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Přehled zkratek
BPEJ

bonitovaná půdně-ekologická jednotka

ČGS

Česká geologická služba

ČOV

čistírna odpadních vod

EIA

posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

EVL

evropsky významná lokalita

HPP

hrubá podlahová plocha

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

k.ú.

katastrální území

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

n.m.

nad mořem

NEL

nepolární extrahovatelné látky

N

nebezpečný odpad

NP

nadzemní podlaží

NRBK

nadregionální biokoridor

NV

Nařízení vlády

LBC

lokální biocentrum

LBK

lokální biokoridor

O

ostatní odpad

OZKO

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PP

přírodní památka

PR

přírodní rezervace

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

s.r.o.

společnost s ručením omezeným

TKO

tuhý komunální odpad

ÚSES

územní systém ekologické stability

ZPF

zemědělský půdní fond
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Zařízení pro regeneraci olejů
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 PASPOL, s.r.o.
Zpracování oznámení proběhlo v září 2016. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.

STRANA 5 z 51

Zařízení pro regeneraci olejů
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma
PASPOL, s.r.o.,

A.2. IČ
416 03 591

A.3. Sídlo
Havířská 679
664 11 Zbýšov

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
LIBUŠE SOMMROVÁ
Heyrovského 596/14, Bystrc, 635 00 Brno
telefon: +420 777 706 900
e-mail: sommrova@paspol.cz
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
Zařízení pro regeneraci olejů
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v aktuálním
znění, je následující:
kategorie:

II

bod:

10.1

název:

Zařízení k odstraňování
neuvedené v kategorii I).

nebo průmyslovému využívání odpadů (záměry

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:
•

Zařízení pro regeneraci olejů s kapacitou 1 600 t olejů za rok (včetně skladu surovin a produktů)
v hale II

•

Sklad odpadů v hale III – objekt pro skladování odpadů v areálu zpracovávaných a odpadů, které
byly v rámci přejímky vytříděny jako nevhodné ke zpracování. Plocha skladu cca 590 m2, aktuální
kapacita skladu do 30t odpadů.

•

Venkovní skladové a manipulační plochy

– odstavná plocha pro kontejnery (KTN) cca 1200 m2
- plocha mezi halou I a halou III cca 400 m2

Podrobnější popis využití jednotlivých objektů je uveden v následujících kapitolách.

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

Jihomoravský
Brno - venkov
Zbýšov
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katastrální území:

Zbýšov u Oslavan;792110

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Zbýšov jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány
tzv. dotčeným územím.
Řešené záměr je navržen do stávajícího arálu oznamovatele v prostoru bývalého dolu Antonín.
Poloha záměru je zřejmá z následujících obrázků:
Obr.: Umístění záměru (bez měřítka)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr je navržen do prostoru stávajícího průmyslového areálu bývalého dolu Antonín, který je dlouhodobě
oznamovatelem využíván pro sběr, skladování a zpracování odpadů.
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Navrhovaný záměr bude stávající činnosti doplňovat a bude navazovat, respektive rozšiřovat některé
služby zde již v současné době prováděné.
Záměr bude využívat stávající infrastrukturu, technické vybavení a manipulační a skladové plochy v areálu.
Z hlediska kumulace možných vlivů připadá v úvahu především vlastní provoz regeneračního zařízení,
podstatnější navýšení automobilové dopravy neočekáváme neboť v rámci nového zařízení budou
zpracovávány i odpady již do areálu přivážené (a dosud předávané do jiných zařízení).

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Umístění záměru vyplývá z podnikatelského záměru investora, který má k dispozici právě tuto lokalitu a z
požadavků budoucího uživatele areálu.
Umístění záměru je vázáno na stávající vybavení areálu, dopravní napojení a infrastrukturu.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
V následujícím popisu je věnována pozornost především těm částem záměru které se týkají předmětu
posuzování vlivů na životní prostředí, ostatní části stavby jsou popsány stručnou formou.
Předmětem záměru je vybudování zařízení pro regeneraci olejů (RO 3500). Záměr bude umístěn do
stávajícího areálu provozovatele v prostoru bývalého dolu Antonín ve Zbýšově.
Vlastní zařízení bude umístěno do novostavby haly vybudované v prostoru bývalé účtárny (p.č. 690).
Objekt haly je navržen jako montovaná betonová jednolodní hala ve sloupovém rastru 4,5x12m. Zastřešení
haly bude řešeno sedlovým střešním vazníkem. Hala bude po obvodu vyzděná a omítnutá, ve zdech haly
budou okenní otvory osazené okny a z dvorní části osazeny dveře pro vstup a čtveřice vrat. Pojízdná
plocha před trojicí vrat bude kryta ocelovým přístřeškem.
Vnější rozměry objektu budou cca 50 x 13 m, sedlová střecha o výšce hřebene 8 m.
Objekt bude rozdělen na celkem 10 místností, určených pro umístění technologie, skladování a manipulaci,
laboratoř pro zkoušky přijímaných olejů a běžné provozní zázemí. Před objektem bude vybudováno stáčecí
místo pro stáčení autocisterny se zabezpečeno plochou proti úkapům a kryté před povětrnostními vlivy
přístřeškem.
Dále bude v rámci posuzovaného záměru vybudován krytý sklad odpadů. Bude se jednat o novostavbu
objektu zděné konstrukce a výšky 8 m se sedlovou střechou. Objekt bude umístěn severozápadně od haly
regenerace olejů. V objektu budou skladovány odpady jejichž zpracování se v současné době v areálu
provádí a budou zde vyhrazené plochy pro skladování olejů nevhodných pro recyklaci. Objekt bude
stavebně rozdělen na několik skladů, vstup do jednotlivých skladovacích částí bude samostatnými vraty ze
stávající komunikace. Objekt bude opatřen podlahou nepropustnou pro skladované látky a část vyhrazená
pro kapalné odpady bude opatřena záchytnou jímkou odpovídající velikosti.
V rámci záměru proběhne také úprava stávajících zpevněných ploch v okolí stavby. Plocha mezi stávající
administrativní budovou a novým skladem odpadů bude upravena a bude následně používána jako
manipulační a skladová plocha pro kontejnery a jiné obaly s ostatním odpadem. Úprava ploch neovlivní
stávající kapacity zařízení.
Plocha severozápadně od nových hal bude upravena novým živičným povrchem a bude využívána jako
odstavná plocha pro kontejnery.

Příprava prostoru pro výstavbu
V předstihu před zahájením výstavby proběhnou bourací práce na řešeném území. Jedná se o odstranění
objektu bývalé účtárny a odtěžení části svahu v prostoru skladu odpadů, odtěžená zemina bude z části
využita v areálu pro účely vytvoření pásu zeleně. Bourací práce byly řešeny v rámci samostatné projektové
dokumentace.
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V rámci výstavby se předpokládá odstranění náletových dřevin na hranici pozemku v prostoru nově
budovaného skladu odpadů. Pravděpodobně se jedná o dřeviny u nichž není třeba žádat o povolení k jejich
odstranění, v rámci další přípravy stavby však bude tato skutečnost znovu prověřena.

Regenerace olejů
Předmětem činnosti je průmyslové využívání odpadních olejů, kdy jsou zpracovávány opotřebené mazací a
řezné oleje, jejich následné vyčištění (odstranění vody a nežádoucích pevných příměsí), úprava jejich pH.
Takto upravené oleje budou vraceny opět k využití v průmyslu. Služba může být prováděna jednak
konkrétním zákazníkům (jejich olej je regenerován a vrací se jim zpět) tak i výměnným způsobem (olej je
dodán k regeneraci a zákazník si odváží jiný regenerovaný olej), případně je regenerovaný olej komerčně
dále využíván (prodáván).

Technologické řešení
Regenerační zařízení RO 3500 slouží k regeneraci použitých průmyslových olejů. Sestává ze dvou reaktorů,
ve kterých probíhá ohřev, míchání a reakce vloženého materiálu. V reaktorech rovněž dochází k odpaření
vody, která jednak do oleje nepatří a jednak by znehodnocovala materiál určený k odstranění kyslíkatých
produktů stárnutí oleje. Reaktory jsou vybaveny míchadly a vyhřívaným potrubím s teplonosným olejem.
Dále jsou reaktory vybaveny měřením výšky hladiny a snímačem pěny. Reaktory jsou opatřeny tepelnou
izolací pinící jak funkci snížení tepelných ztrát, tak ochrannou funkci před nebezpečím dotyku s horkou
plochou. Další důležitou částí jsou naplavovací filtry. Jsou tvořeny sadou nerezových sít vhodného tvaru
umístěných v tlakové nádobě. Slouží ke konečnému oddělení oleje od pevných částic reagentu, který byl
přidán do reaktoru za účelem navázání nežádoucích látek na jeho aktivní povrch. Obvykle se používá bělící
hlinka známá taktéž pod názvem aktivovaný bentonit. Při tomto procesu se z oleje odstraní i pevné částice,
které byly ve vstupním oleji. Pro ohřev oleje je primárně určena trubková pec, ve které je ohříván
teplonosný olej, který pak slouží k ohřevu nápině v reaktorech. Lze instalovat taktéž elektrický ohřívač,
kterým se teplonosný olej dá ohřívat v případě odstávky trubkové pece. Z reaktorů je potřebné odsávat
páry vody a další páry a pachy produkované při regeneraci oleje. K tomu slouží odsávací potrubí,
středotlaký ventilátor a separátor. V separátoru se odstraní taktéž prach z vkládané bělící hlinky, který je
po jistou dobu přítomen v odsávané směsi plynů a par. Aby odsávané plyny a páry neobtěžovaly okolí,
jsou tyto vedeny do spalovací komory, kde se vedou do plamene a dochází k jejich spálení. Pro správnou
funkci tohoto způsobu zneškodnění pachů a par je důležité, aby vstupní oleje neobsahovaly chlorované
rozpouštědla ani PCB a podobné látky. Pro přidávání bělící hlinky do reaktorů se využívá šnekovy dopravník
s násypkou. Do násypky se může hlinka vkládat bud' v pytlích, nebo sypat z tzv. bagů. K regeneračnímu
zařízení patří dále čerpadla, ventily, potrubí a jiné nezbytné armatury.
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Regenerační zařízení je ovládáno prostřednictvím automatického řídícího systému. Obslužný program
zabezpečuje především hlídání všech provozních stavů, hlídání havarijních situací a zabezpečuje správnou
návaznost jednotlivých kroků, které obsluha požaduje.

Parametry RO 3500
•

Denní výkon zpracovaného oleje — dvousměnný provoz 3 500 kg/den

•

Celkový příkon 123 kVA

•

Výkon alternativního ohřívače 100 kW

•

Příkon pro normální provoz bez el.ohřívače 23 kVA

•

Celková hmotnost pro přepravu 9500 kg

Princip funkce regenerační stanice
Do reaktoru je načerpán použitý olej a k němu se za stálého míchání postupně přidávají reagenty. Olej je
spolu s emulgátorem a vodním sklem ohříván na teplotu 120 až 130°C. V oleji probíhá tvorba
mikroskopických vloček oxidu křemičitého, na které se zachytávají velmi jemné částice uhlíku.
Při ohřevu se z reaktoru uvolňují těkavé uhlovodíky a vodní pára. Tyto látky by způsobovaly nepříjemný
zápach a z toho důvodu jsou z reaktoru odsávány a následně spalovány v komoře při teplotě cca 750°C.
Zejména při přechodu teploty oleje v reaktoru je pásmo mezi 90 až 105°C doprovázeno silnou produkcí
par. Někdy je vhodné snížit strmost nárůstu teploty a omezit výkon trubkové pece. Po dosažení teploty
oleje mezi 120 až 130°C se do oleje pomocí šnekového dopravníku sype bělící hlinka (bentonit). Je
potřebné přidávat hlinku opatrně, protože v reaktoru při tomto procese u některých olejů vzniká pěna a
může dojít k přetečení reaktoru. Je proto vhodné po přidání cca 50kg hlinky zkontrolovat hladinu. Postačí
asi 15 minutová přestávky a poté se v přidávání hlinky normálně pokračuje. Záleží na druhu oleje a úrovně
jehc znečištění, obecně ovšem platí nespěchat. Pěnu v reaktoru hlídá snímač a při jejirr nárůstu se vypíná
šnekový dopravník. Pokud se pěna tvoří a je stabilní, pak je pro eliminaci zdržení do reaktoru možné přidat
cca 50 ml odpěňovače.
Kvalita čistícího procesu je závislá na teplotě, době působení reagentů a jejich poměru. Pro stanovení
optimálního množství reagentů je vhodné provést pokusnou regeneraci, případně použít zkušenosti z
předchozích případů.
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Po přidání stanoveného množství bělící hlinky (bentonitu) je dobré, zejména při sníženém množství hlinky,
přidat na závěr malé množství polymerní flokulační přísady. To způsobí tvorbu větších agregovaných částic
a dojde ke zvýšení účinnosti následné filtrace.
Po uplynutí cca 1 hodiny se ventily otevřou tak, aby olej s hlinkou procházel sítem filtrační jednotky. Na
sítech se vytvoří filtrační koláč. To systém pozná ze zvýšení tlaku před filtrem. Obvykle to trvá 5 až 10
minut. Čím větší množství hlinky bylo použito, tím je doba kratší. Pak se otevře ventil na výstupu a olej piní
připravenou nádobu.
Na filtru se hromadí znečistěná hlinka a filtrační koláč roste. Po jisté době, opět závislé na množství použité
hlinky, klesá vytékající množství oleje, což signalizuje zanesená síta filtru. Systém otevře ventily tak, aby se
zbytkový olej z nádoby filtru pomocí stlačeného vzduchu vytlačil zpět do reaktoru. Filtrační koláč se
pomalým proudem stlačeného vzduchu zbaví přebytku oleje. Následně se profukování přeruší, nádoba se
otevře a filtrační koláč se dřevěnou škrabkou shodí do vany.
Filtraci je možné provádět tehdy, pokud je v reaktoru použitelné množství oleje. V malém množství oleje již
není dostatek hlinky na vytvoření filtračního koláče. Malé množství oleje vytlačené vzduchem z filtrů se v
reaktoru ponechá pro příští várku.
Základní procesní schéma pro Reaktor I:

Popis plnění reaktoru
Olej je do reaktoru čerpán zubovým čerpadlem, před kterým je předřazen sítový filtr. Do reaktorů by se
měl čerpat jen olej, který je pro regeneraci vhodný. Zejména při vstupu oleje z neověřených zdrojů hrozí
kontaminace zařízení látkami, které jsou v olejích nežádoucí, a nebo je legislativou zakázaná jejich
distribuce i použití (např. PCB).
Při čerpání oleje je vždy potřebná zvýšená pozornost. V případě pochybností o těsnosti, nebo nesprávné
funkci zařízení je povinností obsluhy čerpání oleje manuálně přerušit. Systém hlídá výšku hladiny v
reaktorech a včas čerpadlo vypne. Obsluha na základě zkušeností může hladinu oleje v reaktoru zvýšit. Je
to běžné, pokud je ověřeno, že zpracovávaný olej nepění a má relativně dobrou kvalitu.

Popis základního procesu — procesní postup pro reaktor
Olej je v reaktoru po celou dobu míchán mechanicky a také hydraulicky - čerpadlem. Do reaktoru přidáme
jako první reagent Pentamin v množství 0,1 až 0,25% hmotnosti oleje. Poté přidáme druhý reagent Vodní
sklo v množství 1 až 3% hmotnosti oleje.
Ohřev by měl být rovnoměrný do teploty cca 95°C. Poté by se rychlost ohřevu měla snížit, aby přechod k
teplotě 105°C nevedl k příliš rychlé produkci vodní páry, se kterou mohou být do odsávaného vzduchu
nasány i drobné kapičky oleje. Systém automaticky sníží výkon hořáku trubkové pece, nebo převede
tepelný výkon do druhého reaktoru. Pomalý ohřev snižuje přepalování a pozitivně ovlivňuje koagulaci
jemných částic. Po přidání bentonitu to také méně pění.
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Po zvýšení teploty oleje nad 45°C se z oleje začnou uvolňovat uhlovodíky a páry vody. Od tohoto okamžiku
musí být zapnuté odsávání a spalovací komora. Ventilátor je řízen dle teploty ve spalovací komoře. Při
vyšší teplotě se zvyšují otáčky, tím se sníží koncentrace spalitelných látek a to má za následek snížení
teploty v komoře. Hořák pro dosažení reakční teploty je nutné nastavit tak, aby se při střední rychlosti
odsávání dosahovalo v komoře teploty 750°C i v případě, že ventilátor odsává čistý vzduch.
Po dosažení nastavené teploty v reaktoru (obvykle 130°C) se do reaktoru začne přidávat bělící hlinka
(bentonit). To se provádí pomocí šnekového dopravníku. Výstup dopravníku umístíme do horního otvoru
reaktoru tak, aby nedocházelo ke znečištění povrchu reaktoru hlinkou. Do koše dopravníku opatrně
nasypeme hlinku a následně otočením vypínače zahájíme přidávání. Po přidání množství odpovídající
jednomu pytli přerušíme na dobu asi 10 minut a zkontrolujeme, zda směs v reaktoru nepění. Pokud pění,
počkáme, až pěnění ustane. Až poté přidáváme další hlinku.
Při sypání hlinky do koše musí být šnekový dopravník vypnutý. Lze se tak vyhnout nebezpečnému
přiblížení k pohybujícímu se šneku. Za chodu šneku je zakázáno se k němu přibližovat rukou nebo
nástrojem, hrozí nebezpečí vážného úrazu.
Po přidání předepsaného množství bentonitu se vypínají ohřívače. Po uplynutí asi 30 minut se do reaktoru
přidá malé množství polymerní přísady pro zvýšení lepivosti zrnek bentonitu k sobě. To vede ke tvorbě
pevnějšího filtračního koláče.
Regenerační zařízení umožňuje provádět řadu činností s různou návazností operací. Je to dobré zejména
pro případ, kdy je vhodné proces zpracování oleje v reaktoru prodloužit a koagulační proces nechat při
nižší teplotě probíhat celou noc. Tím lze dosáhnout vyššího stupně vyčištění oleje.

Popis režimu filtrace
Olej je z reaktoru tlačen přes síta filtru. Jelikož v oleji je značné množství pevných částic (bělící hlinka), na
sítech se vytvoří naplavená vrstva, která tvoří filtrační vrstvu (filtrační koláč). Po vzniku dostatečného
tlakového spádu na vzniklé vrstvě je na výstupu (za filtračním koláčem) poměrně čistý olej zbavený velké
části mechanických nečistot i oxidačních produktů stárnutí. Tento olej lze bud' přímo, nebo po doplňkové
filtraci použít jako základový olej pro mnoho technických aplikací. První fáze filtrace je vytvoření filtračního
koláče. Čerpadlem se nejdříve zcela naplní nádoba filtru, načež se ventil horního potrubí uzavře a olej je
tlačen přes síta zpět do reaktoru. Na sítech se poměrně rychle ze zadržené hlinky vytvoří asi 5mm vrstva a
tato již pracuje jako pevný filtrační materiál.
Druhá fáze je vlastní filtrace oleje na filtračním koláči. Je nutné zachovat proudění oleje nádobou filtru a
současně nepřekročit maximálně doporučený tlakový spád na filtračním koláči. Z toho důvodu se částečně
otevírá horní ventil a to tak, aby v nádobě filtru tlak nepřekračoval hodnotu 2,5 bar.
Na filtru se hromadí znečistěná hlinka a filtrační koláč roste. Po jisté době, opět závislé na množství použité
hlinky, klesá vytékající množství oleje, což signalizuje zanesená síta filtru. Systém otevře ventily tak, aby se
zbytkový olej z nádoby filtru pomocí stlačeného vzduchu vytlačil zpět do reaktoru. Filtrační koláč se
pomalým proudem stlačeného vzduchu zbaví přebytku oleje, zbytkový olej se vytlačí zpět do reaktoru a
profukování se přeruší.

Postup při čištění filtrů — odstraňování filtračního koláče
Čištění filtrů následuje po ukončení poslední fáze filtrace — po vysušení filtračního koláče. Pokud jsou
použity klasické naplavovací filtry, pak se tyčí povolí matice přírubového spoje a následně se přírubové
spojení opatrně rozevře. Někdy může ze spoje vytéct malý zbytek oleje. Pomocí převodového mechanizmu
se kryt filtru po kolejnicích odsune tak, aby byla viditelná všechna síta.
Vysušený filtrační koláč se ze sít filtru odděluje poměrně snadno mechanicky dřevěnou špachtlí. Je
potřebné postupovat opatrně. Konzistence koláče bývá proměnlivá a při neopatrném čištění by části koláče
mohly padat i mimo záchytnou vanu. To vede ke zbytečnému znečištění stroje i pracoviště.
Po tomto vyčištění sít je potřebné hadrem otřít dosedací plochy a následně filtr uzavřít. Matice přírubového
spoje dotahujeme postupně přibližně stejným utahovacím momentem. Filtrační koláč ze záchytné vany se
lopatou přemístí do kontejneru na nebezpečný odpad.
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Dle vyhlášky č.383/2001Sb. ministerstva životního prostředí, číselníku odpadů, je to odpad uvedený pod
číslem 191 101 - upotřebená filtrační hlinka z regenerace olejů. Produkce 1 tuny oleje zatíží provoz
produkcí přibližně 150 kg výše uvedeného odpadu.

Postup při čištění separátoru částic z odsávání
Separátor částic je umístěn pod ventilátorem. Při čištění musí být ventilátor vypnu Otevře se boční otvor
separátoru a rámečky sít se postupně všechny vyjmou. Celé ponoří do nádoby s teplou vodou a
saponátem. Na čistícím pultu se následně proudem vody se saponátem omyjí, nechají se okapat a vloží se
zpět na původní mí: v separátoru. Je vhodné mít dvě sady sít a tyto měnit. Nevzniká tak zbytečná
prodleva.

Obsluha odsávacího zařízení a spalovací jednotky plynů
Odsávací zařízení je soustava potrubí, separátor částic, ventilátor. Bezprostředně za n je zapojená
spalovací jednotka plynů. Tato soustava slouží k eliminaci nepříjemný pachů a par vznikajících při
regeneraci oleje v reaktoru. Spalovací jednotka je opatřena hořákem na topný olej. Vytváří základní
teplotní podmínky na likvidaci spalitelných slož v odsávaném vzduchu.
Nejprve se zapíná hořák. Pokud došlo k jeho zapálení, zapíná se ventilátor. Ventilátor r řízené otáčky.
Otáčky ventilátoru jsou závislé na teplotě ve spalovací komoře. Regulátor udržuje přibližně konstantní
teplotu. Obvykle je nastavena teplota 750°C.
Vypnutí jednotky se provádí tak, že nejprve je vypnut hořák a následně ventilátor Prodleva mezi vypnutím
nemá být velká, přibližně 1 minuta.

Obsluha zařízení ohřevu oleje — trubkové pece
Trubková pec slouží k ohřevu teplonosného oleje. Pec je osazena hořákem na těžký topný olej o výkonu
200kW. Teplonosný olej má nucený oběh a zapnutí hořáku je závislé na pozitivním signálu od dvou
snímačů průtoku oleje. Při výpadku napájení je automaticky otevřen druhý ventil expanzní nádoby a
zbytkové v peci akumulované teplo se odvede do expanzní nádoby.
Po obnovení napájení je nejprve nutné snížit teplotu oleje v expanzní nádobě. To se provádí cirkulací oleje
v celém systému při otevřeném druhém ventilu expanzní nádoby. Při teplotě oleje v expanzní nádobě nad
130°C program nedovolí zapnutí hořáku trubkové pece.

Skladování olejů
Popis skladu
Jedná se o dva skladovací prostory určené ke skladování hořlavých kapalin III. a IV. třídy nebezpečnosti.
Jedná se tedy o minerální oleje známých vlastností.
Příjmový sklad použitých olejů by měl být vybaven dvěma nebo třemi dvouplášťovým nádržemi. Pokud
budou použity tři nádrže, pak každá o objemu 16 m3. Pokud budou použity dvě nádrže, pak každá o
objemu 18 nebo 22 m3. Jedna, nebo více nádrží mohou být vybaveny vnitřní přepážkou, která vytvoří dva
oddělené prostory. V příjmovém skladu je rovněž prostor pro uložení IBC kontejnerů popřípadě sudů v
celkovém množství do 15 m3.
Sklad regenerovaných olejů je také vybaven dvěma nebo třemi dvouplášťovými nádržemi Pokud budou
použity tři nádrže, pak každá o objemu 16 m3. Pokud budou použity dvě" nádrže, pak každá o objemu 18
nebo 22 m3. Jedna, nebo více nádrží může být vybavené vnitřní přepážkou. Každá z takto vytvořených
oddělených nádrží musí být vybavena systémem hlídání maximální výšky hladiny oleje i systémem
připojení k havarijním systému skladu. Ve skladu je rovněž prostor pro uložení IBC kontejnerů popřípadě
sudů v celkovém množství do 15 m3.
Pro čerpání oleje je v každém skladu použito objemové čerpadlo s výkonem 9 m3/h Čerpadlo je určeno pro
čerpání oleje do nádrže a z nádrže a k přečerpání oleje mez nádržemi. To umožňuje registr ventilů pro
volbu cesty.
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Příjmový sklad je rovněž vybaven separačním vstupním sítem, které zabraňuje vniknut) větších předmětů
do pomocného čerpadla.
Ve výdajovém skladu mohou být skladovány nádoby s přísadami pro vyrobené oleje.
Sklady jsou temperovány na teplotu 10°C. Ve skladech musí být instalován systém EPS; výstražný systém
úniku oleje do záchytné jímky a nouzové osvětlení.

Hlavní nádrže oleje
Jako hlavní nádrže oleje jsou použity nadzemní dvouplášťové nízkotlaké nádrže s obdélníkovou podstavou.
Doporučené typy nádrží jsou NDN 16000, NDN 18000 a NDN 22000.
Rozměry nádrží:
•

NDN 16000 - délka 6000 mm, šířka 1500 a výška 2680 mm. Maximální objem je 17.027 litrů,
provozní objem 16.125 litrů.

•

NDN 18000 - délka 5000mm, šířka 2000 a výška 2680 mm. Maximální objem je 19.055 litrů,
provozní objem 18.000 litrů.

•

NDN 22000 - délka 6000 mm, šířka 2000 a výška 2680 mm. Maximální objem je 22.900 litrů,
provozní objem 21.760 litrů

Nádrže odpovídají ČSN 650201 čl. 3.28 ; 3.29. Jsou svařeny z ocelového plechu (vnitřní i vnější plášt').
Vnější plášt' plní funkci havarijní jímky dle ČSN 650201 č1.3. 29;4.8. Po obvodu a ani ve dně nádrží nejsou
umístěny žádné prostupy, armatury a výstupní otvory (ČSN 650201 čl. 5.4.9). Těsnost a pevnost
meziplášt'ového prostoru je zkoušena u výrobce dle ČSN EN 13160-7. Rovněž dno nádrže je zdvojené a
tvoří meziplášt'ový prostor kontinuálně spojený s meziplášt'ovým prostorem obvodových stěn.
Nádrže řady NDN jsou chráněny proti úniku ropných produktů do meziplášt'ového prostoru dle ČSN EN
13160-1 systémem třídy 3. Kontrola těsnosti meziplášt'ového prostoru je založena na snímačích kapaliny
nebo páry, umístěných v meziprostoru nádrže. Těsnost a pevnost meziplášťového prostoru je typově
zkoušena u výrobce. Vzdálenost vnitřního a vnějšího pláště je cca 10 mm. Vnitřní i vnější plášť jsou z
ocelového plechu. Jednoplášťové víko nádrže z ocelového plechu je křížově vyztuženo. Nádrže typu NDN
mohou být dle potřeby vybaveny vnitřní přepážkou z ocelového plechu a rozdělují tak jmenovitý objem na
dvě či více samostatných komor. Kontinuita mezipláště zůstává zachována. Dle počtu komor je nádrž
vybavena o odpovídající počet vlezních otvorů s víkem.
Na víku nádrží určených pro skladování hořlavých kapalin I. až IV. třídy nebezpečnosti jsou umístěny
minimálně tyto vyjmenované armatury a příslušenství: • odkalovací armatura • odvzdušňovací armatura
zakončená přírubou • armatura pro instalaci systému zjišťování netěsnosti mezipláště • zařízení pro měření
výšky hladiny hořlavé kapaliny v nádrži (měrná tyč) • armatura určená pro pinění nádrže s přírubou •
otvorem pro připojení mechanického nebo elektronického zařízení zabezpečující nádrž proti přepinění a pro
signalizaci maximální hladiny hořlavé kapaliny v nádrži

Čerpací systém čistých olejů
Pro čerpání oleje je doporučeno rotační objemové čerpadlo typu ZUS 65 s čerpacím výkonem 9000 litrů za
hodinu. Čerpadlo má být dopiněno pojišťovacím ventilem omezujícím tlak za čerpadlem na 3 bary.
Propojovací systém potrubí mezi nádržemi a čerpadlem je opatřen registrem ventilů na vstupu čerpadla a
registrem ventilů na výstupu čerpadla. Vytvořením cesty je možné čerpat olej z libovolné nádrže nebo z
pohyblivé hadice do libovolné jiné nádrže nebo pohyblivého vývodu.
Čerpací systém se používá rovněž pro přidávání a rozmíchání aditív do oleje. Pro rovnoměrné rozmíchání
se vyžaduje čtyřnásobné přečerpání celého objemu nádrže. Ve víku nádrže musí být instalována úprava
pro míchání oleje.
Po zvolení trasy čerpání oleje je automaticky inicializován systém hlídání maximální hladiny v cílové nádrži.
Po dosažení maximální výšky hladiny je čerpadlo automaticky odstaveno a nejde zapnou. Pro čerpání oleje
do IBC kontejnerů je chod čerpadla časově omezen tak, aby nemohlo dojít k jeho přepinění. Opětovné
spuštění čerpadla je umožněno až po časové prodlevě 20 sekund. To je minimální doba pro přeložení
vývodní hadice do jiného kontejneru.
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Chod výdajového čerpadla je blokován při signalizaci přítomnosti oleje v záchytné olejové jímce.
Na výdajovou stranu čerpadla je doporučena instalace objemového měřidla, které umožňuje měření
množství přečerpaného oleje.

Čerpací systém olejů k regeneraci
Pro čerpání olejů k regeneraci jsou instalována tři čerpadla.
Jako hlavní čerpadlo oleje je doporučeno rotační objemové čerpadlo typu ZUS 65 s čerpacím výkonem
9000 litrů za hodinu. Čerpadlo má být doplněno pojišťovacím ventilem omezujícím tlak za čerpadlem na 3
bary.
Propojovací systém potrubí mezi nádržemi a čerpadlem je opatřen registrem ventilů na vstupu čerpadla a
registrem ventilů na výstupu čerpadla. Vytvořením cesty je možné čerpat olej z libovolné nádrže nebo z
pohyblivé hadice do libovolné jiné nádrže nebo pohyblivého vývodu. Na vstupu čerpadla je instalován
sítový filtr chránící čerpadlo před vniknutím nebezpečných pevných částic.
Po zvolení trasy čerpání oleje je automaticky inicializován systém hlídání maximální hladiny v cílové nádrži.
Po dosažení maximální výšky hladiny je čerpadlo automaticky odstaveno a nejde zapnou.
Druhé čerpadlo je nízkotlaké odstředivé čerpadlo pro usnadnění čerpání oleje do regenerační stanice.
Čerpadlo je umístěné na armatuře sání oleje k regeneraci a je spuštěno současně s čerpadlem sání
regenerační stanice R03500.
Třetí čerpadlo slouží pro příjem více znečištěných olejů a je napojeno na stáčecí vanu opatřenou soustavou
filtračních sít. Tímto čerpadlem se může plnit jen jedna instalovaná nádrž oleje.

Obsluha skladu olejů
Obsluha skladu olejů je činnost, při které hrozí akutní nebezpečí znečištění životního prostředí. I přes
instalované ochrany je nutná opatrnost a důslednost při vizuální kontrole stavu zařízení. Rovněž je důležité
udržování čistoty. Pokud na znečištěnou podlahu umístíme například IBC kontejner, pak při následné
manipulaci s ním hrozí znečištění životního prostředí u zákazníka nebo dodavatele.
Sklad olejů musí být vybaven prostředky pro případ ropné havárie. Je potřebné rovněž přenosné
samonasávací čerpadlo, které je možné použít mimo jiné pro čerpání oleje ze záchytných jímek.
Sklad musí být vybaven vhodnými hasícími přístroji.
Nedílnou součástí skladu je přehledně vedená evidence o pohybu olejů.

Technická infrastruktura
Komunikace, chodníky, parkoviště
Stávající zpevněné plochy budou opraveny a opatřeny novým povrchem. Plochy pro manipulaci a
skladování budou opatřeny živičným povrchem, dešťové vody z těchto ploch budou svedeny do odlučovačů
lehkých kapalin.

Inženýrské sítě
V prostoru stavby budou vybudovány nové inženýrské sítě napojené na stávajíc rozvody.

Dešťová kanalizace
Za stávajícího stavu jsou dešťové vody svedeny do kanalizace. Tento stav bude v budoucnu nahrazen
vybudováním vsakovacího objektu, který bude využit pro vsakování srážkových vod. Technické podrobnosti
řešení nejsou dosud upřesněny, předpokládá se vsakování dešťových vod ze střech objektů, případně i (po
předčištění) i vod ze zpevněných ploch v areálu. Tento záměr bude řešen v rámci samostatného
stavebního řízení.
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Návrh sadových úprav
Plochy jižně a a východně od nového objektu pro regeneraci olejů budou zatravněny a budou zde
vysazeny stromy či dřeviny. Podrobné řešení bude předmětem další projektové přípravy stavby, při výběru
druhů bude kladen důraz na použití zejména domácích druhů dřevin.

Počet zaměstnanců
Navrhovaný záměr vyžaduje obsluhu cca 6 zaměstnanců, vzhledem k využití stávajících zaměstnanců bude
vznik nových pracovních míst nižší.
Regenerační zařízení bude provozováno 4 dny v týdnu, 1 den bude probíhat jeho údržba a čištění.

Údaje o ukončení činnosti záměru
Objekty pro umístění technologie a skladování nejsou budovány jako dočasná stavba, proto se s
ukončením činnosti nepočítá. Před skončení životnosti konstrukcí se předpokládá jejich rekonstrukce.
V případě rozhodnutí o ukončení užívání a následné přestavbě či demolici se bude postupovat v souladu s
aktuálně platnou legislativou. Při řádném užívání objektů nemůže docházet k rizikovým únikům
nebezpečných látek do konstrukcí, půdy a následně horninového prostředí - není tedy očekávána
kontaminace území.
Veškeré dále nevyužitelné technické vybavení bude demontováno, zbylé 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 2017

Předpokládaný termín dokončení:

v průběhu roku 2018

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

Jihomoravský

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
tel.: 541 651 111

obec:

Město Zvýšiv

Městský úřad Zbýšov Masarykova 248
664 11 Zbýšov
tel.: 546 431 591

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

Městský úřad Zbýšov
Stavební úřad
Masarykova 248
664 11 Zbýšov
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Půda:

realizace záměru je realizována na pozemcích v katastrální území:
Zbýšov u Oslavan [792110] - výstavbou dotčené parcely:
p.č.

funkce

690

zastavěná plocha a nádvoří

691

ostatní plocha

696/1

m2
1077
270

ostatní plocha

3094

1608/12

orná půda

1251

696/13

ostatní plocha

231

Realizací skladu odpadů bude z část dotčen pozemek 1608/12 vedený jako orná půda, bude tedy nutno
zažádat o vynětí ze ZPF.
Ostatní pozemky nejsou součástí ZPF ani PUPFL.

B.II.2. Voda
Pitná voda:

spotřeba:

36 m3/rok

spotřeba v průběhu výstavby:

spotřeba vody nespecifikována (běžná)

Technologická voda:
Požární voda:

není požadována
zdroj:

stávající vodovodní řad

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Suroviny:

Elektrická energie:

Topný olej:

Teplo z rozvodu CZT:

bentonit (pro čiření olejů)

cca 160 t/rok

regenty :

Pentamin

do 4 t/rok

vodní sklo

do 48 t/rok

chemikálie pro laboratoř

cca 2 kg/rok

instalovaný příkon:

do 0,2 MW

zdroj:

rozvodná síť

v průběhu výstavby:

odběr nespecifikován (běžný)

vytápění reaktorů

do 20 l/h

dopalování odplynu reaktoru

do 10 l/h
není požadováno
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Při roční kapacitě 1600 t zpracovávaných olejů a dovozu cca 160 t pomocných surovin a uvažování
nosnosti 20 t na 1 vozidlo je pro dopravu vstupních materiálů třeba 88 nákladních vozidel za rok.
Záměr regenerace olejů bude z části zpracovávat oleje, které jsou již za stávajícího stavu do areálu
naváženy, zde skladovány a dosud byly odváženy k regeneraci (nebo jinému zpracování) do jiného zařízení
mimo areál, reálný nárůst dopravy tedy bude nižší než by odpovídal celkové kapacitě záměru.
Reálný nárůst tedy odhadujeme na cca 50 nákladních vozidel za rok, vozidla budou využívána i k odvozu
regenerovaných olejů a odpadů z úpravy.
Provoz skladů a manipulačních ploch v areálu nevyvolá nové dopravní nároky neboť plochy budou sloužit
k lepší manipulaci a lepšímu zabezpečení odpadů, které jsou již v areálu skladovány.
Pro další vyhodnocení uvažujeme tedy s následujícími dopravními nároky záměru:
osobní doprava

1 vozidlo za den

nákladní doprava

1 vozidlo za týden
stejný počet odjezdů
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B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje
V rámci hodnoceného záměru je navržen vytápění elektrokotlem, proto vytápění objektu není zdrojem
emise škodlivin do ovzduší.
Regenerační jednotka je vybavena vlastním zdrojem tepla s hořákem na topný olej který bude emitovat
následující množství škodlivin:
prach
g/h

NOx
g/h

CO
g/h

42,6

40,0

11.8

Hořákem na LTO je vybavena také spalovací komora pro dopalování VOC obsažených v brýdových parách
z procesu sušení oleje. Pro výpočet emisí z této spalovací komory jsme vycházeli z naměřených hodnot na
obdobném zařízení provedených fy. PLASTSERVIS a.s.:

Protokol č. 3812 z měření provedeného 26.4.2012 (viz příloha).

Plošné zdroje
Zdrojem emisí budou vozidla při vykládce a pojíždějící v areálu. Celkově se předpokládá následující
navýšení emisí:
NOx
g/den

prach
g/ den

benzen
g/den

BaP
mg/den

1.9

0.095

0.006

0.003

Liniové zdroje
Automobilová doprava vyvolaná záměrem bude zdrojem následujícího objemu emisí:
NOx
g/km.den

prach
g/km. den

benzen
g/km.den

BaP
mg/km.den

10.1

0.5

0.03

0.03

Výstavba
V průběhu výstavby lze krátkodobě (především v počáteční fázi výstavby) očekávat emise tuhých
znečišťujících látek z terénních úprav a ze stavebních prací a emisí ze spalovacích motorů vozidel
dovážejících stavební materiály. Objem emisí bude kolísat s ohledem na klimatické podmínky a rozsah
prováděných prací, z hlediska doby trvání však nebude z hlediska celkového vlivu na nejbližší obytnou
zástavbu významný.

B.III.2. Odpadní voda
Splaškové vody:

produkce:

36 m3/rok
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Technologické vody: produkce:

nebudou vznikat

Srážkové vody:

1025 m3/rok

produkce:

srážkové vody z nově vybudovaných objektů a zpevněných ploch budou svedeny do
areálové kanalizace. Vody ze zpevněných ploch a komunikací budou před zaústěním
do kanalizace předčištěny v odlučovači lehkých kapalin. Za stávajícího stavu jsou
dešťové vody z areálu vypoušteny do kanalizace, investor však připravuje
vybudování zařízení pro vsakování srážkových vod z areálu.
Výstavba:

nespecifikováno (množství zanedbatelné)

B.III.3. Odpady
Odpady z výstavby
Budou vznikat běžné odpady z výstavby – skupina 17 – stavební a demoliční odpady a dále skupina 20 –
odpady komunální. Část odpadů (výkopky) bude možno zpětně využít při stavebních pracích, ostatní budou
odváženy a likvidovány mimo staveniště. Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpade dle platných
předpisů.
Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při výstavbě, viz následující tabulka:
Kód odpadu kategorie název
17 01

Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01

O

Beton

17 01 02

O

Cihly

17 01 03

O

Tašky a keramické výrobky

17 02 01

O

Dřevo

17 02 03

O

Plasty

17 03 01*

N

Asfaltové směsi obsahující dehet

17 03 02

O

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

O

Železo a ocel
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontam. míst), kamení a vytěžená
hlušina

O

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 06 04

O

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05*

N

Stavební materiály obsahující azbest (eternit)

O

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

17 02

Dřevo sklo a plasty

17 03

Asfaltové směsi dehet a výrobky z dehtu

17 04
17 04 05

Kovy (včetně jejich slitin)

17 05
17 05 04
17 06

Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 08
17 08 02

Stavební materiály na bázi sádry

17 08
20 02 01

odpady ze zahrad a parků (včetně biologického odpadu)
O

Biologicky rozložitelný odpad

Množství jednotlivých odpadů v této fázi projektové přípravy není podrobněji specifikováno.
S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Za
odpady budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady.
Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány v odpovídajících
shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle
kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena
názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů.
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Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství,
odváženy oprávněnou osobou, mimo areál staveniště k dalšímu využití resp. ke zneškodnění. Tento postup
bude zajištěn smluvně se všemi souvisejícími náležitostmi (způsob a frekvence odvozu odpadů). Vlastní
manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány
případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel
přepravujících odpady atd.).
Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatel stavebních prací. Likvidační protokoly a vážní
lístky ze zařízení na zneškodňování odpadů budou dokladovány při kolaudaci stavby.

Přijímané odpady
Za stávajícího stavu se firma Paspol s.r.o. zabývá nakládáním s relativně širokou škálou odpadů. Ves
távajícím areálu provozuje zařízení pro shromažďování odpadů a také některá zařízení pro úpravu odpadů.
V rámci tohoto záměru uvažuje s umístěním zařízení pro regeneraci olejů a s výstavbou nové haly pro
skladování odpadů, které již do areálu přijímá a dosud je skladuje na jiném místě.

Odpady zpracovávané v rámci regenerace olejů
kód druhu
odpadu

název druhu odpadu

12 01 06

Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

12 01 07

Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

12 01 10

Syntetické řezné oleje

12 01 19

Lehce biologicky rozložitelný řezný olej

13 01 09

Chlorované hydraulické minerální oleje

13 01 10

Nechlorované hydraulické minerální oleje

13 01 11

Syntetické hydraulické oleje

13 01 12

Lehce biologicky rozložitelné hydraulické oleje

13 01 13

Ostatní hydraulické oleje

13 02 04

Chlorované minerální motorové, převodové a mazací olej

13 02 05

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 06

Syntetické motorové, převodové a mazací oleje

13 02 07

Lehce biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje

13 02 08

Ostatní motorové, převodové a mazací oleje

13 03 06

Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod kódem 13 03 01

13 03 07

Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje

13 03 08

Syntetické izolační a teplonosné oleje

13 03 09

Lehce biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje

13 03 10

Ostatní izolační a teplonosné oleje

13 04 01

Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby

13 04 03

Oleje ze dna ostatních lodí

13 05 06

Olej z odlučovačů oleje a vody

20 01 26

Olej a tuk neuvedený pod kódem 20 01 25

V rámci příjmu bude u přijímaných odpadů zjišťováno, že neobsahují tyto látky:
a) látky obsahující polychlorované bifenyly a terfenyly (PCB) či jiné chlorované uhlovodíky a látky,
b) emulze ropných látek s obsahem vody anebo jiné emulze,
c) obsahy olejových nebo benzinových odlučovačů,
d) prostředky pro čištění zejména obsahující detergenty a emulgátory,
e) antikorozní prostředky,
f) pohonné hmoty (benzin, nafta, směsné palivo),
g) alkoholy, ředidla, nitroředidla, aceton apod.,
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h) rostlinné olej,
i) zbytky parafinů, gačů a ceresinů a z nich vyráběné prostředky,
j) zbytky z lakování a odlakování,
k) kyselina z akumulátorů a jiné kyselé látky,
l) brzdové kapaliny,
m) nemrznoucí kapaliny,
n) vody,
o) tuhé odpady,
p) látky obsahující těžké kovy,
q) alkalické látky.

Složení odpadu (tedy vyloučení nepovolených příměsí) bude při přejímce dokladováno dodavatelem, při
pochybnostech bude proveden dodatečný rozbor v akreditované laboratoři.
V rámci přejímky bude odebrán vzorek, který bude zapečetěn a uschován pro případné řešení reklamací či
problémů v průběhu zpracování v regenerační jednotce.
Každá dávka bude před zpracováním podrobena laboratorní zkoušce ověřující její zpracovatelnost
v zařízení. Pokud bude zjištěn problém vylučující provedení regenerace bude odpad vrácen původci nebo
předán k likvidaci v odpovídajícím zařízení.

Odpady skladované ve skladu odpadů
Kód

Název odpadu

Kategorie

01 05 04

Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu

O

01 05 05*

Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky

N

01 05 06*

Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky

N

01 05 07

Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06

O

01 05 08

Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06

O

02 01 01

Kaly z praní a z čištění

O

05 01 15 *

Upotřebené filtrační hlinky

N

07 01 09*

Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla

N

07 01 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 01 11

O

07 02 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

N

07 02 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

N

07 02 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 02 11

O

07 03 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

N

07 03 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

N

07 03 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 03 11

O

07 04 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

N

07 04 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

N

07 04 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 04 11

O

07 05 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

N

07 05 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

N

07 05 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 05 11

O

07 06 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

N

07 06 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

N

07 06 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 06 11

O

07 07 09*

Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

N

07 07 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

N

07 07 11*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

N
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07 07 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 07 11

O

07 07 12

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 07 11

O

07 01 10*

Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla

N

07 02 10*

Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

N

07 03 10*

Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

N

07 04 10*

Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

N

07 05 10*

Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

N

07 06 10*

Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

N

07 07 10*

Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

N

08 01 13*

Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

N

08 01 14

Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13

O

08 01 15*

Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných
nebezpečných látek

N

08 01 16

Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15

O

08 02 02

Vodné kaly obsahující keramické materiály

O

08 02 03

Vodné suspenze obsahující keramické materiály

O

08 03 07

Vodné kaly obsahující tiskařské barvy

O

08 03 08

Vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy

O

08 03 14*

Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky

N

08 03 15

Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14

O

08 03 19*

Disperzní olej

N

08 04 11*

Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné
látky

N

08 04 12

Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11

O

08 04 13*

Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla
nebo jiné nebezpečné látky

N

08 04 14

Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 13

O

08 04 17*

Kalafunový olej

N

10 01 20*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

N

10 01 21

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 01 20

O

10 01 22*

Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky

N

10 01 23

Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 10 01 22

O

10 11 13*

Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky

N

10 11 14

Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13

O

10 12 13

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

O

10 02 13*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

N

10 02 14

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 02 13

O

10 02 15

Jiné kaly a filtrační koláče

O

10 03 25*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

N

10 03 26

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 03 25

O

10 04 07*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

N

10 05 06*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

N

10 06 07*

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

N

10 07 05

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

O

10 08 17*

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

N

10 08 18

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 08 17

O

10 11 17*

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

N

10 11 18

Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 17

O
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10 12 05

Kaly a filtrační koláče z čištění plynů

O

10 13 07

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

O

11 01 15*

Výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů obsahující
nebezpečné látky

N

11 01 09*

Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky

N

11 01 10

Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 10 01 09

O

12 01 07*

Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

N

12 01 10*

Syntetické řezné oleje

N

12 01 12*

Upotřebené vosky a tuky

N

12 01 14*

Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky

N

12 01 15

Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14

O

12 01 18*

Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej

N

12 01 19*

Snadno biologicky rozložitelný řezný olej

N

12 01 06*

Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

N

12 01 07*

Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

N

12 01 09*

Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny

N

12 01 10*

Syntetické řezné oleje

N

12 01 18*

Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej

N

13 01 10*

Nechlorované hydraulické minerální oleje

N

13 01 11*

Syntetické hydraulické oleje

N

13 01 12*

Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje

N

13 01 13*

Jiné hydraulické oleje

N

13 02 05*

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

N

13 02 06*

Syntetické motorové, převodové a mazací oleje

N

13 02 07*

Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje

N

13 02 08*

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

N

13 03 06*

Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod číslem 13 03 01

N

13 03 07*

Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje

N

13 03 08*

Syntetické izolační a teplonosné oleje

N

13 03 09*

Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje

N

13 03 10*

Jiné izolační a teplonosné oleje

N

13 04 01*

Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby

N

13 04 02*

Oleje z kanalizace přístavních mol

N

13 04 03*

Oleje ze dna jiných lodí

N

13 07 02*

Motorový benzín

N

13 07 03*

Jiná paliva (včetně směsí)

N

13 01 01*

Hydraulické oleje obsahující PCB

N

13 01 05*

Nechlorované emulze

N

13 01 09*

Chlorované hydraulické minerální oleje

N

13 02 04*

Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

N

13 03 01*

Odpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB

N

13 05 01*

Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje

N

13 05 02*

Kaly z odlučovačů oleje

N

13 05 06*

Olej z odlučovačů oleje

N

13 05 07*

Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje

N

13 05 08*

Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje

N

13 07 01*

Topný olej a motorová nafta

N

13 08 01*

Odsolené kaly nebo emulze

N
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13 08 02*

Jiné emulze

N

14 06 04*

Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla

N

14 06 05*

Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla

N

15 02 02*

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

15 02 03

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem
15 02 02

O

16 01 07*

Olejové filtry

N

16 02 14

Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 (např. bojlery, asynchronní
čerpadla, tepelná čerpadla, průmyslové stacionární stroje apod.)

O

16 02 16

Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15 (např.
rozvodné skříně, topné tyče do radiátorů, zástrčky vypínače apod.)

O

16 03 04

Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03

O

16 03 06

Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05

O

16 06 01*

Olověné akumulátory

N

16 06 02*

Nikl - kadmiové baterie a akumulátory

N

16 06 03*

Baterie obsahující rtuť

N

16 06 04

Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod čísly 16 06 03)

O

16 06 05

Jiné baterie a akumulátory

O

17 04 10*

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky

N

19 02 05*

Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky

N

19 02 06

Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05

O

19 02 07*

Olej a koncentráty ze separace

N

19 08 10*

Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09

N

19 09 02

Kaly z čiření vody

O

19 09 03

Kaly z dekarbonizace

O

19 09 06

Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů

O

19 10 06

Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05

O

19 11 03*

Odpadní voda z regenerace olejů

N

19 11 05*

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

N

19 11 06

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 19 11 05

O

19 13 03*

Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

N

19 13 04

Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03

O

19 13 05*

Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky

N

19 13 06

Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05

O

19 01 05*

Filtrační koláče z čištění odpadních plynů

N

19 08 09

Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky

O

19 09 01

Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)

O

19 11 01*

Upotřebené filtrační hlinky

N

20 01 25

Jedlý olej a tuk

O

20 01 26*

Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

N

20 01 33*

Baterie a akumulátory.zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a
netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie 1)

N

20 01 34

Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33

O

Jedná se o odpady, které již nyní jsou do areálu dováženy a jsou zde již skladovány. Po realizaci nového
skladu odpadů v něm budou po omezenou dobu skladovány a následně budou předávány k likvidaci či
využití. Celková kapacita skladu činí 30t.
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Odpady z provozu
Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při regeneraci olejů je uveden v následující tabulce:
Kód odpadu název
19 11 01
Upotřebená filtrační hlinka z regenerace olejů

kategorie
O

t/rok
cca 240

Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při běžném provozu areálu je uveden v následující tabulce:
Kód odpadu název
20 03 01
Směsný komunální odpad

kategorie
O

cca 300

t/rok
cca 2

20 03 03

Uliční smetky

O

20 03 06

Odpad z čištění kanalizace

O

cca 1

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

do 10

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
Hluk:

Liniové zdroje: vyvolaná doprava na veřejných komunikacích:
1 příjezd nákladního vozidla za týden
Pozn.: Hlukové parametry dopravního proudu na veřejných komunikacích nejsou výpočtově určeny
hlukovými emisemi jednotlivých vozidel, ale skladbou a intenzitou dopravního proudu.

Stacionární zdroje:
v rámci realizace regenerační linky ani skladu odpadů se nepředpokládá s instalací
významnějších stacionárních zdrojů hluku (venkovní koncové elementy odsávání
technologie nepřekračují hlukovou emisi 60 dB (1 m od zdroje), noční provoz se
nepředpokládá.
v průběhu výstavby:
nespecifikováno

Vibrace:
Záření:

nejsou produkovány ve významné míře
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

-

Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko, pojezdové rychlosti uvnitř areálu
budou nízké
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ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Dotčené území je tvořeno plochou antropogenně ovlivněnou, která je součástí průmyslového areálu.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená:
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 ani není dotčené území součástí žádného
zvláště chráněného 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.
Dotčené území je vedeno jako poddolované území Zbýšov u Oslavan – černé uhlí. Objekt kde je záměr
navržen se nachází na poddolovaném území a v bezpečnostním pásmu dolu Antonín.
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.
Dle údajů ČHMÚ v území dotčeném záměrem nebyly (v průměru za posledních 5 let) překročeny hodnoty
imisních limitů sledovaných škodliviny.
Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná
vodní plocha, prameniště 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. Záměr je umístěn mimo zátopové území Q100. Dotčené území se
nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Plocha výstavby záměru se nenachází v území archeologického zájmu.
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
Ve městě Zbýšov žije celkem 4111 obyvatel.
Záměr je umístěn v uzavřeném průmyslovém areálu. Nejbližší obytné objekty (rodinné domky) se
nacházejí při ulici Havířské ve vzdálenosti cca 100 metrů a více od prostoru záměru. V ulici Havířské trvale
žije několik desítek obyvatel.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Nejbližší stanice imisního monitoringu se nachází ve vzdálenosti 16,2 km od lokality (jedná se o stanici
Brno - Výstaviště) je však již za hranicí její representativnosti (jednotky metrů až 100 m) proto pro popis
stávajícího stavu využíváme údaje ze stanice Brno-Kroftova (16,8), jejíž representativnost zahrnuje i
popisovanou lokalitu (případně i dalších stanic v Brně) a údaje o průměrné imisní zátěži za aktuální pětiletí
poskytované ČHMÚ.

Oxid dusičitý (NO2)

V roce 2015 byla průměrná roční koncentrace NO2 na citovaných stanicích do 24,8 µg.m-3, což činí cca
62% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
-3

Maximální hodinové koncentrace NO2 na těchto stanicích dosáhla 104,1 µg.m což činí cca 52%
-3
imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m . Imisní limit této škodliviny je
dodržován.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2010 až 2014 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace NO2:
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V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž oxidu dusičitého průměrné roční
-3
-3
koncentrace až 16,3 µg.m , tedy do 41% limitu (LVr=40 µg.m ).

Tuhé látky - PM10

V roce 2015 byla průměrná roční koncentrace PM10 na stanici Kroftova 25,6 µg.m-3, což činí 64%
imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Maximální denní koncentrace PM10 na této stanici dosáhla 165,5 µg.m-3 což je nad hodnotou imisního
-3
limitu (LV24h=50 µg.m ), četnost překročení limitní hodnoty zde byla 16 případů, tedy méně než limitem
tolerovaná četnost (35 případů za rok).
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2010 až 2014 (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
-3
-3
do hodnoty 26,7 µg.m , tedy do 67% limitu (LVr=40 µg.m ).
V případě maximálních denních koncentrací za období 2010 až 2014 (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):
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V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné denní koncentrace
-3
-3
do hodnoty 46,4 µg.m , tedy pod hodnotou limitu (LV24h=50 µg.m ).

Tuhé látky - PM2,5

V roce 2015 byla průměrná roční koncentrace PM10 na těchto stanici 22,2 µg.m-3, což činí 89%
imisního limitu (25 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2010 až 2014 (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
do hodnoty 21,9 µg.m , tedy pod hodnotou limitu (LVr=25 µg.m ).

Benzen

V roce 2015 byla průměrná roční koncentrace benzenu na citované stanici 1,8 µg.m-3, což činí 36%
imisního limitu (5 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2010 až 2014 (dle údajů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace benzenu:
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-3

Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace benzenu se v předmětné lokalitě dosahuje do 1,7 µg.m ,
-3
imisní limit (5 µg.m ) tedy není překročen.

Benzo(a)pyren

V roce 2015 byla průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu na citovaných stanicích do 0,7 ng.m3
, což je pod hranicí imisního limitu (1 ng.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního
limitu.

-3

Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu v předmětné lokalitě dosahuje do 1,1 ng.m ,
-3
imisní limit (1 ng.m ) tedy je překročen.

Klima
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti MT, tedy v mírně teplé oblasti s následující
charakteristikou:
MT 11 - mírně teplé oblasti s dlouhým suchým a teplým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně
teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým
trváním sněhové pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
Číslo oblasti
Počet letních dnů

MT 11
40 až 50

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

140 až 160

Počet mrazových dnů

110 až 130

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

17 až 18
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Průměrná teplota v dubnu

7 až 8

Průměrná teplota v říjnu

7 až 8

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

90 až 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 až 400

Srážkový úhrn v zimním období

200 až 250

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených

50 až 60
120 až 150

Počet dnů jasných

40 až 50

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro popis stávající hlukové zátěže v řešeném území využíváme údaje z hlukové studie (HS13/39)
provedené fy. Enving, spol. s r. o. „PASPOL, s.r.o. – zařízení pro shromažďování odpadních olejů“
(vypracované v srpnu 2013 v rámci oznámení záměru na sklad pro shromažďování olejů). Výpočet byl
proveden pro stacionární zdroje hluku a silniční dopravu, pro účely tohoto oznámení uvádíme výsledky pro
silniční dopravu:

Pozemní komunikace, denní doba

Celkové hodnocení:
Stávající hluková situace v místě záměru je dána zejména hlukem provozem na pozemních komunikacích.
V zadaných výpočtových bodech dosahují celkové vlivy hluku z dopravy do areálu PASPOL, s.r.o. hodnot
do 45,6 dB, tedy hodnot nižších než je současně platná hodnota hygienického limitu hluku pro tento druh
zdroje hluku a denní dobu LAeq,16h = 55 dB.
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C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Členění z vodopisného hlediska:
•

hlavní povodí řeky Dunaje 4-00-00,

•

dílčí povodí 4-16-02 Dyje,

•

drobné povodí 4-16-02-0980 Brodky.

Plocha areálu leží cca 800 m severně od toku Brodky. Vlastní území 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 ochranné pásmo vodního zdroje. Ochranné pásmo vodního zdroje v Tetčicích je vzdáleno více jak
1 km:

Posuzované území se nenachází v žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Podle
Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. neleží území ve zranitelné oblasti.
Plocha areálu neleží v zátopovém území.

Podzemní voda
Podle hydrogeologického rajónování ČR (Michlíček 1986) náleží zájmové území rajónu 224 - Dyjskosvratecký útvar, a to jeho severnímu výběžku.
Podzemní voda mělkého zvodnění je na zájmovém území a v jeho širším okolí vázána na souvrství říčních
štěrků a štěrkopísků, které tvoří bázi kvartérní sedimentace. Tento horizont podzemní vody je v přímé
hydraulické spojitosti s povrchovými vodami okolních toků (Svitava), které kvartérní kolektor odvodňují.
Areál neleží v žádné oblasti PHO, v něm, ani v bezprostřední blízkosti se nenachází žádné zdroje povrchové
či pitné podzemní vody.

C.II.5. Půda
Realizace záměru bude, až na jednu výjimku, probíhat na pozemcích, které nejsou součástí zemědělsko
půdního fondu (ZPF). Jako zemědělská půda je vedena pouze parcela č. 333/3 (zahrada) o výměře 145 m2
před zahájením realizace bude pozemek odňat ze ZPF. Pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) se
záměr nedotýká.
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C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geologické poměry
Zájmové území přináleží oblasti Českého masivu, je součástí jednotky moravsko slezského paleozoika,
které je zde na území Boskovické brázdy zastoupeno zejména uhlonosnými břidlicemi a permokarbonovými
arkózovými pískovci až slepenci. Pískovce jsou světle žlutohnědé, středně zrnité až hrubozrnné, ve
svrchních partiích zvětralé až navětralé. Jejich povrch je v dotčeném území zhruba 4,2m pod terénem.
Kvarterní pokryv je tvořena zejména nivními fluviálními sedimenty v nivě vodních toků a dále o písčitohlinité až hlinito-písčité deluviální sedimenty.
Plocha areálu je z větší části tvořena navážkami z dřívější důlní činnosti:

Nerostné suroviny a přírodní zdroje
Areál se nachází v prostoru bývalého dolu Antonín, celý areál se nachází v poddolovaném území po těžbě
černého uhlí.
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Podle databází spravované ČGS - Geofondem ČR nebyly v zájmovém území zjištěny střety s evidovanými
ložisky nerostných surovin, chráněnými ložiskovými územími a dobývacími prostory, evidované v rozsahu
map ložiskové ochrany.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografická charakteristika území
Biogeografická charakteristika území
Zájmové území je součástí hercynské subprovienci, je z hlediska regionálního fytogeografického členění ČR
součástí Mesophytica, fytogeografického okresu 68 Moravské podhůří Vysočiny.

Fauna a flora
Plocha záměru je součástí průmyslového areálu značně antropogenně pozměněného s minimem přirozené
vegetace:
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Severně a západně od areálu jsou intenzivně zemědělsky obdělávané pozemky, jižně a východně navazuje
průmyslový areál.
Na dotčených plochách teoreticky lze očekávat výskyt druhů běžných pro daný typ prostředí - běžní
zástupci hmyzu, hmyzožravci a drobní hlodavci, běžní zástupci ptactva.
V okolí lze předpokládat výskyt drobných zástupců fauny, charakteristických pro městská a příměstská
stanoviště.
Dřeviny, případně stromy se nacházejí především po obvodě budoucího areálu a jedná se především o
nálet.

Územní systém ekologické stability
V dotčeném území se nenacházejí prvky ÚSES.

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.

C.II.8. Krajina
Dotčené území se nachází v průmyslové části města Zbýšov. Současný stav krajiny a dotčeného území lze
vyhodnotit jako antropogenně ovlivněné. Zájmové území není součástí územního systému ekologické
stability.

STRANA 37 z 51

Zařízení pro regeneraci olejů
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
Výstavba záměru je situována na plochy, dříve využívané jako areál dolu Antonín. V rámci výstavby se
předpokládá demolice původního objektu účtárny a výstavba nové haly pro umístění technologie a nové
skladové haly.
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 území nelze zcela vyloučit možnost archeologického nálezu, zásahy do terénu je tedy třeba v souladu s
platnou legislativou ohlásit příslušnému archeologickému ústavu.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
Výrobní areál je již v tomto prostoru stabilizován, realizace záměru tuto situaci prakticky nemění.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Dopravně je areál obsluhován ulicí Havířskou napojenou na ulici Masarykovu. 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 bude působit na okolní obyvatelstvo vyvolanou automobilovou dopravou, případně
emisemi z vytápění rodinných domků. Hlavními potenciálními problémy budou proto znečišťování ovzduší a
hluk. Další faktory jsou z hlediska vlivu na obyvatelstvo nevýznamné.

znečišťování ovzduší
Jako zdroj znečištění ovzduší se uplatní emise z technologie a emise spalovacích motorů záměrem
vyvolané autodopravy. Z jejich referenčních škodlivin jsou rozptylovou studií vyhodnoceny imise oxidu
dusičitého (NO2), benzenu, benzo(a)pyrenu, tuhých znečišťujících látek (PM10). Z výsledků studie citujeme
následující výpočet imisního příspěvku pro vybrané výpočtové body situované do prostoru oken nejbližších
obytných objektů:
NO2
objekt
Havířská 350
Čtvrt Síčka 423
Na Drahách 672
imisní pozadí
limit

roční
průměr
0.058
0.008
0.013
16.300
40.00
(µg.m-3)

hodinové
maximum
4.142
2.647
0.696
104.0
200.0
(µg.m-3)

PM10
roční
průměr
0.211
0.027
0.032
26.700
40.000
(µg.m-3)

denní
průměr
11.507
6.483
1.624
46,41
50.00
(µg.m-3)

benzen

BaP

roční
průměr
0.00029
0.00004
0.00002
1.400
5.0000
(µg.m-3)

hodinové
maximum
0.00016
0.00003
0.00002
1.10
1.0000
(ng.m-3)

Příspěvky jednotlivých škodlivin jsou velmi nízké (většinou nižší než hodnota 1% příslušného limitu). S
ohledem na stávající imisní zátěž území nepředpokládáme dosažení či překročení limitních hodnot vlivem
provozu záměru.

hluk
Při posuzování hlukových zátěží vycházíme z hlukové studie (ENVING, spol. s r. o., Brno, srpen 2013).
Studie hodnotila návoz olejů do areálu v souvislosti s realizací skladu pro shromažďování těchto olejů a
jejich následný odvoz k likvidaci či využití u externích firem. Po realizaci nyní posuzovaného záměru se tyto
oleje do areálu budou navážet i nadále, nebudou však expedovány v surovém stavu, ale bude provedena
jejich regenerace na nově vybudovaném zařízení. Oproti hlukovou studií popisovaném záměru se po

1

36. nejvyšší denní koncentrace.
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realizaci dopravní intenzity do areálu fakticky nezmění (nárůst o 1 nákladní vozidlo za týden), proto
výsledky citované hlukové studie pokládáme i nadále za platné.
V prostoru objektů pro bydlení na ul. Havířské byly vypočteny následující hodnoty hlukově imisní zátěže
vyvolané silniční dopravou:

V zadaných výpočtových bodech jsou zjištěny předpokládané celkové vlivy hluku z dopravy po realizaci
záměru PASPOL, s.r.o., nižší než je současně platná hodnota hygienického limitu hluku pro tento druh
zdroje hluku a denní dobu LAeq,16h = 55 dB.
Záměr nebude provozován v noci, noční provoz tedy nebyl uvažován.

Sociální a ekonomické důsledky
Sociální přínos je nevýznamný, pravděpodobně dojde ke vzniku 1-2 nových pracovních míst.

Počet dotčených obyvatel
Vzhledem ke značné vzdálenosti hodnoceného záměru od obytné zástavby k negativnímu ovlivnění
obyvatelstva prakticky nedojde. Vlivy hodnoceného záměru v prostoru obytné zástavby lze považovat za
nevýznamné, tedy bez vlivu na veřejné zdraví.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
Hodnocený záměr předpokládá vytvoření nových zdrojů znečišťování ovzduší – záměrem vyvolaná doprava
a tepelné zdroje v areálu.
Pro vyhodnocení imisních dopadů zmíněného nárůstu byl, v rámci zpracování tohoto oznámení, zpracován
výpočet dle metodiky SYMOS a vyhodnocoval nárůst imisní zátěže NO2, benzenu, benzo(a)pyrenu, tuhých
látek frakce PM10 v okolí záměru.

Oxid dusičitý (NO2)
Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek NO2 u maximálních hodinových koncentrací přibližně do
14 µg.m-3, tedy 7% imisního limitu (200 µg.m-3). U průměrných ročních koncentrací do 0,2 µg.m-3, tedy
0,5% imisního limitu (40 µg.m-3). Uvedená maxima vycházejí do prostoru průmyslového areálu. S rostoucí
vzdáleností od zdroje koncentrace poměrně rychle klesají. Bude se tedy jednat o nízký nárůst který
nevyvolá podstatnější změnu stávající imisní zátěže ani vznik nových nadlimitních stavů v území.
Shrnutí výsledků výpočtu a porovnání se stávajícím stavem je uvedeno v následující tabulce:
stávající stav dle:

příspěvek záměru

imisní limit

16,3 µg.m-3

0,2 µg.m-3

40,0 µg.m-3

-

14 µg.m-3

200,0 µg.m-3

AIM Brno

pětiletí 2010-2014

roční průměr

24,8 µg.m-3

hodinové maximum

104 µg.m-3

Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního areálu výstavby. Rozložení imisních příspěvků je
zřejmé z následujících obrázků:

průměrné roční koncentrace NO2

maximální hodinové koncentrace NO2

Tuhé látky (PM10)
Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek PM10 u maximálních 24hodinových koncentrací do 40 µg.m3
, tedy 80% imisního limitu (50 µg.m-3), jsou však dosahovány pouze v průmyslovém areálu s velmi
krátkou dobou trvání (zdroj je v provozu pouze 4 dny v týdnu po dobu cca 4 hodin za den). V prostoru
nejbližší obytné zástavby je nižší než 12 µg.m-3. Stávající četnost dosažení limitní hodnoty v dotčeném
území se tedy prakticky nezmění. U průměrných ročních koncentrací vychází příspěvek v areálu do
0,6 µg.m-3 tedy méně než 2% imisního limitu (40 µg.m-3). Bude se tedy jednat o velmi nízký nárůst v jehož
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důsledku, s ohledem na stávající imisní zátěž, nedojde k dosažení či překročení imisního limitu ani ke
vzniku nových nadlimitních stavů v území.
Shrnutí výsledků výpočtu a porovnání se stávajícím stavem je uvedeno v následující tabulce:
stávající stav dle:

příspěvek záměru

imisní limit

26,7 µg.m-3

0,6 µg.m-3

40,0 µg.m-3

119

46,4 µg.m-3

40,0 µg.m-3

50,0 µg.m-3

max. 16 x

-

AIM Brno

pětiletí 2010-2014

25,6 µg.m-3

hodinové maximum)1
četnost překr. limitu

roční průměr

35 x/rok

Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z
následujících obrázků:

průměrné roční koncentrace PM10

maximální 24hodinové koncentrace PM10

S ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin a výše presentované výsledky výpočtu neočekáváme
významnější ovlivnění kvality ovzduší.

Benzen
Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek benzenu u průměrných ročních koncentrací do 0,0004 µg.m3
, tedy 0,008% imisního limitu (5 µg.m-3). Bude se tedy jednat o nízký nárůst který nevyvolá podstatnější
změnu stávající imisní zátěže.
Shrnutí výsledků výpočtu a porovnání se stávajícím stavem je uvedeno v následující tabulce:
stávající stav dle:
roční průměr

AIM Brno

pětiletí 2010-2014

1,8 µg.m-3

1,4 µg.m-3

příspěvek záměru

imisní limit

0,0004 µg.m-3

5,0 µg.m-3

Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z
následujících obrázků:

1

u hodnoty za pětiletí je uvedena 36. nejvyšší koncentrace
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průměrné roční koncentrace benzenu

Benzo(a)pyren (BaP)
Průměrné roční koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru, dosahuje
nejvýše 0,004 ng.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty 0,4% limitu (1 ng.m-3).
Toto výpočtové maximum vychází do vlastního areálu. V ostatních částech hodnoceného území bude
příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Shrnutí výsledků výpočtu a porovnání se stávajícím stavem je uvedeno v následující tabulce:
stávající stav dle:
roční průměr

AIM Brno

pětiletí 2010-2014

0,7 ng.m-3

1,1 ng.m-3

příspěvek záměru

imisní limit

0,0002 ng.m-3

1,0 ng.m-3

Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z
následujících obrázků:

průměrné roční koncentrace BaP

S ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin a výše presentované výsledky výpočtu neočekáváme
významnější ovlivnění kvality ovzduší.
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Zápach
Hodnocený záměr nebude žádným významnějším zdrojem zápachu, odplyny z reaktoru procházejí
spalovací komorou v níž jsou všechny uhlovodíkové páry spáleny.

Vlivy na klima
S ohledem na dispoziční řešení záměru a stávající konfiguraci terénu nepředpokládáme, že by hodnocený
záměr v budoucnu podstatným způsobem 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
Při posuzování hlukových zátěží vycházíme z hlukové studie (ENVING, spol. s r. o., Brno, srpen 2013).
Studie hodnotila návoz olejů do areálu v souvislosti s realizací skladu pro shromažďování těchto olejů a
jejich následný odvoz k likvidaci či využití u externích firem. Po realizaci nyní posuzovaného záměru se tyto
oleje do areálu budou navážet i nadále, nebudou však expedovány v surovém stavu, ale bude provedena
jejich regenerace na nově vybudovaném zařízení. Oproti hlukovou studií popisovaném záměru se po
realizaci dopravní intenzity do areálu fakticky nezmění (nárůst o 1 nákladní vozidlo za týden), proto
výsledky citované hlukové studie pokládáme i nadále za platné.
Hluková zátěž z dopravní obsluhy areálu Paspol:

V prostoru objektů pro bydlení na ul. Havířské byly vypočteny následující hodnoty hlukově imisní zátěže
vyvolané silniční dopravou:

STRANA 44 z 51

Zařízení pro regeneraci olejů
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

V zadaných výpočtových bodech jsou zjištěny předpokládané celkové vlivy hluku z dopravy po realizaci
záměru PASPOL, s.r.o., nižší než je současně platná hodnota hygienického limitu hluku pro tento druh
zdroje hluku a denní dobu LAeq,16h = 55 dB.

Závěry studie
Podle vyhodnocených výsledků hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku v souboru výpočtových
bodů, které jsou umístěny v chráněném venkovním prostoru staveb postavených v zasaženém území lze,
ve vztahu k předpokládaným provozním hlukovým vlivům záměru reálně předpokládat dodržení
hygienických limitů hluku stanovených v Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, pro denní dobu. Záměr nebude provozován v noci, noční provoz tedy nebyl
uvažován.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Realizací záměru dojde v malé míře k vytvoření nových zpevněných a zastřešených ploch v území (většina
ploch v místě stavby je již dnes zpevněna a odvodněna), srážkové vody z těchto ploch budou svedeny do
dešťové kanalizace a vypouštěny do kanalizace. Investor uvažuje budoucnu s vybudováním zařízení pro
vsakování dešťových vod ze střech a po předčištění i z některých zpevněných ploch.
Významnější vlivy na odvodnění oblasti tedy neočekáváme.

Vliv na kvalitu povrchových vod
V rámci provozu nebudou vypouštěny žádné odpadní vody do vod povrchových. Dešťové vody ze
zpevněných ploch a střech se budou odváděny do kanalizace města. Plochy pro parkování a dopravní
obsluhu budou odkanalizovány dešťovou kanalizací svedenou do odlučovače lehkých kapalin, který zachytí
případné znečištění.
Vlivem navrženého záměru tedy nelze předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod.

Vlivy na kvalitu podzemní vody
Vliv na kvalitu podzemní vody je nepravděpodobný, do horninového prostředí nebudou vypouštěny žádné
vody. Plochy pro parkování a dopravní obsluhu budou odkanalizovány dešťovou kanalizací svedenou do
odlučovače lehkých kapalin.
Plochy na nichž se bude provádět manipulace s oleji a případně dalšími látkami s rizikem kontaminace vod
budou zabezpečeny proti úniku a průniku těchto látek.

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.
V rámci výstavby ani následného provozu zařízení se takový zásah nepředpokládá.
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D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr je navržen převážně na pozemcích, které nejsou součástí zemědělského půdního fondu. Jediný
dotčený pozemek, který je součástí ZPF (prostor pro sklad odpadů) je z hlediska celkového záboru málo
významný, mimo to se zde nebude jednat o zábor celé parcely (bude se jednat pouze o plochu skladu a
prostor pro vybudování opěrné zdi pro zpevnění svahu severně od haly). Odtěžená ornice bude využita pro
vytvoření nových ploch zeleně v areálu.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebudou realizací záměru dotčeny.

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

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
V rámci realizace areálu bude provedeno odstranění stávající sporadické zeleně z plochy výstavby. Součástí
posuzovaného záměru je revitalizace území, tedy vytvoření nových zelených ploch, případně provedení
sadových úprav.
Realizace výše popsaných úprav nevýznamným způsobem přispěje k obnovení či vytvoření nových biotopů
pro drobné živočichy žijící v širším okolí záměru, dosud se v prostoru budoucího záměru přírodě blízké
plochy prakticky nevyskytují.
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 částečně ovlivněna stávající průmyslovou zástavbou, realizace
záměru může mírně přispět ke kultivaci této části areálu. Záměr je navržen uvnitř stávajícího areálu
prakticky bez kontaktu s okolím, výraznější vliv na krajinný ráz tedy nepředpokládáme.

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. V rámci záměru se předpokládá demolice stávající budovy - bývalé účtárny
objektu bez historické či architektonické hodnoty.
V dotčeném území jsou stávající inženýrské sítě, které budou v rámci realizace stavby využity.
S ohledem na zásahy do terénu nevylučujeme možnost archeologického nálezu, vzhledem k existenci
navážek a dřívější důlní činnosti v areálu je možnost archeologického nálezu nižší.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Dopravně je areál napojen na ul. Havířskou, napojení je kapacitně dostatečné. Navržený záměr má velmi
nízké dopravní nároky, proto se podstatnější vliv na dopravní infrastrukturu neočekává.
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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
vlivy mírného nárůstu automobilové dopravy (1 vozidlo týdně).

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

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. V noční době (tedy mezi 22:00 až 6:00) bude provoz související
dopravy značně omezen.
Skladování a manipulace s oleji bude probíhat ve stavebně zabezpečených objektech a plochách,
zkolaudovaných pro tuto činnost

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení 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 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 objektu a požadavků na návaznost stávající
výroby, dopravního napojení a potřeb uživatelů areálu.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Situační, dispoziční a konstrukční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž
je doložena i fotodokumentace, rozptylová studie a nezbytné doklady.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Záměrem investora – firmy PASPOL, s.r.o., je umístění zařízení pro regeneraci olejů jejichž výkupem se již
nyní firma zabývá.
Princip regenerace spočívá v odstranění vody a nečistot ze zpracovávaných olejů. V rámci procesu
regenerace prakticky nedochází k chemickým reakcím, voda se odstraňuje zahřátím oleje nad teplotu varu
vody (a voda se vypaří), pevné nečistoty se zachycují na filtru a na částečkách bentonitu, který je do oleje
v rámci regenerace přidáván. Odpady z filtru jsou odváženy jako odpad ke spálení ve spalovně.
Dopravně areál je a bude napojen na ul. Havířskou, nárůst dopravy se odhaduje na příjezd 1 nákladního
vozidla za týden.
Z hlediska možných vlivů na životní prostředí bude možným vlivem provoz tepelného zdroje technologie
(kotel na lehký topný olej a hořák dopalující případné uhlovodíkové výpary z regenerace). Podrobněji jsou
tyto příspěvky řešeny v předchozím textu a v doprovodných studiích.
Ovlivnění kvality ovzduší a hlukové zátěže v prostoru nejbližší obytné zástavby bude nízké.
Celkově se tedy nebude jednat o významné ovlivnění stávajícího stavu životního prostředí.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.

Seznam příloh:
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

1
2
3
4

Celková situace areálu
Rozptylová studie
Hluková studie
Doklady:
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
- vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky fy. Paspol, s.r.o.. Rozptylová studie
vyhodnocuje imisní zátěž vyvolanou provozem záměru „Zařízení pro regeneraci olejů" a byla
vytvořena jako příloha oznámení záměru ve smyslu §6 zákona 100/2001 Sb. Výsledkem výpočtu je
příspěvek ke stávající imisní zátěži hodnoceného území vyvolaný dopravou a provozem
technologických zdrojů.
Výpočtově byla hodnocena imisní zátěž tuhými látkami (PM10), oxidem dusičitým (NO2), benzenem,
benzo(a)pyrenem. Výpočty byly prováděny pro rok 2015.
Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané projektantem stavby a údaje Českého
hydrometeorologického ústavu Praha (ČHMÚ).
Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvořený společností IDEA-ENVI
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle platné
legislativy. Rozptylová studie je zpracována dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění,
přílohy č. 15. k vyhlášce k vyhlášce č. 415/2012 Sb.

2. Popis metodiky
Metodika SYMOS 97 pro výpočet znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků
získaných domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve používanou metodiku (Metodika
výpočtu znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů) vydanou
Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR v roce 1979 a podstatným způsobem ji rozšiřuje.
Metodika SYMOS 97 umožňuje:
•
•
•
•
•

výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů
výpočet znečištění od většího počtu zdrojů
stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto
způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů
brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy
ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského
odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu

Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik
znečištění ovzduší:
•
•
•
•

maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se
mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší
maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na
třídu stability a rychlost větru
roční průměrné koncentrace
dobu trvání koncentrací převyšujících určité, předem zadané, hodnoty (např. imisní limity)

Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno:
•
•
•
•
•

stanovit výšku komína s ohledem na splnění imisních limitů
stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km od zdrojů
stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí
vypočítat spad prachu
vyhodnotit rozptyl exhalací vypouštěných chladícími věžemi

Programové vybavení
Pro vlastní provedení výpočtu byl použit počítačový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z
výše zmíněné metodiky SYMOS'97.
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Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem
a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované
oblasti o libovolné velikosti buňky.
Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech, protože v řadě případů je nutné
vypočítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální
výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a tedy počítat koncentrace i ve
velmi malé vzdálenosti od zdroje. Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové
vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte.
V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách, protože v
atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model
obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z
aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici
Praha-Libuš.
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního
výkonu.
V případě, kdy mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený se předpokládá, že kouřová
vlečka vystupuje podél svahů vzhůru a použije se korekce efektivní výšky komínu.
Fyzikální a chemické procesy
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry
odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na
mokrou a suchou depozici, podle způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány.
•
•

Suchá depozice: je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu.
Mokrá depozice: je vychytávání těchto látek padajícími srážkami.

Kategorie znečišťujících látek
Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek.
Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce
na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé
znečisťující látky jsou rozděleny do kategorií podle průměrné doby setrvání v atmosféře.
•
•
•

Kat. I - 20 hodin
Kat. II - 6 dní
Kat. III - 2 roky

Výpočet průměrných ročních koncentrací
Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj.
stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách stability a
třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních
směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability.
Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.
Klimatické vstupní údaje
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu.
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických údajů.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a
teplotní stability atmosféry.
Rychlost větru
se dělí do tří tříd rychlosti:
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• slabý vítr 1.7 m/s
• střední vítr 5 m/s
• silný vítr 11 m/s
Poznámka: Rychlostí větru se rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.

Teplotní stabilita atmosféry
její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje
pět tříd stability ovzduší:
• superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu
• stabilní - běžné inverze, špatné podmínky rozptylu
• izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se
vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky
• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek.
Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k výskytu 11
kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění
ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých
rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
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3. Vstupní údaje
3.1. Údaje o zdrojích
Výpočet byl proveden pro následující zdroje:
•
•

emise technologie
automobilová doprava obsluhující záměr

Emise z technologie
Ve výpočtu je uvažováno s tepelným zdrojem spalujícím topný olej pro ohřev regenerovaných olejů
(trubkový kotel) osazený hořákem o výkonu 200 kW, který bude emitovat následující množství
škodlivin:
prach

NOx

g/h

g/h

CO
g/h

42,6

40,0

11.8

Dále byl uvažován provoz spalovací komory pro dopalování případných výparů uhlovodíků
obsažených v odplynu z regeneračního zařízení. Komora je osazena hořákem na LTO , pro výpočet
emisí z této spalovací komory jsme vycházeli z naměřených hodnot na obdobném zařízení
provedených fy. PLASTSERVIS a.s.:

Protokol č. 3812 z měření provedeného 26.4.2012 (viz příloha).

Emise z dopravy
Pro výpočet imisní zátěže z dopravy byly uvažovány následující intenzity (příjezdů + odjezdů za den):
osobni

nákladní

0

2

Ve výpočtu je uvažováno směřování nákladní dopravy směrem na D1 (tedy např. na Brno).
Emisní faktory
Pro výpočet emisí byly využity emisní faktory získané programem MEFA 06, emisní úroveň 2015. Pro
výpočet emisí ze spalování topného oleje byly využity emisní faktory dle sdělení MŽP k zákonu
201/2012 Sb.

3.2. Meteorologické podklady
Pro výpočet byl využit odborný odhad větrné růžice, zpracovanou ČHMÚ Praha. Souhrn použité
větrné růžice je uveden v následující tabulce:
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

calm

9.10

14.60

10.00

10.90

11.59

7.20

12.09

15.90

8.62

3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů
Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 1800x1600 m
s krokem sítě 50 m, orientovaní rovnoběžně se souřadnou sítí JTSK. Pro popis imisní zátěže v
prostoru nejbližších obytných objektů byl proveden výpočet pro 3 výpočt. body mimo pravidelnou síť.
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RB 1
RB 2
RB 3

Havířská 350
Čtvrt Síčka 423
Na Drahách 672

Rozmístění jednotlivých bodů je zřejmé z grafické přílohy této studie. Pro všechny referenční body byl
výpočtovým programem SYMOS vygenerován výškopis.

3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v příloze č.1 k zákonu
201/2012 Sb.:
doba průměrování

imisní limit

přípustná četnost překročení za
kalendářní rok

1 hodina

200 µg.m-3

18

1 rok

40 µg.m

-3

-

24 hodin

50 µg.m

-3

35

1 rok

40 µg.m-3

-

benzen

1 rok

5 µg.m-3

-

benzo(a)pyren

1 rok

1 ng.m

-3

-

znečišťující látka
oxid dusičitý (NO2)
tuhé látky frakce PM10
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4. Výsledky výpočtu
4.1. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži NO2
Průměrné roční koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
-3
dosahuje nejvýše 0,2 µg.m . Toto výpočtové maximum vychází do prostoru navrhovaného areálu.
-3
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 0,5 % limitu (40 µg.m ).
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
-3

Maximální hodinové koncentrace NO2 imisní příspěvek vychází v koncentracích do 14 µg.m , tedy
-3
do 7% imisního limitu (200 µg.m ). Toto maximum vychází do prostoru areálu a má relativně krátké
doby trvání, proto nepředpokládáme dosažení či překročení hodnot imisního limitu ani v tomto
prostoru. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot
ještě nižších.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace NO2

maximální hodinové koncentrace NO2

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.2. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži PM10
Průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
-3
dosahuje nejvýše 0,6 µg.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 1,5 %
-3
limitu (40 µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních částech
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Průměrné denní koncentrace PM10, vyvolané provozem navrhovaných záměrů z výpočtu vycházejí
-3
-3
ve výši do 40 µg.m , tedy 80% imisního limitu (50 µg.m ), jsou však dosahovány pouze
v průmyslovém areálu s velmi krátkou dobou trvání (zdroj je v provozu pouze 4 dny v týdnu po dobu
-3
cca 4 hodin za den). V prostoru nejbližší obytné zástavby je nižší než 12 µg.m . Stávající četnost
dosažení limitní hodnoty v dotčeném území se tedy prakticky nezmění.
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace PM10

maximální 24hodinové koncentrace PM10

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.3. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěž benzenu
Průměrné roční koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných
-3
záměrů, dosahuje nejvýše 0,0004 µg.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty
-3
do 0,008% imisního limitu (5 µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu.
V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě
nižších.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace benzenu

4.4. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěž benzo(a)pyrenu
Průměrné roční koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
-3
dosahuje nejvýše 0,0002 µg.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,02%
-3
imisního limitu (1 ng.m ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vjezdu do areálu.
V ostatních částech hodnoceného území bude
nižších.

příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě

Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace BaP

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.5. Příspěvek navrhovaného záměru ve vybraných bodech mimo pravidelnou
síť
Nárůst koncentrace ve vyhodnocovaných bodech je uveden v následující tabulce:
NO2
objekt
Havířská 350
Čtvrt Síčka 423
Na Drahách 672
imisní pozadí
limit

roční
průměr
0.058
0.008
0.013
16.300
40.00
(µg.m-3)

hodinové
maximum
4.142
2.647
0.696
104.0
200.0
(µg.m-3)

PM10
roční
průměr
0.211
0.027
0.032
26.700
40.000
(µg.m-3)

denní
průměr
11.507
6.483
1.624
46,41
50.00
(µg.m-3)

benzen

BaP

roční
průměr
0.00029
0.00004
0.00002
1.400
5.0000
(µg.m-3)

hodinové
maximum
0.00016
0.00003
0.00002
1.10
1.0000
(ng.m-3)

(tučně jsou v tabulce vyznačeny nejvyšší hodnoty)
S ohledem na předpokládanou úroveň pozadí - tedy stávající imisní zátěže (viz kap. 5) tedy v součtu
se stávající imisní zátěží (vyvolanou provozem hodnoceného areálu) neočekáváme dosažení či
překročení hodnot imisního limitu v prostoru s obytnou zástavbou.

1

36. nejvyšší denní koncentrace.
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5. Stávající a celková úroveň imisní zátěže zájmového území
Nejbližší stanice imisního monitoringu se nachází ve vzdálenosti 16,2 km od lokality (jedná se o stanici
Brno - Výstaviště) je však již za hranicí její representativnosti (jednotky metrů až 100 m) proto pro
popis stávajícího stavu využíváme údaje ze stanice Brno-Kroftova (16,8), jejíž representativnost
zahrnuje i popisovanou lokalitu (případně i dalších stanic v Brně) a údaje o průměrné imisní zátěži za
aktuální pětiletí poskytované ČHMÚ.

Oxid dusičitý (NO2)

-3

V roce 2015 byla průměrná roční koncentrace NO2 na citovaných stanicích do 24,8 µg.m , což činí
-3
cca 62% imisního limitu (LVr=40 µg.m ). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního
limitu.
-3

Maximální hodinové koncentrace NO2 na těchto stanicích dosáhla 104,1 µg.m což činí cca 52%
-3
imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m . Imisní limit této škodliviny je
dodržován.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2010 až 2014 (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 až 16,3 µg.m , tedy do 41% limitu (LVr=40 µg.m ).
Příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém území
-3
dosahuje hodnoty do 0,2 µg.m , příspěvek maximální hodinové koncentrace se očekává do
-3
14 µg.m . Nejvyšší příspěvky vychází do prostoru areálu. Ve větší vzdálenosti od areálu hodnota
příspěvků klesá.
Imisní příspěvky vyvolané provozem hodnoceného záměru nezpůsobují navýšení imisní zátěže nad
hodnotu imisního limitu, respektive překročení povolené četnosti dosažení limitu.

Tuhé látky - PM10
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-3

V roce 2015 byla průměrná roční koncentrace PM10 na stanici Kroftova 25,6 µg.m , což činí 64%
-3
imisního limitu (40 µg.m ). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Maximální denní koncentrace PM10 na této stanici dosáhla 165,5 µg.m-3 což je nad hodnotou
-3
imisního limitu (LV24h=50 µg.m ), četnost překročení limitní hodnoty zde byla 16 případů, tedy méně
než limitem tolerovaná četnost (35 případů za rok).
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2010 až 2014 (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
-3
-3
koncentrace do hodnoty 26,7 µg.m , tedy do 67% limitu (LVr=40 µg.m ).
V případě maximálních denních koncentrací za období 2010 až 2014 (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
-3
-3
koncentrace do hodnoty 46,4 µg.m , tedy pod hodnotou limitu (LV24h=50 µg.m ).
Příspěvek průměrné roční koncentrace PM10 vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém území
-3
dosahuje hodnoty do 0,6 µg.m , příspěvek maximální 24hodinové koncentrace se očekává do
-3
40 µg.m , ovšem pouze v areálu. Ve větší vzdálenosti od areálu hodnota příspěvků klesá. Doby trvání
maximálních koncentrací jsou velmi nízké.
Imisní příspěvky vyvolané provozem hodnoceného záměru jsou tedy poměrně nízké. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje navýšení imisní zátěže nad hodnotu imisního
limitu.

Tuhé látky - PM2,5

-3

V roce 2015 byla průměrná roční koncentrace PM10 na těchto stanici 22,2 µg.m , což činí 89%
-3
imisního limitu (25 µg.m ). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
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Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2010 až 2014 (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
-3
-3
koncentrace do hodnoty 21,9 µg.m , tedy pod hodnotou limitu (LVr=25 µg.m ).
Příspěvek průměrné roční koncentrace PM2,5 vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém území
-3
dosahuje hodnoty cca 0,38 µg.m (63% hodnoty PM10), nejvyšší příspěvek vychází do prostoru
vlastního areálu. Ve větší vzdálenosti od areálu hodnota příspěvku klesá.
Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje vznik nových nadlimitních stavů.

Benzen

-3

V roce 2015 byla průměrná roční koncentrace benzenu na citované stanici 1,8 µg.m , což činí 36%
-3
imisního limitu (5 µg.m ). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2010 až 2014 (dle údajů pro vymezení
OZKO) jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace benzenu:

-3

Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace benzenu se v předmětné lokalitě dosahuje do 1,7 µg.m ,
-3
imisní limit (5 µg.m ) tedy není překročen.
Příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém
-3
území dosahuje hodnoty cca 0,0004 µg.m , nejvyšší příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu.
Ve větší vzdálenosti od areálu hodnota příspěvku klesá.
Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje vznik nových nadlimitních stavů.

text_RS-Paspol_oleje

15(25)

Zařízení pro regeneraci olejů
Rozptylová studie

Benzo(a)pyren

V roce 2015 byla průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu na citovaných stanicích do
-3
-3
0,7 ng.m , což je pod hranicí imisního limitu (1 ng.m ). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici
platného imisního limitu.

Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu v předmětné lokalitě dosahuje do
-3
-3
1,1 ng.m , imisní limit (1 ng.m ) tedy je překročen.
Příspěvek průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu vyvolaný hodnoceným záměrem
-3
v zájmovém území dosahuje hodnoty cca 0,0002 ng.m , nejvyšší příspěvek vychází do prostoru
vlastního areálu. Ve větší vzdálenosti od areálu hodnota příspěvku klesá.
Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje vznik nových nadlimitních stavů.

6. Kompenzační opatření
Povinnost uložení kompenzačních opatření vyplývá z §11, odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. Jak je
dokladováno v kapitole 5 za stávajícího stavu (průměr za aktuální pětiletí) limitní hodnota imisní
zátěže pro oxid dusičitý (NO2) ani PM10 ani benzenu v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není
dosahována.
Hodnota limitu BaP v prostoru záměru překročena v pětiletém průměru je, imisní příspěvek
-3
hodnoceného záměru je však mizivý – do 0,0002 ng.m .
Kompenzační opatření tedy není třeba navrhovat.
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7. Závěry
Z hlediska stávající imisní zátěže je realizace záměru přípustná neboť v případě součtu očekávaného
imisního vlivu hodnocených zdrojů a předpokládaných hodnot stávající imisní zátěže docházíme
k závěru, že realizací navrhovaných zdrojů nedojde v okolí stavby k výraznému ovlivnění stávající
kvality ovzduší ani ke vzniku nových přeslimitní stavů, tedy k dosažení či překročení hodnot imisního
limitu pro průměrné roční ani maximální hodinové či denní koncentrace vlivem záměru.
S ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu, je možno předpokládat, že ani po zahájení provozu
předmětného zdroje nedojde, v důsledku jejich činnosti, k nepřípustné zátěži obyvatel.

V Brně 20.9.2016

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpočet rozptylových studií
číslo autorizace 3151/740/03
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8. Přílohy
8.1. Grafické znázornění polohy výpočtových bodů

Poznámka:
•

vzdálenost referenčních bodů pravidelné sítě činí 50m
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8.2. Body mimo pravidelnou síť
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8.3. Příspěvek průměrné roční koncentrace NO2
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8.4. Příspěvek maximální hodinové koncentrace NO2
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8.5. Příspěvek průměrné roční koncentrace PM10
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8.6. Příspěvek maximální denní koncentrace PM10
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8.7. Příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu
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8.8. Příspěvek průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu (BaP)
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ZKUŠEBNÍ PROTOKOL
þ. 3812

zkušební laboratoĜþ. 1368, akreditovaná ýIA

Zadavatel:
Adresa:

MALCOM spol. s r.o.
Donská 176/13, 101 00 Praha 10

Místo mČĜení:

areál TOMA a.s., budova þ. 29, Otrokovice

Požadovaná zkouška:

0ČĜení emisí zneþišĢujících látek

Datum provedení zkoušky: 26. 4. 2012
MČĜení provedli:
Ing. P. Hruzík, Ing. L. Ruprecht
Úþel:
Na základČ objednávky jsme provedli mČĜení hmotnostní koncentrace celkového
organického uhlíku (TOC), oxidĤ dusíku (NOx) a oxidu uhelnatého (CO) z dopalovací
jednotky.
Jméno a funkce pracovníka, který byl mČĜení pĜítomen:
p. C. Tauš, technolog

Datum vystavení protokolu: 18. 5. 2012
Protokol vypracoval:
Kontroloval / Schválil:

Ing. P. Hruzík
Ing. L. Ruprecht / Ing. R. Hudec
manager jakosti
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0ČĜení emisí TOC, NOx, CO
Místo mČĜení: Dopalovací jednotka
Zkušební postupy:
x

x
x
x

x

PN 100/05 (ýSN ISO 10780, ýSN EN 14790): Stacionární zdroje emisí - Stanovení
rychlosti, objemového prĤtoku a vlhkosti v potrubí
PN 200/09-6 (ýSN EN 13526): Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní
koncentrace celkového plynného organického uhlíku v odpadních plynech z procesĤ
aplikujících rozpouštČdla - kontinuální metoda využívající plamenového ionizaþního
detektoru
PN 200/07-1 (ýSN ISO 10396): Stanovení hmotnostní koncentrace plynných složek
v emisích - OdbČr vzorkĤ pro automatizované stanovení hmotnostních koncentrací
plynných složek
PN 200/07-3 (ýSN EN 14792): Stanovení hmotnostní koncentrace plynných složek
v emisích - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidĤ dusíku
PN 200/07-4 (ýSN EN 15058): Stanovení hmotnostní koncentrace plynných složek
v emisích - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidu uhelnatého

Použité mČĜicí pĜístroje:







Analyzátor PG - 250, v.þ. D000Z3YJ, HORIBA GmbH (JPN), kalibrace - CRM: 351 ppm
NO, 914 ppm SO2, 538 ppm CO, zbytek N2, kalibrace analyzátoru provedena pĜed
zahájením mČĜení, kalibrace do: þerven 2014
Elektronický chladiþ PSS - 5, v.þ. 06090658, HORIBA GmbH (JPN)
Analyzátor VAMET 2000, v.þ. 004 Ekotech Všestary (ýR), kalibrace - CRM: propan - 119
ppm, kalibrace analyzátoru provedena pĜed zahájením mČĜení, kalibrace do: þervenec
2014
Univerzální mČĜící pĜístroj ALMEMO 2390-3 s teplotní sondou, v.þ. H04110542, Ahlborn
(SRN), kalibrace do: þerven 2012
Univerzální mČĜící pĜístroj THERM 2295-2B s Prandtlovou trubicí typu L, v.þ. H9505165,
Ahlborn (SRN), kalibrace do: þerven 2012
Digitální thermohydrobarometr COMET C 4130 , v.þ. 0490068, Comet systém (ýR),
kalibrace do: kvČten 2012
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Výduch - Dopalovací jednotka
Výrobní technologii tvoĜí dva elektricky vyhĜívané kotle, do kterých je postupnČ dávkován
zneþištČný motorový olej a další technologické pĜísady. SmČs se postupnČ zahĜívá až na
teplotu 130 °C. NáslednČ je smČs pĜHþerpána do filtraþních jednotek a pomocí tlakové
filtrace jsou odstranČny pevné þástice.
%Čhem mČĜení byl v provozu pouze jeden kotel, kde bylo zpracováváno cca 2000 kg
použitých olejĤ.
Použité pĜísady:
Vodní sklo (roztok Na2SiO3)
Tetraethylenpentamin
Koloidní SiO2
Hydroxid sodný (NaOH)
Bentamin (odbarvovací hlinka)
Koagulátor

Popis místa mČĜení
Každý kotel je vybaven jednou odsávací vČtví, která odsává prostor nad hladinou
zpracovávané smČsi. ObČ vČtve se spojují v jednu a ta je vedena do kondenzaþní jednotky.
NáslednČ je odpadní plyn veden do dopalovací jednotky, kde je za dodávání vzduchu
spalován pomocí hoĜáku (palivo - topný olej).
Technické a provozní údaje dopalovací jednotky
Technické údaje
Výrobce hoĜáku
Rok výroby
Výrobní þíslo hoĜáku
Typ hoĜáku
Tepelný výkon hoĜáku
Palivo
PrĤPČrná spotĜeba paliva

Veliþina

Hodnota, popis

kW
l.h-1

BENTONE
2011
2255475
B40
120 - 150
topný olej
10

Místo mČĜení vzduchotechnických parametrĤ, TOC, NOx a CO bylo zvoleno na pĜímém
úseku þtyĜhranného potrubí za dopalovací jednotkou, viz vyznaþení místa mČĜení (obr. 1).
0ČĜení vzduchotechnických parametrĤ bylo provedeno ve dvou rovnobČžných mČĜících
SĜímkách, a to v 8 vzorkovacích bodech zvoleného mČĜícího profilu.
0ČĜení bylo provedeno s ohledem na charakter a dostupnost mČĜícího profilu.
Protokol þ.: 3812
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Vyznaþení míst mČĜení
Obr.1 Technologie pro regeneraci použitých motorových olejĤ
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VysvČtlivka :
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Výsledková þást
A) MČĜení emisí TOC
Tab. 1 Charakteristika mČĜení
Místo mČĜení: Dopalovací jednotka
Datum mČĜení: 26. 4. 2012
ýas mČĜení

[hod]

9:24 - 13:24

Délka mČĜení

[hod]

4

Tab. 2 Charakteristika místa a podmínek pĜi mČĜení
Venkovní klimatické podmínky
Teplota

T [°C]

Relativní vlhkost
Atmosférický tlak

24,2

M [%]
pamb [hPa]

29,1

a x b [m]

1 x 0,65

991

Údaje o potrubí
RozmČry potrubí

2

A [m ]

0,65

Délka pĜímého úsek

[cm]

160

Délka pĜímého úseku pĜed mČĜícím profilem

[cm]

90

Délka pĜímého úseku za mČĜícím profilem

[cm]

70

Poþet mČĜících pĜímek

np [1]

2

Celkový poþet mČĜících bodĤ

nb [1]

8

Teplota plynu

Tp [°C]

444

Dynamický tlak

pd [Pa]

5

Statický tlak

ps [Pa]

3

Plocha prĤĜezu v místČ odbČru

Tab. 3 Vlastnosti mČĜeného plynu

StĜední rychlost plynu
PrĤtok vlhkého plynu
PrĤtok vlhkého plynu za n.p.

Protokol þ.: 3812
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v [m.s ]
3. -1

qp [m h ]

4,7
10 994

3. -1

qpN [m h ]
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Tab. 4 PĤlhodinové prĤPČrné koncentrace

ýasový interval

Koncentrace
propanu 1)
c [ppm]

Koncentrace
TOC 2)
cN [mg.m-3]

Hmotnostní tok 2)
qN [kg.h-1]

1

09:24 - 09:54

2,5

4,0

0,016

2

09:54 - 10:24

1,3

2,1

0,009

3

10:24 - 10:54

0,9

1,5

0,006

4

10:54 - 11:24

0,7

1,1

0,005

5

11:24 - 11:54

0,6

1,0

0,004

6

11:54 - 12:24

0,3

0,5

0,002

7

12:24 - 12:54

0,2

0,3

0,001

8

12:54 - 13:24

0,2

0,3

0,001

Pozn.: Z technologických dĤvodĤ bylo mČĜení provedeno po dobu 4 hodin (délka výrobního
cyklu)
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B) MČĜení NOx, CO
Tab. 5 Charakteristika mČĜení
Místo mČĜení: Dopalovací jednotka
Datum mČĜení: 26. 4. 2012
ýas mČĜení

[hod]

9:24 - 13:24

Délka mČĜení

[min]

4

Tab. 6 PrĤPČrné koncentrace

ýasový
interval

NamČĜené koncentrace 1)
cs [ppm]

Vypoþtené koncentrace 2)
cN [mg.m-3]

CO

NOx

CO

NO2

O2
[%]

1

09:24 - 09:54

11,2

21,0

14,0

43,0

16,3

2

09:54 - 10:24

5,6

20,2

7,0

41,4

16,4

3

10:24 - 10:54

5,7

39,0

7,1

80,0

16,2

4

10:54 - 11:24

7,8

24,6

9,8

50,5

16,3

5

11:24 - 11:54

14,5

18,7

18,1

38,3

16,4

6

11:54 - 12:24

18,8

21,7

23,5

44,4

16,5

7

12:24 - 12:54

10,0

19,4

12,5

39,8

16,5

8

12:54 - 13:24

7,8

14,7

9,8

30,0

16,4

Pozn.: Z technologických dĤvodĤ bylo mČĜení provedeno po dobu 4 hodin (délka výrobního
cyklu)
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Tab. 7 PrĤPČrné koncentrace - hmotnostní tok

ýasový interval

Hmotnostní tok 2)
qN [kg.h-1]
CO

NO2

1
2
3
4
5
6

09:24 - 09:54
09:54 - 10:24
10:24 - 10:54
10:54 - 11:24
11:24 - 11:54
11:54 - 12:24

0,055
0,028
0,028
0,038
0,071
0,092

0,168
0,161
0,312
0,197
0,150
0,173

7
8

12:24 - 12:54
12:54 - 13:24

0,049
0,038

0,155
0,117

Souhrnné výsledky
Tab. 8 Vypoþtené hodnoty

Stanovovaná
látka

Hmotnostní
koncentrace 2) 3)
cN,s [mg.m-3]

Hmotnostní tok 3)
qN,s [kg.h-1]

0Črná výrobní
emise 4)
[g.kg-1]

TOC

1,4

0,006

0,01

NOx

45,9

0,179

0,4

CO

12,7

0,050

0,1

VysvČtlivky k tabulkám:
1) namČĜené koncentrace v suchém plynu
2) koncentrace v suchém plynu za normálních podmínek (273,15 K; 101,32 kPa)
3) aritmetický prĤPČr minutových koncentrací plynĤ
4) vypoþtena jako pomČr množství vypuštČných plynĤ a množství zpracovaného oleje
5) kombinovaná standardní nejistota mČĜení Uc,TOC = r 21,2 %, Uc,NOx = r 21,6 %,
Uc,CO = r 20,6 %,

Protokol þ.: 3812
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Grafická þást
Graf þ. 1 Závislost koncentrace TOC na þase mČĜení

Graf þ. 2 Závislost koncentrace CO a NOx na þase mČĜení
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Výduch - Dopalovací jednotka
ZneþišĢující látka
Emisní limit

TOC
-3

2)

50

[mg.m ]

NamČĜené
koncentrace 1)

c [ppm]

7Ĝicetiminutové stĜední hodnoty
2,5

1,3

0,9

0,7

0,6

0,3

0,2

0,2

2,5

0,3

4,0

7,8

11,2

9,8

14,0

7Ĝicetiminutové stĜední hodnoty
PĜepoþtené
koncentrace 2)

cN [mg.m-3]

4,0

2,1

1,5

1,1

1,0

0,5

0,3

PrĤPČrná hodnota

1,4
Hmotnostní tok

2)

MČrná výrobní
emise

-1

qN [kg.h ]

0,006

[g.kg-1]

0,01

ZneþišĢující látka

CO
-3

Emisní limit 2)
NamČĜené
Koncentrace 1)

800
>5

[mg.m ]
[kg.h-1]
cs [ppm]

7Ĝicetiminutové stĜední hodnoty
11,2

5,6

5,7

7,8

14,5

18,8

10,0

7Ĝicetiminutové stĜední hodnoty
PĜepoþtené
koncentrace 2)

-3

cN [mg.m ]

14,0

7,0

7,1

9,8

18,1

23,5

12,5

PrĤPČrná hodnota

12,7
Hmotnostní tok 2)
MČrná výrobní
emise

Protokol þ.: 3812

qN [kg.h-1]

0,050

[g.kg-1]

0,1
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ZneþišĢující látka

NOx
-3

500
> 10

[mg.m ]

Emisní limit 2)

-1

[kg.h ]

NamČĜené
Koncentrace 1)

cs [ppm]

7Ĝicetiminutové stĜední hodnoty
21,0

20,2

39,0

43,0

41,4

80,0

24,6

18,7

21,7

19,4

14,7

21,0

30,0

43,0

7Ĝicetiminutové stĜední hodnoty
PĜepoþtené
koncentrace 2)

cN [mg.m-3]

50,5

38,3

44,4

39,8

PrĤPČrná hodnota

45,9
Hmotnostní tok 2)
MČrná výrobní
emise

VysvČtlivky :

1)
2)

Protokol þ.: 3812

qN [kg.h-1]

0,179

[g.kg-1]

0,4

Stavové podmínky: T = 717,15 K , p = 99,1 kPa, vlhký plyn
Vztažné podmínky: T = 273,15 K , p = 101,325 kPa, vlhký plyn
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Seznam veliþin a znaþek
Veliþina
A
c
cN
cs
CO
fn
M
n.p.
nb
np
pamb
pd
ps
p.p.
q
qp
T
Tp
TOC
v
NOx

Popis
plocha mČĜícího profilu
hmotnostní koncentrace ve vlhkém plynu
hmotnostní koncentrace ve vlhkém plynu za n.p.
hmotnostní koncentrace v suchém plynu.
oxid uhelnatý
fiktivní vlhkost plynu
relativní vlhkost
normální termodynamické podmínky
celkový poþet mČĜících bodĤ
poþet mČĜících pĜímek
okolní atmosférický tlak
dynamický tlak
statický tlak
provozní podmínky
hmotnostní tok plynu za p.p.
prĤtok plynu pĜi provozních podmínkách
venkovní teplota
teplota plynu
celkový organický uhlík
stĜední rychlost plynu
oxidy dusíku

Výsledky se týkají jen míst a situace popsané v protokolu. Bez písemného souhlasu
zkušební laboratoĜe se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
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ÚVOD
Hluková studie je zhotovena jako p íloha k Oznámení pro zjiš ovací ízení, podle § 7 zákona .
100/2001 Sb..
Ú elem zpracování hlukové studie je ov ení p edpokládaného p ísp vkového hlukového
p sobení zám ru PASPOL, s.r.o. – za ízení pro shromaž ování odpadních olej . na chrán ný
venkovní prostor nejbližších ostatních staveb na území m sta Zbýšov a vyhodnocení zjišt ného
p sobení provozovny ve vztahu k požadavk m stanovených zákonem . . 258/2000 Sb. o
ochran ve ejného zdraví a na ízením vlády . 272/2011 Sb. o ochran zdraví p ed nep íznivými
ú inky hluku a vibrací.
ZP SOB ZPRACOVÁNÍ
Hlukovým ukazatelem pro vyjád ení p ísp vkových vliv hluku z provozu stacionárních zdroj v
chrán ném venkovním prostoru staveb je ekvivalentní hladina akustického tlaku A. Pro hluk
z provozu stacionárních zdroj se ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanoví v denní dob
pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlu n jších hodin (LAeq,8h) a v no ní dob pro
nejhlu n jší 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy se ekvivalentní hladina akustického tlaku A
stanoví v denní dob pro 16 hodin (LAeq,16h) a v no ní dob pro 8hodin (LAeq,8h)
Poznámka zpracovatele:
Vzhledem ke zp sobu využívání zám ru PASPOL, s.r.o. – za ízení pro shromaž ování odpadních
olej , která bude plnit funkci skladu s provozní dobou od 6:00 h do 22:00 h, není s provozem
stacionárních zdroj zám ru PASPOL, s.r.o. – za ízení pro shromaž ování odpadních olej
uvažováno a no ní doba není zahrnuta do výpo t zpracované hlukové studie.
Výpo tové modelování p edpokládaných hlukových p ísp vk z provozu stacionárních zdroj
zám ru PASPOL, s.r.o. na sledovaném území je zpracováno výpo etním programem Predictor,
jehož výpo tový algoritmus koresponduje s doporu enou metodikou a normou ISO 9613-1/2 pro
pr myslový hluk i s doporu enou metodikou NMPB-Routes-96 (Sm rnice EP 2002/49/ES) pro
hluk z dopravy, zohled uje klimatické podmínky, konfiguraci i vlastnosti povrchu terénu a další
možné ovliv ující podmínky.
Podkladem pro hlukovou studii je projekt zám ru PASPOL, s.r.o., ve kterém jsou specifikovány
stacionární zdroje a etnosti vyvolané dopravy pro obsluhu v etn provozních údaj zám ru
PASPOL, s.r.o..
Takto projektantem specifikované údaje jsou považovány za relevantní vstupní data pro zadání
výpo t a výsledky výpo t p edpokládaných hlukových p ísp vk získané z takto zadaného
výpo tového modelu je pak možné považovat za objektivní pro zjiš ovanou hlukovou zát ž
chrán ného venkovního prostoru nejbližších ostatních staveb na území m sta Zbýšov.
P i hodnocení takto výpo tov zjiš ovaného hlukového ukazatele (hodnoty ekvivalentní hladiny
akustického tlaku v denní dob LAeq,8h) je k problematice nejistoty výpo tu v materiálu vydaném
Národní referen ní laborato z 11.9.2008 uvedeno:
Obecný rámec – Výpo tové akustické studie, hodnocení pro ú ely ochrany ve ejného zdraví p ed
hlukem.
„..zjišt né výsledky hlukových ukazatel p edstavují hodnoty odpovídající použité metodice i
zadaným podmínkám a použití nejistoty výpo tu p i jejich hodnocení není pro tento zp sob
zjiš ování p edpokládané hlukové zát že relevantní.“
Poznámka zpracovatele:
Ve výpo tových modelech je nejistota výsledk ur ena p edevším nep esností vstupních dat.
Nejistota vlastního výpo tového programu je ur ena jeho zpracovatelem a p i respektování
výchozích metodik je pak stanovena na stran bezpe nosti výsledku. Ú elem zpracované hlukové
studie je objektivní zjišt ní p edpokládaných hlukových p ísp vk z provozu stacionárních zdroj
zám ru PASPOL, s.r.o. na sledovaném okolím území s maximální mírou pravd podobnosti.
Použité mapové podklady i zadaná vstupní data jsou zpracovatelem považovány za relevantní
údaje, proto výsledky zjiš ovaných hlukových ukazatel získané výpo tovým modelováním lze
ENVING s.r.o. Sta kova 557/18a, 602 00 Brno

3

PASPOL, s.r.o.–za ízení pro shromaž ování odpadních olej

Hluková studie

považovat za objektivní a p i jejich hodnocení není relevantní s nejistotou výpo tu dále pracovat.
Zpracované výpo ty zjiš ují p edpokládané p ísp vkové hodnoty ekvivalentních hladin
akustického tlaku v zadaných výpo tových bodech, které jsou umíst ny v chrán ném venkovním
prostoru u nejbližších ostatních staveb (ve vzdálenosti 2,0 m od t chto staveb) postavených na
území m sta Zbýšov a dále je výpo tov modelováno plošné pokrytí venkovního prostoru na
sledovaném území hlukovými pásmy ekvivalentních hladin akustického tlaku v d lení po 5 dB.
Vzhledem k vícepodlažnímu charakteru nejbližších staveb postavených na území m sta Zbýšov
jsou výpo ty ekvivalentních hladin akustického tlaku v zadaných výpo tových bodech
zpracovány pro výšky +2 m a +4 m nad terénem, výpo et v plošné síti pro grafické znázorn ní
hlukových pásem je zpracován pro výšku 4 m nad terénem.
Výpo ty jsou provedeny pro tyto podmínky:
- povrch zpevn ných ploch asfalt nebo asfaltový beton,
- index povrchu zem G (mimo komunikace) 0,3
- meteorologická korekce C0 2.0 konstantní (všesm rové ší ení),
- zadaná rychlost vozidel 45 km/h,
- zjiš ované hodnoty hlukových ukazatel v chrán ném venkovním prostoru staveb (2 m okolo
staveb) jsou vypo teny bez odrazu od fasády.
Zjišt né výsledky zpracovaných výpo t p edpokládaného p ísp vkového p sobení hluku
z provozu stacionárních zdroj zám ru PASPOL, s.r.o. jsou pak srovnávány s hodnotami
hygienických limit hluku pro chrán ný venkovní prostor ostatních staveb, které jsou pro
ov ovanou denní dobu stanoveny podle sou asn platných p edpis .
Výsledky provedených hlukových výpo t jsou dokladovány p iloženými grafickými výstupy z
po íta e (podkladová mapa s vykreslením hlukových pásem) a p ehledovými tabulkami
vypo tených hodnot v zadaných výpo tových bodech.
PODKLADOVÉ MATERIÁLY A P EDPISY
Pro zpracování hlukové studie byly použity:
- Mapové podklady sledovaného území.
- Specifikace stacionárních zdroj a etnosti vyvolané dopravy pro obsluhu zám ru PASPOL,
s.r.o..
- Zákon . 258/2000 Sb. o ochran ve ejného zdraví a o zm n n kterých souvisejících zákon , v
platném zn ní.
- Na ízení vlády . 272/2011 Sb. o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací.
- SN 73 0532/2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických
vlastností stavebních výrobk – Požadavky.
USTANOVENÍ PLATNÝCH P EDPIS
Povinnosti provozovatel zdroj hluku, definice chrán ných venkovních a vnit ních prostor , na
které se vztahují hygienické limity hluku, specifikuje zákon . 258/2000 Sb. o ochran ve ejného
zdraví v platném zn ní, následovn :
§ 30, odst. (1) Osoba, která používá, pop ípad provozuje stroje a za ízení, které jsou zdrojem
hluku nebo vibrací, provozovatel letišt 31), vlastník, pop ípad správce pozemní komunikace32),
vlastník dráhy32a) a provozovatel dalších objekt , jejichž provozem vzniká hluk (dále jen „zdroje
hluku nebo vibrací“), jsou povinni technickými, organiza ními a dalšími opat eními v rozsahu
stanoveném tímto zákonem a provád cím právním p edpisem zajistit, aby hluk nep ekra oval
hygienické limity upravené provád cím právním p edpisem pro chrán ný venkovní prostor,
chrán né vnit ní prostory staveb a chrán né venkovní prostory staveb a aby bylo zabrán no
nadlimitnímu p enosu vibrací na fyzické osoby.
§ 30, odst. (3) Chrán ným venkovním prostorem se rozumí nezastav né pozemky, které jsou
užívány k rekreaci, sportu, lé ení a výuce, s výjimkou lesních a zem d lských pozemk 32b) a
venkovních pracoviš . Chrán ným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo
ENVING s.r.o. Sta kova 557/18a, 602 00 Brno
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bytových dom , rodinných dom , staveb pro školní a p edškolní výchovu a pro zdravotní a
sociální ú ely, jakož i funk n obdobných staveb. Chrán ným vnit ním prostorem staveb se
rozumí obytné a pobytové místnosti15), s výjimkou místností ve stavbách pro individuální rekreaci
a ve stavbách pro výrobu a skladování. Rekreace pro ú ely podle v ty první zahrnuje i užívání
pozemku na základ vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s
vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich.
15) Vyhláška . 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.
31) Zákon . 49/1997 Sb. o civilním letectví, v platném zn ní.
32) Zákon . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném zn ní.
32a) Zákon . 266/1994 Sb. o drahách, v platném zn ní.
32b) Zákon . 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí R, v platném zn ní.

§ 34, odst. (1) Provád cí právní p edpis upraví hygienické limity hluku a vibrací pro denní a
no ní dobu, zp sob jejich m ení a hodnocení.
§ 34, odst. (2) No ní dobou se pro ú ely kontroly dodržení povinností v ochran p ed hlukem a
vibracemi rozumí doba mezi 22 a 6 hodinou.
Sd lení Hlavního hygienika R OVZ-32.1.6-25.1.06/4562 z 22.3.2006:
K aplikaci § 30 odst. 3 zákona . 258/2000 Sb. o ochran ve ejného zdraví a o zm n n kterých souvisejících
zákon , ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „zákon“) vydává Ministerstvo zdravotnictví následující stanovisko.
Podle § 30 odst. 3 zákona se chrán ným venkovním prostorem rozumí nezastav né pozemky, které jsou užívány k
rekreaci, sportu, lé ení a výuce, s výjimkou lesních a zem d lských pozemk a venkovních pracoviš .
P i vymezení pojmu lesních a zem d lských pozemk odkazuje citované ustanovení na zákon . 344/1992 Sb. o
katastru nemovitostí R (dále „katastrální zákon“). Podle katastrálního zákona se v katastru evidují mimo jiné i
pozemky, které se lení podle druh na ornou p du chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty
(dále jen „zem d lské pozemky“), lesní pozemky, vodní plochy, zastav né plochy a nádvo í a ostatní plochy.
Protože zákon o ochran ve ejného zdraví výslovn vylu uje zem d lské pozemky, tedy i zahrady, pokud jsou takto
zapsány v katastru nemovitostí, z defini ního vymezení chrán ného venkovního prostoru, nelze je za chrán ný
venkovní prostor z titulu jejich užívání k rekreaci, sportu, lé ení nebo výuce považovat. Tento znak užívání pozemku
je možné vztahovat pouze k t m pozemk m, které nejsou z ochrany p ed hlukem zákonem již primárn vylou eny,
tedy nap . ostatní plochy, jsou-li užívány k ú elu podle § 30 odst. 3 zákona.

Hygienické limity hluku stanovuje p íslušný provád cí p edpis k zákonu . 258/2000 Sb., kterým
je na ízení vlády . 272/2011 Sb., o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací,
následovn :
§ 12 - Hygienické limity hluku v chrán ných venkovních prostorech staveb a v chrán ném
venkovním prostoru.
§ 12 odst. (1) - Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, se vyjad ují
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní dob se stanoví pro 8 souvislých a na
sebe navazujících nejhlu n jších hodin (LAeq,8h), v no ní dob pro nejhlu n jší 1 hodinu (LAeq,1h).
Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou ú elových komunikací, a dráhách a
pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou
denní (LAeq,16h) a celou no ní dobu (LAeq,8h).
§ 12 odst. (3) - Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z
leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví sou tem základní hladiny
akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí p ihlížejících ke druhu chrán ného prostoru a
denní a no ní dob podle p ílohy . 3 k tomuto na ízení. Pro vysoce impulsní hluk se p ipo te
další korekce –12 dB. V p ípad hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na
pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s výrazn informa ním charakterem se p i te další
korekce –5 dB.
HYGIENICKÉ LIMITY HLUKU
Hodnoty hygienických limit hluku jsou podle p íslušného provád cího p edpisu (na ízení vlády
. 272/2011 Sb. o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací) a pro ú ely
výpo tov ov ovaného p edpokládaného p ísp vkového hlukového p sobení zám ru PASPOL,
s.r.o. na chrán ný venkovní prostor nejbližších ostatních staveb na území m sta Zbýšov v této
hlukové studii stanoveny zpracovatelem následovn :
ENVING s.r.o. Sta kova 557/18a, 602 00 Brno
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Hygienický limit hluku, vyjád ený v ekvivalentní hladin akustického tlaku A, je podle na ízení
vlády . 272/2011 Sb., p íloha . 3, ást A, stanoven korekcí1):
1)

Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdroj , hluk z ve ejné produkce hudby, dále pro hluk na ú elových
komunikacích a hluk ze železni ních stanic zajiš ujících vlakotvorné práce, zejména roz a ování a sestavu
nákladních vlak , prohlídky vlak a opravy voz .

Chrán ný venkovní prostor ostatních staveb a chrán ný ostatní venkovní prostor
Denní doba (6.00 až 22.00 h)
LAeq 8h = 50 dB
Pro hluk z dopravy (6.00 až 22.00 h)
LAeq 16h = 55 dB
Poznámka zpracovatele:
Ov ované a hodnocené stacionární zdroje zám ru PASPOL, s.r.o. nebudou v no ní dob
provozovány, proto je ve zpracované hlukové studii výpo tov ešena jen denní doba.
Závazné stanovení hygienických limit hluku pro chrán né venkovní prostory je oprávn n
provád t p íslušný orgán ochrany ve ejného zdraví.
UMÍST NÍ A ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY
Jedná se o stávající budovu, p ízemní, s p dou bez využití. Základní tvar je podélná hala
se sedlovou st echou spádu cca 35stup , v levé ásti valbovou. Sv tlá výška místností je 3m.
Sedlová st echa je kryta pálenou krytinou ervené barvy.
V rámci stavebních úprav nebude zasahováno do nosných konstrukcí. Bude pouze provedena
vým na výplní otvor , zazd ní otvor , dopln ní vnit ních p í ek pro úpravu dispozice.
Bude zm n no využití objektu dle nového provozovatele na skladování a p ebalování výrobk .
Pokladem pro ov ení stávající situace zástavby na území v okolí zám ru PASPOL, s.r.o. jsou
údaje z katastru nemovitostí dostupné na internetových stránkách www.cuzk.cz.
Uvedený popis je doložen kopií z katastrální mapy s barevn vyzna eným umíst ním zám ru a
polohou uvedené nejbližší okolní stávající obytné zástavby m sta i zadaných výpo tových bod .
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ZADÁNÍ VÝPO TOVÝCH BOD
Pro možnost vyhodnocení p edpokládaných hlukových p ísp vk z provozu stacionárních zdroj
zám ru PASPOL, s.r.o. na chrán ný venkovní prostor nejbližších ostatních staveb na území m sta
Zbýšov, byly zpracovatelem hlukové studie stanoveny výpo tové body, které jsou umíst ny u
t chto vybraných staveb. Umíst ní a ísla zadaných výpo tových bod jsou rovn ž vyzna eny ve
zpracovaných hlukových mapách, které jsou obsaženy ve výpo tové ásti.
Výpis vybraných staveb, u kterých byly zadány výpo tové body, obsahuje následující tabulka:

k.ú. Zbýšov
íslo výp. bodu Výška výp. bodu
.p. stavby Druh stavby
Adresa
+2,0 m
1
358
Rodinný d m Haví ská 358
+4,0 m
+2,0 m
2
350
Rodinný d m Haví ská 350
+4,0 m
+2,0 m
3
469
Rodinný d m Haví ská 469
+4,0 m

VSTUPNÍ ÚDAJE STACIONÁRNÍCH ZDROJ
Základními vstupními daty pro výpo et je projekt zám ru, ve kterém jsou specifikovány
stacionární zdroje a etnosti vyvolané dopravy pro obsluhu v etn provozních údaj zám ru
PASPOL, s.r.o..
Zdroje hluku zám ru PASPOL, s.r.o.
Stávajícím zdrojem hluku v provozovn PASPOL, s.r.o. je Granulovací linka Eldan 800 (úprava
zrnitosti, homogenizace) a vibra ní t ídi ka (t íd ní materiálu podle zrnitosti a frakce)
V letním období se hluk ší í otev enými vraty provozovny.
V provozu jsou p ebírány odpady od fyzických a právnických osob, odpady jsou v hale dále
t íd ny podle druh a shromaž ovány do kontejner a do kovových sud . Po napln ní okamžité
kapacity 20t odpad je odpad ze za ízení odvezen a p edán jiné oprávn né osob k využití.
Ke shromaž ování olejových odpad slouží zadní ást haly ur ené k nakládání s elektroodpady.
innosti provád né uvnit objektu, spojené se skladováním olej , lze z hlediska hlukového
p sobení na okolní venkovní prostor považovat za málo významné. Obvodový pláš tak bude
dostate n eliminovat hluk z provád ných inností uvnit objektu provozovny.
Ve výpo tu je uvažována veškerá manipulace p i nakládce a vykládce nákladních automobil
dále manipulace s IBC kontejnery o objemu 1m3 a kovovými sudy o objemu 0,2m3 .
Manipula ní prost edky a stacionární zdroje hluku:
vysokozdvižný vozík Linde H40D; v provozu je cca 3 hodiny denn
nízkozdvižný paket. vozík je elektromotorový a v provozu 0,5hodiny denn
manipula ní p epravník sud bezmotorový v provozu p l 0,5hodiny denn
Recykla ní linka je v provozu 7 hodin denn
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7

PASPOL, s.r.o.–za ízení pro shromaž ování odpadních olej

Hluková studie

Mobilní zdroje hluku
Jako mobilní zdroje hluku jsou uvažovány pr jezdy nákladních a osobních vozidel do areálu
bývalého Dolu Antonín po ve ejné komunikaci Haví ská. etnost pr jezd byla stanovena na
základ místního šet ení spole ností Enving s.r.o.. Ve výpo tu se vychází z etnosti vozového
parku a pot eb dopravní obslužnosti areál .
etnost provozu v pr b hu pracovní doby po realizaci zám ru 6:00 až 22:00 h
Osobní vozidla v etn vozidel zam stnanc :
10 vozidel /den
Nákladní vozidla
7 vozidel/den
etnost stávající dopravy na ulici Haví ská – Zbýšov 6:00 až 22:00 h
Osobní vozidla:
100 vozidel
Nákladní vozidla:
12 vozidel
Ve výpo tu hluku z dopravy je uvažován sou et všech vozidel po zprovozn ní zám ru PASPOL,
s.r.o. – za ízení pro shromaž ování odpadních olej . Po realizaci zám ru dojde k navýšení o
3osobní vozidla a 1 nákladní vozidlo za 16h. Tento p ísp vek je v rámci celkového provozu
nevýznamný a výsledné hodnoty se oproti stávajícímu stavu nem ní
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VÝPO TOVÁ ÁST
Ve výpo tové ásti jsou zpracovány výpo ty modelující p edpokládané p ísp vkové hlukové
p sobení provozního hluku zám ru PASPOL, s.r.o. na chrán ný venkovní prostor uvedených
nejbližších ostatních staveb, postavených na území m sta Zbýšov.
Výpo ty jsou zpracovány pro následující stavy:
Varianta A - Samostatný provoz stacionárních zdroj hluku a pohyb vozidel v areálu
provozovny v denní dob
Varianta B - Hluk z dopravy na ulici Haví ská po realizaci zám ru PASPOL, s.r.o. –
za ízení pro shromaž ování odpadních olej
Samostatný provoz stacionárních zdroj hluku v denní dob

Denní doba – tabulka výsledk výpo t
k.ú. Zbýšov u Oslavan
íslo výp. Výška výp.
Výsledky
Hygienický
bodu
bodu
výpo t
limit hluku
+2,0 m
35.4
1
50 dB
+4,0 m
35.7
+2,0 m
33.4
2
50 dB
+4,0 m
34.5
+2,0 m
29.4
3
50 dB
+4,0 m
29.7
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Doprava po realizaci zám ru v pr b hu denní doby

Denní doba – tabulka výsledk výpo t
k.ú. Zbýšov u Oslavan
íslo výp. Výška výp.
Výsledky
Hygienický
bodu
bodu
výpo t
limit hluku
+2,0 m
44.7
1
55 dB
+4,0 m
44.8
+2,0 m
45.6
2
55 dB
+4,0 m
45.6
+2,0 m
45.6
3
55 dB
+4,0 m
45.5

.p.
stavby
358
350
469

Druh stavby

Adresa

Rodinný
d m
Rodinný
d m
Rodinný
d m

Haví ská
358
Haví ská
350
Haví ská
469

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK VÝPO T
V souladu s ú elem zpracování hlukové studie je provedeno vyhodnocení výsledného
p ísp vkového hlukového p sobení zám ru PASPOL, s.r.o. na chrán ný venkovní prostor
nejbližších ostatních staveb na území m sta Zbýšov ve vztahu k požadavk m stanovených
zákonem . . 258/2000 Sb. o ochran ve ejného zdraví a na ízením vlády . 272/2011 Sb. o
ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací.
Poznámka zpracovatele:
Výpo tov ov ovaný provoz zdroj zám ru PASPOL, s.r.o. je považován za b žný a ustálený
stav, u kterého nejsou p edpokládány žádné v tší provozní zm ny v dalším asovém období.

ENVING s.r.o. Sta kova 557/18a, 602 00 Brno

10

PASPOL, s.r.o.–za ízení pro shromaž ování odpadních olej

Hluková studie

Vyhodnocení výsledk výpo t ve vztahu k sou asn platným hygienickým limit m hluku pro
hluk z provozu stacionárních zdroj .
Výsledné p sobení stacionárních zdroj hluku v denní dob
V zadaných výpo tových bodech jsou zjišt ny p edpokládané p ísp vkové vlivy hluku z provozu
stacionárních zdroj zám ru PASPOL, s.r.o., které budou provozovány v denní dob , nižší než je
sou asn platná hodnota hygienického limitu hluku pro tento druh zdroj hluku a denní dobu
LAeq,8h = 50 dB.
Výsledné p sobení hluku z dopravy na ulici Haví ská v denní dob
V zadaných výpo tových bodech jsou zjišt ny p edpokládané celkové vlivy hluku z dopravy po
realizaci zám ru PASPOL, s.r.o., nižší než je sou asn platná hodnota hygienického limitu hluku
pro tento druh zdroje hluku a denní dobu LAeq,16h = 55 dB.
ZÁV R
Hluková studie byla zpracována podle projektu „PASPOL, s.r.o. – za ízení pro shromaž ování
odpadních olej “podle p ílohy . 3 k zákonu 100/2001 Sb. Výsledky zpracovaného výpo tového
modelování pak dokladují, že p i realizaci a provozování vlastního zám ru podle p edaných
projektových podklad , bude spln n reálný p edpoklad nep ekro ení sou asn platných hodnot
hygienických limit hluku platných pro ov ovanou denní dobu a stanovených na ízením vlády .
272/2011 Sb. pro chrán né venkovní prostory u nejbližších ostatních staveb na území m sta
Zbýšov.
Poznámka
Posouzení a vyhodnocení p edpokládaných p ísp vkových vliv hluku z provozu stacionárních
zdroj zám ru na chrán né venkovní prostory nejbližších ostatních staveb postavených na
sledovaném území m sta Zbýšov bylo v hlukové studii ešeno výpo tovým zp sobem a na úrovni
p edaných podkladových materiál . Doporu ujeme ov it tyto výsledky teoretických výpo t
kontrolním m ením hluku nap . v rámci zkušebního provozu stavby zám ru.
KONEC TEXTU

ENVING s.r.o. Sta kova 557/18a, 602 00 Brno
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KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Datum:

Ing. Pavel Cetl
Demlova 276/24
613 00 Brno

15.09.2016
JMK 140987/2016
S – JMK 139950/2016
Ing. Janka Čejková
541651534
19.09.2016

Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru „Zařízení
pro regeneraci olejů“, v k. ú. Zbýšov u Oslavan, okres Brno-venkov na lokality soustavy Natura
2000
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle
ustanovení § 77a odst. 4) písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů vyhodnotil na základě žádosti Ing. Pavla Cetla, podané dne 15.09.2016, možnosti vlivu výše
uvedeného záměru na lokality soustavy Natura 2000 a vydává
stanovisko
podle § 45i odstavce 1) téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr
nemůže mít významný vliv
na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený záměr svou lokalizací zcela
mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé
či sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany.
Toto odůvodněné stanovisko se vydává postupem podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a
nejedná se o rozhodnutí ve správním řízení. Tento správní akt nenahrazuje jiná správní opatření a
rozhodnutí, která se k hodnocené aktivitě vydávají podle zvláštních právních předpisů.

otisk razítka
Mgr. Petr Mach v. r.
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny
Za správnost vyhotovení: Anna Foltová
Na vědomí:
KrÚ JMK, odbor ŽP, orgán příslušný k posuzování vlivů na ŽP
IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 534

Fax
541 651 209

E-mail
cejkova.janka@kr-jihomoravsky.cz
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Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

