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Přehled zkratek
BPEJ
ČGS
ČOV
EIA
EVL
HPP
CHOPAV
k.ú.
MŽP
n.m.
NEL
N
NP
NRBK
NV
LBC
LBK
O
OZKO
PP
PR
PUPFL
s.r.o.
TKO
ÚSES
ZPF

bonitovaná půdně-ekologická jednotka
Česká geologická služba
čistírna odpadních vod
posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
evropsky významná lokalita
hrubá podlahová plocha
chráněná oblast přirozené akumulace vod
katastrální území
Ministerstvo životního prostředí
nad mořem
nepolární extrahovatelné látky
nebezpečný odpad
nadzemní podlaží
nadregionální biokoridor
Nařízení vlády
lokální biocentrum
lokální biokoridor
ostatní odpad
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
přírodní památka
přírodní rezervace
pozemky určené k plnění funkcí lesa
společnost s ručením omezeným
tuhý komunální odpad
územní systém ekologické stability
zemědělský půdní fond
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Rozšíření skladových ploch
Autovrakoviště Vracov
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Oznamovatelem záměru je firma Autovrakoviště D&D, spol. s r.o..
Zpracování oznámení proběhlo v září 2015. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.
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ČÁST A

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma
Autovrakoviště D&D, spol. s r.o.

A.2. IČ
269 36 321

A.3. Sídlo
Autovrakoviště D&D, spol. s r.o.
Ernestovská 295
696 42 Vracov

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Zdeněk Doupovec
jednatel společnosti
Polní 357, 69642 Vracov
telefon: 731 999 999
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ČÁST B

(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
Rozšíření skladových ploch
Autovrakoviště Vracov
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., je následující:
kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.5
Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) nad 1000 t.
B

Dle § 4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud
se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem záměru je navýšení skladovací kapacity stávajícího autovrakoviště.
Stávající kapacita zpracování 500 ks/rok autovraků, max. 3 ks/den, bude navýšena na 1000 ks/rok
autovraků, max. 4 ks/den.
Pozn.: Podrobnější popis záměru je uveden v následujících kapitolách tohoto oznámení.

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn následovně:
kraj:
okres:
obec:
katastrální území:

Jihomoravský
Hodonín
Vracov
Vracov

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Vracov jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány
tzv. dotčeným územím.
Záměr je situován do prostoru bývalého zemědělského areálu při severovýchodním okraji obce. Poloha
záměru je zřejmá z následujících obrázků:
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Obr.: Umístění záměru (bez měřítka)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr je navržen ve stávající průmyslové zóně, areál záměru byl původně používán k zemědělské činnosti.
Část areálu je využívána také jinými podnikatelskými subjekty.
Provoz vrakoviště je v areálu dlouhodobě stabilizován a jsou zde vybaveny potřebné kapacity pro přejímku,
příjem a následné zpracování autovraků. Je zde také vybudováno potřebné zázemí pro zaměstnance.
Autovraky zbavené provozních náplní, autobaterie, plynových tlakových lahví, airbagů a dalších
nebezpečných částí jsou uskladněny na ploše vrakoviště a následně jsou z nich demontovány využitelné
díly.
Z hlediska možné kumulace vlivů na životní prostředí připadá v úvahu především záměrem vyvolaný nárůst
automobilové dopravy a plošné rozšíření venkovních skladových ploch.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Umístění záměru vyplývá z podnikatelského záměru investora, který má k dispozici právě tuto lokalitu,
vybudované provozní prostory a zázemí a oblast pro kterou zajišťuje zpracování autovraků.
Umístění záměru je vázáno na stávající dopravní napojení, respektuje případná omezení daná platným
územním plánem a není navrženo ve více variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
B.I.6.1. Stávající situace
Předmětem hodnoceného záměru je rozšířením skladových ploch pro skladování autovraků zbavených
nebezpečných součástí a příměsí.
Stávající autovrakoviště je umístěno v části bývalého zemědělského areálu na východním okraji Vracova. V
areálu je již v současnosti vybudováno zařízení pro zpracování autovraků. Tato činnost probíhá v
samostatném jednopodlažním zděném objektu a přilehlých volných plochách.
Součástí zařízení jsou následující provozní soubory:
•

sběr a výkup kovových odpadů,

•

demontáž autovraků,
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Sběr a výkup kovových odpadů
Pro sběr a výkup kovových odpadů je vyhrazena část zpevněné betonové plochy a vyhrazená část
jednopodlažního objektu (především neželezné kovy). Odpad je tříděn a shromažďován v kontejnerech a
následně je předáván oprávněné osobě k dalšímu využití. Tento odpad je řádně označen a evidován.
Stanoviště kontejnerů
Pro potřebu dopravy odpadů a shromažďování tříděného odpadu mimo prostory shromažďovacích objektů
je na zpevněné manipulační ploše vymezen prostor pro dočasné shromažďování odpadů ve
velkoobjemových kontejnerech.
Demontáž autovraků
Demontáž probíhá na demontážní ploše umístěné ve zděné částečně podsklepené budově. Plocha je
opatřena betonovou podlahou s izolací, nátěrem a záchytnou havarijní jímkou o objemu 50 l. Zde jsou z
autovraků vypouštěny provozní náplně a demontovány části autovraků jako agregáty, převodovky,
akumulátory apod..
Demontáž dále probíhá v nové nepodsklepené hale o rozměrech cca 22 x 10 m. V hale je určen prostor pro
vlastní demontáž autovraků a dále jsou zde umístěny garáž I a II, příruční sklad, sklad odpadů a hořlavin,
kotelna a přístřešek Hala je konstrukčně vybudována jako vodohospodářsky zabezpečený prostor..
Odpady kategorie „N“, jako hydraulické oleje, motorové, převodové a mazací oleje, zbytky paliva,
absorpční činidla, olejové filtry, součástky obsahující rtuť, brzdové kapaliny, nemrznoucí kapaliny a
nebezpečné součástky jsou shromažďovány na vyhrazeném místě dílny a ve skladu odpadů umístěném v
nové hale. Tyto odpady jsou shromažďovány v nepropustných sudech o obsahu 200 litrů, v plastových
nebo kovových nádobách. Shromažďovací obaly jsou umístěny na úkapových vanách. Odpadní baterie jsou
shromažďovány v speciálním kontejneru. O odpadech je vedena příslušná evidence nebezpečných odpadů
a jsou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu. Na shromažďovacím prostředku
nebezpečného odpadu musí být uvedeno katalogové číslo a název shromažďovaného nebezpečného
odpadu a jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku. Prostor je
vybavený potřebnými sorbenty pro zachytávání úkapů.
Sklad náhradních dílů
Ve skladu jsou uloženy dále využitelné demontované součásti. Součástky neznečištěné ropnými látkami
jsou uloženy v regálech. Znečištěné součástky (agregáty, převodovky) jsou ukládány v kovových vanách.
Užitná plocha skladu je cca 300 m2.
Shromažďování pneumatik
Pneumatiky demontované z autovraků jsou shromažďovány na vyhrazeném místě ve velkoobjemových
kontejnerech. Maximální shromažďované množství je 1 000 kusů.
Venkovní manipulační plocha
Jedná se o manipulační plochy částečně zpevněné betonem, panely v celkové ploše cca 5 000 m2, zbývající
skladovací plochy jsou upraveny štěrkem. Plocha slouží k dočasnému uskladnění autovraků (kateg. „O“)
zbavených provozních náplní, agregátů, převodovek a nebezpečných součástí. Skladovat autovraky na
sobě je možné pouze v případě, že již neobsahují provozní náplně a další nebezpečné látky (katalogové
číslo 16 01 06). Bez technických opatření je možné skladovat na sobě pouze dva autovraky. Skladovat na
sobě více než dva autovraky je možné pouze s technickými opatřeními zabezpečujícími jejich stabilitu. Pod
každým autovrakem je umístěna záchytná vana.
Součástí plochy je vyhrazené místo pro velkoobjemové kontejnery určené na neznečištěné kovové odpady.
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Přístupová komunikace a vnitřní komunikace
Přístupová komunikace k areálu zařízení je betonová, areál je vybaven jedním vjezdem.
Areál je dopravně napojen na státní silniční síť prostřednictvím Ulice Jana Husa na ulici Bzeneckou a
Vlkošskou.
Objekty provozního a sociálního zázemí
Provozní zázemí zařízení je situováno v části objektu zděné budovy. Jedná se o kancelář a šatnu. Sociální
zázemí (WC, sprcha, jídelna, denní místnost) je situováno v samostatně stojícím objektu.
Objekt plní funkci sociálního zázemí obsluhy a ohřívárny, v objektu je umístěna administrativa, provozní
dokumentace a evidence, ochranné pomůcky a prostředky první pomoci. Objekt je v době nepřítomnosti
zaměstnanců uzamčen.
Provoz je vybaven sanitárními zařízeními ve smyslu a v rozsahu podle § 54 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb..
Objekt je vybaven sprchou s teplou tekoucí vodou.
Pitná voda je na pracovišti k dispozici z veřejné vodovodní sítě.
Vybavení zařízení
Pro manipulaci s odpadem jsou používány následující strojní zařízení:
•

běžné dílenské vybavení určené k montážní a demontážní práci

•

úředně ověřená váha do 500 kg

•

velkoobjemové kontejnery

•

kompresor

•

vysokozdvižný vozík

•

nákladní auto se sjížděcí plošinou

Systém zachycení a odvedení vod
Systém zachycení a odvedení dešťových vod je řešen svedením na povrch terénu kde dochází k
zasakování.
Splašková voda areálu je napojena na septik.
Objekty monitorovacího systému
Areál provozu nemá vybudovaný žádný monitorovací systém pro indikaci průniku škodlivin na hladinu
podzemní vody.
Oplocení a zabezpečení areálu
Areál zařízení je po obvodu oplocen drátěným pletivem. Brána je vybavena bezpečnostním zámkem, areál
je v době nepřítomnosti obsluhy střežen elektronickým zabezpečovacím systémem.

B.I.6.2. Navržený stav
Stávající technologické vybavení pro přejímku a následné zpracování autovraků, včetně vybudovaných
objektů pro demontáž a skladování demontovaných součástí a nebezpečných odpadů zůstanou zachovány
a budou i nadále používány stejným způsobem jako v současnosti.
Předmětem záměru je rozšíření ploch na kterých budou skladovány autovraky, které již byly zbaveny všech
nebezpečných příměsí a budou na volné ploše skladovány než dojde k jejich úplné demontáži - tedy
vymontování všech využitelných dílů a předání zbytkových částí k recyklaci či likvidaci.
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Plochy určené ke skladování budou opatřeny štěrkovým povrchem, který bude udržován bez jakéhokoli
porostu.
Dopravní napojení
Dopravní napojení bude stávajícím vjezdem do areálu z ulice Jana Husa. Provoz areálu bude pouze v denní
době (6 – 22 hod) noční provoz je vyloučen.
Potřeba pracovních sil
Předpokládaný počet zaměstnanců cca 6 osob při dvojsměnném provozu.
Provozní doba areálu je maximálně v rozmezí 6:00 až 22:00 hod, příjezd a odjezd nákladní dopravy
předpokládáme ve druhé polovině první směny.
Údaje o ukončení činnosti záměru
Po ukončení provozu záměru bude areál uvolněn pro případné další využití. Při řádném dodržování
provozního řádu by nemělo docházet k rizikovým únikům nebezpečných látek (maziv a dalších provozních
náplní) do půdy a následně horninového prostředí - není tedy očekávána kontaminace území.
Veškeré dále nevyužitelné technické vybavení bude demontováno, zbylé kovové části budou předány do
hutí, ostatní odpady budou odvezeny na skládku, popř. jinak řádně zlikvidovány.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení:

v průběhu roku 2015

Předpokládaný termín dokončení:

v průběhu roku 2016

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraj:

Jihomoravský

obec:

Vracov

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3/5
601 82 Brno
tel.: 541 65 1111
Náměstí Míru 202
696 42 Vracov
tel.: 518 628 181

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů
stavební povolení:

Městský úřad Vracov
stavebních úřad
Náměstí Míru 202
696 42 Vracov
tel.: 518 628 193

souhlas k nakládání s odpady:

KÚ Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5
601 82 Brno
tel.: 541 65 1111
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schválení provozního řádu

KÚ Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5
601 82 Brno
tel.: 541 65 1111
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Půda:

cca 22.460 m2

celková plocha pozemků vrakoviště po rozšíření:

jednotlivé parcely v k.ú. Vracov jsou uvedeny v následující tabulce:
parcela č.

využití

2

plocha (m )

4483/11

ostatní plocha

4483/136

zastavěná plocha a nádvoří

890

4483/14

ostatní plocha

980

4483/15

ostatní plocha

415

4483/16

ostatní plocha

491

4483/17

ostatní plocha

577

4483/18

ostatní plocha

606

4483/2

zastavěná plocha a nádvoří

4483/20

ostatní plocha

310

4483/21

ostatní plocha

363

4483/23

ostatní plocha

235

4483/24

ostatní plocha

173

4483/25

ostatní plocha

151

4483/27

ostatní plocha

1080

4483/28

ostatní plocha

372

4483/31

ostatní plocha

788

4483/32

ostatní plocha

151

4483/33

ostatní plocha

353

4483/37

ostatní plocha

662

4483/38

ostatní plocha

331

4483/39

ostatní plocha

1099

4483/42

ostatní plocha

264

4483/43

ostatní plocha

171

4483/47

ostatní plocha

248

4483/48

ostatní plocha

22

4483/49

ostatní plocha

178

4483/53

ostatní plocha

637

4483/54

ostatní plocha

138

4483/55

zastavěná plocha a nádvoří

226

4483/59

ostatní plocha

886

4483/6

ostatní plocha

397

4483/60

ostatní plocha

429

4483/62

ostatní plocha

1602

4483/64

ostatní plocha

890

4483/68

ostatní plocha

486

4483/7

ostatní plocha

680

4483/70

ostatní plocha

430

4483/72

ostatní plocha

398

71

97
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4483/74

ostatní plocha

364

4483/77

ostatní plocha

334

4483/8

ostatní plocha

116

4483/80

ostatní plocha

238

4483/83

ostatní plocha

252

4483/87

ostatní plocha

211

4483/9

ostatní plocha

722

4483/91

ostatní plocha

147

4484/1

zastavěná plocha a nádvoří

3

4484/5

zastavěná plocha a nádvoří

463

4485/13

zastavěná plocha a nádvoří

157

4485/3

zastavěná plocha a nádvoří

678

4486/1

zastavěná plocha a nádvoří

12

4486/2

zastavěná plocha a nádvoří

15

4487/3

zastavěná plocha a nádvoří

102

4487/4

zastavěná plocha a nádvoří

109

4487/5

zastavěná plocha a nádvoří

57

4487/6

zastavěná plocha a nádvoří

44

4488/4

zastavěná plocha a nádvoří

9

4488/5

zastavěná plocha a nádvoří

150

celkem

22460

V rámci realizace záměru nedojde k trvalému záboru pozemků náležejících do zemědělského půdního
fondu ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (v platném znění).
z toho:

ZPF (BPEJ):

parcely nejsou součástí ZPF

PUPFL:

parcely nejsou součástí PUPFL

katastrální území:

Vracov [795712].

v průběhu provozu:
zdroj:

oproti stávajícímu stavu se nemění
(počet zaměstnanců se nemění)
stávající vodovod

v průběhu výstavby:

spotřeba vody nespecifikována (běžná)

B.II.2. Voda
Pitná voda:

Technologická voda:
Požární voda:
zdroj:

nebude využívána
stávající vodovodní řad

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Spotřeba el. energie:

instalovaný příkon se nemění

Spotřeba zemního plynu:

není požadován

Teplo z rozvodu:

není uvažováno

Základní suroviny:

autovraky v množství do 1 000 kusů za rok
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Navrhovaný záměr je situován do prostoru stávajícího průmyslového areálu. Areál je a bude dopravně
napojena na stávající ulici Jana Husa.
Během běžného provozu předpokládáme následující denní intenzitu příjezdů"
•

osobní automobily

předpokládá se nárůst o 1 příjezd denně. Celkově tedy bude areál
generovat průměrně 4 příjezdy (a stejný počet odjezdů). Autovraky jsou a
budou přiváženy buď "po vlastní ose", případně tažena na laně pomocí
jiného osobního vozidla nebo na odtahovém vozidle.

•

nákladní automobily

nepředpokládá se nárůst oproti stávajícímu stavu. Již nyní činí stávající
intenzita nákladní dopravy 1 až 2 příjezdy (a stejný počet odjezdů) denně,
nákladní vozidla však nepřijíždějí každý den. V rámci navýšení skladových
ploch počítáme se zachováním denné intenzity avšak se zvýšením počtu
dni v roce, kdy bude nákladní doprava přijíždět. V celkovém ročním součtu
pravděpodobně dojde k nárůstu - celkem je tedy uvažováno s příjezdem
250 nákladních vozidel za rok
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B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje
Provoz nebude bodovým zdrojem znečišťování ovzduší. Vytápění stávajících objektů se nemění.
Plošné zdroje
Zdrojem emisí bude manipulace s autovraky a díly na volné ploše při vykládce a nakládce vozidel. Běžný
provoz bude zdrojem následujícího objemu emisí:
NOx
g/den

PM10
g/den

benzen
g/ den

BaP
mg/ den

0.064

0.006

0.0005

0.0009

Samotný proces skladování na volné ploše není zdrojem žádné emise.
Liniové zdroje
Automobilová doprava vyvolaná záměrem bude zdrojem následujícího objemu emisí:
NOx
g/km.den

PM10
g/km.den

benzen
g/km.den

BaP
mg/km.den

0.399

0.040

0.003

0.005

Výstavba
V průběhu výstavby významnější emisi škodlivin neočekáváme, pouze krátkodobě lze (především v
počáteční fázi výstavby) očekávat emise ze spalovacích motorů vozidel přivážejících stavební materiály pro
drobné úpravy venkovních plochy. Z hlediska vzdálenosti od obytné zástavby a doby trvání stavebních
prací se nejedná o významný vliv.

B.III.2. Odpadní voda
Splaškové vody:

produkce:

oproti stávajícímu stavu se nemění - zaměstnanci
budou i nadále využívat stávající sociální zařízení v
areálu

Technologické vody: nebudou vznikat
Srážkové vody:

nepředpokládá se nárůst produkce srážkových vod ani změna způsobu nakládání s
nimi

Výstavba:

nespecifikováno (množství zanedbatelné)

B.III.3. Odpady
B.III.3.1. Odpady přijímané
Za stávajícího stavu zařízení přijímá následující odpady:
katal. č.

název

16 01 04*

Autovraky

kategorie
N

STRANA 16 z 38

Rozšíření skladových ploch Autovrakoviště Vracov
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
16 01 06

O

Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí

B.III.3.2. Odpady produkované
Činností a provozem zařízení vznikají odpady:
katal. č.

název

13 01 13*

Jiné hydraulické oleje

N

13 02 08*

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

N

13 07 03*

Jiná paliva ( včetně směsí)

N

15 02 02*

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

N

16 01 03

Pneumatiky

O

16 01 07*

Olejové filtry

N

16 01 13*

Brzdové kapaliny

N

16 01 14*

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

N

16 01 16

Nádrže na zkapalněný plyn

O

16 01 17

Železné kovy

O

16 01 18

Neželezné kovy

O

16 01 19

Plasty

O

16 01 20

Sklo

O

16 01 22

Součástky jinak blíže neurčené

O

16 02 14

Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09* až 16 02 13*

O

16 06 01*
16 06 04

Olověné akumulátory
Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)

N
O

16 06 05

Jiné baterie a akumulátory

O

16 08 07*

Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami

N

kategorie

Z hlediska struktury, tedy jednotlivých druhů odpadů přijímaných i produkovaných nedochází oproti
stávajícímu stavu ke změně, pouze s ohledem na nyvýšení aktuální kapacity zařízení lze počítat s nárůstem
množství odpadů.
Kapacita (zpracování autovraků):

1000 ks/rok autovraků, max. 4 ks/den,

•

max. soustřeďovací kapacita autovraků zbavených N součástí (na volných plochách) 1000 ks

•

max. kapacita odpadů kateg. „N“ (montážní dílna) 1 t odpadů

•

max. kapacita odpadů kateg. „O“ 10 t odpadů

•

max. kapacita shromažďování odpadních pneumatik 1 000 ks

S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství za provozu záměru je spolehlivě
řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou
tříděny a shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou osobou.

B.III.4. Ostatní
Bodové zdroje hluku: v souvislosti s realizací záměru nevzniknou žádné nové bodové zdroje hluku
Plošné stacionární:
v souvislosti s realizací záměru nevzniknou žádné nové plošné zdroje hluku
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Mobilní zdroje hluku: Jako mobilní zdroje hluku jsou uvažovány občasné příjezdy a odjezdy osobních a
nákladních automobilů. Provoz zdrojů bude jen v denní době.
•

osobní automobily

•

nákladní automobily

nárůst o 1 příjezd denně
(a stejný počet odjezdů)
stávající denní intenzita se nemění (zvýší
se pouze počet dní, kdy nákladní vozidla
budou přijíždět)

Automobily obslužné dopravy budou vjezdem z ulice Jana Husa zajíždět na venkovní
plochu přejímky, kde bude při vykládce a nakládce využíván stávající vysokozdvižný
vozík. Způsob manipulace se nemění
Vibrace:

Nejsou produkovány ve významné míře zasahující mimo objekt

Záření:

Ionizující záření:

zdroje nejsou používány

Elektromagnetické záření:

významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou používány

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými
zařízeními.
-

Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany, podrobnosti
navrženého zabezpečení a opatření budou obsaženy v požární zprávě projektové dokumentace a
budou odsouhlaseny příslušnými orgány.

-

Manipulace s látkami které by mohly znečistit vody je prováděna na stávajících zabezpečených
plochách, způsob nakládání se nemění. Na nově vybudovaných plochách budou skladovány pouze
vraky zbavené nebezpečných příměsí.

-

Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko, pojezdové rychlosti uvnitř objektu
budou nízké.
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ČÁST C

(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Oznamovaný záměr investiční činnosti bude realizován na území města Vracov katastrálním území Vracov.
V prostoru stávající průmyslové zóny na ploše bývalého zemědělského areálu. Nejvýznamnějším zdrojem
antropogenních vlivů je stávající provoz vrakoviště dalších podnikatelských aktivit v prostoru areálu.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená následující:
• V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na
regionální úrovni.
• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území. Dotčené území neleží v národním parku
nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace,
přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
• Dotčené území není součástí přírodního parku.
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.
Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná
vodní plocha, pramen či mokřad.
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené
akumulace vod (CHOPAV).
Plocha záměru se nenachází v prostoru městské památkové rezervace ani v jejím ochranném pásmu.
Dle údajů ČHMÚ v území dotčeném záměrem nebyly (v průměru za posledních 5 let) překročeny hodnoty
imisních limitů sledovaných škodliviny.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
V městě Vracov žije cca 4,5 tisíce obyvatel, průměrný věk činí 36,9 let.
Nejbližší obytná zástavba jsou domy u ulice Jana Husa, nejblíže leží objekt č.p. 1664 (cca 110 m). Přesný
počet obyvatel těchto domů nebyl pro účely vyhodnocení zjišťován, jedná o několik osob.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Nejbližší stanice1 imisního monitoringu se nachází ve vzdálenosti více jak 15,4 km od lokality (jedná se o
stanici Lovčice, která měří pouze škodlivinu PM10). Výsledky této stanice za rok 2014 však nejsou pro
popis kvality ovzduší použitelné. Proto pro popis stávajícího stavu využíváme rozptylovou studii
Jihomoravského kraje a údaje o průměrné imisní zátěži za aktuální pětiletí poskytované ČHMÚ.
Oxid dusičitý (NO2)
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace NO2:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž oxidu dusičitého průměrné roční
-3
-3
koncentrace 13,1 µg.m , tedy do 33% limitu (LVr=40 µg.m ).
Pro popis imisní situace v okolí záměru vycházíme z Generální rozptylové studie Jihomoravského kraje,
Bucek, Brno, stav k roku 2013:

1

Nejbližší stanice jejíž uváděná representativnost zahrnuje i hodnocené území
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Dle výše presentovaných výsledků RS dosahuje v prostoru záměru stávající průměrná roční koncentrace
NO2 hodnoty méně než 19 µg.m-3, tedy do 48% limitu (LVr=40 µg.m-3), maximální hodinová koncentrace
pak v rozmezí 60 až 80 µg.m-3, tedy do 40% limitu (LV1h=200 µg.m-3). Hodnoty imisních limitů tedy zde
nejsou dosaženy.
Tuhé látky - PM10
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM10:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné roční koncentrace
hodnoty 25,8 µg.m-3, tedy do 65% limitu (LVr=40 µg.m-3).
V případě maximálních denních koncentrací za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení OZKO) jsou
v prostoru záměru uváděny následující 36. koncentrace PM10 (tedy nejvyšší koncentrace po odečtení 35
případů ve kterých je limitem tolerováno překročení limitu):

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné denní koncentrace
hodnoty 46,7 µg.m-3, tedy pod hodnotou limitu (LV24h=50 µg.m-3).
Pro popis imisní situace v okolí záměru vycházíme z Generální rozptylové studie Jihomoravského kraje,
Bucek, Brno, stav k roku 2013:
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Dle výše presentovaných výsledků citované RS dosahuje v prostoru záměru stávající průměrná roční
koncentrace PM10 hodnoty méně než 16 µg.m-3, tedy do 40% limitu (LVr=40 µg.m-3), maximální denní
koncentrace přesahuje limitní hodnotu ve 20 až 25 případech za rok, tedy limitní četnost 35 případů zde
dosažena není. Hodnoty imisních limitů tedy zde nejsou dosaženy.
Tuhé látky - PM2,5
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM2,5:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM25 průměrné roční koncentrace
-3
-3
hodnoty 19,9 µg.m , tedy pod hodnotou limitu (LVr=25 µg.m ).
Pro popis imisní situace v okolí záměru vycházíme z Generální rozptylové studie Jihomoravského kraje,
Bucek, Brno, stav k roku 2013:

Dle výše presentovaných výsledků RS dosahuje v prostoru záměru stávající průměrná roční koncentrace
-3
-3
PM2,5 hodnoty do 13,5 µg.m , tedy do 54% limitu (LVr=25 µg.m ). Hodnota imisního limitu tedy zde není
dosažena.
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Benzen
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace benzenu:

Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace benzenu se v předmětné lokalitě dosahuje do 1,5 µg.m-3,
imisní limit (5 µg.m-3) tedy není překročen.
Pro popis imisní situace v okolí záměru vycházíme z Generální rozptylové studie Jihomoravského kraje,
Bucek, Brno, stav k roku 2013:

Dle výše presentovaných výsledků RS dosahuje v prostoru záměru stávající průměrná roční koncentrace
benzenu hodnoty do 1,05 µg.m-3, tedy do 21% limitu (LVr=5 µg.m-3). Hodnota imisního limitu tedy zde není
dosažena.
Benzo(a)pyren
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace BaP:

Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace škodliviny BaP se v předmětné lokalitě dosahuje do
0,92 ng.m-3, imisní limit (1 ng.m-3) tedy není dosažen.
Pro popis imisní situace v okolí záměru vycházíme z Generální rozptylové studie Jihomoravského kraje,
Bucek, Brno, stav k roku 2013:
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Dle výše presentovaných výsledků RS Jihomoravského kraje dosahuje v prostoru záměru stávající
průměrná roční koncentrace BaP do hodnoty 0,15 ng.m-3, tedy do 15% limitu (LVr=1 ng.m-3). Hodnota
imisního limitu tedy zde není dosažena.
Klima
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T 2, tedy v
charakteristikou:

teplé oblasti s následující

T 2 - velmi dlouhé léto, velmi teplé a velmi suché, přechodné období je velmi krátké, s teplým jarem a
podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové
pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
Číslo oblasti

T2

Počet letních dnů

60 až 70

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

170 až 180

Počet mrazových dnů

100 až 110

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

19 až 20

Průměrná teplota v dubnu

9 až 10

Průměrná teplota v říjnu

9 až 10

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

80 až 90

Srážkový úhrn ve vegetačním období

300 až 350

Srážkový úhrn v zimním období

200 až300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených

40 až 50
110 až 120

Počet dnů jasných

50 až 60

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr navazuje na stávající areál vrakoviště. Nejbližšími významnými zdroji hluku jsou automobilová
doprava na ulici Jana Husa, provoz vlastního vrakoviště a dalších podnikatelských aktivit v areálu bývalého
zemědělského areálu (JZD).
Údaje o sčítání dopravy (za rok 2010) na ulici Jana Husa zde celkové dopravní intenzity činí 7196 vozidel z
toho 1147 těžkých vozidel za den:
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Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Členění z vodopisného hlediska:
• hlavní povodí řeky 4-00-00 Dunaj,
• dílčí povodí 4-13-02 Morava od Olšavy,
• drobné povodí Syrovínka 4-13-02-031.
Syrovínka je významným vodním tokem. Vlastní území dotčené záměrem je suché, neprotéká jím žádný
trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad a
rovněž zde není žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve
znění pozdějších předpisů.
Posuzované území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Ve styku s dotčeným areálem nejsou žádné vodní plochy. Nejbližší významnější vodní plochou je Hlinický
potok. a nachází se více jak 0,5 km západně od hranic areálu.
Vlastní území (areál záměru) je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází
se na něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad a rovněž zde není žádné ochranné pásmo
vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
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Jak je zřejmé z výše uvedeného obrázku záměr neleží ve vyhlášeném záplavovém území.
Podzemní voda
Areál neleží v žádné oblasti PHO; v něm, ani v bezprostřední blízkosti se nenachází žádné zdroje povrchové
či pitné podzemní vody.
Podle hydrogeologického členění patří sledované území k hydrogeologickému rajonu 2250 –
Dolnomoravský úval, číslo útvaru podzemních vod 22502 – Dolnomoravský úval – střední část. První
zvodeň je v zájmovém území v hydraulické souvislosti s tokem Vracovský potok, který většinou drénuje
přilehlé břehy a jeho levostranným bezejmenným přítokem (meliorační odpad) povrchově odvodňujícím
jinak za vyšších srážek a vodních stavů podmáčenou údolní nivu. Za vyšších vodních stavů totiž dochází k
vcezování povrchové vody z potoka do okolních břehů. Zvodeň je vázána na kolektor písčitých facií
povodňových sedimentů.
V rámci realizace se nepředpokládá žádný zásah do horninového prostředí ani podzemních vod.

C.II.5. Půda
Realizace záměru bude probíhat na pozemcích (manipulačních a zpevněných plochách), které nejsou
součástí zemědělského půdního fondu (ZPF). V rámci realizace se nepředpokládá žádný zásah do půdního
pokryvu.
Žádný z dotčených pozemků není určen k plnění funkce lesa (PUPFL).

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Posuzovaný záměr se netýká zásahu do horninového prostředí.
Geomorfologické charakteristiky
Z hlediska orografického členění ČR patří předmětné území do :
Provincie : Západopanonská pánev
Subprovincie : Vídeňská pánev
Oblasti : Jihomoravská pánev
Celku : Dolnomoravský úval
Podcelku : Dyjsko-moravská pahorkatina
Okrsku : Syrovinská niva
Zájmové území je situováno v údolní nivě Vracovského potoka a jeho levostranného přítoku – melioračního
odpadu, v nadmořské výšce cca 198,0 - 200,0 m n.m. Morfologie terénu je dána akumulační a erozní
činností Vracovského potoka a dalších toků (Syrovínka, Hlinický potok) v území, které vyplnily původní
mělké údolí fluviálními sedimenty.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Z geologického hlediska je zájmové území tvořeno kvartérními horninami, které představují váté písky a
nivní sedimenty. Váté písky jsou nezpevněné, jemnozrnné písky fluviálního původu z období svrchního
pleistocénu. Nivní sedimenty jsou holocenního původu, jsou nezpevněné, hlinité, písčité až štěrkovité, za
vyšších vodních stavů inundované. Terciérní podklad v údolí Vracovského potoka je tvořen neogenními jíly,
prachovitými jíly, šedými až šedozelenými vápnitými jíly tzv. tégly:
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Zájmová lokalita se nenachází v poddolovaném území, ani zde nejsou vytipována místa dobývání
nerostných surovin:

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Fauna a flora
Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) je řešené území součástí provincie
Panonská, podprovincie Severopanonská, Hodonínského biogeografického regionu. Hodonínský bioregion
budují převážně nezpevněné sedimenty, typické jsou spraše, vápnité písky a sedimenty širokých niv řek.
Převažuje zde 1. dubový vegetační stupeň, v němž je typicky zastoupen dub šípák (Quercus pubescens).
Extrémně kyselé podklady (převážně písky) hostí potenciální acidofilní doubravy (Genisto germanicaeQuercion). Velmi charakteristické jsou lužní lesy, zejména z podsvazu Ulmenion, se zastoupením
submediteránního jasanu úzkolistého (Fraxinus angustifolia). Z hlediska fytogeografického členění České
republiky (Skalický in Hejný et Slavík,1988) se dotčená oblast nachází ve fytogeografické oblasti
termofytikum, obvod Panonské termofytikum, fytogeografickém okrese Jihomoravská pahorkatina a
fytogeografickém podokrese 18b – Dolnomoravský úval.
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Předmětný záměr je umisťován do stávajícího areálu a ploch na něj navazující, kde se prakticky
nevyskytuje žádný přirozený vegetační porost. Záměr bude realizován na pozemku již dříve využívaném
pro komerční účely.
Ze zástupců fauny lze v areálu očekávat výskyt bezobratlých a drobných zemních savců, případně zálety
drobného ptactva.
Územní systém ekologické stability
Ve smyslu platné legislativy nesmějí být funkční části územního systému ekologické stability (ÚSES)
poškozovány, nefunkční části musí být postupně dotvořeny jako součást prováděcích projektů a plánů.
Navrhované stavby musí plně respektovat podmínky ochrany prvků stávajícího ÚSES. Za přímo dotčené
prvky se pokládají ty, u kterých dojde ke kontaktu nebo ke křížení s navrženou výstavbou. Za
potencionálně dotčené prvky ÚSES se pokládají ty, u kterých sice nedojde ke kontaktu s navrženou
výstavbou, ale nacházejí se v její relativní blízkosti.
V posuzovaném areálu se žádné prvky ÚSES nenacházejí, a to ani na lokální, ani na regionální úrovni.
Chráněná území
Posuzovaná lokalita neleží v žádném zvláště chráněném území, v národním parku nebo chráněné krajinné
oblasti. Není součástí přírodního parku. V posuzovaném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.

Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Realizací záměru není dotčen žádny významný krajinný prvek.
Významné krajinné prvky
V zákoně (zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) je významný krajinný prvek (VKP) definován
jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Přispívá k udržení stability krajiny.
Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále
jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného zákona orgán ochrany přírody jako
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní porosty, naleziště
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich
obnova a nedošlo k jejich ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly
vést k poškození nebo zničení VKP si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko
orgánu ochrany přírody.
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V prostoru stavby ani v nejbližším okolí se VKP nenachází. Nejbližší VKP ze zákona je tok Syrovínka (více
jak 500 m jihozápadním směrem - za hranicí areálu).

C.II.8. Krajina
Zájmová lokalita se nachází v prostoru dotčeném činností člověka. Záměr bude usazen do stávajícího
průmyslového areálu nacházejícího se v prostoru stávající průmyslové části obce v níž se nacházejí také
jiné komerční areály.

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
V prostoru oznamovaného záměru se nenachází žádná kulturní památka.
Architektonické a historické památky
V prostoru oznamovaného záměru se nenachází žádná architektonická ani historická památka.
Archeologická naleziště
V prostoru hodnoceného záměru byl z části v minulosti dotčen stavební činností, vzhledem k tomu, že se
nepředpokládají v rámci realizace žádné zásahy do stávajícího terénu lze vyloučit pravděpodobnost
archeologického nálezu.
Přesto v této souvislosti upozorňujeme, že případné budoucí zásahy do terénu je třeba v souladu s platnou
legislativou oznámit příslušnému Archeologickému ústavu.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Dopravně areál je a bude obsluhován stávajícím vjezdem z ulice Jana Husa. Způsob dopravního napojení
je s ohledem na rozsah záměru dostatečný.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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ČÁST D

(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Posuzovaný záměr může působit na okolní obyvatelstvo především provozem dopravy vyvolané záměrem.
Potenciálními problémy budou proto hluk, případně znečišťování ovzduší. Další faktory jsou z hlediska vlivu
na obyvatelstvo nevýznamné.
Záměr je umisťován do objektu, který není v přímém kontaktu s obytnou zástavbou, nicméně nejbližší
obytný objekt je vzdálen více jak 100 m (č.p. 1664) od hranice areálu.
znečišťování ovzduší
Jako zdroj znečištění ovzduší se uplatní především emise ze spalovacích motorů vozidel přijíždějících do
areálu. Očekávané navýšení příjezdů o 1 osobní (případně lehké nákladní) vozidlo za den stávající imisní
situaci v okolí záměru prakticky nemění.
V prostoru hodnoceného záměru za stávajícího stavu nejsou překračovány imisní limity základních škodlivin
(tedy oxidu dusičitého (NO2), tuhých znečišťujících látek (PM10), benzenu a benzo(a)pyrenu). Tento
relativně příznivý stav zůstane zachován i po realizaci záměru.
hluk
Hluková zátěž může být způsobována mobilními zdroji - tedy nárůstem dopravních intenzit. Očekávané
navýšení příjezdů o 1 osobní (případně lehké nákladní) vozidlo za den stávající hlukovou situaci v okolí
záměru prakticky nezmění.
Způsob zpracování autovraků zůstává zachován a v souvislosti s hodnoceným záměrem se neplánují žádné
změny mají vliv na hlukovou zátěž.
V noční době není a nebude záměr provozován, hluková zátěž zůstane na stejné úrovni jako za stávajícího
stavu.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
Sociální a ekonomické důsledky
Záměr nepočítá s vytvořením nových pracovních míst.
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Počet dotčených obyvatel
Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
Provoz hodnoceného záměru vyvolá pouze minimální nárůst emisí škodlivin produkovaných spalovacími
motory vozidel zajišťujících dopravu autovraků, manipulaci s nimi a odvoz vzniklých komponent a odpadů.
Očekávaný nárůst příjmu o 1 autovrak denně nevyvolá podstatnější nárůst emisí škodlivin produkovaných
při jeho dopravě ani při následné manipulaci s ním. Rozšíření skladových ploch pochopitelně rozšíří oblast
obsluhovanou vysokozdvižným vozíkem (který zajišťuje manipulaci s autovraky, které prošly úvodní
demontáží), bude se však jednat o pojezdy s velmi nízkou četností (jednotky za den) a proto zde také
nelze očekávat zaznamenatelné ovlivnění kvality ovzduší.
S ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin (viz kap. B) neočekáváme významnější ovlivnění kvality
ovzduší.
Zápach
Hodnocený záměr nebude žádným významnějším zdrojem zápachu.
Vlivy na klima
S ohledem na dispoziční řešení záměru a stávající konfiguraci terénu vylučujeme, že by hodnocený záměr v
budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo jinak významněji ovlivňoval
místní klimatické charakteristiky.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
D.I.3.1. Samostatný provoz areálu záměru
Stávající stacionární zdroje hluku v areálu se nemění neboť předmětem záměru není žádná změna
technologického vybavení ani pracovní postupy při likvidaci autovraků.
Podrobnější výpočty hlukové zátěže stacionárními zdroji tedy nemodelujeme.

D.I.3.2. Hluk z dopravy na ulici Jana Husa a provoz obslužné dopravy
Stávající dopravní obsluha areálu využívá ulici Jana Husa na níž jsou za stávajícího stavu intenzity osobní
dopravy 5.978 vozidel ze den a u nákladní dopravy 1.147 vozidel za den. Je tedy zcela zřejmí, že nárůst
intenzity dopravy o 1 osobní vozidlo a 0 nákladních vozidel za den v žádném případě nemůže ovlivnit
stávající hlukovou situaci v okolí této komunikace.
Podrobnější výpočty hlukové zátěže mobilními zdroji tedy nemodelujeme.
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D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
V rámci realizace záměru se neuvažuje s vybudování nového zastřešeného objektu nebo nových
zpevněných ploch, v souvislosti s realizací záměru tedy nedojde k žádné změně stávajícího odtoku vody
z území oproti stavu před realizací záměru.
Realizace záměru nebude mít vlivy na odvodnění zájmového území.
Vliv na kvalitu povrchových vod
V rámci provozu nebudou vypouštěny technologické odpadní vody ani nebudou na nově vybudovaných
skladových plochách skladovány autovraky znečištěné škodlivinami, které by představovaly riziko znečištění
povrchových vod.
Se splaškovými vodami bude nakládáno stávajícím způsobem a jejich množství se v souvislosti se záměrem
nemění.
Vlivem navrženého záměru tedy nelze předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod.
Vlivy na kvalitu podzemní vody
Vliv na kvalitu podzemní vody je nepravděpodobný, na nově vybudovaných skladových plochách
skladovány autovraky znečištěné škodlivinami, které by představovaly riziko znečištění podzemních vod.
Veškeré činnosti spojené s odstraňováním provozních kapalin a další manipulace s látkami rizikovými pro
kvalitu vod budou prováděny na stávajících zabezpečených plochách.
Ovlivnění hydrogeologických charakteristik
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem
do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Žádná z těchto alternativ
nepřipadá v úvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky území předpokládat.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr je navržen na pozemcích které nejsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF) - záměr je
umisťován do stávajícího objektu.
K záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) nedojde.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V souvislosti se stavbou pro posuzovaný záměr je významnější vliv na horninové prostředí vyloučen.
Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny
geologické ani paleontologické památky.
Z širšího hlediska lze každý záměr sloužící k recyklaci kovů
prospěšný z hlediska úspory přírodních zdrojů.

a dalších druhotných surovin označit za

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr je umisťován do prostoru průmyslového areálu, v prostoru posuzovaného záměru se nevyskytují
biotopy zvláště chráněných druhů rostlin živočichů, nelze tudíž předpokládat jejich přímé nebo
zprostředkované ohrožení.
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V území určeném pro realizaci záměru ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází funkční prvky
územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana
je obecně stanovena zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný
registrovaný významný krajinný prvek.
Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu vyloučen
(viz příloha tohoto oznámení).

D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivněna stávající komerční zástavbou záměr bude umisťován
do stávajícího objektu bez nutnosti nové výstavby.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky. Z důvodu jejich absence
proto nebudou ovlivněny. S ohledem na nulovou terénní a stavební činnosti v souvislosti s realizací záměru
nepočítáme s možností archeologického nálezu.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Areál je dopravně napojen na ulici Jana Husa - páteřní komunikací procházející městem Vracov. Toto
dopravní napojení je dostatečné a nebude v souvislosti se záměrem nijak měněno. Záměr má minimální
dopravní nároky (mění intenzitu dopravy o 0,02% stávající intenzity osobních vozidel) na této komunikaci.
Budování nové infrastruktury v areálu nebo mimo něj se nepředpokládá.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen rozsahem navrženého areálu. Mimo vlastní areál zasahují pouze
minimální vlivy vyvolané dopravou zboží a osob. Tyto nevýznamné dopady jsou podrobně řešené v části
věnované ovzduší a hluku.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.
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D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem,
předpisů a povolovacích rozhodnutí.

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Vzhledem ke zkušenostem z jiných obdobných areálů nepředpokládáme výraznější odchylky ve vlivech
přesahujících hranice vlastního areálu oproti stavu popsaném v tomto oznámení.
Můžeme tedy konstatovat, že při zpracování se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo
neurčitosti, které by znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a
veřejného zdraví. Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí
nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován (stávající průmyslová zástavba,
zemědělská činnost) není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech
hodnocení možných vlivů na životní prostředí dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.
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ČÁST E

(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
Záměr je řešen v jedné variantě, vyplývající z vlastnictví pozemků, již provedených investic v území,
dopravního napojení a potřeb uživatelů areálu.

STRANA 35 z 38

Rozšíření skladových ploch Autovrakoviště Vracov
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ČÁST F

(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Situační, dispoziční a konstrukční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž
jsou doloženy nezbytné doklady.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G

(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Záměrem investora je rozšíření skladových ploch na volné ploše stávajícího areálu autovrakoviště.
Na těchto plochách budou skladovány autovraky zbavené všech provozních kapalina a dalších
nebezpečných příměsí. Slkadování bude probíhat stejným způsobem jako je prováděno na stávajících
venkovních skladovacích plochách.
V rámci výstavby se předpokládají pouze drobné stavební úpravy povrchu ploch.
Zázemím pro zaměstnance a stávající provozní prostory se měnit nebudou.
Areál je a bude dopravně napojen vjezdem na ulici Jana Husa, toto dopravní napojení zůstane zachováno.
V souvislosti se záměrem se nepředpokládá podstatnější nárůst automobilové dopravy na této komunikaci
(jen o 1 osobní vozidlo či dodávku za den).
V souvislosti se záměrem se neuvažuje se zřízením nových pracovních míst.
Z hlediska možných vlivů na životní prostředí mimo areál prakticky nedojde ke změně stávajícící kvality
ovzduší..
Záměr významnějším způsobem nezmění stávající hluk v okolí.
Na nově vybudovaných plochách nebudou skladovány látky, které by znamenaly významné riziko pro
životní prostředí či lidské zdraví.
Celkově se tedy nebude jednat o významné negativní ovlivnění stávajícího stavu životního prostředí.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.
Seznam příloh:
Příloha 1 Celková situace areálu
Příloha 2 Doklady:
- vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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