
Scania, MAN s nosiči kontejnerů a velkoobjemové kontejnery.  
 
Navezené odpady budou ukládány na vymezenou zajištěnou část plochy, kde bude 
probíhat příprava k zakládce a dále vlastní základka pro proces biodegradace.  
Základka bude lichoběžníkového průřezu s maximální výškou 2,5 m. Kašovitý či 
kalovitý materiál základy bude předupraven spolu s dalšími odpady tak, aby těleso 
základy bylo stabilní a mohl probíhat proces biodegradace.  
 
Zařízení ke zneškodňování odpadů (dekontaminační plocha) je určeno k úpravě 
vybraných typů odpadů za použití biologické (biodegradační) technologie úpravy. Na 
dekontaminační ploše budou upravovány odpady znečištěné ropnými uhlovodíky a 
dalšími biologicky odbouratelnými látkami. Jedná se převážně o odpady vznikající v 
rámci nakládání s technickými ropnými produkty, odpady z havárií provázených úniky 
ropných látek, případně odpady z odstraňování starých ekologických zátěží atd. 
 
Vlastní metoda biodegradace je založena na schopnosti konkrétních aerobních 
mikroorganismů biochemicky štěpit nežádoucí organické sloučeniny a využívat je 
jako zdroj uhlíku a energie pro svůj metabolismus, které zároveň rozkládají na 
ekologicky neutrální látky. Na dané dekontaminační ploše bude použita pro účely 
úpravy odpadů v Čechách schválená biotechnologie, např. DEKONTAM-3 
společnosti BIODEGRADACE, s.r.o. a DEKONTA, a.s. a biotechnologie ENVI 2/3 
společnosti ENVISAN-GEM, a.s. Dodavatel preparátu bude vybrán v nabídkovém 
řízení. Podstatou vysoké účinnosti uvedené biodegradační technologie je komplexní 
přístup k samotnému biodegradačnímu procesu, kdy jsou respektovány specifické 
vlastnosti konkrétního odpadu. Proces dekontaminace zahrnuje vstupní analýzu 
odpadu (chemickou a mikrobiologickou), následnou optimalizaci typu a koncentrace 
aplikovaného biopreparátu, úpravu způsobu dodávání živin pro růst biomasy a 
průběžné sledování biodegradačního procesu a stavu dekontaminovaného odpadu 
(obsah živin, množství biomasy, změny koncentrace odbourávaných kontaminantů). 
Na základě těchto analýz je pak rozhodováno o opakovaném dávkování minerálních 
hnojiv (N, P), počtu replikací biopreparátu, nutnosti aerace, příp. vlhčení materiálu. 
 
Technologie biologického odbourávání nepolárních extrahovatelných látek a 
alifatických i aromatických uhlovodíků je založena na schopnosti určitých 
bakteriálních kmenů využívat nežádoucí organické sloučeniny jako zdroj uhlíku a 
energie pro svůj metabolismus. Tyto organismy jsou schopny využívat všechny 
frakce ropy i dehtu – nepolární extrahovatelné látky, těkavé uhlovodíky (benzen, 
toluen, xylen, apod.), fenoly (ortho-, meta-, para-krezoly) a polyaromatické 
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uhlovodíky, včetně meziproduktů jejich metabolismu. Součinností celé škály 
mikroorganismů dochází k celkovému rozkladu kontaminantu po aerobních 
biochemických drahách na neškodné oxidační produkty (CO2 a H2O) nebo k 
výraznému snížení vyluhovatelnosti ze sanovaného materiálu. Biodegradační 
bakteriální kmeny jsou připravovány v laboratořích dodavatele technologie. Vlastní 
aplikace biopreparátu bude prováděna povrchovým postřikem a intenzita a frekvence 
jednotlivých aplikací se bude stanovovat individuálně pro každý typ sanovaného 
materiálu průběžně s ohledem na průběh dekontaminace. 
 
Biotechnologie je odolná vůči chemickému znečištění a vůči těžkým kovům do určité 
koncentrace. Pracuje v rozmezí hodnot pH 4 až pH 9 a při teplotě 15 - 35o C s 
optimem mezi 20 a 30o C. Při nižších teplotách lze rovněž speciálním uspořádáním 
materiálu udržet proces dekontaminace aktivní. Optimální vlhkost 
dekontaminovaného materiálu by měla být větší než 30 % (dostatečná vlhkost 
materiálu je dle potřeby zajišťována zvlhčováním a kropením vodou). Intenzifikace 
biodegradačního procesu bude zajišťována dotací minerálních látek ve formě běžně 
užívaných hnojiv jako je NPK, superfosfát či jiná hnojiva. Vzhledem k tomu, že 
biodegradace je proces aerobní, je nutno pravidelně provzdušňovat uložené 
materiály za účelem dotace kyslíku bakteriálním kmenům. Tento požadavek je 
splňován pravidelnou kultivací sanovaného materiálu zemními mechanismy a to 
jedenkrát za 4 až 6 týdnů dle potřeby.  
 
Biodegradační proces je ukončen po dosažení potřebného stupně dekontaminace. 
Na základě výsledků posuzovacího procesu, tj. výsledků expertního posouzení 
technických možností a účinnosti biodegradační metody úpravy odpadů, výsledků 
provedených laboratorních zkoušek vzorků odpadu upraveného danou metodou a 
obecně platných zákonitostí, lze konstatovat, že odpady upravené výše popsanou 
technologií v posuzovaném zařízení nemají žádnou z nebezpečných vlastností 
definovaných vyhláškou č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů. 
 
S ohledem na samotnou podstatu technologie úpravy odpadů nesmí být na ploše 
ukládány a upravovány odpady obsahující biologicky neodbouratelné látky, výrazně 
toxické vůči rostlinným a živočišným organismům, tj. látky zvláště toxické, toxické, 
žíravé, oxidující, reagující s vodou a kyselinami apod. (tedy látky znemožňující 
samotnou podstatu biologické úpravy odpadu). 
 
Obsah těžkých kovů v odpadech určených ke zpracování musí odpovídat hodnotám 
uvedeným v tabulce z ČSN 46 5735 Průmyslové komposty – platnost od 1.6.1991 
 
Nejvyšší přípustná množství sledovaných látek vstupů do průmyslového kompostu 
 

Sledované 
látky 

Nejvyšší přípustné množství sledované látky v mg na 1 kg 
vysušeného vzorku 

Arsen 50 

Kadmium 13 

Chrom 1000 

Měď 1200 
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Rtuť 10 

Molybden 25 

Nikl 200 

Olovo 500 

Zinek 3000 

 
Technologický postup ENVI – GEM je možné použít i při rozkladu aromatických a 
polyaromatických uhlovodíků s méně než pěti aromatickými jádry v molekule (např. 
naftalen, fluoren, fenantren) při slnění maximální koncentrace na vstupu : 
 
Ukazatel   koncentrace  
Suma PCB   1 mg/kg sušiny 
Suma PAU   100 mg/kg sušiny 
 
 
S odpadem upraveným výše popsaným způsobem je následně nakládáno s ohledem 
na jeho skutečné vlastnosti a v souladu s platnou odpadovou legislativou ČR. Za 
vhodný způsob nakládání lze považovat ukládání odpadu na odpovídající typ 
skládky, technické využití pro různé rekultivační účely či případné využití k 
technickým účelům ve volném terénu. 
 
Výstupem z technologie biodegradace budou zejména odpady kat. č. : 
 

17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
  výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 05 06 vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05  
17 05 08 štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 
17 09 04  jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních 

   demoličních odpadů) neuvedené pod číslem 17 09 03. 
 
Hmotnostní podíl odpadu vystupujícího ze zařízení je prakticky stejný, jako 
hmotnostní podíl odpadu do zařízení vstupujících. Při úpravě odpadu biodegradací 
dochází ke snížení koncentrací kontaminujících látek v odpadech. 
 
S odpadem upraveným pomocí biodegradace bude nakládáno podle výsledků 
srovnání analýz dle vyhlášky č.  294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění. 
 
Odpady využívané při uzavírání skládek k vytváření uzavírací těsnicí vrstvy skládky 
musí splňovat všechny podmínky stanovené pro danou skupinu skládek v příloze č. 4 
a jejich vodný výluh nesmí u skládek ostatního ani nebezpečného odpadu v žádném 
z ukazatelů překročit limitní hodnoty výluhové třídy číslo II b uvedené v tabulce 
přílohy č. 2 vyhlášky. 
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Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti 
 

Ukazatel 
II b 
mg/l 

DOC(rozpuštěný organický uhlík) 80 
Fenolový index   

Chloridy 1500 
Fluoridy 15 
sírany 2 000 
As 0,2 
Ba 10 
Cd 0,1 
Cr celkový 1 
Cu 5 
Hg 0,02 
Ni 1 
Pb 1 
Sb 0,07 
Se 0,05 
Zn 5 
Mo 1 

RL (rozpuštěné látky)1) 6 000 

pH ≥ 6 
 
Odpady využívané při uzavírání skládek k vytváření uzavírací ochranné vrstvy kryjící 
uzavírací těsnicí vrstvu skládky a odpady využívané do svrchní rekultivační vrstvy 
skládky musí splňovat podmínky stanovené v bodě 1 přílohy č. 11 vyhlášky. 

Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu 

Tabulka č. 10. 1 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů  

Ukazatel Jednotka 
Limitní 
hodnota  

Kovy 

As mg/kg sušiny 10 

Cd mg/kg sušiny 1 

Cr celk. mg/kg sušiny 200 

Hg mg/kg sušiny 0,8 

Ni mg/kg sušiny 80 

Pb mg/kg sušiny 100 

V mg/kg sušiny 180 
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Monocyklické aromatické uhlovodíky 
(nehalogenované)   

BTEX mg/kg sušiny 0,4 

Polycyklické aromatické uhlovodíky 

PAU mg/kg sušiny 6 

Chlorované alifatické uhlovodíky 

EOX mg/kg sušiny 1 

Ostatní uhlovodíky (směsné, nehalogenované) 

Uhlovodíky C10 - C40 mg/kg sušiny 300 

Ostatní aromatické uhlovodíky (halogenované) 

PCB mg/kg sušiny 0,2 

 
Při provozu dekontaminační plochy bude docházet pouze k manipulaci s průsakovou 
vodou z prostoru dekontaminační plochy. V rámci procesu biodegradace bude voda 
využívána ke skrápění odpadů uložených na dekontaminační ploše. Cílem skrápění 
uložených materiálů bude zajistit dostatečnou vlhkost odpadů pro optimální průběh 
procesu biodegradace a rovněž zajistit snížení prašnosti v blízkém okolí 
dekontaminační plochy. Předpokládá se maximální využití vody ze záchytné jímky 
(vany), která bude tímto způsobem zároveň zneškodňována bez nutnosti jejího 
odvozu mimo areál.    

 

Pro výkon administrativní činnosti budou využívány nově vybudované prostory – 
kancelář a sociální zařízení bude umístěno v typizovaných buňkách umístěných 
vpravo při vjezdu do areálu střediska. Užitková voda bude zajištěna ze stávající 
vlastní studně, jako pitná voda bude výhradně použita voda balená.   
 
Biodegradační zařízení je vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší zařazeným 
dle bodu 2.4. Přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném 
znění. Zařízení nemá stanoveny specifické emisní limity dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. 
V bodu 1.2.přílohy č. 8 části II této vyhlášky je stanovena technická podmínka 
provozu: V případě zpracování materiálů, u nichž může dojít k emisím znečišťujících 
látek obtěžujících zápachem, musí být zajištěna technicko-organizační opatření ke 
snížení emisí těchto látek např. zakrytováním biodegradačních ploch a odtah 
odpadních plynů do zařízení na čištění odpadních plynů. 
 
 
 
 
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  
 
Zařízení na biodegradaci odpadů ve Středisku pro nakládání s odpady Dolní Radouň 
společnosti ČECH-ODPADY s.r.o. bude uvedeno do provozu na základě rozhodnutí 
odboru životního prostředí, lesnictví a zemědělství Jihočeského kraje. Předpokládaný 
termín je březen 2014. 
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8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
 
Město Jindřichův Hradec 
 
9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které      
budou tato rozhodnutí vydávat. 
 
- souhlas ze směnou způsobu v užívání stavby – rozhodnutím MěÚ Jindřichův 
Hradec, odboru výstavby a územního plánování (včetně stavebních úprav) 
- souhlas s provozem zařízení ke sběru, výkupu a úpravě odpadů - rozhodnutím 
odboru životního prostředí, lesnictví a zemědělství Jihočeského kraje (integrované 
povolení) 
- závazné stanovisko k umístění a stavbě stacionárního zdroje uvedeného v příloze 
č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vydané Krajským úřadem 
Jihočeského kraje dle §11 odst. 2 písm a) a b) tohoto zákona (dále také jen Zákon o 
ovzduší). Součástí žádosti o vydání stanoviska je odborný posudek zpracovaný 
autorizovanou osobou dle §32 odst.1 písm. d)  Zákona o ovzduší. Rozptylová studie 
se k tomuto zdroji nezpracovává (legislativa ji nevyžaduje) 
- povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování uvedeného v příloze č. 2 
k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vydané Krajským úřadem Jihočeského 
kraje dle §11 odst. 2 písm. d) Zákona o ovzduší. Součástí žádosti o povolení provozu 
je zpracovaný návrh provozního řádu zařízení zpracovaný dle Přílohy č. 12 
k vyhlášce č. 415/2012 Sb. 
- povolení odběru podzemních vod - rozhodnutím MěÚ Jindřichův Hradec, odboru 
životního prostředí 
- souhlas s Havarijním plánem zpracovaným dle zákona č. 254/2001 Sb.,  o vodách, 
v platném znění - rozhodnutím MěÚ Jindřichův Hradec, odboru životního prostředí 
- souhlas s umístěním stavby podle zákona o lesích – stanoviskem MěÚ Jindřichův 
Hradec, odboru životního prostředí 
- souhlas s provozem monitorovacího vrtu - rozhodnutím MěÚ Jindřichův Hradec, 
odboru životního prostředí 
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II. Údaje o vstupech  
 
Půda :  Záměr byl umístěn do stávajícího provozního areálu, nejedná se o 

prostorové rozšíření areálu, pouze o změnu způsobů nakládání 
s odpady (v předešlé době provozováno autovrakoviště a zařízení ke 
sběru a výkupu odpadů). 

 
Voda :   V areálu se nenachází vlastní zdroj pitné vody, vlastní provozovna není  

napojena na veřejný vodovodní ani kanalizační řad. V areálu je stávající 
studna na užitkovou vodu, která v případě potřeby bude používána při 
technologii zpracování odpadů.  

 Pro hygienické potřeby zaměstnanců bude vybudováno společné 
sociální zařízení při vjezdu do objektu. Pitná voda bude dovážena 
balená. 

  
Energetické zdroje : Pro provoz vlastního zařízení není potřebná elektrická energie 

pro pohon ručního nářadí. Pro doprovodné provozy  je zde zaveden 
přívod elektrické energie kabelem VN do areálu včetně vlastní 
trafostanice.  

 
Surovinové zdroje : Vstupní „surovinou“ pro provoz  zřízení jsou výše uvedené 

vykupované odpady (viz bod 2 oznámení), ) případně minerální hnojivo 
v množství roční spotřeby nepřevyšující 5 tun.     

 
 
 
 
III. Údaje o výstupech 
 
1. Ovzduší    
 
Provoz dekontaminační plochy bude probíhat v souladu se schváleným provozním 
řádem zpracovaným provozovatelem. Uvedené zařízení nebude po realizaci 
významnějším zdrojem emisí znečišťování ovzduší. Provoz nebude vytápěn.  
 
V průběhu procesu biodegradace bude docházet k uvolňování těkavých organických 
látek (VOC) do ovzduší. Vzhledem k tomu, že navrhovaná biodegradační technologie 
má aerobní charakter, nebude docházet k uvolňování výrazného zápachu. Velice 
málo intenzivní zápach může vzniknout na počátku procesu po navezení zemin a 
kalů, kdy bude docházet k uvolňování minimálního množství těkavých složek ropných 
produktů do ovzduší. Tento zápach se obvykle šíří do vzdálenosti max. několika 
metrů a nepřesahuje intenzitu obvyklou v okolí benzínových čerpadel. Při manipulaci 
materiálem při jeho navážení může docházet k emisím tuhých znečišťujících látek. 
 
Částečným zdrojem emisí bude rovněž doprava odpadů do zařízení a následný 
odvoz  odpadů. Toto působení emisí bude při kapacitě skladu zanedbatelné. Mobilní 
zdroje znečišťování  produkují znečišťující látky – tuhé znečišťující látky (TZL), oxid 
siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), benzen, 
benzo(a)pyren a jiné organické a anorganické látky. Při hrubých propočtech, 
vycházejících ze současné reálné situace, bude množství automobilů, které zde 
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projedou, zvýšeno jen minimálně. V případě takto malého množství vozidel je možné 
emise zcela oprávněně zanedbat. 
 
Bodovým mobilním zdrojem emisí kompostárny bude rovněž kolový nakladač, 
překopávač a mobilní drtič. 
 

 
2. Odpadní vody 
 
Ve vlastním provozu nebudou vznikat odpadní splaškové vody. Splaškové vody 
budou v omezené míře vznikat provozem sociálního zázemí (WC, koupelna), tyto 
budou svedeny do jímky na vyvážení a následně vyváženy na ČOV.   
 
Při provozu dekontaminační plochy bude docházet pouze k manipulaci s průsakovou 
vodou z prostoru dekontaminační plochy.  
 
V rámci procesu biodegradace bude voda využívána ke skrápění odpadů uložených 
na dekontaminační ploše. Cílem skrápění uložených materiálů bude zajistit 
dostatečnou vlhkost odpadů pro optimální průběh procesu biodegradace a rovněž 
zajistit snížení prašnosti v blízkém okolí dekontaminační plochy. Předpokládá se 
maximální využití vody ze záchytné jímky, která bude tímto způsobem zároveň 
zneškodňována bez nutnosti jejího odvozu mimo areál. Pokud množství vody v této 
jímce nebude dostatečné pro skrápění uložených odpadů, bude ke zkrápění využita 
užitková voda ze stávající studny. 
 
Dešťové vody ze střech stávajících objektů jsou svedeny do stávajícího vsaku.  
 
 
3. Odpady 
 
Výstup odpadů z daného zařízení je možné rozdělit od dvou etap : 

a) etapa přípravy 
b) vlastní provoz dekontaminace 

 
V etapě přípravy budou produkovány v malé míře především odpady stavebního 
charakteru  z rekonstrukce budovy . Jednat se bude především o odpady kat. č. : 
17 01 02 cihly 
17 01 03 tašky a keramické výrobky 
17 01 06* směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků obsahující nebezpečné látky 
17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
17 02 01 dřevo 
17 02 02 sklo 
 
Recyklovatelné stavební odpady budou převezeny k materiálové recyklaci, pro 
nevyužitelné odpady bude zajištěno jejich odpovídající zneškodnění v oprávněných 
zařízeních.   
 
Přehled odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno : 



ČECH-ODPADY s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, 110 01 Praha 1, IČ 26 06 88 69 

Středisko pro nakládání s odpady Dolní Radouň společnosti ČECH-ODPADY s.r.o.,  
rozšíření činnosti - provoz biodegradace odpadů 
dokumentace pro zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění                                16 

 
V zařízení budou upravovány následující druhy odpadů zařazené dle vyhlášky č. 
381/2001 Sb., katalog odpadů, (dále jen katalog odpadů) :  
 

01 05 05*  vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky   
  
 05 01 06*  ropné kaly z údržby zařízení      
 05 01 08*  jiné dehty          

05 01 09* kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující 
nebezpečné  látky – pouze ropné látky 

 05 01 11*  odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad  
 05 01 15*  upotřebené filtrační hlinky   
     

06 05 02*  kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující 
nebezpečné látky – pouze ropné látky 

  
07 01 10*  jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla   
07 01 11*  kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující  

   nebezpečné  látky – pouze ropné látky 
 07 02 10*  jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla  
 07 02 11*  kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující  
   nebezpečné látky – pouze ropné látky 
 07 02 12*  jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené
   pod číslem 07 02 11– pouze ropné látky 
 07 03 10* jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla   
 07 03 11*  kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující  
   nebezpečné látky - – pouze ropné látky 
 07 04 10*  jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla  
 07 04 11*  kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující  
   nebezpečné látky - – pouze ropné látky 
 07 04 13*  pevné odpady obsahující nebezpečné látky   
 07 05 10*  jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla  
 07 05 11*  kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující  
   nebezpečné  látky – pouze ropné látky 
 07 05 13* pevné odpady obsahující nebezpečné látky   
  

07 06 10*  jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla  
 07 06 11*  kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující  
   nebezpečné  látky – pouze ropné látky 
 07 07 10*  jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla  
 07 07 11*  kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující  
   nebezpečné  látky – pouze ropné látky 
 
 11 01 11*  oplachové vody obsahující nebezpečné látky  1) 
 11 01 13*  odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky – pouze  
   ropné látky     
 12 01 18* kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující  
   olej     
 12 03 01*  prací vody       1) 
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 12 03 02*  odpady z odmašťování vodní parou    
      
 
 13 05 01*  pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje   
 13 05 02*  kaly z odlučovačů oleje      
 13 05 03*  kaly z lapáků nečistot  
 13 05 07*  zaolejovaná voda z odlučovačů oleje   1) 
 13 05 08*  směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje  
      
 14 06 05*  kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla  
 
 16 07 08*  odpady obsahující ropné látky     
 16 07 09*  odpady obsahující jiné nebezpečné látky – pouze ropné látky
   
  

17 01 06*  směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických  
   výrobků obsahující nebezpečné látky – pouze ropné látky 
 17 05 03* zemina a kamení obsahující nebezpečné látky  – pouze ropné  
   látky 
 17 05 05*  vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky  – pouze ropné  
   látky    

17 05 07* štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky  
– pouze ropné látky   

17 09 03*  jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a
   demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky – pouze ropné  

  látky 
  

19 08 11*  kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod  
   obsahující nebezpečné látky – pouze ropné látky 
 19 08 13*  kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod  
   obsahující nebezpečné látky – pouze ropné látky 
 19 13 01*  pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
 19 13 03*  kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky – pouze  
   ropné látky   

19 13 05*  kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky   
– pouze ropné látky 

19 13 07*  jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující  
   nebezpečné látky – pouze ropné látky   
  
1) odpady využívané pro vlhčení dekontaminovaného materiálu 
 
Výstupem z technologie biodegradace budou zejména odpady kat. č. : 
 

17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
  výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 05 06 vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05  
17 05 08 štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 
17 09 04  jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních 

   demoličních odpadů) neuvedené pod číslem 17 09 03. 



ČECH-ODPADY s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, 110 01 Praha 1, IČ 26 06 88 69 

Středisko pro nakládání s odpady Dolní Radouň společnosti ČECH-ODPADY s.r.o.,  
rozšíření činnosti - provoz biodegradace odpadů 
dokumentace pro zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění                                18 

Hmotnostní podíl odpadu vystupujícího ze zařízení je prakticky stejný, jako 
hmotnostní podíl odpadu do zařízení vstupujících. Při úpravě odpadu biodegradací 
dochází ke snížení koncentrací kontaminujících látek v odpadech. 
 
S odpadem upraveným pomocí biodegradace bude nakládáno podle výsledků 
srovnání analýz dle vyhlášky č.  294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění. 
 
Běžným provozem zařízení bude vznikat odpad: 
07 01 99   odpady jinak blíže neurčené (průmyslové smetky)  O/N 
15 01 01 papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 plastové obaly – PET láhve  
15 02 02* absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 

neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečistěné 
nebezpečnými látkami 

20 03 01 směsný komunální odpad. 
 
 
4. Hluk  
 
Hlavním zdrojem hlukových emisí ze zařízení je používání mechanizace při 
manipulaci s dekontaminovaným odpadem. Z hlediska samotného provozování za 
řízení lze předpokládat, že nedojde k překročení stávající hladiny úrovně hluku. 
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou obsaženy v Nařízení 
vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru (s 
výjimkou hluku z leteckého provozu) se stanoví součtem základní hladiny hluku 
LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní a noční dobu a místo.  

Co se týká zvýšení hluku z dopravy nedojde při nepatrném navýšení dopravní 
obsluhy v uvedeném areálu o prakticky k žádným změnám oproti současnému stavu.  
   
V noční době je areál mimo provoz.  
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území  
 
 
1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území 
 
Území, ve kterém bude umístěn provoz zařízení ke sběru, výkupu a úpravě odpadů 
společnosti ČECH-ODPADY s.r.o. bylo již průmyslově využíváno. Provozem 
uvedeného zařízení nedojde k žádnému významnějšímu negativnímu ovlivnění 
životního prostředí v dané lokalitě, naopak, tím, že bude vytvořena kapacita ke sběru 
a zpracování  odpadů v daném regionu, dojde ke zlepšení služby spojené s využitím 
odpadů v širším okolí. Rovněž tak, vzhledem k značné vzdálenosti od obydlí, se 
nepředpokládají žádné vlivy na veřejné zdraví a sociálně-ekonomickou situaci 
obyvatelstva. 
 
 
 
2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, 
které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

Území zvažované lokality dle Culek, M. a kol. Biogeografické členění České 
republiky, náleží k novobystřickému bioregionu, který leží na východním okraji jižních 
Čech, kde zabírá jižní část geomorfologického celku Javořická vrchovina, převážnou 
částí však leží v Rakousku. V České republice má plochu 389 km2. Typická část 
bioregionu je tvořena členitou pahorkatinou až vrchovinou na žulách s bikovými 
bučinami, květnatými bučinami na kopcích a podmáčenými sníženinami s rašeliništi. 
Nereprezentativní část je tvořena nižšími plošinami na rulách s pruhy žul a kotlinami 
s acidofilními doubravami, které tvoří přechod do Třeboňského bioregionu. Bioregion 
se vyznačuje poměrně nízkou biodiverzitou zvyšovanou především prvky vázanými 
na kyselé mokřady. Celkovým rysem je značná oligotrofie a vliv zamokření. 

Základní horninou jsou žuly moldanubického plutonu, v okolí Jindřichova Hradce i 
ortoruly a migmatity; na dnech sníženin se místy uchovaly fragmenty neogenních 
písků, jílů a štěrků. Z pokryvů převládají svahoviny, v zamokřených sníženinách 
rašeliny. Větší ložiska rašeliny jsou zvl. v okolí Člunku. 

Novobystřický bioregion zabírá mírně se k jihu svažující okraj Českomoravské 
vrchoviny. Reliéf má charakter členité pahorkatiny s výškovou členitostí 100 - 150 m, 
v Jindřichohradecké sníženině a okolí Nové Bystřice má ráz dokonce ploché 
pahorkatiny s členitostí 60 - 75 m. Výraznější vrcholy v severní části mají charkter 
ploché vrchoviny s členitostí 150 - 200 m. 

K charakteristickým znakům reliéfu patří exfoliační klenby v kompaktních žulách, 
tvořící balvanité pahorky a ve vrcholových partiích i drobné skalky. Nejvyšším bodem 
je Větrov 714 m, nejnižším v ČR koryto Nežárky - asi 445 m. Typická výška reliéfu je 
480 - 670 m. Významně jsou zastoupeny hnědé půdy převážně oglejené, dále 
pseudogleje, stagnogleje a gleje, místy i hnědé půdy podzolové až humuso-železité 
podzoly. 

Dle Quitta leží sníženina u Jindřichova Hradce v klimatické oblasti mírně teplé MT 9, 
střední polohy v MT 7 a nejvyšší v MT 3. 
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Podnebí je tedy mírně teplé a středně vlhké (od západu ovlivněné poněkud teplejší 
Třeboňskou pánví): Chlum u Třeboně 7,3° C, 681 mm; Jindřichův Hradec 7,0° C, 655 
mm. Na Novobystřicku srážky přesahují 700 mm a teploty klesají pod 6° C. Lokálním 
jevem jsou inverze nad kotlinami s rybníky. 

Bioregion dle Culka (Culek, M. a kol. Biogeografické členění České republiky)  leží v 
mezofytiku v jihozápadní části fytogeografického okresu 67. Českomoravská 
vrchovina a zabírá malý severovýchodní cíp okresu 39. Třeboňská pánev. 

Vegetační stupně (Skalický): (suprakolinní až) submontánní. 

Potenciální vegetací jsou v oblasti Jindřichohradecka a Rudoleckého prolomu 
acidofilní doubravy (Genisto germanicae-Quercion), ve vyšších polohách v okolí 
Nové Bystřice a v jihozápadní části kyselé bučiny (Luzulo-Fagetum), vzácněji 
květnaté bučiny (Dentario enneaphylli-Fagetum, Festuco-Fagetum). Podél vodních 
toků jsou luhy podsvazu Alnenion incanae, na podmáčených místech v okolí rybníků 
vrbové křoviny (Salicion cinereae). Vzácné jsou fragmenty lesních rašelinišť 
(Sphagnion medii, v minulosti snad bylo přítomno i Vaccinio uliginosi-Pinetum). 

Náhradní luční vegetace patří do svazů Arrhenatherion, Molinion, Calthion, Violion 
caninae, v případě rašelinných luk do svazů Caricion fuscae, Sphagno recurvi-
Caricion canescentis, dříve i Caricion demissae a Rhynchosporion albae. V okolí 
rybníků jsou častější společentva vysokých ostřic (Magnocaricion elatae, Caricion 
gracilis). Na obnažených dnech byla zejména v minulosti typická vegetace svazu 
Littorellion. Vodní společenstva jsou představována hlavně svazy Lemnion minoris, 
Utricularion vulgaris, Nymphaeion albae. 

Flóra je chudá, mezních a exklávních prvků je málo. Převažují druhy hercynské, 
projevuje se také vliv Alp - v druzích jako dřípatka horská (Soldanella montana) a 
pleška stopkatá (Calycocorsus stipitatus). Vcelku hojné jsou druhy rašeliništní, jako 
vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), zábělník bahenní (Comarum palustre), 
suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) a některé dnes již vzácné druhy vodní, 
např. leknín bělostný (Nymphaea candida).  

V bioregionu převažuje ochuzená lesní fauna hercynského původu, podhorského 
charakteru. Na odvodněných zbytcích kyselých rašelinných luk a okrajů rybníků 
přežívá zdecimovaná turfofilní hmyzí fauna (ohniváček Lycaena hippothoe, okáč 
Coenonympha tullia). 

Významné druhy - Savci: ježek západní (Erinaceus europaeus), j. východní (E. 
concolor), vydra říční (Lutra lutra). Ptáci: ořešník kropenatý (Nucifraga 
caryocatactes), čečetka zimní (Carduelis flammea). Plazi: ještěrka živorodá (Lacerta 
vivipara), zmije obecná (Vipera berus). Hmyz: ohniváček Lycaena hippothoe, 
hnědásek Mellitaea diamina, okáč Coenonympha tullia. 

V širším okolí dané lokality je známé hnízdiště orla mořského  (Haliaeetus albicilla). 

Hranice bioregionu jsou většinou nevýrazné, vůči Třeboňskému bioregionu (1.31) 
jsou dané vyšším reliéfem a odlišnou biotou, v místech vyššího svahu jsou i výrazné. 
Vůči Pelhřimovskému bioregionu (1.46) jsou hranice velmi nevýrazné, dané 
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převahou žul a nižším plošším reliéfem s většími plochami podmáčených stanovišť, 
vůči Javořickému bioregionu (1.64) je hranice nevýrazná, daná nižším reliéfem a 
zastoupením jiných biotických prvků. 

Novobystřický bioregion se liší od Třeboňského (1.31) převahou bučin v potenciální 
vegetaci, absencí rašelinných blatkových borů (Pino rotundatae-Sphagnetum) a 
společestev vátých písků, i když se některé psamofilní druhy, jako nahoprutka 
písečná (Teesdalia nudicaulis), bělolístka nejmenší (Logfia minima), vzácně vyskytují 
v jihozápadní části bioregionu. Od výše položeného Javořického bioregionu (1.64) je 
Novobystřicko odlišné nepřítomností horských bučin a podmáčených smrčin. Nejvíce 
podobné jsou další bioregiony Českomoravské vrchoviny - Pelhřimovský (1.46) a 
Velkomeziříčský (1.50). Novobystřický bioregion se odlišuje větším zastoupením 
rašelinišť a rybníků a výraznějším (kvantitativně) alpským vlivem. 

Z hlediska vodních poměrů je zájmové území je součástí povodí Lužnice. Řeka 
Lužnice je pravým přítokem řeky Vltavy, do níž ústí poblíž Týna nad Vltavou v oblasti 
vodní nádrže Kořensko. 
 
Řeka Nežárka je největším přítokem řeky Lužnice, do níž se vlévá zprava ve Veselí 
nad Lužnicí. Nežárka vzniká soutokem říček Kamenice a Žirovnice v Jarošově nad 
Nežárkou, v nadmořské výšce 471,72 m.  Nežárka je typická nížinná řeka s pomalým 
proudem, zadržovaným na svém toku četnými jezy. Je oblíbená mezi vodáky, sjízdná 
je zejména na středním a dolním toku. Vyniká velkou čistotou vody, a proto je velmi 
často vyhledávána k rekreaci a koupání. Od pramene až k soutoku s Lužnicí měří její 
tok 56 km. Odvodňuje území o rozloze 1.007 km2. Největším přítokem je říčka 
Řečice. V povodí Nežárky se nachází 528 vodních nádrží větších jak 1 ha s celkovou 
rozlohou 3 398, 89 ha a mnoho dalších menších vodních nádrží. 
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Přehledná mapa povodí Nežárky 
 
Posuzované území se nachází v hydrogeologickém rajónu (číslo HGR 6510), 
krystalinikum v povodí Lužnice v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika – 
typ krystalinikum Českomoravské vrchoviny. Horniny jsou převážně metamorfity 
s puklinovou propustností. V blízkosti areálu společnosti: žuly (granitova rada), 
jednotvárná série moldanubika (svorové ruly, pararuly až migmatity), z jihozápadní 
strany zasahují ortoruly, granulity a velmi pokročilé migmatity v moldanubiku a 
proterozoiku. 
 
Rajony základní vrstvy 
ID hydrogeologického rajonu: 6510  
Název hydrogeologického rajonu: Krystalinikum v povodí Lužnice  
Plocha hydrogeologického rajonu : 1,533.84 km2  
Oblast povodí: Horní Vltava  
Hlavní povodí: Labe  
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Skupina rajonů: Krystalinikum Českomoravské vrchoviny  
Geologická jednotka: Horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika 
 
nevymezený kolektor 
ID hydrogeologického rajonu: 6510  
Litologie: Převážně metamorfity 
Dělitelnost rajonu: lze dělit  
Hladina: volná  
Typ propustnosti: Puklinová  
Transmisivita: nízká <1.10-4 m2/s  
Mineralizace: <0,3 g/l  
Chemický typ: Ca-Mg-HCO3-SO4  

Dané území je odvodňováno bezejmennými vodotečemi protékajícími kaskádami 
rybníčků z nich z nejbližších větších je rybník Samotář. Tyto vodoteče tvoří 
levostranné přítoky Radouňského potoka, který se v Jindřichově Hradci vlévá ho řeky 
Nežárky, jako její pravostranný přítok.   

 

Výřez z vodohospodářské mapy 

 
Provozem „Střediska pro nakládání s odpady Dolní Radouň“ jako zařízení ke sběru, 
výkupu a úpravě odpadů nedojde, při dodržování schválených provozních řádů, 
k významnějšímu ovlivnění složek životního prostředí v dotčeném území.  
 
Zájmové území nespadá do území chráněných dle zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny.  
 



ČECH-ODPADY s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, 110 01 Praha 1, IČ 26 06 88 69 

Středisko pro nakládání s odpady Dolní Radouň společnosti ČECH-ODPADY s.r.o.,  
rozšíření činnosti - provoz biodegradace odpadů 
dokumentace pro zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění                                24 

Nejbližší evropsky významná lokalita jsou Rybníky u Lovětína, CZ0314639, 
s výskytem čolka velkého (Triturus cristatus) a vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia 
pectoralis), která je vzdálena cca 3 km sv od zvažované lokality „Střediska pro 
nakládání s odpady Dolní Radouň“. 
 
Zájmová lokalita, vzhledem ke svému umístění, zahrnuje dle § 3 odst. 1 písm. b)   
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, v platném znění, významný krajinný 
prvek – les, který však činností v dané lokalitě nebude významněji dotčen.   
 
Lokalita není situována na území městské památkové rezervace ani v  ochranném 
pásmu městské památkové rezervace. Realizací předmětného záměru nebude přímo 
ovlivněn prvek územních systémů ekologické stability. Na uvedeném území se 
nenachází žádný ÚSES. 
 
Uvedený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný 
negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí  (viz stanovisko Krajského úřadu Jihočeského 
kraje ze dne 5.10.2011). 
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D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí  
 
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti  
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
 
Daný provoz biodegradace v rámci střediska a pro nakládání s odpady Dolní Radouň 
nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí při dodržení všech zásad manipulace 
a skladování odpadů. 
 
Zařízení pro sběr, výkup a úpravu odpadů bude stavebně technicky zajištěno tak, 
aby při dodržení provozního řádu nemohlo dojít k negativnímu ovlivnění životního 
prostředí. 
  
Monitorování bude spočívat především v pravidelné kontrole plochy pro 
dekontaminaci.  Dále budou pravidelně prováděny rozbory podzemní vody odebrané 
z monitorovacího vrtu, navrženého zpracovaným hydrogeologickým posudkem. 
Rozsah a četnost bude stanovena vodoprávním úřadem. 
 
Vlivy na veřejné zdraví, včetně  sociálně-ekonomických aspektů  
Z hlediska veřejného zdraví by problémovými faktory provozovaného areálu mohly 
být hluk, emise a zápach. Podrobnější rozbor předpokládané situace však  ukazuje, 
že případný negativní vliv zmíněných fenoménů na veřejné zdraví bude nevýznamný, 
protože daná lokalita je velmi vzdálena od obydlí. Z tohoto důvodu rovněž nebude 
negativně ovlivněn ani faktor pohody dotčené populace v okolí lokality. Naopak, 
rozvojem podnikatelské aktivity v dané lokalitě bude pozitivně ovlivněn faktor pohody 
ze širšího pohledu populace celé svozové oblasti – zlepšením systému sběru a 
úpravy  odpadů (v okolí 60 km není k dispozici žádné obdobné zařízení).  
 
Z obecného pohledu realizace záměru umožní další rozvoj a zkvalitnění aktivit 
společnosti ČECH-ODPADY s.r.o. v oboru nakládání s odpady a je tedy dalším 
z kroků, jejichž význam z hledisek hodnocených touto kapitolou spočívá spíše 
v budoucím přínosu než v okamžitém efektu. 
 
Z výše uvedeného je zřejmé, že veřejné zdraví, faktor pohody ani sociálně 
ekonomickou situaci obyvatel prakticky nijak neovlivní. 
 
 Vliv na hlukovou situaci, vibrace 
Za provozu zařízení budou hlukovou situaci určovat následující zdroje : 
- nákladní automobily navážející a odvážející sebraný a vykoupený odpad 
- manipulační mechanismy. 
  
Jak již bylo zmíněno, nebude z hlediska provozního a dopravního zatížení, tedy ani 
z hlediska hluku z dopravy, situace výrazným zhoršením hlukové situace v okolí 
zamýšleného zařízení. Nedojde k přílišnému navýšení dopravy související s areálem, 
přičemž tato doprava odpovídá příjezdu a odjedu cca 1 – 5 nákladních automobilů 
týdně, který bude prováněn nárazově a v nepravidelných intervalech. 
 
Na základě uvedených údajů lze důvodně předpokládat, že nejvyšší přípustné 
hodnoty hluku ve venkovním prostoru  podle Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. 
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v platném znění, tj. 50 dB pro denní dobu, budou na předmětné lokalitě dodrženy. 
V noční době posuzovaný areál bude mimo provoz. 
 
S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem lze tedy vliv záměru na hlukovou 
situaci a vliv vibrací na okolní prostředí hodnotit jako málo vyznaný až nevýznamný. 
 
Vlivy na ovzduší a klima 
Provoz lokality bude zdrojem prachu a emisí z výfukových plynů  nákladního vozidla. 
Vzhledem ke kontextu okolního území nebude tento vliv nijak významný. 
 
Při provozu nebudou významnějším zdrojem emisí ani zpracovávané odpady, 
z jejichž typologie je zřejmé, že nezvýší zatížení ovzduší polétavým prachem ani 
dalšími znečišťujícími látkami. 
 
Vzhledem k tomu, že navrhovaná biodegradační technologie má aerobní charakter, 
nebude docházet k uvolňování výrazného zápachu. Velice málo intenzivní zápach 
může vzniknout na počátku procesu po navezení zemin a kalů, kdy bude docházet k 
uvolňování minimálního množství těkavých složek ropných produktů do ovzduší. 
Tento zápach se obvykle šíří do vzdálenosti max. několika metrů a nepřesahuje 
intenzitu obvyklou v okolí benzínových čerpadel. 
 
Emise do ovzduší jsou mimo jiné ovlivňovány teplotou, prouděním vzduchu 
manipulací s materiálem. Při navezení může být vznik emisí znatelný. Po navezení 
materiálu se s vrstvami materiálu manipuluje minimálně a tedy emise emise 
znečišťujících látek z objemu jsou velmi omezeny. Teplota vrstvy přibližně odpovídá 
teplotě okolí, nedochází tedy k přehřívání a tedy ani k podpoře zvýšení toku emisí do 
ovzduší vlivem teploty. Manipulace s materiálem je omezena na minimum. Navržený 
technologický postup respektuje ochranu ovzduší a emise jsou procesem a jeho 
uspořádáním minimalizovány 
 
Dalším zdrojem znečištění ovzduší tak bude pouze nákladní vozidlo navážející a 
odvážející zpracovanou surovinu. Předpokládaná intenzita dopravy v projektovaném 
zařízení zachovává kvalitu ovzduší v lokalitě na stejné úrovni. 
 
S přihlédnutí k výše uvedeným skutečnostem lze tedy vliv záměru na ovzduší 
hodnotit jako nevýznamný, klima nebude záměrem ovlivněno vůbec. 
 
Vliv na povrchové a podzemní vody 
Vzhledem k předpokládanému projektovanému záměru a následnému  provozu 
zařízení, by tento provoz neměl mít žádný zásadní vliv na povrchové nebo podzemní 
vody. 
  
Vlivy záměru na povrchové a podzemní vody lze tedy hodnotit jako málo významné 
až nevýznamné. 
 
Vlivy na půdu a horninové prostředí 
Provozem zařízení nebude horninové prostředí lokality nijak ovlivňováno, celkově lze 
tedy vliv záměru na půdu a horninové prostředí označit jako nevýznamný. 
 
Vlivy na biotopy (ekosystémy), flóru a faunu 
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Vlastní provoz záměru nebude biotopy lokality (resp. jejich botanickou složku) nijak 
ovlivňovat nad míru v obdobných případech obvyklou. 
 
Provoz zařízení nebude živočichy ovlivňovat nad míru již nyní na lokalitě i v širším 
zájmovém území obvyklou, vzhledem ke skutečnosti, že dané  území bylo již 
průmyslově využíváno.  
 
Vzhledem k charakteru biotopů a aktuálnímu stavu lokality a jejího relevantního okolí 
lze celkově vliv záměru na biotopy (vč. jejich ekologické stability), flóru a faunu 
hodnotit v negativním aspektu jako nevýznamný. 
 
Vliv na krajinný ráz 
Z hlediska krajinného rázu lze zájmovou lokalitu označit za  lokalitu, v níž nebyly 
identifikovány žádné významnější přírodní, kulturní, estetické, případně další hodnoty 
natolik významné, aby byly zamýšleným záměrem negativně dotčeny. Vliv záměru na 
krajinný ráz lze tedy označit za nevýznamný. 
 
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky 
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky se nepředpokládají. 
 
 
 
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Uvedené zařízení ke sběru, výkupu a úpravě odpadů nebude mít vliv na dané území 
a populaci. 
 
 
 
3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní  
hranice  
 
Uvedené středisko pro nakládání s odpady nebude mít žádné  vlivy přesahující státní 
hranici. 
 
 
 
4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů 
 
Havarijní stav může nastat při manipulaci s jednotlivými druhy odpadů (porušení 
obalů, přečerpávání tekutých odpadů). 
 
Technicky je plocha zabezpečena tak, že tvoří záchytnou vanu. Podrobnější pokyny 
pro likvidaci havárií jednotlivých druhů nebezpečných odpadů jsou zpracovány 
v identifikačních listech, které jsou u každého nebezpečného odpadu vyvěšeny. 
 
V zařízení  musí být umístěna havarijní souprava a další prostředky k likvidaci 
havárií: 

pytel se sorpčním materiálem 
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čistící hadry 
lopaty 
rýžová košťata 
kbelík 
prázdný sud 
igelitové pytle 

 
Při rozlití tekutých odpadů provede obsluha jejich zasypání absorpčním materiálem a 
smetením do PE pytlů 
 
Zjištění úniku nebezpečných odpadů nahlásí obsluha okamžitě vedoucímu 
pracovníku společnosti, který dle rozsahu úniku zajistí realizaci nezbytných opatření. 
 
Při důsledném dodržování schváleného provozního řádu a technologického postupu 
nedojde k žádnému  negativnímu vlivu na životní prostředí.   
 
Vyjma nekvalifikovaně prováděných úkonů není možný vznik havarijních situací. 
Všechny činnosti je povoleno provádět pouze proškoleným zaměstnancům podle 
provozního řádu a  schválených technologických postupů.  
Havarijní čísla  jsou uvedeny na začátku provozního řádu.  
 
Důslednou technologickou kázní budou eliminovány možné nevhodné doprovodné 
projevy, prašnost, zápach, obtížný hmyz či živočichové.   
 
 
5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 
specifikaci vlivů 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že technologie daného záměru zřízení dekontaminační 
plochy ve „Střediska pro nakládání s odpady Dolní Radouň je běžně provozována 
v jiných, již povolených, zařízeních, nepředpokládá se výskyt nedostatků ve 
znalostech a neurčitostí, které by se mohli vyskytnout při specifikaci vlivů. 
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E. Doplňující údaje  
1. Mapová dokumentace týkající se údajů v oznámení  
 

 
Orientační mapka širšího okolí zvažované lokality  
 

 
Situační zákres Střediska pro nakládání s odpady Dolní Radouň 
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Snímek pozemkové mapy 
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Evropsky významná lokalita Rybníky u Lovětína 
 
Druhy: 

čolek velký (Triturus cristatus) 
vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis) 

 
Kraj: Jihočeský kraj 
 
Katastrální území: Dolní Radouň, Lovětín 
 

 
Mapa lokality CZ0314639 
 
 
 
 
 
 
 



ČECH-ODPADY s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, 110 01 Praha 1, IČ 26 06 88 69 

Středisko pro nakládání s odpady Dolní Radouň společnosti ČECH-ODPADY s.r.o.,  
rozšíření činnosti - provoz biodegradace odpadů 
dokumentace pro zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění                                32 

F.  Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru  
 
Středisko pro nakládání s odpady Dolní Radouň bude  umístěno v areálu v k.ú. Dolní 
Radouň st. parc. č. 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, parc. č. 1137/2 – ostatní 
plocha a parc. č. 1118/4 – ostatní plocha (část), parc. č. 4112 –ostatní plocha a parc. 
č. 4113 –ostatní plocha, obec Jindřichův Hradec, kraj Jihočeský.  
 
Záměrem investora je ve „Středisku pro nakládání s odpady Dolní Radouň“ 
provozovat kromě kompostárny bioodpadů s roční kapacitou 1 500 tun ročně 
zpracovaného materiálu a zařízení ke sběru a výkupu odpadů, včetně odpadů 
kategorie nebezpečného odpadu s okamžitá kapacita soustřeďovaného odpadu do 
1 000 tun i zařízení pro dekontaminaci odpadů s kapacitou do 10 000 tun ročně 
zpracovaného materiálu, s maximální kapacitou současně zpracovávaného odpadu 
1.000 t (500 m3) 
 
Území, ve kterém bude umístěn daný bylo již průmyslově využíváno. Samotné 
zařízení pro biodegradaci odpadů je situováno do areálu bývalého muničního skladu, 
který byl od roku 2002 využíván jako schválené autovrakoviště a zařízení pro sběr  a 
výkup odpadů.  
 
Provozem uvedeného zařízení nedojde k žádnému negativnímu ovlivnění životního 
prostředí v dané lokalitě, naopak, tím, že bude vytvořena kapacita pro úpravu 
některých druhů nebezpečných odpadů, dojde ke zlepšení nakládání s odpady  - 
v širším okolí, pro které v současné době v okolí cca 60 km od Jindřichova Hradce 
není zpracovatelská kapacita.      
 
Pozitivně bude zcela jistě faktor pohody ovlivněn ze širšího pohledu populace celé 
svozové oblasti – zlepšením systému sběru a úpravy  odpadů a v neposlední řadě i 
odstranění zde uloženého značného množství odpadu, který zbyl po předchozí 
podnikatelské aktivitě, ale částečně byl navážen i jinými subjekty, zejména „černými 
autovrakaři“ z okolí Jindřichova Hradce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ČECH-ODPADY s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, 110 01 Praha 1, IČ 26 06 88 69 

Středisko pro nakládání s odpady Dolní Radouň společnosti ČECH-ODPADY s.r.o.,  
rozšíření činnosti - provoz biodegradace odpadů 
dokumentace pro zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění                                33 

H. Příloha 
1. Seznam odpadů zpracovávaných v zařízení na biodegradaci  
 

01 05 05*  vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky   
  
 05 01 06*  ropné kaly z údržby zařízení      
 05 01 08*  jiné dehty          

05 01 09* kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující 
nebezpečné  látky – pouze ropné látky 

 05 01 11*  odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad  
 05 01 15*  upotřebené filtrační hlinky   
     

06 05 02*  kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující 
nebezpečné látky – pouze ropné látky 

  
07 01 10*  jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla   
07 01 11*  kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující  

   nebezpečné  látky – pouze ropné látky 
 07 02 10*  jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla  
 07 02 11*  kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující  
   nebezpečné látky – pouze ropné látky 
 07 02 12*  jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené
   pod číslem 07 02 11– pouze ropné látky 
 07 03 10* jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla   
 07 03 11*  kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující  
   nebezpečné látky - – pouze ropné látky 
 07 04 10*  jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla  
 07 04 11*  kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující  
   nebezpečné látky - – pouze ropné látky 
 07 04 13*  pevné odpady obsahující nebezpečné látky   
 07 05 10*  jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla  
 07 05 11*  kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující  
   nebezpečné  látky – pouze ropné látky 
 07 05 13* pevné odpady obsahující nebezpečné látky   
  

07 06 10*  jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla  
 07 06 11*  kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující  
   nebezpečné  látky – pouze ropné látky 
 07 07 10*  jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla  
 07 07 11*  kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující  
   nebezpečné  látky – pouze ropné látky 
 
 11 01 11*  oplachové vody obsahující nebezpečné látky  1) 
 11 01 13*  odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky – pouze  
   ropné látky     
 12 01 18* kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující  
   olej     
 12 03 01*  prací vody       1) 
 12 03 02*  odpady z odmašťování vodní parou    
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 13 05 01*  pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje   
 13 05 02*  kaly z odlučovačů oleje      
 13 05 03*  kaly z lapáků nečistot  
 13 05 07*  zaolejovaná voda z odlučovačů oleje   1) 
 13 05 08*  směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje  
      
 14 06 05*  kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla  
 
 16 07 08*  odpady obsahující ropné látky     
 16 07 09*  odpady obsahující jiné nebezpečné látky – pouze ropné látky
   
  

17 01 06*  směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických  
   výrobků obsahující nebezpečné látky – pouze ropné látky 
 17 05 03* zemina a kamení obsahující nebezpečné látky  – pouze ropné  
   látky 
 17 05 05*  vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky  – pouze ropné  
   látky    

17 05 07* štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky  
– pouze ropné látky   

17 09 03*  jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a
   demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky – pouze ropné  

  látky 
  

19 08 11*  kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod  
   obsahující nebezpečné látky – pouze ropné látky 
 19 08 13*  kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod  
   obsahující nebezpečné látky – pouze ropné látky 
 19 13 01*  pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
 19 13 03*  kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky – pouze  
   ropné látky   

19 13 05*  kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky   
– pouze ropné látky 

19 13 07*  jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující  
   nebezpečné látky – pouze ropné látky    
  
1) odpady využívané pro vlhčení dekontaminovaného materiálu 
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2. Vyjádření  MěÚ Jindřichův Hradec, odboru výstavby a územního plánování 
k záměru z hlediska územního plánu  
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3. Vyjádření z hlediska Natura 2000  
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4. Fotodokumentace lokality 

 
Uložené odpady po předchozí podnikatelské aktivitě v lokatitě v k.ú. Dolní Radouň 
 

 
Uložené odpady po předchozí podnikatelské aktivitě v lokatitě v k.ú. Dolní Radouň 
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5. Přehled objektů 
 
Příjezdová komunikace    parc. č. 1137/1 k.ú. Dolní Radouň 
Vnitřní komunikace  obslužná parc. č. 1118/4 k.ú. Dolní Radouň 
     parc. č. 1118/13 k.ú. Dolní Radouň 
Manipulační plocha   parc. č. 1137/2 k.ú. Dolní Radouň   

    parc. č. 4112 k.ú. Dolní Radouň 
Hala biodegradace    st. parc. č. 256 k.ú. Dolní Radouň 
(stávající část)   podlahová plocha 322 m2 
Sklad 2    st. parc. č. 257 k.ú. Dolní Radouň 
     podlahová plocha 11 m2 
Sklad 3    st. parc. č. 258 k.ú. Dolní Radouň 
     podlahová plocha 300 m2 
Sklad 4    st. parc. č. 259 k.ú. Dolní Radouň 
     podlahová plocha 11 m2 

Sklad 5    st. parc. č. 260 k.ú. Dolní Radouň 
     podlahová plocha 72 m2 
Sklad 6    st. parc. č. 261 k.ú. Dolní Radouň 
     podlahová plocha 101 m2 
Garáž techniky 7   st. parc. č. 262 k.ú. Dolní Radouň 
     podlahová plocha 72 m2 
Studna na užitkovou vodu  na parc. č. 1137/2 k.ú. Dolní Radouń  
Kompostárna   parc. č. 4113 k.ú. Dolní Radouň  
     parc. č. 1118/4 – část k.ú. Dolní Radouň 
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6. Půdorys haly dekontaminace 
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7. Příčný řez halou dekontaminace 
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Datum zpracování oznámení:  22.7.2013 
        
      ČECH-ODPADY s.r.o. 
      Ing. Jan Tylšar 
       
 
 
 
Podpis zpracovatele oznámení: 
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t . Uvod

Na z6kladE poZadavku objednatele, CnCn-OOp,lDY, s.r.o., Biskapskj, dvfir 2095/8, 110 01
Praha I, vyhotovila firma ENVIREX, s.r.o. Nov6 Mdsto na Moravd ,,Vyjrfidienf osoby
s odbornou zprisobilost{ podle $ 9 ztikona i. 254/2001 Sb, (Vodnf zdkon)" jako posudek
o hodnoceni vlivu stavby holy na biodegradaci odpadit v k.ri. Dolnf Radoui, okr. Jindiichtv
Hradec na hydrogeologii a Livotni prostiedi.

Spolednost CBCH-OOPADY, s.r.o., Biskupskli dvrir 2095/8, 110 0l Praha l projektuje
piostiednictvim Zdeilka Simurdy, Hradechd 26/IV, Daiice, v lokalitd Dolni Radouil hala na
biodegradaci odpadfi. Projekt ie5i stavebni fpravy a piistavbu u stavajiciho objektu za ridelem
provozov6ni biodegradace odpadti. St6vajici hala je jednopodlaZni, obd6lnikov6ho pridorysu,
stiecha sedlov5 o mim6m sklonu. Piistavba je navrLena obddlnfkov6ho ptidorysu se stiechou
pultovou. Zilmove ilzemi a situov6ni jednotlivfch objektri je patm6 z vyseku mapy lokality
v mEiitku 1 : 10 000 (piiloha d. 1) a Situace stavby 1 : 2000 (piiloha d. 2).

Vyj6dieni osoby s odbornou zprisobilosti bylo provedeno dle zdkona ().25412001 Sb., ze dne
28. dervna 2001, Zikon o vod6ch a o zm6nd ndkterych z6konri (,,vodni zhkon") v poslednim
znlni (novelizace - zikon i,. 2012004 Sb. Ze dne I l. prosince 2003, kterym se mEni zitkon
(,.2s41200r sb.\.

Uietem piedloZend prdceje posouzeni vlivu stovby a provozu haly na biodegradaci odpodfr
v Doln[ Radouni na hydrogeologii a iivotn[ prostiedi.

Hydrogeologick6 posouzeni vychini z podkladfr poskytnutych objednatelem
eBCft-OpPADY, s.r.o., Biskupskli dvrir 2095/8, liO 01 Praha l, vdetnE projektovd
dokumentace (Simurda,2012) a z archivnich materiSlt firmy ENVIREX s.r.o. Nov6 MEsto na
Moravd (Zielina,20ll) a Geofondu Praha.

2. Struin6 zhodnoceni piirodnich pomErfi lokatify

Zi$movy prostor se nal6z6 severnd od Jindfichova Hradce, asi 1,5 km jiZnd od obce Dolni
Radouil v Ml;fnsk6m lese, k.ri. Dolni Radoui. Dle geomorfologick6ho dlendni je inemi
soud6sti okrsku Jindiichohradeckd kotlino, kter6 je soud6sti podcelku Jindfichohradeck6
pahorkatina a celku Kieme5nicki{ vrchovina. Jde o mimE zvlnEny ter6n s plochlimi fdolimi
pfitokri NeZrirky. ZaloLena je na homin6ch centr6lniho moldanubick6ho plutonu zastoupen6ho
zejmena granity a granodiorlty a jeho pl65tdm, tvoien;fm mesozon6ln6 aL katazonfilnl
metamorfovanymi krystalickymi biidlicemi moldanubika.

2.1. Geologick{ stavba

Zi$movh oblast se nachhzi v prostoru exokontaktu klenovskdho masivu, jeho izolovand d6sti
centrdlnlho moldanubickiho platonu, kterj je varisk6ho sthii a je obklopen katazonirlnd aL
mesozon6lnE metamorfovanlimi horninami moldanubika, kter6 jsou nejspiSe
mladoarchaick6ho nebo staroproterozoick6ho st6ii.

Mezi hominami centr6lniho masivu a jeho metamorfov6n6ho obalu existuje rizk6 prostorov6
a l6tkov6 sepjeti, vznikl6 prunikem variskych intnniv v mnoha sloZitlfch apofrzilch a jeho



rozdrobeni na mnoZstvi izolovanych ker. Siln6 prohi6ti komplexu hornin bylo spojeno se
silnou kontaktni metamorf6zou s d6stednou granitizaci okolnich hornin a kontaminaci
magmatu na druh6 stran6.

Rekonstrukce hornin moldanubika neni moZno provdst pro naprostou devastaci mlad5imi
intruzivy. Jsou zde jednak zastoupeny pom6rnd monot6nni injikovan6 biotitick6 pararuly aL
migmatity s drobnymi dodkovitlfmi tElesy ortorul, pffslu5ejicich monot6nni s6rii a jednak
perlov6 biotitickd pararuly s vloZkami erl6nri, amfibolitt, granr{ticklich ruI, biotitic(fch
ortorul a gran6tickdho metaaplitu granulitov6ho vzhledu, n6leZejicich k pestr6 s6rii
moldanubika.

SmEr ploch foliace je vdt5inou kolem 50o, av5ak misty se st6di, aL tvoii brachyantiklin6lni
uzfwEry. Sklony jsou vdt5inou strm6 a promEnliv6 co do smyslu, v jiLni dilsti rizemi celkem
pravidelnd k SZ, takZe hominy pestrd s6rie upadaji pod horniny monot6nni s6rie.

Z variskych intruziv jsou zastoupeny dvojslidn6 aZ biotitick6 ruly aL granodiority, d6le
leukokratnf, slidou chud6 aL aplitick6 dasto kataklastick6 ruly a porfurick6 biotitickd aZ
muskoviticko biotitickd adamelity. Apofyzy tdchto hornin zachovtxaji generelni smdr
klenovsk6ho masivu, rovnEZ tak i protaZeni vdt5ich ker pl65t6, kter6 jsou v nich, to je zhruba
40o. Generelnf riklon v5ech tdles intruziv se piedpokl6d6 strmy kSZ.

Vfskyt radi6lni tektoniky v zi$movd oblasti neni pffliS hojny.

2.2. Hydrogeologickf charakteristika a zailenEni rizemi

Hydrogeologiclqt raj6n:.............i. 6510 - Krystalinikumpovod[ Luinice

ZastiZeny kolehor:... zvrilsndn;f puklinovy kolektor se zvy5enou propustnosti
v piipovrchovt z6nE

Zac hy c en 6 zvo dndni; .................. svrchni zvodefi

Transmisivita: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T : n . 1 0-s m2l s

Vodohospoddisfu vyznam:........men5i odb6ry pro jednotliv6 domy (mistni z6sobov6ni)

Pruzkumnjnni pracemi zr. 2011 (Zielina, 20Tl) nebylo zachyceno zvodninf vfnand na
prulinovd propustnd partie pokryvu, tzv. svrchni zvodeil. Podzemni voda prvni (svrchni)
zvodnd mii volnou hladinu, jeji relimje rozkolisany v z6vislosti na litologii a tektonice, resp.
detnosti a otevienosti puklinov6ho systdmu v dosahu piipovrchov6ho rozpojeni hornin. Obdh
podzemni vody t6to zvodn6 je oZiveny, k odvodndni dochhzi v rirovni mistni erozni bhze
skrytfm piironem (drenilLi) do prot6kajici vodotede. VolnS hladina je vicemdnE konformni
smorfologii terdnu avlokalitd se vyskyuje hloubdji jok 3,3 ai 3,6 m pod terinem.Hlavni
dotaci kolektoru jsou atmosferick6 sr6Zky, na jejich intenzitd je i piimo z|visl| qf5ka hladiny.

Kvalita vody: Chemismus vod hydrogeologickdho rajonu je charakterizov6n kalcium -

bikarboniitovym typem vod. Celkov6 mineralizace podzemnich vod je nizkS a vdt5inou
nepiekraduje 0,3 g/1.



2.3. Hydrograficko-hydrologickicharakteristika

Hlavnim'tokem zdjmovdho rizemi je NeZ6rka - dislo hydrologick6ho poiadi l-07-03 s dildim
povodim 1- 07-03-026 - povodf Dievinom$'nskdho potoka.
Dotden6 tzemi se nenach6zi v podminkSch zvl65tni ochrany podzemnich vod a nejsou zde
vytydena p6sma hygienick6 ochrany zdrojri.

Vod6rensky vyznam hydrogeologick6ho rajonu je maly a dosavadni vyuLivand zdroje pouze
pievhLnd lok6lnE kryji potieby mistniho z6sobov6ni.

3. Proveden6 prrizkumn6 price

3.1. SondiZni, geologick6 a vzorkovaci prr[ce

Pii hodnoceni geologick6ho podloZi lokality vychfnime ze sond{inich praci, kterd byly na
lokalitd prov6ddny na5i firmou dne 8. 12. 20ll (Zielina, 2011). Tehdy byly na pozemku
p.(:.263 a lII8l4 budouci kompostdrny vyhloubeny dvE kopani sondy, ozna&nd KS-I
a KS-2, pomoci traktorov6ho rypadla JCB. Sonda KS-l byla lokalizovin na ziryadnim okraji
budouci kompostovaci plochy a sonda KS-2 na qichodnim okraji budouci manipuladni
plochy. Sondy byly ukondeny v odolndjSfm eluviu, resp. po zastiLeni rozpukan6ho,
rozvolnEn6ho a silnE zvEtraldho skalniho podloZi v hloubce 3,3 a3,6 m pod ter6nem.

Sondy byly makroskopicky geologicky zdokumentov6ny a byly sledovrlny eventu6lni piitoky
podzemni vody.

Po odbEru poruSenych vzorkri zeminbyly sondy likvidov6ny zasypbnim vykopanou zeminou.
Z dtvodu nezastiLeni svrchni zvodnd nebyly odebrriny jeji vzorky.

Pozice sond byla asi 200 m severnd od projektovand haly na biodegradaci odpadti.
Z morfologie ter6nu (rovina) lze re6lnd usuzovat, Ze geologick6 a hydrogeologickd podminky
v mistech projektovand haly budou obdobn6.

3.2. StavebnE technick6 ieseni haly na biodegradaci odpadri

Zhjmovd lokalita pro navrZeny provoz se nachilzi v Mllfnsk6m lese jiZnd od obce Dolni
Radoui, v d6sti, kter6 byla v minulosti vojenskym prostorem, kde byly uskladndny vojenskil
technika a munice. Lokalita sest6v6 z piijezdov6 a obsluZn6 komunikace s asfaltovym
povrchem a zdEn6ho objektu, ke kter6mu je navrZena piistavba. Technicky stav haly, jejich

z6kladnich nosnych konstrukci, je vyhovujici (Simurd a, 2012).

Staveni5t6 je v rozsahu pozemkti parc. d. Il37ll, ll18/3 a 256 v k. ri. Dolni Radoui.
Pozemky a stavby na nich jsou v soudasnosti voln6, bezvyuLiti.

Projekt ieSi stavebni ripravy a piistavbu u stavajiciho objektu za ridelem provozoviini
biodegradace odpadri. St6vajfci hala je jednopodlaZni, obddlnikovdho pridorysu, stiecha
sedlov6 o mim6m sklonu. Piistavba je navrZena obddlnikov6ho ptidorysu se stiechou
pultovou. V r6mci zemnich praci dojde k vykopu jam pro zhkladovd patky, tyto budou
z betonu prost6ho C l2ll5.



StSvajici hala je jednopodlaZni objekt Zelezobetonov6 nosn6 konstrukce s obvodoqfm pl65tEm
z cihel obydejnfch plnych, pffstavba je otevieny prostor zastieienlf pultovou stiechou. Pro
piijezd svozovd techniky k hale pro biodegradaci odpadri bude slouZit st6vajfci komunikace
s asfaltoqfm povrchem. Objekt nebude napojen na veiejn6 sitd technick6 infrastruktury.

NavrZen6 zaiizeni nebude mit zvl65tni negativni vliv na Livotni prostiedf, podlaha v objektu
bude opatiena ochrannou izolaci proti nebezpednym l6tk6m. Proti pronikdni nebezpednych
l6tek do podloZi bude stavba opatiena ochrannou izolaci proti tdmto l6tkim. Samotn6 podlaha
v hale tvoff zdchytnou vanu nebezpednych tekutlich lStek o objemu cca 27,0 m3. Podlaha je
rovndZ vyvli5ena oproti okolnimu ter6nu, aby bylo zabrdndno vtdk6ni de5t'ovfch vod do
objektu.

Provozem navrZendho zaiizeni nebudou dotdeny ani ohroZeny sousedni lesni pozemky. Stavba
nem6 zvl65tni negativni vliv na okolni stavby ani pozemky. Pii realizaci bude zhotovitel db6t
na to, aby hlukem a pra5nosti minim6lnd omezoval okoli. Odpady vznikajici b6hem stavby
budou separov6ny a likvidov6ny patiidnlim zprisobem.

Piijezd do cel6ho areSlu je st6vajicim sjezdem ze sftrtni silnice Jindiichriv Hradec - Dolni
Radoui, d6le pak k jednotlivjm objektrim a samotnd hale pro biodegradaci odpadri po
strivajici komunikaci s asfaltovfm povrchem, p.d. ll37ll a llI8l3.

Stavba se nenach6zi v seismick6 oblasti, ani v mistd poddolov6ni a neni znhmo, Le by se areill
nachhzel v ochrann6m p6smu vodniho zdroje, di bezpednostnim p6smu.

DeSt'ov6 vody ze stiechy budou vsakovSny do pfilehl6ho lesnfho pozemku, spla5kov6
nevznikaji. Objekt nebude napojen na zdroj pitn6 vody. Objekt pro biodegradaci odpadri
nebude napojen na elektrickou energii.

Are6l nebude napojen na zdroj pitn6 vody, ta bude pro obsluhu dovilLena, uZitkov6 bude
odebir6na ze stSvajici studny.

Zastav En| p locha st6vaj f ci :
Zastav End plocha celkov6 :
Podet pracovnikri:
Provoznf doba:

345,125 m2
565,125 m2
t-2
nepravideln6, dle mnoZstvi
zpracovfvan6ho odpadu



4. Vfsledky prrizkumu

4.1. Geologicki dokumentace kopanych sond

Geologick6 dokumentace kopanych sond byla poiizena v r. 20lI (Zielina, 20II) v r6mci
projektovilni vystavby kompost6rny a pro dany lf'del z nilze vychilzet.

4.2. Posouzenimistnichhydrogeologickych pomdrri

Lokalita pro qfstavbu haly pro biodegradaci odpadri se nal6z6 na katastru Dolni Radouil, okr.
Jindiichtv Hradec v mirnd zvlndn6m ,6zemi, vlastni objekty jsou na rovind na lesnim
pozemku. V blfzk6m okoli se nenalezaji Lhdnf jimaci objekty podzemni vody veiejn6ho
z6sobov6ni obyvatelstva ani ochrann6 p6sma vodnich zdrojt, nebo jinak chr6ndn6 izemi.
Lokalita se nenaldzS v p6smu CHOPAV ani CHKO.

Z podkladt HGP a geologickd dokumentace sond, proviiddnfch v prostoru kompost6rny,
nachinejici se cca 200 m severnd vyplyv6, Le deluviilnf kvartern[ pokryv je zpod6tku kryt
slab5i vrstvou velmi slabd propustn!,ch jilovif!,ch zemin (k7: n.1tr8 ai n.Itre n/s/. N6sleduji
do hloubky cca 1,5 aL 2,1 m deluvi6lni svahoviny se zastoupenim jemni itirkoviti,mi
zeminami s pomdmd hojnou jilovitou a pisditou piimdsi (Stdrky s jemnozrnnou pffmdsi G3 aZ
St6rkovit6 jily G5). Tdmto zeminfim odpovid6 5k6la prumdrnych hodnot koeJicientu Jiltrace
kt= n.1t6 ui n.lf m/s. Jedn6 se o prostiedf dosti slabd aL dosti silni propustni.

N6sleduje pisdito hlinitd (F3) aZ pisdit6 (53) eluvium s obecnE ud6vanym prumdrnym
kI: n.1tr8 ai n,ilf6 m/s, prostiedf velmi slabi oi dosti slabi propustni.

Interval
(m)

Geologickf dokumentace

DOLNi RADOUN - kompostirna

T6Zitelnost
(isN 73 lool)

KS.1

0,0-0,3
deluvium - jil stiednE plasticky, mdkky, Sedy, organickrl
piim6s F6

0,3-1,5
deluvium jemny Stdrk jilovitf
jemnozrnnf zeminy, stiednd ulehly,
pfimEs pisku

aL Stdrk s piimdsi
vlhky, okrov6 hnEdli, G5_G3

1,5-3,3
eluvium - hlina pisdita, pffm6s pisku, mdkkr{ aL tuh6,
hnddoSedd

F3

podzemni voda ; - nezasti1ena

KS-2

0,0-0,4
deluvium - jil stiednd plastickli, tuhy, Sedy, piimds pisku,
stiednd ulehl'f" orsanick6 piimds F6

0,4-2,1 deluvium - jemnli 5t6rk s piimdsf jemnozrnne zeminy,
okrovd hnEdi, vltrkf, pifm6s pisku, stiednE ulehl.i

G3

2,L1,3 eluvium - pisek s pffmEsi jemnozrnnf zeminy, okrovd hnddy,
vlhkf, ulehlf, pfimEs StErku

S3

3,31,6
skalni podloZi - biotitick| pararula. velmi silnd zvEtral6
a ro zpukan 6, zi etelnl fo liovan6, i emnozmn 6, r ezav E -3e dtt

R5

podzemni voda: - nezastilena



deluvium:

eluvium:

Koeficient filtrace je jednou ze zirkladnich hodnot, kter6 n6m ud6v6 zikladni piedstavu
o propustnosti prostiedi. S touto hodnotou souvisi i rychlost prouddnf podzemni vody
vyj ddie n d D arcy h o vztu h em :

vy: k7. I (m/s),

kde pro hydraulicky gradient I plati: I: (Hr -}Jz)L

Pii dosazeni prumdrnych hodnot k1 a orientadnd zvolen6ho hydraulick6ho gradientu I : l,
(nemiime k dispozici ridaje o hladind podzemni vody) vychhzi prumErnri rychlost proudin[
podzemnf vody a tedy i rychlost Sfienf zneEi\tini v pomdrnd Sirok6m rczplti hodnot v1:

vf - kf : 51f aZ 5.1f m/s, tj. asi 0,43 m/den ui 43 ,n/den

vf: kf: 5.1tr8 ai 5.1t6 m/s, tj. asi 0,0043 m/den ai 0,43 m/den

Pii nejmdnd piizniv6 situaci teoreticky vychilzi max rychlost proudinl v propustndj5im
Stdrkovit6m deluvi6lnim pokryvu aZ 43 m/den (prumErnd asi 4,3 m/den) a 0,43 m/den
(prumdmd asi 0,043 m/den) v m6nd propustndm eluviu. Jednri se v5ak o pouhou hypot6zu,
zaloLenou pouze na orientadnich vstupnfch hodnot6ch.

Pro piesndj5i stanoveni prpustnosti prulinov6ho prostiedi byly v sondd KS-l odebr6ny dva
vzorky zemin na stanoven{ zrnitosti o koeftcientu ftltrace dle metody Malleta Pacquanta
(z kiivky zrnitosti). Vzorky byly odebrdny z rirovnd propustndj5iho deluvia - Stdrk s pffm6si
jemnozmn6 zeminy (G3) a m6_nd propustndho eluvia - hlina pisdita (F3). KoeJicient tiltrace
uychdzi pro G3 k7: 9,1.1t' m/s o pro F3 k1= 7,0.1[o m/s. Je tak ve shodd s obecnE
uvaZovanymi hodnotami propustnosti pro dan6 prostiedi.

Podzemni voda nebyla prrizkumnymi sondami do hloubky 3,3 aL 3,6 m naraLena. Zastikeni
swchnl zvodnd piedpokhldrlme narozbrani eluvia a skalnfho podloZf v hloubce cca 4-5 m pod
ter6nem. Bude se jednat spi5e o menSf pfftoky, cirkulujici v prfilinovi propustndm prostiedi.
Toto tvrzenilze vztihnout na ce16 Sir5i okoli lokality.

V lokalitE se nachini pouze d6stednd zasypanh nefunkin{ kopand studno, se kterou se
v;fhledovd uvaZuje jako se zdrojem uZitkovd vody pro kompost6rnu. Tato studna se nachdni na
p.E.ll37/2 u objektu pro obsluhuzaiizeni, ve vzdillenosti asi 120 m od kompostfrmy a 200 m
od projektovand haly pro biodegradaci odpadri. Jim6 pouze milkou svrchnf zvodefi, vhzanou
na kvarterni prulinovd propustn;f pokryv. Hlovn{ zdrojovri a inJiltrain[ oblast studny se
nachini mimo projektovand objekty kompostSrny i haly pro biodegradaci odpadri, avSak
d6stedn6 ve smdru piedpokl6dan6ho prouddni podzemni vody. Ten, vzhledem k morfologii
ter6nu, odhadujeme ve smdru od vychodu aZ severovychodu k zhpadu aL jihozftpadu.
UvaZovanou rekonstrukci studny bude ie5it samostatny projekt.

Dal5i, hloubdji ulolen| spodn{ zvodefr, je vhzina aL na puklinovi systimy ve skalnim podloi{.
V geologicky posuzovan6m ilzemi se nevyskytuji ve skalnlm podloi{ oteviend pukliny
s projevy krasov6 dinnosti ani pukliny s napjatou hladinou podzemni vody, po kterych by
mohlo, pii jejich propojeni, dojft k naru5eni hydrauliky podzemnich vod. ReZim podzemnich
vod v hornin6ch proterozoika je volny, aL miml napjaty a hladina podzemnf vody v tomto
skalnim masivu prakticky kopfruje re1i6f ter6nu k mistni eroznibini.

Povrchovti voda se objevuje asi 630 m sevem6, kde prameni mistnf drobn6 vodoted,
Radoufiski, potok, odvridEjici povrchovou vodu v severnim aL ziryadnim okoli lokality.
RovnEZ naphji ndkolik mistnich rybnfkri (Dolik, Samot6i, a dal5i). Tato vodoted vytvSii



piirozenou drenffi a zSrovEi i bari6ru proti dal5imu Siieni povrchovd vody severnim,
severozSpadnim a zhpadnim sm6rem. Dal5i pramennil oblast se nallzh asi 520 m jiZn6 od
zhjmove lokality, kde prameni nEkolik drobnj,ch pfitokir Radoufisk6ho potoka a NeZ6rky.
Tyto toky odv6di povrchovou vodu smdrem k jihozhpadu a k jihu. D6 se tak iici, Ze lokalita se
nachilzi na zcela nepatmd elevaci, kter6 je zirovefi dildi rozvodnici popisovanych drobnych
tokt.

Okoln[ pozemky tuoff piev6Znd lesni a zemdddlskd pozemky a d6le i fidSi vesnickii zhstavba
s rodinnymi domky azaluadami. Ter6n je zde m6lo dlenity, s malym relativnim pievy5enim.
Mistnf eroznibilzitvoii Radouf,skli potok a pozdEji NeZ6rka. eetn6 jsou rybniky.

V nejbliZ5i obci Dolni Radouf, se vyskytuji jimacf objekry podzemnl vody individudlnf
spotieby. Jednri se jak o mdlkd kopan6 studny, jimajici mdlkou kvarterni zvodei, tak i o vrty,
kterd zpravidla jimaji hlub5i zvodei vhzanou na puklinovd syst6my ve skalnim podloZi. Pro
tyto odb6ry je piizna(ny niZ5i odbdr, max. prvni m'/den, coLje z hlediska zisob podzemnich
vod zanedbatelnd. Vydatnosti tEchto zdrojt lze odek6vat i6dovd mezi 0,X aZ X,0 l/s. Tyto
objekty jsou zcela mimo sfiru vlivu projektovan!'ch objektfr.

V Sir5im okoli lokality se mohou vyskytovat pouze drobndj5i zdroje moindho zneEiitin{
pod.zemnf vody. PiedevSfm se jedn6 o samotnou obec Dolnf Radoufi, kterd se nachini
min. 1,1 km severoz6padnE, mimo hlavni infiltradni izemi lokality. V okoli nepiedpoklildfime
masivni kontaminaci, v soudasnosti se zde nenachhzejiLhdnd vdt5i zdroje znedi5tEni.

Otdzkou zfrstdvti, nakolik mohla blit lokalita zasalena dffvijil vojenskou iinnostf.

5. Posouzeni vlivu stavby haly na hydrogeologii a Zivotnf prostiedi

Na z6kladd vyhodnoceni fdajt popisovanych v piedchozich kapitol6ch kvantifikujeme vhodn6
argumenty, hovoffci ve prospdch vystavby a n6sledn6ho provozu haly na biodegradaci
odpadft a rovn6Z i nevhodn6 argumenty, jejichl negativni vliv bude nutn6 v prubEhu vlfstavby
eliminovat.

Wodni orgumenty:

pfftomnost svrchni velmi slabE propustnd jilovitd kryci vrstvy, vytv6iejici izol6tor proti
priniku povrchovd vody do podloZi;
hladina podzemni vody se vyskytuje hloubdji jak 3,3 aL 3,6 m pod ter6nem a nedojde ke
kontaktu zikladovych konstrukci s podzemni vodou;
eluvium je tvoieno min. 1,2 a vice m mocnymi velmi slabd aZ dosti slabd propustnymi
zeminami, kter6 vytvSieji d6stednou piirozenou baridru proti pruniku povrchov6 vody do
podloi| negativni ovlivnEni kvality podzemni vody je tak minimrllni;
lokalita se nenach6zi v pramenn6 oblasti povrchovfch tokfi a rovndZ vzd6lenost tdchto
tokri je dostatedn6 anefuozi tak jejich negativni ovlivndni;
v piedpokl6dan6m sm6ru prouddni podzemni vody se nevyskytuji jimaci objekty
hromadndho z6sobovSni obyvatelstva pitnou vodou a nevyskytuji se ani ochrannd p6sma
vodnfch zdro|8,, di jinak chr6ndn6 oblasti di pffrodni ifivary;
tyto objekty se nevyskytuji ani v blizk6m okoli.



Nevhodni argamenty:

deluvi6lni pokryv je tvoien cca I,2 aL 1,7 m (mimo slab5i jilovitou kryci vrstvu) mocn;fmi
dosti slabd ai, dosti silnE propustnymi zeminami, kte4imi mriZe pomdrnd snadno
cirkulovat povrchov6 voda do podloZi.

6. Posouzeni nivrhu likvidace de5toovych vod ze stiechy haly

Jak ji?bylo uvedeno vy5e, projektovr{ dokumentace (Simurda,2012) feif i tikvidaci deit'ov!,ch
vod ze stiechy haly. Deitov6 vody ze stiechy haly budou volnd svedeny a vsakov6ny do
podloZi piilehl6ho lesniho pozemku.

Vsakov6ni deSt'ov6 vody do podloZi pfilehldho lesniho pozemku je z hydrogeologick6ho
hlediska moini. Tuto vodu lze vsakovat do deluviSlnich StErkri (G3), kterd v tdchto mistech
dosahuji mocnosti okolo I,7 m. Tyto zeminy jsou mirnd aZ dosti silnE propustn6 (k1: n.l0-5 aZ
n.104 m/s) a lze je bez probldmri vyuZit pro zamy5len6 ridely. Nebude zasakovSno pffmo do
podzemni vody, kter6 se zde vyskyuje vice jak 3,6 m pod ter6nem.

7. DoporuieniazivLr

Zhydrogeologick6ho hlediska existuje pievaha vhodn!,ch argamentfr, hovoiicich pro
vystavbu haly na biodegradaci odpadri. MoZn6 negativni vlivy vystavby a provozuzamy1lene
stavby na zdroje podzemni a povrchov6 vody, jakoZto i na okolni Livotni prostiedi jsou
minimdlni.

Projektem navrZen6 ie5eni likvidace deifovfch vod sejeviz hydrogeologickdho hlediskajako
vyhovuj{ci.

Doporudujeme neskr!,vat svrchnl krycf jilovitoa vrstvu (cca 0,4 m), kteril v lokalitd ptisobi
jako piirozeny izolifior proti pi(m6mu pruniku povrchov6 vody do podloZi.

DSle doporudujeme zhotoveni monitorovacfho vrtu podzemn[ vody ve sm6ru jejiho
piedpokl6dan6ho proud6ni smdrem od haly na biodegradaci odpadt. Lokalizaci vrtu
doporudujeme provdst pomoci aparatury WADI pro vymapov6ni piednostnich drah migrace
podzemni vody. Hloubku vrtu piedpokl6d6me cca 10 m (dle zastiLeni hladiny podzemni
vody). Doporudujeme minim6lnd ptlrodni periodu vzorkovdni, aby se mohla vdas pfijmout
pffpadn6 nhpravnh opatieni. Rozsah analyz doporudujeme pfizptsobit konkr6tnim podmfnk6m
vyplyvajicim zprovozu. Piedpoklfudhme minim6lnE sledovat senzorickd vlastnosti a obsahy
pH, nitrifikiitri, sirant, chloridt, rozpu5t6nych liltek, BSK, CHSK a rozpu5tEnlfch kltek
v podzemni vod6.

Pii dodrZeni navrZen6 technologie a zabezpedeni qfstavby a zhotoveni monitorovacfho vrtu
pro kontrolu kvality podzemnf vody pod stiediskem nepiedpokhiddme negativnf ovlivndni
kvality vody a iivotnlho prostiedf v okolf.
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Ministerstvo iivotnfho prostiedi
100 l0 Praha 10. Vr5ovicke65

odbor 630 - geotogieM.LP

V Praze dne 28. dervna 2001
e. j. ' z6tst63otrslgs/ol
Poi. d. 145212001

Ministerstvo Zivotniho prostiedi (dele MZP) v y d 6 v 6 podle zikona ().7l11967 Sb.,
o spr6vnim iizeni (spr6vni irld) toto

R O Z I t O D N U T i .
Lidosti ze dne 22.6.2}Ll,kterou podal pan

RNDr. Ladislav POKORNV,

rodn6 iislo : 62A60710618, bytem : Novd 5,591 OZ Ltar nad Sizavou,

se vyhovuje a vyd6v6 se mu, podle ustanoveni $ 3, odst. 3 zikona eNn e. 6211988
Sb., o geologickych pracfch, ve zndnf pozddj5ich piedpisfr, a vyhl65ky Ministerstva
Zivotniho prostiedi 8.206/2001 Sb., o osvEddeni odbom6 zprisobilosti projektovat, provdd6t a
vyhodnocovat geologickd priice, toto

o s v E d d e n i
odborn6 zprisobilosti projektovat, provid6t a vyhodnocovat geologickd price v oborech :

a)
b)
c)
d)

HYDROGEOLOGIE,
INZEN{RsxA croLoGIE,

GEOFYZIKA,
SANAENi GEOLOGIE.

Osv6dienf se vydivi na dobu neuriitou.
1adateli se pied6v6 vzor razitka podle $ 3, odst. 5 zikona d. 6211988 Sb, v platndm zndni.
Pied jeho prvnim pouZitfm zalle ladatel otisk razitka odboru geologie UZf tietro evidenci
ve spr6vnim spisu.

Odrivodndni:
a), b) hydrogeologie a inZenyrsk6 geologie
Platnost rozhodnuti di. 631828191-62, vydan6ho Ministerstvem pro hospodriiskou politiku a
rozvoj eeskd republiky Zadateli RNDr. Ladislav Pokorn;.f, dne 18. 12. 1991, o opr6vndni
k provrid€ni geologickych praci, byla prodlouZena rozhodnutim Ministerstva
hospodaistvi eesk6 republiky, dj. 8192196-73, dne 18. g.lggl,ktere bylo vyd6no fuzickd
osobd RNDr. Ladislavu Pokomdmu, a v6cnd formulovilno jako prodlouZeni platnosti
osvdddeni odbornd zprisobilosti projektovat, prov6d6t a vyhodnocovat geologick6 pr6ce
v oborech hydrogeologie a inZen;frsk6 geologie. ProtoZe ustanoveni et. U. bod I z{kona
eNn e. 54311991 Sb., jfmZ se mEni a doplfiuje ziikon iNn e. 62ltgss Sb., o geologic[fch
pracich a o eesk6m geologickdm fiadu, neopravflovalo uvedend prodlouZeni platnosti
privodniho oprdvndni jako osvdddeni o odbomd zprisobilosti, nelze jeho platnost d6le
prodluZovat . Zidost o prodlouZeni byla proto posouzena avyiizena jako nov6 Zddost o ud6leni
odborn6 zptisobilosti.



c) geoffzika
Rozhodnuti o osv6ddeni odborn6 zprisobilosti projektovat, provdddt a vyhodnocovat
geologickd prdce v oboru uZit6 geoffzika s omezenim na geoelektrickd metody a radiometrii
v aplikaci pro povrchovd mdieni vydalo Ministerstvo pro hospodaiskou politiku a rozvoj
eesk6 republiky dne 14. 8.1992, dj. 520859192-62, bylo obnoveno rozhodnutim Ministerstva
Zivotniho prostiedi eeskd republiky dne 17. 4. 1997, di. 650.50814007197 .
d) sanadni geologie
Novy obor geologicklfch praci - jedn6 se o novd piiznani odborn6 zprisobilosti.

ProtoZe z{kon t,. 36612000 Sb., neobsahuje piechodn6 ustanoveni, kter6 by upravila piechod
diive vydan;fch rozhodnuti do nov6ho reZimu na dobu neurditou a jejich platnost je omezena
na 5 let, Z6dost o prodlouZeni byla vyiizena podle pifslu5nfch ustanoveni vyhl65ky s tim, Ze
novd vydand opr6vn6ni je vyd6no na dobu neurditou.

Vysoko5kolskd vzdElani s geologickym zamdienim bylo doloZeno diplomem, vysvdddenim o
sti.;.1ni zitvEredn6 zkou5ce. PoZadovan6 praxe byla doloZena vypisem praci z oboru geologie.
Odborn6 frovefi dosavadnich praci byla ovEiena posouzenim odbornimi garanty. Ladatel
sloZil zkou5ku ze znalosti pr6vnich piedpist. Bezrihonnost byla prokinina qfpisem z rejstiiku
trestri. ladatel splnil poZadavky stanoven6 v $ 3, odst. 4 zikona E. 6211988 Sb., v platn6m
zndni, pro piizndni odborn6 zpisobilosti.
26dostibylo vyhovdno v pln6m rozsahu.

R.izeni k vyd6ni tohoto rozhodnuti podl6h6 ve smyslu zitkona iNn e. 36811992 Sb. ve zndni
pczdEj5ich piedpisti spr6vnimu poplatku ve qf5i 200 Kt (poloZka 6. pism. a/ sazebniku).
Poplatek byl uhrazen formou kolkov6 zndmky.

Pouieni :
Proti tomuto rozhodnuti je moZno podat rozklad ministrovi Zivotniho prostiedi pod6nim na
MZP, prostiednictvim odboru geologie, Vr5ovick6 d. 65, 100 10 Praha 10, ve lhritE
l5 dnt ode dne dorudeni tohoto rozhodnuti.

Toto rozhodnuti E. 145212001,8.i.26151630/f5195/01, ze dne 28.6.2001 obdrZf :
al ladatel RNDr. Ladislav Pok
b/ po pr6vnf moci

org6n piislu5ny k evidenci
odbor geologie Ministerstva Zivotniho prostiedi

. rvo ln r4o \

kolkovi znimka:

i Zden6k Vendra, Ph.D.
tel' odboru- 630, geologie

iho iizeni
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1. Určení posudku 
 

 1.1 Důvod proč byl odborný posudek zpracován  
 

Tento odborný posudek byl zpracován zpracováno jako podklad pro jednání 
provozovatele s místně příslušným orgánem ochrany ovzduší ve věci získání závazného 
stanoviska k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 
Sb. pro řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. a ke stavbě stacionárního zdroje emisí dle § 11 
(odst.2 b) a c)), uvedeného v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.  Cílem posudku je dále 
stanovit na základě platné legislativy technická opatření, která posuzovaná technologie 
provozu biodegradace musí splnit vůči prováděcí vyhlášce č. 415/2012 Sb. 
 

Zadavatel posudku:    ČECH-ODPADY s.r.o. 
                                               Biskupský dvůr 2095/8, 110 01 PRAHA-Nové Město 
 IČ:                                        260 68 869 
 Tel:                                      +420 602 788 568 
 Statutární zástupce:           Vratislav ČECH, jednatel firmy 
 

1.2  Vztah k dalším právním předpisům  
 

 Zákon č. 201/2012 Sb.,  o ochraně ovzduší 
 Prováděcí vyhláška č. 415/2012 Sb. k zákonu č. 201/2012 Sb. o přípustné úrovni 

znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona 
o ochraně ovzduší  (platná od 1.12.2012) 

 Vyhláška č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 
odpady 

 Zákon č. 183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu 
 

 
2. Obecné údaje 

 2.1  Podklady: 
 

 Šetření na místě dne 15. června 2013, na zájmové lokalitě poskytnuty 
projektantem p. Zd. Šimurdou potřebné technické údaje o plánovaných 
vstupech do procesu, způsobu manipulace s odpadem, technologií 
biodegradace a následně byla předložena zpracovaná projektové dokumentace 
(označeno jako Zakázka číslo: 100312, zpracováno březen 2013) 

 Odborné informace z problematiky biodegradace ropných kalů a 
kontaminovaných zemin (staženo z internetu)  

 Snímek katastrální mapy 1:2000 se současnou situací v místě, ČÚZK 
 Projektová dokumentace na Halu pro biodegradaci odpadů v D. Radouni, autor 

Z. Šimurda, březen 2013 
 Souhrnná technická zpráva k PD na stavební povolení, autor Z. Šimurda, 

Dačice, zpracováno březen 2013 
 Protokol č. P69/06-2 firmy TET s.r.o. Brno z měření koncentrace pachových 

látek na kompostárně Jihlava-Henčov, červenec 2006, autor dr. Weissová 
 Rozptylová studie pro kompostárnu Dolní Radouň, Detekta s.r.o., 2012, autor P. 

Ščudla 
 

 

  Souřadnice GPS středu umístění posuzovaného emisního zdroje:  (WGS-84) 
                                            49°11'05.43"N, 15°01'09.19"E 
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Dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. náleží posuzovaný zdroj mezi 
vyjmenované stacionární zdroje s kódem 2.4 (Biodegradační a solidifikační zařízení) a 
vztahuje se na něj také Vyhláška č. 415/2012 Sb. Na takový zdroj se vztahuje povinnost 
vypracovat k povolení provozu Odborný posudek, dále Provozní řád a po uvedení do 
provozu má provozovatel povinnost vést Souhrnnou provozní evidenci dle Přílohy č. 11 
k vyhlášce č. 415/2012 Sb. , odstavec 1.3. 

 
 

3. Charakteristika 
 

3.1  Výrobní program (činnost) 
 

 BIODEGRADCE organických kontaminantů představuje významnou technologii při 
odstraňování organických látek ze životního prostředí. Bylo vyvinuto několik technologií 
určených pro biodegradaci vybraných cizorodých organických látek obsažených v zeminách, 
kalech, vodách a vzduchu. Základní součástí technologií je izolace vhodných kmenů bakterií, 
které jsou vybaveny schopností degradace sledované látky (tzv. destruenti). Principem 
technologií je buď optimalizace živinových poměrů v materiálu tak, aby se podpořil růst 
autochtonních mikroorganismů schopných degradovat cílové organické kontaminanty, nebo 
aplikace některého z  izolovaných kmenů mikroorganismu s příslušnou degradační 
schopností.  

Metoda biologického čištění zemin a podobných anorganických matric je založena na 
schopnosti bakterií a hub využít škodlivé látky jako zdroj výživy a energie. Téměř všechny 
organické škodlivé látky mohou být pomocí mikroorganismů přeměněny na látky neškodlivé. 
Tento moderní způsob čištění půdy se v poslední době uplatňuje v ČR zejména k čištění půdy 
znečištěné ropnými látkami.  

Vstupní kontaminovaný materiál je nejprve analyzován na obsah škodlivých látek a 
živin a na půdní strukturu v laboratoři. Poté se provede výběr optimálních skupin bakterií a 
hub a přísad (hnojiva, bioprvky apod.) pro odbourání škodlivých látek. Celý proces získání 
dekontaminovaného substrátu probíhá cca 3 - 5 měsíců a probíhá pod stálou laboratorní 
kontrolou. Pro navrácení původně znehodnocené zeminy do přírodního prostředí jsou 
předepsány limitní hodnoty koncentrací škodlivých látek.  

Touto metodou se odstraní znečištění a získává se hodnotný půdní materiál, který lze 
podle výsledné kvality zeminy využít v zemědělství a zahradnictví, případně k terénním 
úpravám, pro technické zabezpečení skládek odpadů či jinak. 

V zařízení se předpokládá zpracovávat následující druhy odpadů zařazené dle 
vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, (dále jen katalog odpadů) :  
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01 05 05*  vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky     
 05 01 06*  ropné kaly z údržby zařízení      
 05 01 08*  jiné dehty          

05 01 09* kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující 
nebezpečné  látky – pouze ropné látky 

 05 01 11*  odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad    
05 01 15*  upotřebené filtrační hlinky     
06 05 02*  kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující 

nebezpečné látky – pouze ropné látky 
07 01 10*  jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla   
07 01 11*  kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující  

   nebezpečné  látky – pouze ropné látky  
07 02 10*  jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla   

 07 02 11*  kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující  
   nebezpečné látky – pouze ropné látky 
 07 02 12*  jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené 
   pod číslem 07 02 11– pouze ropné látky   

07 03 10* jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla   
 07 03 11*  kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující  
   nebezpečné látky  – pouze ropné látky   

07 04 10*  jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla    
07 04 11*  kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující  

   nebezpečné látky  – pouze ropné látky 
 07 04 13*  pevné odpady obsahující nebezpečné látky  

07 05 10*  jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla    
07 05 11*  kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující  

   nebezpečné  látky – pouze ropné látky 
 07 05 13* pevné odpady obsahující nebezpečné látky 

07 06 10*  jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla    
07 06 11*  kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující  

   nebezpečné  látky – pouze ropné látky 
 07 07 10*  jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla    

07 07 11*  kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující  
   nebezpečné  látky – pouze ropné látky 
 11 01 11*  oplachové vody obsahující nebezpečné látky 1)   

11 01 13*  odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky – pouze  
   ropné látky     
 12 01 18* kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující  
   olej     
 12 03 01*  prací vody 1) 
 12 03 02*  odpady z odmašťování vodní parou 
 13 05 01*  pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje   
 13 05 02*  kaly z odlučovačů oleje      
 13 05 03*  kaly z lapáků nečistot  
 13 05 07*  zaolejovaná voda z odlučovačů oleje  1) 
 13 05 08*  směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje    
 14 06 05*  kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla   

16 07 08*  odpady obsahující ropné látky     
 16 07 09*  odpady obsahující jiné nebezpečné látky – pouze ropné látky  

17 01 06*  směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických  
   výrobků obsahující nebezpečné látky – pouze ropné látky 
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 17 05 03* zemina a kamení obsahující nebezpečné látky – pouze ropné  
   látky 
 17 05 05*  vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky  – pouze ropné  
   látky    

17 05 07* štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky  
– pouze ropné látky   

17 09 03*  jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 
   demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky – pouze ropné  
   látky  

19 08 11*  kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod  
   obsahující nebezpečné látky – pouze ropné látky 
 19 08 13*  kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod  
   obsahující nebezpečné látky – pouze ropné látky 
 19 13 01*  pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky ropného 
   původu  

19 13 03*  kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky – pouze  
   ropné látky   

19 13 05*  kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky   
– pouze ropné látky 

19 13 07*  jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující  
  nebezpečné látky – pouze ropné látky 

 1)                    odpady využívané pro vlhčení dekontaminovaného materiálu 
 
 
3.2 Jmenovitá (projektovaná) výrobní kapacita 
 

Projektovaná kapacita biodegradačního.zařízení společnosti ČECH-ODPADY s.r.o., 
plánovaná v katastru obce Dolní Radouň, bude pro jeden cyklus biodegradace ve 3 
samostatných zakládkách provozovaných současně asi 900 tun vstupního materiálu na jeden 
biodegradační cyklus. Předpokládá se, že za kalendářní rok mohou dle klimatických 
podmínek být v projektovaném zařízení uskutečněny 2-3 biodegradační cykly. 

 

  
4. Popis stacionárního zdroje emisí  

 

4.1  Popis používané technologie a technologického zařízení 
 

 

 Zájmová lokalita pro navržený provoz se nachází v Mlýnském lese, jižně od obce 
Dolní Radouň, v části, která byla v minulosti vojenským prostorem. Byla zde  uskladněna 
vojenská technika a munice. Lokalita sestává z příjezdové a obslužné komunikace s 
asfaltovým povrchem a stávajícího zděného objektu, ke kterému je navržena přístavba. 
Současný technický stav haly a jejích základních nosných konstrukcí  je vyhovující pro 
navrženou změnu užívání. Staveniště se nachází na pozemcích parc. č. 1137/1, 1118/13 a 256 
v k. ú. Dolní Radouň, vše okres Jindřichův Hradec. 
 
 Projekt řeší stavební úpravy a přístavbu u stávajícího objektu za účelem provozování 
biodegradace odpadů. Stávající hala je jednopodlažní objekt železobetonové nosné konstrukce 
s obvodovým pláštěm z cihel obyčejných plných, obdélníkového půdorysu, střecha sedlová o 
mírném sklonu. Přístavba je navržena obdélníkového půdorysu se střechou pultovou.    
 
 Příjezd do celého areálu je stávajícím sjezdem ze státní silnice Jindřichův Hradec – 
Dolní Radouň, dále pak po stávající komunikaci s asfaltovým povrchem.  



RNDr. Lubomír Vysloužil, Boří 91/2A Brno                Tel. 774 685 773                    Odborný posudek Biodegradace D. Radouň. 

 - 7 - 

 Vymezené odpady dle seznamu uvedeného v kapitole č. 3 OP budou do zařízení 
přiváženy odpovídající přepravní technikou. Obsluha zařízení odpad zkontroluje, včetně jeho 
zatřídění dle katalogu odpadu a určí místo jeho uložení v zařízení na vymezeném místě, kde 
bude probíhat zakládka pro proces dekontaminace. V případě, že přijímaný odpad nebude 
odpovídat odpadu, který je zařízení schopno přijmout bude majitel či dopravce s tímto 
odpadem vykázán a o vzniklé situaci neprodleně informován odpovědný pracovník Krajského 
úřadu – Jihočeského kraje. 
 
 V případě převzetí odpadu obsluha potvrdí převzetí odpadu, u nebezpečných odpadů 
na Evidenčním listu pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR. Převezme doklady o 
vlastnostech odpadů, které přiloží k Evidenčnímu listu pro přepravu nebezpečných odpadů po 
území ČR. 
 
 Posuzované zařízení ke zneškodňování odpadů (dekontaminační plocha) je určeno k 
úpravě vybraných typů odpadů za použití biologické (biodegradační) technologie úpravy. Na 
kryté a stavebně vůči okolí uzavřené dekontaminační ploše budou upravovány odpady 
znečištěné ropnými uhlovodíky a dalšími biologicky odbouratelnými látkami. Jedná se 
převážně o odpady vznikající v rámci nakládání s technickými ropnými produkty, odpady z 
havárií provázených úniky ropných látek, případně odpady z odstraňování starých 
ekologických zátěží atd. 
 
 Vlastní zařízení – dekontaminační plocha – bude situováno do haly. Podlaha bude 
vyspádována od nájezdu směrem k zadní stěně. Podlaha a stěny do výšky 1,5 m budou 
izolovány standardně protiropnou plastovou svařovanou fólií s atestem. Tímto řešením 
vznikne zajištěný prostor k výše uvedené činnosti, tedy vana s nepropustným dnem a stěnami. 
  
 Technologie biologického odbourávání nepolárních extrahovatelných látek a 
alifatických i aromatických uhlovodíků je založena na schopnosti určitých bakteriálních 
kmenů využívat nežádoucí organické sloučeniny jako zdroj uhlíku a energie pro svůj 
metabolismus. Tyto organismy jsou schopny využívat všechny frakce ropy i dehtu – nepolární 
extrahovatelné látky, těkavé uhlovodíky (benzen, toluen, xylen, apod.), fenoly (ortho-, meta-, 
para-krezoly) a polyaromatické uhlovodíky, včetně meziproduktů jejich metabolismu. 
Součinností celé škály mikroorganismů dochází k celkovému rozkladu kontaminantu po 
aerobních biochemických drahách na neškodné oxidační produkty (CO2 a H2O) nebo k 
výraznému snížení vyluhovatelnosti ze sanovaného materiálu. Biodegradační bakteriální 
kmeny jsou připravovány v laboratořích dodavatele technologie. Vlastní aplikace 
biopreparátu bude prováděna povrchovým postřikem a intenzita a frekvence jednotlivých 
aplikací se bude stanovovat individuálně pro každý typ sanovaného materiálu průběžně s 
ohledem na průběh dekontaminace. 
 
 Na dané dekontaminační ploše bude použita pro účely úpravy odpadů v Čechách 
schválená biotechnologie, např. DEKONTAM-3 společnosti BIODEGRADACE, s.r.o. a 
DEKONTA, a.s. a biotechnologie ENVI 2/3 společnosti ENVISAN-GEM, a.s. Dodavatel 
preparátu bude vybrán v nabídkovém řízení. 
 
 Podstatou vysoké účinnosti uvedené biodegradační technologie je komplexní přístup k 
samotnému biodegradačnímu procesu, kdy jsou respektovány specifické vlastnosti 
konkrétního odpadu. Proces dekontaminace zahrnuje vstupní analýzu odpadu (chemickou a 
mikrobiologickou), následnou optimalizaci typu a koncentrace aplikovaného biopreparátu, 
úpravu způsobu dodávání živin pro růst biomasy a průběžné sledování biodegradačního 
procesu a stavu dekontaminovaného odpadu (obsah živin, množství biomasy, změny 
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koncentrace odbourávaných kontaminantů). Na základě těchto analýz je pak rozhodováno o 
opakovaném dávkování minerálních hnojiv (N, P), počtu replikací biopreparátu, nutnosti 
aerace, příp. vlhčení materiálu. 
 
 Biotechnologie je odolná vůči chemickému znečištění a vůči těžkým kovům do určité 
koncentrace. Pracuje v rozmezí hodnot pH 4 až pH 9 a při teplotě 15 – 35°C s optimem mezi 
20 a 30°C. Při nižších teplotách lze rovněž speciálním uspořádáním materiálu udržet proces 
dekontaminace aktivní. Optimální vlhkost dekontaminovaného materiálu by měla být větší 
než 30 % (dostatečná vlhkost materiálu je dle potřeby zajišťována zvlhčováním a kropením 
vodou). Intenzifikace biodegradačního procesu bude zajišťována dotací minerálních látek ve 
formě běžně užívaných hnojiv jako je NPK, superfosfát či jiná hnojiva. Vzhledem k tomu, že 
biodegradace je proces aerobní, je nutno pravidelně provzdušňovat uložené materiály za 
účelem dotace kyslíku bakteriálním kmenům. Tento požadavek je splňován pravidelnou 
kultivací sanovaného materiálu zemními mechanismy a to jedenkrát za 4 až 6 týdnů dle 
potřeby. Aerace biodegradační zakládky může být podporována vháněním vzduchu z haly do 
spodních vrstev zakládky přes pancéřové hadice umístěné ve spodní vrstvě zakládky, v 
případě potřeby (například v zimním období) lze tento vzduch přihřívat teplovzdušným 
agregátem. 
  
 Biodegradační proces je ukončen po dosažení potřebného stupně dekontaminace. Na 
základě výsledků posuzovacího procesu, tj. výsledků expertního posouzení technických 
možností a účinnosti biodegradační metody úpravy odpadů, výsledků provedených 
laboratorních zkoušek vzorků odpadu upraveného danou metodou a obecně platných 
zákonitostí, lze konstatovat, že odpady upravené výše popsanou technologií v posuzovaném 
zařízení nemají žádnou z nebezpečných vlastností definovaných vyhláškou č. 376/2001 Sb., o 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 
 
 S ohledem na samotnou podstatu technologie úpravy odpadů nesmí být na ploše 
ukládány a upravovány odpady obsahující biologicky neodbouratelné látky, výrazně toxické 
vůči rostlinným a živočišným organismům, tj. látky zvláště toxické, toxické, žíravé, oxidující, 
reagující s vodou a kyselinami apod. (tedy látky znemožňující samotnou podstatu biologické 
úpravy odpadu). Obsah těžkých kovů v odpadech určených ke zpracování musí odpovídat 
hodnotám uvedeným v tabulce z ČSN 46 5735 Průmyslové komposty – platnost od 1.6.1991 
 
Nejvyšší přípustná množství sledovaných látek vstupů do průmyslového kompostu udává 
následující tabulka: 
 

Sledované látky 
Nejvyšší přípustné množství sledované látky v mg na 1 kg 
vysušeného vzorku 

Arsen 50 

Kadmium 13 

Chrom 1000 

Měď 1200 

Rtuť 10 

Molybden 25 

Nikl 200 

Olovo 500 

Zinek 3000 
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 Technologický postup ENVI – GEM je možné použít i při rozkladu aromatických a 
polyaromatických uhlovodíků s méně než pěti aromatickými jádry v molekule (např. naftalen, 
fluoren, fenantren) při splnění maximální koncentrace na vstupu : 
 
Ukazatel:   Koncentrace:   
Suma PCB   1 mg/kg sušiny 
Suma PAU   100 mg/kg sušiny 
 
 S odpadem upraveným výše popsaným způsobem je následně nakládáno s ohledem na 
jeho skutečné vlastnosti a v souladu s platnou odpadovou legislativou ČR. Za vhodný způsob 
nakládání lze považovat ukládání odpadu na odpovídající typ skládky, technické využití pro 
různé rekultivační účely či případné využití k technickým účelům ve volném terénu. 
 
 Při provozu dekontaminační plochy bude docházet pouze k manipulaci s průsakovou 
vodou z prostoru dekontaminační plochy. V rámci procesu biodegradace bude voda 
využívána ke skrápění odpadů uložených na dekontaminační ploše. Cílem skrápění uložených 
materiálů bude zajistit dostatečnou vlhkost odpadů pro optimální průběh procesu 
biodegradace a rovněž zajistit snížení prašnosti v blízkém okolí dekontaminační plochy. 
Předpokládá se maximální využití vody ze záchytné jímky (vany), která bude tímto způsobem 
zároveň zneškodňována bez nutnosti jejího odvozu mimo areál.    
 
 Pro vlastní manipulaci s odpady určenými ke zpracování v daném zařízení je k 
dispozici manipulátor Manitou MLT 735, drtič Husman HFG IV, třídící a drtící lopata ALLU 
SC2-20/35XHD, nákladní automobily Scania s nosiči kontejnerů a velkoobjemové 
kontejnery. 
 
 Dovezený odpad (materiál) se zváží buď před odvozem od producenta nebo v areálu 
střediska Dolní Radouň, kde bude (v následujícím období) umístěna nájezdní váha. Následně 
se materiál dopraví a vyloží na manipulační plochu, ze které se budou tyto odpady navážet na 
jednotlivé zakládky v předepsaném poměru dle technologie. Odpady s vyšším obsahem vody 
(kaly) budou ukládány přímo do zakládky  jejich zapracováním pomocí technologie 
(mixovací lopata). Během návozu mohou být z materiálu ručně vytříděny nežádoucí příměsi, 
které jsou dále v zařízení shromažďovány jako odpad v souladu s požadavky zákona č. 
185/2001 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb. 

 Tvar každé zakládky bude upraven nakladačem do tvaru lichoběžníku. Zakládka má 
délku přibližně 20 m, šířku 6 m a výšku max. 2,5 metru. Na dekontaminační plochu se 
současně vejdou 3 zakládky. Zakládka i překopávka jednotlivých zakládek je prováděna za 
pomoci vlastní zemědělské mechanizace (manipulátor, čelní nakladač, traktor s čelním 
nakladačem). Dřevěný odpad je do technologie dodáván rozdrcený pomocí štěpkovače s 
výstupem štěpky cca 5 cm. Vlhčení zakládek bude zajištěno pomocí elektrického čerpadla. Po 
celou dobu bude v pravidelných intervalech sledována teplota a vlhkost. V případě poklesu 
vlhkosti budou zakládky zkrápěny vodou z jímky průsakových vod. 

Údaje o dekontaminační hale: 
 Zastavěná plocha stávající :    345,125 m2 

 Zastavěná plocha celková :    565,125 m2 (s přístavbou) 
 Počet pracovníků :     1 - 2 
 Provozní doba :     nepravidelná, dle množství                  
        zpracovávaného odpadu 
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4.2 Popis zařízení ke snižování emisí 
 

Posuzované biodegradační zařízení v k.ú. Dolní Radouň bude při zahájení provozu 
využívat základní technická opatření ke snížení úniku VOC a pachově závadných látek, 
spočívajících v aplikaci skrápění zakládek vodou, použití mlžení, využití průdyšných krycích 
fólií a geotextilií na povrch zakládek (viz obr.) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud by po zahájení provozu biodegradační haly vznikly konkrétní problémy s emisemi 
pachových látek, lze využít snadno dostupných dodatečných opatření k jejich snížení, jako 
např. použít protizápachové bariéry (viz obr.), do kterých je možné přidávat i vhodné 
odoranty. 
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Jako hraniční řešení v případě vyčerpání všech dosavadních možností se nabízí využití 
adsorpčních materiálů charakteru aktivního uhlí (buď jako granulát nebo v podobě netkaných 
geotextilií obsahujících vázané aktivní uhlí - Fibertex Svitavy). Tyto materiály vážou pachově 
závadné látky na svůj aktivní povrch a po nasycení jsou odstraněny spálením ve spalovně.  

 
 
4.3  Odvod emisí z projektovaného technologického zařízení 
 

Posuzovaný provoz biodegradace bude odvětráván pouze přirozeně přes otvory ve 
stěnách stavebních konstrukcí (vrata, okna, dveře). Pouze v případě, že by nestačily obvyklé 
metody pro eliminaci úniku pachově závadných látek do okolí provozovny tak, aby nedošlo 
ke stížnostem obyvatel v nejbližších obydlených objektech, mohlo by být v hale biodegradace 
použito větrání nucené, s odtahem vzdušiny přes odorizační filtr s příslušnou aktivní náplní. 

 
 
 

5. Emisní charakteristika zdroje       
 

5.1 Znečišťující látky odcházející do ovzduší 
 

Z projektovaného vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší budou při jeho provozu 
odcházet tyto škodliviny: 
 
a) Pachové látky 
b) Oxid uhličitý (není t.č. vyjmenován jako škodlivina) 
c) Tuhé znečišťující látky – sekundární prašnost (TZL) 
d) Těkavé organické látky (VOC) 
 

 
 Množství pachových látek lze pozitivně ovlivňovat složením vstupní směsi odpadů, 
řízením procesu biodegradace (vhodná teplota a vlhkost zakládek) a péčí o zakládky (použití 
krycích fólií a textilií na povrch zakládek). 
 
 Úlet TZL lze aktivně snižovat použitím skrápění a mlžení zakládek a také trvalou 
údržbou + průběžným úklidem dopravních cest uvnitř areálu a používaných ploch. 
 
 Emise VOC lze omezit správným teplotním režimem uvnitř zakládek, použitím 
zakrývacích fólií a textilií a také aplikací jemného skrápění a mlžení povrchu zakládek. 
Všechny výše uvedené emise lze obecně snížit řádným dodržováním technologické kázně dle 
schváleného Provozního řádu. 
 
 

5.2 Naměřené hodnoty emisí: 
 

Pro další hodnocení vlivu zdroje na znečišťování ovzduší může být vycházeno 
z koncentrací emisí, stanovených autorizovaným měřením obdobných zařízení. Zhotovitel 
tohoto odborného posudku má k dispozici relevantní údaje o koncentraci pachových látek, 
měřených na obdobném zařízení v Jihlavě (viz následující sken z měření TET s.r.o. Brno).  

 
 Prováděcí předpis k zákonu č. 201/2012 Sb., který by stanovil emisní faktory pro 
posuzovaný zdroj znečišťování ovzduší,  byl sice vydán (viz Vyhláška č. 415/2012 Sb.), ale 
pro zdroje s kódem 2.4  nestanovuje žádné přímé koncentrační EL. Koncentrační limit pro 
VOC - 50 mg/m3 při vztažných podmínkách C, platí pouze pro skupinu zařízení s kódem 2.5. 
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         5.3  Výpočet emisí znečišťujících látek  

 

 

  Pro daný typ posuzovaného emisního zdroje nelze výpočet emisí smysluplně provést. 
 
 

  
6. Vymezení a kategorizace zdroje znečišťování ovzduší 

 

Posuzovaný záměr „Hala na biodegradaci odpadů Dolní Radouň“ – umístěná na k.ú. 
Dolní Radouň, dotčené pozemky p.č. 1137/1 1118/13 a objekt p.č. 256, je podle technického a 
technologického uspořádání a podle  přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší č.  201 /2012 Sb: 

 
- vyjmenovaný stacionární zdroj uvedený pod kódem 2.4 

 

 tedy slovně:  biodegradační a solidifikační zařízení 
 

 

  
 Emisní limity zdroje znečišťování ovzduší: 
 

nejsou stanoveny zákonem ani vyhláškou č. 415/2012 Sb. 
 
V případě, že dojde v rámci zkušebního provozu posuzovaného zařízení při zpracování 

vstupních materiálů k takovým emisím pachově závadných látek, že budou mít za následek 
stížnosti obyvatel v okolní zástavbě, přistoupí provozovatel k aplikaci dalších technických 
opatření na snížení pachové zátěže, například použitím odorizačních filtrů, plněných aktivním 
sorbentem, které současně zachytávají i přítomné VOC. Přímá vzdálenost k nejbližšímu trvale 
obydlenému objektu v obci Dolní Radouň je cca 1 km, navíc v trase jsou souvislé lesní 
porosty. Tyto faktory způsobují účinný záachyt pachů a výrazné omezování jejich šíření za 
běžných klimatických podmínek.  
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7. Doplňující údaje 

 

7.1 Umístění stavby v lokalitě (značeno černou šipkou) 
       

Situace širších vztahů 
 

 
 

 
Mapa (server www.nahlizenidokn.cuzk.cz) 
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Detailní letecká fotografie (objekt uprostřed snímku)  zdroj: www.mapy.cz 
 

 
 
 
Mapa KN - detail 
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Mapa KN - přehledná situace 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

... 
 
7.2  Referenční stavby  

 

Instalovaná technologie biodegradace odpadů s obsahem ropných a biologicky 
odbouratelných látek patří mezi standardně používané a světově rozšířené technologie pro 
úpravu takovýchto odpadů. Nachází se v desítkách instalacích po celém území ČR a v tisících 
instalací po celém světě. Tato technologie je obecně bezpečná a neohrožuje (pokud je řádně 
vedena v zařízení k tomuto účelu schváleném) životní prostředí. Nepoužívají se při ní žádné 
konfliktní chemické látky a ty ostatní jako hnojiva a stopové prvky navíc v minimálních 
množstvích.   

 

      Výstupy z této technologie jsou přímo použitelné při terénních úpravách, pro rekultivaci 
skládek anebo při jejich technickém zabezpečení. 

 
 

7.3      Rizika a ošetření havarijních stavů a poruch 
   

1. Vzhledem k charakteristice aerobního procesu v zakládkách nemohou jejich 
provozem vzniknout žádné významně nebezpečné situace, které by přímo 
ohrozily obsluhu zařízení nebo okolní ekosystém.  
 

2. Jediným nebezpečím je porušení technologické kázně, kdy obsluha neuhlídá 
potřebný technologický režim a dojde k přehřátí, zapaření až zahoření 
materiálu zakládky. Toto nebezpečí lze dobře eliminovat důsledným 
dodržováním technologické kázně a soustavným sledováním biodegradačního 
procesu 
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3. Pro případ úniku pohonných hmot, olejů a hydraulických kapalin 
z používaných mechanismů by mělo být středisko opatřeno dostatečným 
množstvím sorbentů a uzavíratelných ukládacích nádob na špinavý sorbent, 
event. absorpčními rohožemi, které lze podkládat pod mechanismy pro 
zachycení provozních úkapů. V případě havárie či požáru většího rozsahu je 
nutno co nejdřív vypnout přívod elektřiny do objektu a pomocí tísňového 
volání na linku 112  přivolat hasičský záchranný sbor. Jinak obsluha zařízení 
biodegradační haly v takovém případě postupuje dle schváleného provozního 
řádu nebo havarijního plánu. 

   7.4    Návrh na měření emisí posuzovaného emisního zdroje 
 

Prováděcí předpis k zákonu č. 201/2012 Sb., tedy Vyhláška č. 415/2012 Sb., t.č. 
nestanovuje povinnost ani četnost ani rozsah měření emisí pro posuzovaný vyjmenovaný 
zdroj znečišťování ovzduší.  

 
 

8.  Zhodnocení z hlediska ochrany ovzduší 
       

       8.1 Emisní rezerva 
 

Není proto technicky možné posoudit emisní rezervu k současně platným EL, protože 
EL nejsou legislativně stanoveny..  
 

8.2  Zhodnocení imisní situace v lokalitě 

Na základě výsledků rekognoskace ze dne 15.6.2013 a zhodnocením všech dostupných 
údajů o imisní situaci v posuzované lokalitě lze konstatovat, že stav volného ovzduší je zde 
ovlivňován jen emisemi pachových látek ze zemědělské činnosti v okolí a dálkovým 
přenosem imisí z lokálních topenišť na tuhá paliva v okolí (pouze v topné sezóně). Ovzduší 
odpovídá svým charakterem typické venkovské rozptýlené zástavbě.. Morfologie terénu 
v okolí posuzovaného zdroje nevytváří podmínky pro vytvoření lokální zóny se zhoršenými 
rozptylovými podmínkami. Odstupová vzdálenost k nejbližšímu trvale obydlenému objektu je 
cca 1000 metrů. 

 

Na základě zkušeností z mých předchozích odborných posudků, ke kterým byla následně 
vypracována rozptylová studie, mohu konstatovat, že pro žádný posuzovaný kontaminant u 
podobného emisního zdroje a za podmínek odpovídajících lokalizaci v Dolní Radouni, nebyl 
nikdy podíl navrhovaného zdroje znečišťování ovzduší na imisní zátěži zkoumaného území 
nalezen větší, než 5% celkové zátěže dané lokality. 

 
Závěrem konstatuji, že nejvyšší hodnoty krátkodobých a dlouhodobých maxim 

imisního příspěvku posuzovaného zdroje znečišťování ovzduší nepřekročí se 100%  
jistotou limitní koncentrace pro žádnou z posuzovaných složek v libovolném z 
uvažovaných referenčních bodů. 

 
 

9. Závěr 
 

Celkový závěr posouzení: 
 

1. Zprovozněním nového zařízení na aerobní biodegradaci odpadů v  t.č. 
nevyužívaných objektech v k.ú. Dolní Radouň nedojde k žádným negativním 
zásahům do kvality okolního životního prostředí. Pachové látky, které mohou v malé 
míře unikat při provzdušňování biologicky odbourávaného materiálu, nejsou v 
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11.   Přílohy OP - plánovaná mechanizace pro biodegradační zařízení 
 

a) Teleskopický nakladač MANITOU MLT  845-120 LSU vybavený nakládacími vidlemi a lopatou. 
b)  ALLU SM  třídící a drticí lopata pro provzdušňování, míchání a třídění materiálů 

 

 
 

 
Drticí zařízení mobilní, typ HUSMANN HFG IV 
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