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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ČIŽP   } Česká inspekce životního prostředí 
ČHMÚ  } Český hydrometeorologický ústav 
ČOV   } čistírna odpadních vod 
ČSN   } Česká státní norma 
EIA } Posuzování vlivů na životní prostředí (oznámení, dokumentace, proces); 

zkratka anglického výrazu (Environmental Impact Assessment) 
EVL   } Evropsky významná lokalita 
CHOPAV  } Chráněné oblast přirozené akumulace vod 
KHS   } Krajská hygienická stanice 
KO   } katalog odpadů 
k.ú.   } katastrální území 
LPF   } lesní půdní fond 
MŽP ČR  } Ministerstvo životního prostředí České republiky 
N   } odpady kategorie nebezpečné 
NO   } nebezpečný odpad 
NV   } nařízení vlády 
O    } odpady kategorie ostatní 
OA   } osobní automobily 
OI   } občanská iniciativa; oblastní inspektorát 
OÚ   } obecní úřad 
OZKO  } oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
p.č.   } parcelní číslo 
PD   } projektová dokumentace 
PHO   } pásmo hygienické ochrany 
PO   } ptačí oblast 
POH   } plán odpadového hospodářství 
PP   } přírodní památka, přírodní park 
TNA   } těžké nákladní automobily 
ÚPD   } územně-plánovací dokumentace 
ÚSES  } územní systém ekologické stability 
VKP   } významný krajinný prvek 
ZCHÚ  } zvláště chráněné území 
ZPF   } zemědělský půdní fond 
ŽP   } životní prostředí 
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ÚVOD 

Oznámení záměru (dále jen oznámení) 

Polní hnojiště, k.ú. Žabičce, změna v užívání stavby 
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění zákona č. 93/2004 Sb., a slouží jako základní podklad pro zjišťovací řízení podle § 7 tohoto 
zákona. Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona. 

Jedná se o záměr zařazený dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.: 

kategorie II, bod 10.1, sloupec B: 

Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou 1 000 až 30 000 tun/rok; nakládání 
s nebezpečnými odpady od 100 do 1 000 tun/rok. 

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

Oznamovatelem záměru je společnost L.N.O. GREEN, s.r.o., která provozuje obdobné zařízení 
v k.ú. Bavory na jižní Moravě a připravuje provoz posuzovaného záměru. 

Zpracování oznámení probíhalo v únoru a březnu 2006. Vlastnímu zpracování předcházela 
příprava podkladů, přičemž řada z nich je uvedena v přílohách oznámení. Pro zpracování byly 
použity podklady poskytnuté oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem 
oznámení během vlastního zpracování a údaje získané zpracovatelem oznámení během 
průzkumů lokality. 

Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru, jeho možných vlivech na životní prostředí 
a rizicích vyplývajících z jeho provozu. Oznámení je doplněno zprávou o zkouškách těsnosti 
dekontaminační plochy, které prokazují technické vlastnosti stávající stavby. Další z nezbytných 
podkladů a postupů, které bude třeba respektovat v následném správním řízení o změně v užívání 
stavby, jsou definovány v rámci návrhu opatření. 
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ČÁST A. 

ÚDAJE O OZNAMOVATELI  

A.1. Název  
název:   L.N.O. GREEN, s.r.o. 

A.2. IČO 
IČO:   263 09 173 

A.3. Sídlo (adresa) 
sídlo:   Hudcova 250/72 

   621 00 Brno 

A.4. Zástupce oznamovatele 
   Ing. Yvona Zahradníčková – jednatelka společnosti 
   tel: 541 246 091, GSM: 607 112 050 
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ČÁST B. 

ÚDAJE O ZÁMĚRU  

B.I. Základní údaje  

B.I.1. Název záměr  
název záměru:  Polní hnojiště, k.ú. Žabičce, změna v užívání stavby 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 
Předmětem zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 
prostředí je změna v užívání polního hnojiště se záměrem na zřízení dekontaminační plochy pro 
dekontaminaci materiálů s obsahem ropných uhlovodíků. Záměr je podle přílohy č. 1 zákona č. 
100/2001 Sb. zařazen do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), kde je uveden pod 
bodem č. 10.1.: 

Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou 1 000 až 30 000 tun/rok; nakládání 
s nebezpečnými odpady od 100 do 1 000 tun/rok. 

V souladu se zařazením záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. je pro účely zjišťovacího řízení záměr 
charakterizován následujícími údaji o rozsahu: 

maximální množství zpracovávaných odpadů v zařízení     do 1 000 t/rok. 
Přijímané materiály a odpady v zařízení budou kategorie N – nebezpečné. 

B.I.3. Umístění záměru  
(kraj, obec, katastrální území)  

Záměr je situován na území obce Žabčice, které spadá do okresu Brno-venkov a náleží 
k Jihomoravskému kraji. Z hlediska územní správy je lokalizace následující: 

kraj:        Jihomoravský 

obec:        Žabčice 

katastrální území:      Žabčice 

Obrázek č. 1: Situace širších vztahů (1:50 000) 
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry  
Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je změna v užívání části stávajícího polního hnojiště 
na dekontaminační (biodegradační) plochu. Biodegradační plocha slouží následně k biologické 
dekontaminaci materiálů znečištěných NEL a jejich deriváty. 

Jedná se o technologii dekontaminace, při jejíž aplikaci dojde k odbourání ropných uhlovodíků 
obsažených ve znečištěných materiálech na úroveň, která umožňuje materiál vrátit na místo nebo 
trvale deponovat na skládku příslušné kategorie. 

Podrobnější přehled přijímaných odpadů je uveden v kapitole B.I.6. 

Účelem záměru a provozování zařízení je úprava odpadů za účelem snížení jejich nebezpečných 
vlastností ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném znění). Ve smyslu 
uvedeného zákona je tato činnost definována jako: 

Příloha č. 3 – Způsoby využívání odpadů 

R3 – Získávání/regerenace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla 

Příloha č. 4 – Způsoby odstraňování odpadů 

D8 – Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem 
jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených D1 až D12.  

Stávající nevyužívané polní hnojiště se nachází na okraji katastru Žabčice při silnici II/416 Žabčice 
– Pohořelice, cca 1,5 km z. od zastavěného území obce. Plocha je umístěna mimo intravilán a 
zastavěné území obce. Záměr je umístěn mimo obytnou zástavbu, která se nachází ve vzdálenosti 
min. 1.500 m a více (z. okraj obce Žabčice) m od plochy hnojiště. 

V platném územním plánu obce Žabčice není současné hnojiště zakresleno, plocha se nachází 
mimo zastavitelné území obce na orné půdě.  

Navrženým záměrem nedochází k žádným změnám ve využití vlastního dotčeného území ani jeho 
okolí. V tomto prostoru se nepředpokládá budování jiných staveb. 

Záměr nevyvolává žádné nároky na realizaci dopravních staveb ani žádných staveb technické 
infrastruktury. 

Vzhledem k umístění záměru budou vlivy záměru kumulovány zejména s provozem nedalekých 
pískoven a skládky TKO. Kumulace se stávajícími aktivitami je hodnocena v části D oznámení. 
Jiné výhledové záměry v zájmovém území nejsou oznamovateli ani zpracovateli oznámení známy. 

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

Navrhované využití existujícího polního hnojiště je záměrem oznamovatele a navazuje na již 
existující obdobný provoz v Bavorech u Mikulova. 

Výhody biochemické metody dekontaminace, které je založena na přímém působení enzymů a její 
srovnání s klasickou metodou založenou na působení speciálních kmenů bakterií jsou popsány 
v následující kapitole.  

Obecně však lze konstatovat, že cena biochemické dekontaminace je vždy nižší než u doposud 
užívaných metod. Zdůvodnění vyplývá z popisu v následující kapitole. 

Podle dostupných odhadů a informací převzatých z POH JmK a konzultací s pracovníky OŽP JmK 
není v Jihomoravském kraji dostatečná kapacita  ploch na biodegradaci. Záměr je v souladu se 
závaznou částí Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. 

Umístění záměru je vázáno na plochu stávajícího hnojiště v k.ú. Žabčice, a nebylo řešeno v jiných 
lokalizačních ani technických variantách. 
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Lokalizace záměru nevyvolává zásadní střety zájmů z hlediska ochrany obyvatel před nepříznivými 
dopady provozu, z hlediska ochrany životního prostředí ani z hlediska územního plánování 
(umístění je v souladu se schváleným územním plánem i se zájmy obce v územním plánování). 

Rozsah záměru a jeho vztah k okolí je zřejmý z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha 1.2.) 

Obrázek č. 2: Situace zájmového území - umístění záměru (1:25 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Stručný popis provozu zařízení 

Zařízení k úpravě nebezpečných odpadů metodou biologického rozkladu organického znečištění 
využívá dvou postupů (technologií): 

1. technologie firmy DETRITUS, spol. s r.o. Poděbrady, která využívá aplikaci bakteriálního 
preparátu APC – REVITAL 

2. technologie firmy Jaroslav Hyhlík, Olomouc, která využívá aplikaci preparátu ENZYMMIX. 

Obě uvedené a dále popsané technologie (způsoby dekontaminace) jsou schváleny příslušnými 
úřady a vyzkoušeny v zařízení provozovaném oznamovatelem záměru.  

Zeminy kontaminované NEL jsou v pevném, polotuhém či sypkém stavu, což znamená, že mají 
více než 30% sušiny. Vznikají převážně při likvidaci starých zátěží.  

Kaly kontaminované NEL vznikají v usazovacích nádržích mycích ramp, v čistírnách oddělujících 
ropné olejové složky od odpadních vod, v čistírnách rozbíjejících stabilní emulze, ať je to již při 
mytí aut nebo v odmašťovnách  průmyslových závodů, ve skladištích ropných látek a při 
manipulaci s nimi, při čištění ploch, podlah, kanálů a nádrží, které přicházejí do styku s ropnými 
látkami. Kaly kontaminované ropnými látkami bývají v rypném stavu (20 - 90% sušiny) nebo v 
tekutém stavu (1 - 20% sušiny).  

Zeminy a kaly v rypném stavu mají charakter těžké jílovité mazlavé zeminy. Barvu mají v různých 
odstínech šedi až po černou. Specifická hmotnost je od 1300 do 1800 kg/m3. Při přepravě se 
chovají jako zemina, která buď drží pohromadě nebo je v sypkém stavu. Na korbě se při přepravě 
nepohybují.  
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Kaly v tekutém stavu mají podobný charakter i barvu. Specifická hmotnost je v rozmezí od 1000 do 
1200 kg/m3. Většina z nich je snadno usaditelná, což může způsobit usazení v přepravním voze. 
Nedají se přepravovat za teplot ovzduší nižších 0 °C, bude-li doprava trvat déle než 1 hodinu.  

Při návozu provede obsluha zařízení přejímku materiálu, vizuální kontrolu a materiál je uložen na 
plochu dle pokynů obsluhy. Při jednorázové dodávce většího množství materiálů je na ploše 
manipulační prostředek – nakladač či bagr, který provádí rozprostření materiálů na ploše dle 
pokynů obsluhy. Návoz se provádí plynule dle jednotlivých nasmlouvaných dodávek v průběhu  
roku, aplikace biopreparátu se běžně provádí v období březen, duben za příznivých klimatických 
podmínek nad 5 °C. 

Dekontaminace pomocí bakteriálního preparátu 
Způsob aplikace bakteriálního preparátu APC – REVITAL je popsán v technologickém postupu 
„Likvidace ropného znečištění půdy pomocí směsné kultury mikroorganismů APC“, který byl 
schválen Státním zdravotním ústavem Praha pod č.j. CZŽP-24-3873/3394/93 sek. 1511/93. 

Vytěžená zemina a kaly se mísí s přesně stanoveným podílem aktivního biosubstrátu (BIOVITAL, 
drcená kůra, kompost) a homogenizuje se. Uloží se do zakládky vysoké cca do 3 m a současně se 
provádí postřik mikrobiologického roztoku z cisterny. Aplikace se provádí při současném 
rozvrstvení materiálů, případně při provzdušňovacích přehozech tak, aby bylo zajištěno důkladné 
provlhčení materiálů. Aplikaci provádí zaměstnanci firmy DETRITUS, spol. s r.o., kteří jsou 
prokazatelně seznámeni a proškoleni jednak s výše uvedeným technologickým postupem, jednak 
bezpečnostními předpisy v jejich platném znění.  

Průběh biodegradace je průběžně kontrolován odběry a analýzou vzorků na NEL 
(vyhodnocovaných akreditovanou laboratoří). V případě nepříznivých klimatických podmínek 
(sucho) je prováděno skrápění cisternou. Při vyšších koncentracích NEL v navezených materiálech 
je cca po 6 týdnech od aplikace provedeno provzdušnění a přehrnutí materiálu manipulačními 
prostředky (bagr). Vzorkování se provádí podle interního předpisu firmy DETRITUS spol. s r.o., 
přičemž kromě odbourávaného polutantu (NEL) se sledují ještě další ukazatele (pH, vlhkost, 
mikrobiologické složení (APC)). Používané lyofilizáty APC byly testovány pro vyloučení toxicity a 
patogenity Národní referenční laboratoří CEM a jsou uloženy v Čs. Sbírce mikroorganismů CCM 
v Brně (expertíza č. 6728/SZÚ Praha).  

Biochemická metoda dekontaminace 
Na dekontaminační ploše se provádí aplikace postřikem na navrstvený materiál, který se podle 
potřeby mechanicky provzdušňuje. Je používán vodný roztok preparátu ENZYMMIX. Přípravek je 
aplikován postřikem na povrch navezeného materiálu. Aplikaci preparátu ENZYMMIX pomocí 
enzymů provádí zaměstnanci firmy L.N.O. GREEN s.r.o.. Provozní postup je shodný s aplikací 
bakteriálního preparátu APC-REVITAL. 

Biodegradační proces je ukončen při poklesu koncentrace NEL a dosažení hodnot NEL 700 mg/kg 
sušiny. Pro dokladování ukončení procesu dekontaminace bude proveden odběr vzorku odpadu 
proškolenou osobou dle vyhlášky č. 376/2001 Sb. a rozbor  autorizovanou laboratoří se 
stanovením sledovaných ukazatelů. 

S vyčištěným materiálem bude nakládáno jako s druhotnou surovinou. Lze jej využívat na povrchu 
terénu např. pro rekultivaci skládek, vyrovnání terénu a dalších terénních úpravách. V případě 
přebytku materiálu jej lze uložit na skládky skupiny S – inertní odpad.  

Popis biochemické metody dekontaminace 

Biochemická metoda dekontaminace zemin, vody a ostatních materiálů, kontaminovaných ropnými 
látkami, aldehydy, fenoly, polycyklickými aromáty, polyaromatickými uhlovodíky, včetně 
biochemické dekontaminace vybraných odpadů byla projednána v útvaru Hlavního hygienika ČR, 
Odborem hygieny, epidemiologie a mikrobiologie při Ministerstvu zdravotnictví ČR pod značkou 
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HEM-3257-C-3.9.96/20603, na základě kladného výsledku expertizy výzkumné skupiny hygieny 
půdy a referenční laboratoře pro odpady Státního zdravotního ústavu v Praze. 

Proti stávajícím způsobům dekontaminace jsou přednostmi biochemické metody zejména: 

→ vysoká rychlost degradace kontaminantů v půdě, vodě, na pevných plochách a ostatních 
materiálech - (méně než polovina času ve srovnání s bakteriemi),  

→ triviální jednoduchost a rychlost aplikace in situ, jak je to potřebné např. při ropných haváriích.  

Metoda je určena primárně zejména k použití in situ, bez nutnosti užití odvozu vytěžené 
kontaminované zeminy na dekontaminační plochu, resp. skládku. Je samozřejmě možné užívat 
tuto metodu i on site, tj. na mezideponiích či dekontaminačních plochách, kde lze dosáhnout 
stejného výsledku. Úspěšně jsou dekontaminovány zpevněné a pevné plochy, povrchové i spodní 
vody. 

Příklad některých velmi dobře degradovatelných kontaminantů 
Uhlovodíky: 

Alifatické uhlovodíky - hexan, cykIohexan, heptan, lehké benzíny, petroleje 

Aromatické uhlovodíky - benzen, toluen, xylen 

Kondensované (vícejaderné) aromatické uhlovodíky - kamenouhelné dehty, acenaftantracen, 
5,10-ace-1,2-benzantracen (cholantren) 

Hydroxyderiváty: 

Aromatické hydroxyderiváty - fenoly (hydroxybenzen, kyselina karbolová), deriváty fenolu - 
kresoly, chlorfenoly, dichlorfenoly, nitro- a dinitrofenoly, trichlorfenol a pentachlorfenol, 
metanol, etanol 

Halogensloučeniny: 

Halogenmetany - tetrachlormetan, trichloretylen, tetrachloretylen 

DDT - (4,4 - dichlordifenyl - trichlormetylmethan ),  

HCH - Hexachlorcyklohexan (hexachloran a pod.)  

PCB - (polychlorované bifenyly) např. technické směsi Delor, Aroclor ( t.j. náplně „olejových" 
transformátorů a j.,) 

TCDD - 2,3,7,8 - tetrachlordibenzo - p - dioxin 

Aromatické nitro-, nitroso- a aminosloučeniny: 

Nitrobenzen, aminobenzen, 2 - aminonaftalen, 

4- 4- Diaminodifenyl, Fenylhydrazin, chlornitroaniliny, dinitrobenzeny 

ENZYMY neštěpí všechny složky např. ropných látek a jejich derivátů stejně rychle. Rychlost 
degradace je závislá na délce uhlovodíkových řetězců, případně na druzích aromátů. Přibližné 
pořadí štěpení v závislosti na čase je následující: 

I. fenoly, kerosin, benzíny, motorová nafta, ropa 

II. transformátorové oleje, DDT, HCH, PCB, TCDD 

III. chlorované uhlovodíky, minerální oleje, syntetické oleje 

IV. ascarel, benzen 
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Dekontaminace zeminy, vod a ostatních kontaminovaných materiálů tvoří základní možnosti využití 
popsané metody. Mezi další možnosti dekontaminace patří: čištění kolejišt' a železničních svršků, 
skladišt' a překladišt' pohonných hmot a ropných látek, komunikací, potrubí, betonových a jinak 
zpevněných ploch, letišt' a přilehlých ploch, benzinových čerpacích stanic a jejich okolí, podlahy ve 
výrobních halách, odpadní žlaby a kanály, jímky, šrotiště, garáže, dílny, stroje a podobně.  

Za zvláštní pozornost stojí skutečnost, že pouhým postřikem a vsakováním enzymů do hloubky 
cca 0,5 m Ize nevratně odstranit kontaminaci PCBs a dioxiny ze zeminy - ornice. Obdobně Ize 
dekontaminovat pomocí vrtů i neomezeně hluboké znečištění. 

Biochemickou metodu degradace lze přiřadit k dekontaminačním metodám, které jsou založeny na 
používání biologicky aktivních látek - enzymů - při sanaci horninového prostředí, vody, případně 
dalších materiálů. Pracovní medium se do kontaminovaného prostředí aplikuje postřikem nebo 
vsakováním vrty. 

V drtivé většině se k biodegradaci používají speciální kmeny bakterií, které svojí přítomností v 
kontaminovaném prostředí likvidují nebezpečné látky. Tento proces degradace prakticky způsobují 
enzymy vylučované bakteriemi, které se přes polopropustnou membrámu dostávají do okolního 
prostředí, kde štěpí nežádoucí látky – kontaminanty. Tyto znečišťující látky však ohrožují vlastní 
existenci bakterií a k tomu, aby degradace byla úspěšná, je nutné vytvořit optimální podmínky pro 
růst a reprodukci bakterií. To znamená dodat nejen vodu, ale i kyslík a živiny. Navíc je nutno 
dodat, že bakteriemi nelze dekontaminovat vodu ani pevné plochy či kamenivo. 

Jestliže degradaci kontaminantů pomocí bakteriálních kmenů způsobují druhotně „až" bakteriemi 
vyprodukované enzymy, pak u biochemické metody degradace se používá přímo směs enzymů 
typu oxidáz, dioxidáz, peroxidáz a hydroláz, které jsou nebakteriální avšak přírodního původu. To 
značí, že nejsou cizí prostředí, do kterého jsou přidávány. Jsou samorozkladné a z hlediska 
ochrany prostředí zcela nezávadné. Podmínkou pro maximální účinnost je optimální teplota nad 
+10 °C a koncentrace enzymů ve vodě dostatečná vzhledem k objemu substrátu v němž mají být 
enzymy aktivní. Konečným produktem degradace je H20 + C02.  

Aby bakteriální metoda pracovala stejně rychle jako metoda enzymatická, muselo by být v 1 cm3 
zeminy vypěstováno nejméně cca 10'2 bakterií. Za současného stavu se množství těchto bakterií 
pohybuje v 1 cm3 kolem 104. Protože ve vodném roztoku lze do kontaminovaného prostředí 
dopravit v podstatě neomezené množství enzymů - tj . o mnoho řádů více, než jsou schopné 
vyprodukovat bakterie, vyplývá z toho časový rozdíl mezi dekontaminací enzymatickou a 
bakteriální. 

Metoda používá vodný roztok přípravku ENZYMMIX, což je přesně definovaná a cílená směs 
přírodních, netoxických, samorozkladných enzymů typu hydroláz. 

Přírodní enzymy zajišťují specifický průběh reakcí bez vzniku vedlejších produktů. Aktivita enzymu 
je pružně regulovatelná podle měnících se potřeb. Je proto pochopitelné, že enzymy vytvořené 
přírodou jsou daleko dokonalejší než katalyzátory – byť enzymatické - vyrobené člověkem. 
Přírodní enzymy skutečně předčí umělé katalyzátory v mnoha směrech: 

→ Jsou účinnější - jediná molekula přírodního enzymu je schopna za 1 sec. přeměnit až 5 x 104 
molekul substrátu. To odpovídá reakčním rychlostem, které až o několik řádů převyšují rychlost 
dějů realizovaných umělými katalyátory. 

→ Vykazují značnou specificitu - jak co do typu katalyzované reakce, tak co do struktury 
přeměňovaných substrátů. 

→ Pracují za mírných podmínek - teplota kolem 37oC, tlak atmosférický a pH kolem 7. 

→ Jejich účinek (účinnost) lze snadno regulovat a kontrolovat. 

Nezanedbatelnými přednostmi těchto přírodních enzymů při jejich průmyslové aplikaci jsou jejich 
netoxičnost a samoodbouratelnost. 
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Jednou z rozhodujících podmínek funkčnosti této metody je dostatečné nasycení 
kontaminovaného prostředí vodným roztokem ENZYMMIXU. Technologický postup použití je vždy 
přizpůsoben charakteru materiálů a kontaminantů. K dekontaminaci horninového prostředí se 
přípravek může aplikovat mnoha způsoby, jejichž volba je závislá zejména na hloubce znečištění 
od povrchu. Do hloubky cca 0,5 m se aplikace provádí postřikem na povrch znečištěné plochy v 
případě, že zemina má dostatečnou propustnost. Vsakovací vrty nebo tlaková injektáž se používají 
k aplikaci do nižších vrstev horninového prostředí. 

Z praxe jsou známy případy, kdy je nutné degradovat kontaminanty in situ pod pevnými plochami 
(letiště, silnice, budovy apod.), kde jiné způsoby nejsou použitelné. V těchto případech se k 
aplikaci přípravku vybuduje systém subhorizontálních nebo vodorovných vrtů, kterými se perforací 
výstroje vrtů přípravek transportuje do míst kontaminace. Je-li to z pohledu pevné plochy možné a 
přípustné, provádí se aplikace injektáží otvory o průměru cca 5 cm vrtanými v ploše ve vzdálenosti 
asi 1 - 2,5 m od sebe. 

Dostupné materiály dokazují, že 1 molekula enzymu rozštěpí za 1 sekundu 5 x 104 molekul 
kontaminantů. Výstupem celého procesu jsou: 

→ vyčištěný materiál 

→ H20 (voda) a C02 (oxid uhličitý) 

→ další neškodné sloučeniny. 

Stavební situace 

Záměr je situován na zpevněnou plochu polního hnojiště, která je vybavena vlastním 
odvodňovacím systémem a sběrnou jímkou.   

Polní hnojiště se nachází cca 1 km zjz. od obce Žabčice na pravé straně silnice Žabčice-
Pohořelice, v trati Trojí hony. Bylo vybudováno pro Školní zemědělský podnik Žabčice, projekt 
zpracoval státní podnik Zemědělské stavby Brno v roce 1989 a kolaudace stavby byla provedena v 
roce 1993. Polní hnojiště s kapacitou 5000 m3 bylo postaveno pro skladování chlévské mrvy.  

Vzhledem k tomu, že z chlévské mrvy se uvolňuje hnojůvka obsahující látky, které mohou ohrozit 
jakost podzemních a povrchových vod, bylo hnojiště vybudováno jako vodohospodářsky 
zabezpečené proti průsaku závadných látek do podloží. Za účelem prověření stavebního stavu 
objektu byly realizovány zkoušky propustnosti v ložném prostoru polního hnojiště na parc.č. 612/22 
(trať Trojí hony) v k.ú. Žabčice, v okrese Brno-venkov. Kompletní zpráva o provedených zkouškách 
těsnosti plochy polního hnojiště je v plném znění uvedena v příloze č. 2.5. oznámení. 

Umístění posuzovaného záměru je patrné z následujícího obrázku, podrobněji v příloze č. 1.3.  

Objekt hnojiště má obdélníkový tvar s vnitřními rozměry 50,2 x 23,3 m a s jednou otevřenou 
podélnou stěnou. Tři opěrné svislé stěny ve tvaru U jsou zhotoveny z prefabrikovaných 
železobetonových panelů DS-1, zbývající podélnou stěnu tvoří železobetonové žlabovky. 

Dno je vyspádováno 5% příčně i podélně. Je tvořeno betonem o tl. 150 mm (s dilatacemi 3x3 m 
zalitými asfaltem), zbudovaným na silničních panelech KZD o tl. 150 mm se zabetonovanými 
spárami. Povrch svrchní betonové vrstvy (povrch dna) byl původně opatřen třemi ochrannými 
nátěry EAL, které v současné době již nejsou patrné a povrchová vrstva betonu do hloubky 1 až 3 
mm je místy rozrušena až do sypké štěrkopísčité frakce.  
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Obrázek č. 3: Umístění záměru 

 

V podloží panelů je mezi dvěma štěrkopískovými vrstvami, každá o tl. 200 mm, položená izolační 
folie 803 svrchu i zespod chráněná geotextilií TATRATEX PD 300. Podle projektové dokumentace 
měl být zbudován kontrolní systém, sestávající z flexibilních trub o průměru 65 mm umístěných do 
štěrkopískové vrstvy nad izolační folií. Tyto měly být svedeny do suché kontrolní šachtice a v 
případě průsaku závadných látek přes svrchní betonové vrstvy by bylo možno závadné látky 
indikovat v šachtici. Při rekognoskaci provedené v rámci tohoto hodnocení dne 27.10.2005 však 
nebyla šachtice nalezena. 

Součástí hnojiště jsou i obvodové sběrné kanálky na hnojůvku a dešt'ové vody, které jsou dle 
projektu také izolovány fólií. Odpadní vody z kanálků jsou svedeny samostatným kameninovým 
potrubím do železobetonové fólií izolované jímky o obsahu 40 m3 . Tato jímka slouží k uskladnění 
hnojůvky a spolu s přilehlou výdejní plochou k přečerpávání hnojůvky do autocisteren. 

K uskladnění hnojůvky, močůvky nebo hnoje byly v blízkosti hnojiště vybudovány rovněž dvě 
polozapuštěné zemní jímky, každá o kapacitě 2000 m3. Tyto jímky byly rovněž vybudovány jako 
izolované folií 803. 

Vsakovací pokusy 
Pro stanovení propustnosti dekontaminační plochy byl proveden ve dnech 28.-30.října 2005 v 6 
místech vsakovací pokus podle metodiky, stanovené V. Hálkem (1959). Princip metody 
krátkodobého vsakovacího pokusu je následující: Do válce položeného a zatěsněného na 
zkoumané ploše se naleje náhle určitý obsah vody, změří se výška vodního sloupce a čas, 
potřebný k tomu , aby se voda vsákla. Koeficient filtrace se pak vypočítá ze vzorce, který V.Hálek 
stanovil experimentálně na kuličkovém modelu. 

Zákres míst, v nichž byl proveden vsakovací pokus, je znázorněn v situační mapce v příloze č. 2.5.  

Celková doba, po kterou byla sledována úroveň hladiny ve všech 6 místech, činila 48 hodin. Lze 
tedy konstatovat, že v žádném z 6 vsakovacích míst VS 1 až VS 6 nedošlo k úplnému vsáknutí 
vody válce. Ve všech případech byl nejprve zaznamenán pokles hladiny s= 9 až 13 mm ve 
vsakovacím válci, což souvisí s nasákavostí zkoušeného materiálu, dále byl pozorován pouze 
velmi malý pokles hladiny cca 3 mm, který téměř přesně korespondoval s poklesem v referenční 
nádobě a byl způsobem výhradně výparem vody z hladiny. Pokles hladiny způsobený propustností 
betonu nebyl zjištěn v žádném ze zkoušených míst. 
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Provedené vsakovací pokusy prokázaly nepropustnost ložné plochy polního hnojiště Školního 
zemědělského podniku v k.ú.Žabčice, které má být využíváno jako dekontaminační plocha 
budoucího biopole. Příznivou skutečností z hlediska navrhované činnosti je relativně kvalitní 
izolace dna nepropustnou folií. 

Přehled zpracovávaných odpadů 
V následujícím přehledu je uveden seznam odpadů, které mohou být v zařízení upravovány. 
Uvedené druhy odpadů jsou uvedeny v provozním řádu zařízení k biologické dekontaminaci 
odpadů v Bavorech. 

Kód odpadu Název odpadu 
010505* Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky 
010506* Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky 
030104* Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy  
050103* Kaly ze dna nádrží na ropné látky 
050105* Uniklé (rozlité) ropné látky 
050106* Ropné kaly z údržby zařízení 
050109* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné 

látky 
050603* Jiné dehty 
100104* Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů  
120112* Upotřebené tuky 
120118* Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej 
130105* Nechlorované emulze 
130501* Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje 
130502* Kaly z odlučovačů oleje 
130503* Kaly z lapáků nečistot 
130508* Směsi odpadů z lapáků písku a z odlučovačů oleje 
130802* Jiné emulze 
160708* Odpady obsahující ropné látky 
170503* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
170505* Vytěžená hlušina obsahující  nebezpečné látky 
170507* Vytěžený štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 
170903* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 

demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 
190111* Popel a struska obsahující nebezpečné látky 
190113* Popílek obsahující nebezpečné látky 
190810* Směs olejů a tuků neuvedená pod číslem 190809 
191103* Odpadní voda z regenerace olejů 
191206* Dřevo obsahující nebezpečné látky 
191211* Jiné odpady (včetně směsi materiálů) z mechanické úpravy odpadu 

obsahující nebezpečné látky 
191301* Pevné odpady ze sanace zemin obsahující nebezpečné látky 
191303* Kaly ze sanace zemin obsahující nebezpečné látky 
200137* Dřevo obsahující nebezpečné látky 
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru (výstavby): 05/2006. 

Předpokládaný termín zahájení provozu: 06/2006. 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků  
vyšší územně správní celky:  Jihomoravský kraj 

Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

obce:     Obec Žabčice 
     Žabčice č.p. 4, 664 63 Žabčice 

Pro území obce Žabičce vykonává působnost pověřeného obecního úřadu a současně obecního 
úřadu s rozšířenou působností obec Židlochovice. V oblasti výstavby vykonává státní správu 
stavební úřad při MÚ Židlochovice. 

obce:     Město Židlochovice 
     Masarykova 100, 667 01 Židlochovice 

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

B.II.1. Půda 
Záměr nevyžaduje trvalý zábor ZPF. Vlastní zpevněná plocha hnojiště je situována na pozemku 
p.č. 612/22 v k.ú. Židlochovice (kolaudační rozhodnutí MěÚ Židlochovice ze dne 27.9.1993), který 
byl v rámci výstavby odňat ze ZPF. 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa nejsou záměrem dotčeny.  

B.II.2. Voda 
 (například zdroj vody, spotřeba)  

Pitná voda 

Záměr nevyžaduje rozsáhlé stavební úpravy; zásobování pitnou vodou v etapě výstavby není 
nutné řešit. 

Záměr nevyžaduje zřízení trvalého pracovního místa a proto změna v užívání stavby nevyžaduje 
zásobování pitnou vodou pro etapu provozu. 

Technologická voda 

Provoz záměru nevyžaduje odběr technologické vody.  

Aplikační roztoky budou dováženy jednorázově již ve formě připravené pro přímé použití. 

Požární voda 

Zajištění požární vody není řešeno. Charakter záměru nevyžaduje zajištění požární vody. 

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje 

Elektrická energie 

Záměr nevyžaduje odběr elektrické energie. Případné elektrospotřebiče (čerpadla, míchače apod.) 
budou součástí mobilní techniky a budou využívána pouze pro daný účel jednorázově. 
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Zemní plyn 

Záměr nevyžaduje odběr zemního plynu. 

Tepelná energie 

Záměr nevyžaduje dodávku tepelné energie. 

Pohonné hmoty 

Spotřeba pohonných hmot v rámci provozu zařízení je odhadována na 1.500 l ročně. Jde o provoz 
nakladače při manipulaci s materiálem po navezení a odvozu. 

Vstupní suroviny 

Vstupními surovinami pro provoz zařízení jsou materiály a odpady specifikované v kapitole B.I.6. 

Dále je základní vstupní surovinou vodný roztok přípravku ENZYMMIX, což je definovaná a cílená 
směs přírodních, netoxických a samorozkladných enzymů typu hydrolýz, případně bakteriální 
preparát APC-REVITAL. 

V rámci údržby zařízení se může jednat o běžné suroviny pro provádění základní údržby a oprav 
bez výrazné spotřeby některých strategických zdrojů přírodních surovin. 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Nároky na běžnou provozní dopravu materiálů vyplývají z kapacity střediska. Při uvažování 
průměrného vozidla s nosností 10 tun je dopravní intenzita vyvolaná existencí zařízení v průměru 
200 vozidel ročně při uvažované kapacitě 1.000 tun zpracovávaných materiálů ročně.  

Vzhledem k tomu, že návoz a odvoz může probíhat jednorázově např. v průběhu jednoho týdne, 
může v tomto období dosáhnout intenzita dopravy cca 20 NA za den, tj. 40 NA v obou směrech za 
24 hod. Poté tato doprava zcela zanikne až do doby ukončení procesu dekontaminace, kdy dojde 
se stejnou intenzitou k odvozu materiálu. V případě plynulého návozu by intenzita dopravy 
dosahovala cca 1 NA za den, tj. 2 NA v obou směrech za 24 hod.  

Další související doprava (zaměstnanci, návštěvníci, servis apod.) je zanedbatelná. 

Areál je na veřejnou silniční siť (silnice II/416) napojen účelovou komunikací.  

Provoz areálu nevyvolává bezprostředně nároky na výstavbu nových komunikačních staveb.  

Stavební práce budou malého rozsahu, takže dopravní nároky v období výstavby lze považovat za 
zanedbatelné. 

B.III. Údaje o výstupech  
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií 

vzhledem k navrženému použití látek a technologií)  

B.III.1. Ovzduší 

Bodové zdroje znečišťování ovzduší 

V rámci posuzovaného záměru nebude vybudován žádný bodový zdroj znečišťování ovzduší. 

Plošné zdroje znečišťování ovzduší 

Vlastní technologie dekontaminace není považována za zdroj znečišťování ovzduší. Při 
rozkladných procesech dochází k uvolňování H2O a CO2, které nejsou považovány za látky 
znečišťující ovzduší. 
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Při dekontaminačním procesu nedochází ke vzniku pachových látek, proto nejsou očekávány ani 
emise pachových látek do volného ovzduší.  

Mobilní zdroje znečišťování ovzduší 
Za mobilní zdroje znečišťování ovzduší lze považovat některá technologická zařízení umístěná 
v lomu vybavená spalovacími motory.  

Podle §4, odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb.: „Mobilními zdroji znečišťování ovzduší jsou samohybná a 
další pohyblivá, případně přenosná zařízení vybavená spalovacími motory znečišťujícími ovzduší, 
pokud tyto motory slouží k vlastnímu pohonu, nebo jsou zabudovány jako nedílná součást 
technologického vybavení“. Zejména jde o „nesilniční mobilní stroje“. 

Podmínky ochrany ovzduší před znečišťováním způsobeným mobilními zdroji znečišťování 
upravují zvláštní předpisy: zákon o technických požadavcích na výrobky, zákon o podmínkách 
provozu na pozemních komunikacích, zákon o drahách, zákon o vnitrozemské plavbě, zákon o 
civilním letectví. 

Spotřeba nafty je odhadována na 1.500 l/rok. 

Množství emitovaných látek z provozu mobilních zdrojů lze stanovit výpočtem pomocí emisních 
faktorů. 

Tabulka č. 1: Emitované množství škodlivin z mobilních zdrojů (mimo vnější dopravu) 

tuhé látky 
kg/rok 

SO2 

kg/rok 
NOx 

kg/rok 
CO 

kg/rok 
org. látky 

kg/rok 

1,92 0,14 6,75 0,96 0,46 

Liniové zdroje znečišťování ovzduší 

Za liniový zdroj znečišťování ovzduší se považují otevřené silniční komunikace, tj. automobilový 
provoz. Změny v dopravních intenzitách na okolních komunikacích vlivem provozu střediska lze 
považovat za nízké a nevýznamné. Z uvedeného důvodu není tato doprava podrobněji hodnocena. 

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

účinnost)  

Srážkové odpadní vody 

Oproti stávající situaci nedojde k navýšení zpevněných ploch oproti stávajícímu stavu. Areál 
v současné době zahrnuje dvě skladovací jímky hnojůvky o objemu 2 × 2 000 m3 a ploše 2 × 
1110 m2. Plocha polního hnojiště, která bude dle předloženého záměru užívána k dekontaminaci 
zemin, činí 1 170 m2 při rozměrech 50,2 × 23,3 m, plocha je odvodněna do bezodtoké jímky o 
objemu 40 m3. 

Nezpevněné přístupové komunikace jsou odvodněny volně do terénu. 

Objem srážek zachycených na dekontaminační ploše v průměrném klimatickém roce lze přiblížit 
pomocí vztahu: 

 V = F × ψ × h  
 kde: 
  V je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [m3] 
  F je zastavěná plocha [m2] - F = 1 170 m2  

ψ je odtokový koeficient - ψ1 = 0,9 (střechy, betonové plochy se sklonem nad 5%) 
  h je průměrná roční výška srážek [m] - h = 0,49 m (stanice Brno - Tuřany) 
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V = F × ψ × h = 1170 × 0,9 × 0,49 = 515,97 m3 

Voda z jímky bude vyvážena k čištění na vhodné zařízení (ČOV), uvedený objem odpovídá 
v průměru zhruba 1 vývozu měsíčně. 

Pro případ nárazových srážek je nutné počítat s nezbytnou rezervou proti přetečení jímky pro 
zachycení 15-ti minutového návrhového deště 130 l.s-1 ve výši 12,5 m3. 

Splaškové odpadní vody 

V zařízení není předpokládána stálá obsluha, odpadní vody splaškové nebudou produkovány. 

Technologické odpadní vody 

Objem vod zachycených v záchytné jímce může být navýšen o vody odloučené z odpadu 
v případě vyššího obsahu vody v navážených materiálech (kaly a pod). Tento typ materiálu však 
není k dekontaminaci primárně určen. Množství odsazených vod závisí na konzistenci a sušině 
přijímaných odpadů a na jejich množství. 

Recipient 

Ze zařízení nebudou vypouštěny žádné odpadní vody. Veškeré vody zachycené ve sběrné jímce 
vod z dekontaminační plochy budou vyváženy na vhodné zařízení (ČOV, deemulgační stanice a 
pod). 

B.III.3. Odpady 
Za provozu zařízení budou produkovány pouze odpady z procesu dekontaminace. Jiné odpady 
nejsou uvažovány. Přehled produkovaných odpadů uvádí následující tabulka. 

Tabulka č. 2: Přehled produkovaných odpadů 

Kód odpadu Název odpadu Kategorie 
16 10 Odpadní vody určené k úpravě mimo místo vzniku  
16 10 03 Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky N 
   
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika  
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06 
O 

   
17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 

hlušina 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O 
   
19 13 Odpady ze sanace zeminy a podzemní vody  
19 13 01 Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující  nebezpečné látky N 
19 13 02 Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01 O 
19 13 03 Kaly ze sanace zeminy obsahující  nebezpečné látky N 

Odpady mohou být dle svého charakteru opětně využity, recyklovány, nebo vhodným způsobem 
odstraněny. Volba konkrétního způsobu odstranění odpadu je věcí původce, za předpokladu 
dodržení ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a 
prováděcích vyhlášek. 
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Způsoby využití a odstraňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí 
respektovat platnou legislativu. Provoz zařízení bude využívat stávajících zařízení a nevyžaduje 
výstavbu nových kapacit na využití nebo zneškodnění odpadů. 

Produkce odpadů při výstavbě nebude s ohledem na malý rozsah stavebních činností významná. 
Veškeré odpady musí být tříděny, využívány či odstraňovány v souladu s platnou legislativou. 

B.III.4. Ostatní 
Hluk z provozu posuzovaného areálu lze rozdělit na: 

§ hluk z areálového provozu mobilních zařízení (nakladače, nákladní vozidla);  

§ hluk z mimoareálové dopravy (dovoz a odvoz materiálů odpadů). 

Provoz zařízení i celého areálu nebude významnějším zdrojem hluku. V rámci provozu zařízení 
nebudou provozovány žádné technologické zdroje hluku – proces dekontaminace nevyžaduje 
nasazení žádné techniky (motory, čerpadla, vzduchotechnická zařízení). 

Související dopravní provoz ovlivní hlukové hladiny podél dopravních tras, vzhledem k nízké 
intenzitě obslužné dopravy půjde o nízké ovlivnění. 

Vzhledem k umístění areálu není problematika hluku (jak technologie, tak i navazující dopravy) 
významná. Totéž lze vztáhnout i na etapu výstavbu, která nevyžaduje nasazení významných 
zdrojů hluku.  

Záměr není zdrojem vibrací. 

Záměr není zdrojem elektromagnetického či ionizujícího záření. 

B.III.5. Rizika vzniku havárií 
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo 
nestandardních stavů. Riziko havárií a dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko, 
doprava nebezpečného zboží nebude prováděna. Záměr nespadá do režimu zákona č. 353/1999 
Sb., o prevenci závažných havárií. 

Provozní řád zařízení musí následně řešit tyto možné havarijní situace a postupy při jejich výskytu: 
§ uložení nepovolených odpadů, 
§ dešťový příval, 
§ nález nebezpečných předmětů, 
§ zjištění kontaminace vod v monitorovacím systému, 
§ únik ropných látek z mobilních prostředků nebo mechanizace, 
§ porušení těsnicí vrstvy. 
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ČÁST C. 

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ  

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
Dotčené území není součástí městské zástavby, nachází se v osamocené extravilánové poloze. Je 
tvořeno zpevněnou plochou stávajícího polního hnojiště s příjezdovou komunikací cca 1,5 km z. od 
zastavěného území obce Žabčice. 

Obec Žabčice leží mezi městy Židlochovice a Pohořelice přibližně 10 km jižně od města Brna. 
V území dominuje zemědělské využití krajiny. 

Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To 
prakticky znamená, že: 

§ 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; 

§ posuzovaný záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku. 

Dotčené území není (dle sdělení č. 38 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 12 z prosince 2005) 
zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

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.  

Dotčené území se nachází mimo chráněné oblasti přirozené akumulace vod. 

V areálu polního hnojiště jsou kromě vlastní zpevněné plochy rovněž dvě polozapuštěné zemní 
jímky o kapacitě 2000 m3, které slouží pro uskladnění tekutých zemědělských produktů. 

Jižně od polního hnojiště se nacházejí plochy skládky odpadů a pískoven.  

Záměr se nachází v území archeologického zájmu. 

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost 
navrhovaného záměru. 

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, 
    které  budou pravděpodobně významně ovlivněny  

C.2.1. Ovzduší a klima 

Kvalita ovzduší 

V blízkosti navrhovaného záměru se nenacházejí žádné významnější zdroje znečišťování ovzduší.  
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Nejvýznamnějšími zdroji emisí širším zájmovém území jsou těžba nerostných surovin, provoz 
skládky odpadů, automobilová doprava a tepelné zdroje v nejbližší zástavbě. Vliv těchto zdrojů 
však zřejmě významným způsobem neovlivňuje imisní situaci v prostoru hodnoceného záměru. 

Vzhledem k tomu, že záměr není zdrojem znečišťování ovzduší a provoz mobilních zdrojů je 
hodnocen jako málo významný, není podrobnější popis kvality ovzduší prováděn. 

Klimatické faktory 

Záměr nebude mít vliv na klimatické charakteristiky, jejichž popis není dále uváděn. 

C.2.2. Voda 

Hydrologický popis území 

Prověřovaný záměr náleží hlavnímu povodí č. 4-15-03 – Svratka od Svitavy po Jihlavu. 

Záměr se nachází v dílčím povodí Šatavy, hydrologické pořadí číslo 4 - 15 - 03 - 125. 

Záměr se nachází v blízkosti rozvodnice velkých hydrologických celků povodí Svratky a povodí 
Jihlavy. Rozvodnice probíhá zhruba 500 m jz. od lokality záměru. 

Obrázek č. 4: Hydrologická situace 
výřez ze základní vodohospodářské mapy ČR 1 : 50 000 list 24-34 a 34-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní údaje o vodních tocích v území následují. 

Svratka 
Řeka Svratka pramení na západních svazích Křivého Javoru ve výšce 760 m n.m. a ústí do Dyje 
ve střední nádrži soustavy Nové Mlýny jako její levostranný přítok po 173,9 km toku. Plocha povodí 
Svratky činí 7 118,7 km2, průměrný dlouhodobý průtok u ústí do Dyje činí 27,24 m3.s-1. 

Řeka Svratka je v celé délce významným tokem ve smyslu vyhlášky MZ ČSR č. 470/2001 Sb., 
kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se 
správou vodních toků. 
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Správcem toku je Povodí Moravy s.p. 

Svratka protéká v oblasti generelně ve směru S – J, pravý břeh Svratky se nachází zhruba 4 km 
sv. od lokality záměru. Záměr se nachází zhruba na úrovni ř. km 27 toku Svratky 

Šatava 
Šatava pramení ve výšce 420 m n.m. severně od obce Hlína u Ivanovic. Šatava se vlévá zprava 
do střední nádrže Nové Mlýny ve výšce 170 m n.m. po 41,3 km toku. Plocha povodí činí 117,1 
km2, průměrný dlouhodobý průtok u ústí činí 0,14 m3.s-1. 

Šatava je ve smyslu vyhlášky MZ ČSR č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných 
vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, 
vodohospodářsky významným tokem. 

Šatava protéká ve směru SZ - JV zhruba 3 km sv. od areálu záměru. 

Zátopová území 

Záměr je lokalizován mimo záplavová území vodních toků. 

Vodní zdroje 

Záměr je lokalizován mimo území ochranných pásem vodních zdrojů. Do širšího okolí lokality 
zasahuje ochranné pásmo druhého stupně zdroje Vranovice, hranice OP probíhá zhruba 1 200 m 
východně od lokality podél železniční trati. Vlastní jímací území zdroje Vranovice I se nachází 
zhruba 4,5 km vjv. od lokality záměru. 

Zdroj Vranovice využívá podzemní vody kvartérního zvodnění údolí Svratky, využitá vydatnost 
zdroje se pohybuje okolo 20 l.s-1. 

Hydrogeologické poměry 

Na zájmovém území je možné, z hlediska podmínek pro oběh a akumulaci podzemních vod, 
vymezit dva základní hydrogeologické systémy: 

- souvrství neogenních sedimentů,  
- horniny kvartérního pokryvu.  

Neogenní sedimenty v podloží kvartéru náleží hydrogeologickému rajónu 224 - Dyjsko-svratecký 
úval. Významnější obzory podzemních vod jsou v oblasti výskytu neogenních sedimentů vázány 
na nesoudržné klastické sedimenty, které jsou zastoupeny jemně až hrubě zrnitými písky a štěrky 
při bázi souvrství. Zvodnění nadložního souvrství sedimentů rajónu je vázáno na dobře propustné 
převážně písčité polohy které jsou uzavřeny v převládajícím prostředí jílů. Pelitické sedimenty 
charakteru jílů, vápnitých jílů až jílovců plní v systému funkci stropních případně bazálních 
izolátorů. 

V nadloží neogenního souvrství se nachází výrazná akumulace říčních sedimentů řek Svratky a 
Dyje, která náleží rajónu č. 164 - Fluviální sedimenty povodí Dyje. Podzemní vody rajónu jsou 
vázány na  hydrogeologicky významnou akumulaci klastických říčních sedimentů s dobrou až 
velmi dobrou průlinovou propustností. 

V širším okolí zájmového území se nachází sedimenty vyššího terasového stupně Dyje a Svratky, 
který je z hlediska výskytu podzemní vody méně významný než sedimenty terasy údolní nivy 
s přímou hydraulickou spojitostí s povrchovým tokem. Zvodnění vyšších teras je dotováno 
převážně atmosférickou vodou.  

Kolektorem podzemních vod mělkého zvodnění jsou na území štěrkopísčité sedimenty vyšší říční 
terasy; v případě, kdy do podloží kvartéru vystupují neogenní písky, pak mohou být podzemní vody 
vázány na tyto vrstvy nebo na souvrství neogenních a kvartérních sedimentů. Bazálním izolátorem 
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mělké zvodně jsou na území neogenní jíly. Směr proudění podzemních vod lze pak obecně 
očekávat ve směru spádu povrchu jílovitých poloh. 

V rámci hydrogeologického posouzení dopadů těžby na ložisku Bratčice – Hrušovany na okolí 
s důrazem na ochranu zdroje Vranovice (Valeš 1994), byly severně od lokality záměru vyhloubeny 
hydrogeologické vrty HV-3 a HV-4. Vrtem HV-4, který byl vyhlouben 1000 m severně od lokality, 
byla hladina podzemní vody zastižena v hloubce 5,9 pod úrovní terénu v prostředí neogenních 
písků. Báze zvodnění nebyla do 10 m zastižena, vrt byl ukončen v písčitém souvrství. Dle posudku 
je oblast předpolí ložiska Žabičce-sever odvodňována s vysokou pravděpodobností pohřbeným 
řečištěm Jihlavy, které je vyplněno neogenními písky, směrem k jihu přes skládku Žabičce do údolí 
Jihlavy. Dalším možným směrem odvodňování lokality záměru je jihovýchod, ve směru spádu 
mělké terénní deprese, která vybíhá při okraji údolní nivy Svratky nad železniční tratí, zhruba 
1200 m jz. od Žabčic. 

Dle výsledků rozborů z roku 1994 je podzemní voda v širším okolí neutrální reakce, s proměnlivou 
mineralizací 0,34 - 0,9 g.l-1. Byla zjištěna plošná zátěž podzemní vody dusičnany, což bylo 
interpretováno jako důsledek intenzivního zemědělského využívání půdy v oblasti. V místě polního 
hnojiště s jímkami na tekutý odpad ze školního statku u silnice Pohořelice – Žabičce, byl zjištěn 
únik kejdy do indikačního vrtu. 

Situace archivních vrtů a geologické profily s uvedením údajů o hladině podzemní vody jsou 
doloženy v přílohové části tohoto oznámení (příloha 1.6.). 

C.2.3. Půda a horninové prostředí 

Půda 

Záměr je situován na zpevněnou plochu polního hnojiště a nevyžaduje žádné zábory zemědělské 
ani jiné půdy.  

Žádná z dotčených parcel není součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). 

Veškeré okolní pozemky zůstanou nadále přístupné pro další zemědělské využití. 

Geomorfologické poměry 

Podle geomorfologického členění České republiky (Demek 1984) náleží území stavby následujícím 
morfologickým jednotkám: 

- provincie Západní Karpaty 
- soustava Vněkarpatské sníženiny 

- podsoustava Západní vněkarpatské sníženiny 
- celek Dyjskosvratecký úval 

- podcelek Rajhradská pahorkatina 
- okrsek Ivaňská plošina 

Celek Dyjsko-svratecký úval tvoří rozsáhlá sníženina s plochým až mírně zvlněným reliéfem na 
akumulacích kvartérních fluviálních případně eolických sedimentů.  

Podcelek Rajhradská pahorkatina je nížinná pahorkatina ve střední části Dyjsko-svrateckého 
úvalu, formovaná převážně na vyšších terasách Jihlavy a Svratky. Střední výška Rajhradské 
pahorkatiny činí 175,2 m n.m., střední sklon 1°44’. Pahorkatinu ze západu, východu a jihu 
vymezují nižší polohy podcelku Dyjsko-svratecké nivy, který je tvořen údolím Jihlavy, Svratky a 
soutokovou oblastí obou řek. Na severu přechází Rajhradská pahorkatina do vyšších poloh 
Lipovské pahorkatiny, která náleží Česko-moravské soustavě provincie Česká vysočina. 

Lokalita záměru náleží okrsku Ivaňská plošina. Povrch terénu širšího okolí záměru je rovinný 
s mírným spádem k JV. Nadmořské výšky se na lokalitě záměru pohybují okolo 206 m n.m.  
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Geologické poměry 

Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území Karpatské předhlubni. Území je 
budováno neogenní výplní Dolnomoravského úvalu. Předkvartérní podklad je na území tvořen 
sedimenty miocénu, které jsou zastoupeny převážně vápnitými jíly s polohami jemnozrnných 
písků. 

V nadloží neogénu vystupují štěrkopísky, písky a písky se štěrkem vyšší terasy řeky Jihlavy a 
Svratky, které jsou na území těženy v četných ložiskových akumulacích. Při povrchu pak místy 
vystupují spraše a sprašové hlíny. 

Povrch neogénu byl při průzkumu v roce 1994 (Valeš 1994) zastižen vrtem HV-4 (zhruba 1000 m 
severně od lokality záměru) v hloubce 5,9 m n.m., na úrovni 199,09 m n.m. Neogén je zde 
zastoupen jemnozrnným jílovitým pískem v podloží kvartérních písčitých štěrků. 

Geologické profily vrtů a situace průzkumných vrtů HV-3 a HV-4 jsou doloženy v přílohové části 
tohoto oznámení (příloha 1.6). 

Nerostné suroviny 

Na území se nacházejí ložiskové akumulace štěrkopísků. Zhruba 50 m sz. od okraje 
dekontaminační plochy probíhá hranice ložiska Štěrkopísků Žabičce, které z jihu navazuje na 
ložisko Hrušovany. Štěrkopísky jsou těženy z jámového lomu, nad hladinou podzemní vody. Hrana 
stávající těžebny je v současné době vzdálena zhruba 1000 m severně od lokality záměru. 

Zhruba 200 m jihozápadně od lokality se nachází hranice ložiska Žabičce-jih, vytěžená část ložiska 
byla užívána ke skládkování odpadů. 

Stabilita území, seismicita 

Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo 
svahové pohyby, území není poddolováno. 

Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s 
rizikem zátěže do 6° M.C.S. 

C.2.4. Fauna a flóra, ekosystémy, krajinný ráz 

Flóra a fauna 

Záměr je situován na zpevněnou plochu stávajícího polního hnojiště. Dotčené území nezasahuje 
do žádného přírodě blízkého nebo přirozeného vegetačního porostu. Na ploše záměru se 
nevyskytují žádné dřeviny ani porosty. 

Na základě dostupných informací lze prakticky vyloučit výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů v zájmovém území záměru podle přílohy č. II vyhlášky Ministerstva životního prostředí 
České republiky č. 395/1992 Sb. 

Územní systém ekologické stability, VKP, ZCHÚ, Natura 2000 

Na zájmové území záměru nezasahuje žádný prvek územního systému ekologické stability. 
Nejbližším plošným prvkem je větev lokálního biokoridoru procházející svahem říční terasy 
západně od obce. V trase biokoridoru BK1, který prochází cca 1 km v. od řešeného prostoru (viz 
obrázek č. 7), jsou vložena dvě biocentra BC1 a BC2 situovaná do stávajících lesních porostů. 
Prvky vyšších úrovní (regionální a nadregionální) jsou vymezeny zcela mimo širší zájmové území 
záměru. 

Na zájmové území nezasahuje žádné zvláště chráněné území (NPR, NPP, CHKO, PR, PP). 
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Na zájmové území nezasahuje žádný významný krajinný prvek vymezený ze zákona. Nejbližším 
VKP jsou lesní porosty cca 300 m sv. od prostoru záměru. V blízkém okolí záměru není vymezen 
žádný registrovaný významný krajinný prvek. Ve východní části k.ú. Žabčice (východně od 
zastavěné části obce) jsou vymezeny dva registrované VKP: Dlouhé louky a Klučiny – oba mimo 
dosah jakýchkoliv vlivů záměru. 

Na území obce nejsou registrovány žádné památné stromy. 

Na území Jihomoravského kraje je vymezeno 8 ptačích oblastí, které jsou součástí soustavy 
Natura 2000. Žádná z nich nezasahuje na území obce Žabčice a tedy ani na zájmové území 
posuzovaného záměru. 

Na území katastru města Hlinska zasahuje evropsky významná lokalita Ratajské rybníky 
(CZ0535013), která je součástí soustavy Natura 2000. Jedná se o soustavu tří rybníků s mokřady 
a slatinnými loukami cca 500 m sv. od města Hlinsko, na Blatenském potoce (pravostranný přítok 
Chrudimky) v široce rozevřeném údolí. EVL se nachází na opačné straně města než připravovaný 
záměr bioplynové stanice. Umístění záměru vůči ploše EVL je patrné z následujícího obrázku. 

V zájmovém území záměru ani na k.ú. Žabčice není vymezena žádná evropsky významná 
lokalita. Nejbližšími EVL jsou cca 3,5 km v. situovaný Přínotický les (CZ0623801), cca 4 km sv. 
Židlochovický zámecký park (CZ0623032) a 5 km jv. Knížecí les (CZ0623800). Umístění záměru 
vůči nejbližším EVL je patrné z následujícího obrázku. 

Obrázek č. 5: Situování záměru vůči EVL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekosystémy 

Na řešeném území ani v jeho bezprostředním okolí se nevyskytují žádné významnější přírodní 
nebo přírodě blízké ekosystémy. Posuzovaný záměr se nachází na zemědělských plochách 
s převažujícími agrárními společenstvy. S ohledem na charakter území není problematika 
ekosystémů podrobněji popisována. 
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Krajina, krajinný ráz 

Území, které bude dotčeno realizací posuzovaného záměru, se nachází na zemědělských 
plochách z. od obce Žabčice. Záměr je situován do stávajícího polního hnojiště, která představuje 
v zájmovém území významný antropogenní prvek.  

Přírodní charakter v širším zájmovém území je představován lesními porosty východně od lokality 
a nivami vodních toků (zejména Jihlavy – v. a Svratky - s. od řešeného území) a drobnými vodními 
plochami a toky. 

Dotčené území se nenachází v území se zvláštní ochranou přírody a krajiny a je lokalizováno 
mimo obytná území. 

Významnější ochrana krajiny a krajinného rázu se vztahuje na území přírodních parků. Jedním 
ze základních poslání přírodních parků je ochrana území z hlediska krajinného rázu. Na katastr 
Žabčic nezasahuje území žádného přírodního parku. Nejbližší přírodní park s názvem Niva Jihlavy 
je situován cca 3 km z. od řešeného území (severně od města Pohořelice). Dalším je přírodní park 
Výhon situovaný východně od města Židlochovice. 

V zájmovém území nejsou žádné významnější rekreační lokality ani jím neprocházejí přístupové 
rekreační trasy. Po silniční komunikaci východně od lokality může probíhat cyklistická doprava. 

Charakter území je dokumentován ortofotomapou zájmového území (viz příloha č. 1.4). 

Obrázek č. 6: Situace záměru na podkladu ortofotomapy zájmového území 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.2.5. Osídlení, kulturní památky, tradice, doprava 
Plocha popisovaného záměru se nachází cca 2 km západně od centra obce Žabčice; u silnice 
II/416. 

Záměr je situován na plochu stávajícího polního hnojiště mimo zastavěné území obce. Bydlení se 
přímo v řešeném území nevyskytuje. Nejbližší obytné objekty se nacházejí při západním okraji 
obce cca 1,5 km od řešeného území. 

Obec Žabičce se nachází ve výhodné poloze z hlediska dopravního napojení na okolní města. 
V obci žije 1.457 obyvatel, přičemž věkový průměr je poměrně nízký. To signalizuje možný 
perspektivní rozvoj obce. 
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Na území obce se nacházejí dvě nemovité kulturní památky (boží muka poblíž návsi, sýpka 
v areálu ŠZP), obě jsou situovány v zástavbě a mimo zájmové území záměru.   

Vlastní dotčená plocha ani její bezprostřední okolí nejsou rekreačně využívány. Okolí tvoří 
zemědělská plocha. Rekreačně mohou využívány lesní porosty v širším okolí lokality. 

Na řešeném území se nevyskytují žádné kulturní a historické památky. 

Archeologické nálezy nejsou na dotčených plochách registrovány. V širším okolí je vymezena 
archeologická lokalita Kulatý kopec, která je situována cca 500 m jv. od řešeného území. 

Dopravní infrastruktura 

Záměr je umístěn při silnici II/416 mezi městy Židlochovice a Pohořelice. 

Sčítání intenzity dopravy na silnici II/416 provádí v pětiletém cyklu Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
Podle posledních dostupných výsledků za rok 2000 (výsledky za rok 2005 nejsou dosud 
k dispozici) byla intenzita dopravy v blízkosti řešeného prostoru (sčítací profil 6-4257 na silnici 
II/416 mezi obcemi Žabčice a silnicí I/52) celkem 1.459 vozidel za 24 hodin, z toho lze odhadovat 
cca 220 těžkých. V současné době lze odhadovat celkovou intenzitu dopravy v daném prostoru na 
1.680 vozidel za 24 hod, z toho cca 250 těžkých. 

Hluková situace 

Záměr se nachází ve volném prostoru, hladiny hluku jsou dány zejména intenzitou dopravy, 
provozem mechanizmů na okolních provozovnách (skládka, pískovna) a občasnou zemědělskou 
činností. Jiné významnější zdroje hluku se v území nevyskytují. 

V území se nevyskytují žádné hlukově chráněné prostory (např. obytná zástavba), což lze 
považovat za jistou výhodu situování záměru. Nejvyšší přípustné hladiny hluku zde proto nejsou 
stanoveny. 

Soulad s územně plánovací dokumentací 

Územní plán obce Žabčice byl schválen zastupitelstvem města dne 31.8.1999.  

Vlastní polní hnojiště není v územním plánu zakresleno. Stavba se nachází na zemědělských 
plochách mimo zastavitelné území obce. Umístění areálu je patrné z následujícího obrázku.  

Obrázek č. 7: Územní plán obce Žabčice – výřez z mapové části 
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ČÁST D. 

ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ  

D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti  
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)  

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

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

Nejbližší souvislá obytná zástavba se nachází cca 1.500 m od řešeného území. Na základě 
informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit jakékoli postižitelné 
negativní důsledky v souvislosti s výše uváděnými faktory z následujících důvodů: 

§ Záměr není významným zdrojem znečišťování ovzduší. Není očekávána žádná změna 
kvality ovzduší, ani překračování imisních limitů vlivem provozu posuzovaného záměru; 
významné zdravotní vlivy nejsou z tohoto titulu rovněž předpokládány. 

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

§ Záměrem nebude zdrojem znečištění povrchových a podzemních vod, nebude rovněž 
zdrojem kontaminace zemědělské půdy. Dekontaminovaný materiál bude využíván podle 
svého charakteru k technickým rekultivacím nebo ukládán na skládce příslušné kategorie. 
Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních nebo povrchových vod nebo 
zemědělských plodin lze vyloučit. 

§ Navýšení dopravy vlivem provozu záměru lze považovat za zanedbatelné. Riziko úrazů 
spojené s provozem dopravních prostředků nebude zvýšeno ani sníženo. 

§ Záměr se nachází mimo stávající obytnou zástavbu i zastavitelné území obce. Jde o území 
silně ovlivněné antropogenní činností (stávající polní hnojiště), dlouhodobě vyhrazené pro 
daný tento typ využití (nakládání s odpady či problematickými materiály). Narušení 
psychické pohody není předpokládáno.  

Přímé sociální dopady záměru lze hodnotit jako zanedbatelné. 

Významné ekonomické dopady realizace záměru pro obec a obyvatelstvo nejsou očekávány. 

D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima 
Záměr není významným zdrojem znečišťování ovzduší. Při rozkladných procesech dochází ke 
vzniku a úniku do ovzduší vody (H2O) a oxidu uhličitého (CO2).  
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Vzhledem k charakteru dekontaminovaných materiálů, ve kterých převažují horniny, zeminy a 
minerální materiály, nedochází při biologické degradaci k rozkladu vlastního materiálu, ale pouze 
obsažených uhlovodíků (znečišťujících látek). Nedochází tedy ke vzniku a úniku pachových látek, 
které provázejí běžné aerobní biodegradační procesy. 

Doprava materiálů na plochu a následný odvoz nebude s ohledem na omezené množství a časové 
omezení významným zdrojem znečišťování ovzduší. 

Na základě dostupných informací a zkušeností z referenčních provozů není očekávána žádná 
změna kvality ovzduší v zájmovém území záměru. Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze 
považovat za velmi nízké a prakticky zanedbatelné. Provoz zařízení nebude příčinou překračování 
imisních limitů v blízkém ani vzdáleném okolí. 

Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů vlivem změny v užívání stávajícího polního hnojiště 
není předpokládáno. 

D.1.3. Vlivy na vodu 

 Vlivy na povrchové vody 

Vliv na charakter odvodnění, změny hydrologických charakteristik a vlivy na jakost vod 
Na lokalitě záměru ani v její bezprostřední blízkosti se nenachází žádný vodní tok, záměrem není 
vyvolána potřeba přeložky vodních toků nebo úprava jejich koryta nebo jiné přímé vlivy na vodní 
toky nebo nádrže. 

Záměr nevyžaduje výstavbu nových objektů ani terénní úpravy. Záměrem nebude dotčen stávající 
charakter odvodnění území. 

Provoz záměru nepředpokládá vypouštění odpadních vod ani srážkových vod ani srážkových vod 
se změněnou kvalitou do vod povrchových. Veškeré vody zachycené na dekontaminační ploše 
budou svedeny do sběrné jímky a odváženy k čištění na jiném místě. Provozem nebudou proto 
dotčeny hydrologické ani kvalitativní parametry vodních toků v místě. Nepřímé ovlivnění recipientu 
v místě čistění vod z lokality je s ohledem na předpokládaný objem vývozu (v průměru 520 m3 
ročně) je zanedbatelné. 

V okolí záměru se nenacházejí povrchové toky nebo povrchové akumulace vody, které by mohly 
být zasaženy v případě mimořádného úniku závadných látek. 

Vlivy na podzemní vody 

Vliv na hydrogeologické charakteristiky 
Záměr neklade nároky na čerpání podzemních vod nebo na vypouštění odpadních nebo 
srážkových vod do vod podzemních. Záměr není spojen s novou výstavbou, nevyžaduje terénní 
úpravy nebo výkopové práce. 

Z uvedených důvodů nejsou předpokládány vlivy na hydrogeologické charakteristiky v místě. 

Vliv na kvalitu podzemní vody 
Provoz dekontaminační plochy předpokládá uzavřený systém nakládání s vodami zachycenými na 
ploše. Dekontaminační plocha, sběrné kanály i sběrná jímka jsou izolovány proti průniku vod do 
podloží. Vody ze sběrné jímky budou pravidelně vyváženy k čištění na vhodné zařízení. Kvalita 
podzemních vod nebude za běžného provozu dotčena. 

Rizika provozu 
Záměr představuje riziko pro kvalitu podzemních vod. Nejde o nové riziko, původní určení plochy 
jako polní hnojiště předpokládá rovněž nakládání s látkami nebezpečnými vodám. V rámci provozu 
dekontaminační plochy lze jako základní riziko uvažovat možnost kontaminace organickými 
uhlovodíky na bázi ropných látek, vodami s obsahem těžkých kovů a mikrobiální kontaminaci. 
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Během provozu stavby nelze vyloučit únik nebezpečných látek v důsledku mimořádné situace. Lze 
předpokládat následující základní havarijní situace: 

→ netěsnost systému nakládání s vodami 

Situace předpokládá porušení těsnosti dekontaminační plochy, sběrných kanálů nebo sběrné 
jímky. Pro tento případ je plocha vybavena drenážním systémem v podloží, který je zaústěn 
do indikační jímky. Systém snižuje pravděpodobnost nezjištěného úniku, který by 
představoval závažné riziko pro kvalitu podzemních vod na lokalitě. V případě úniku by 
docházelo k trvalé dotaci podloží stavby závadnými látkami a po zasažení hladiny podzemní 
vody k transportu znečistění ve směru proudění podzemní vody. 

→ únik závadných látek mimo vodohospodářsky zabezpečenou plochu při manipulaci 

Situace předpokládá např. nehodu při manipulaci nebo přepravě odpadu nebo při stáčení 
vod ze sběrné jímky. V případě úniku by došlo ke kontaminaci povrchových vrstev zeminy 
s rizikem dalšího průniku do prostředí dobře propustných říčních sedimentů a zasažení 
hladiny podzemní vody. Situace nepředstavuje výrazné riziko pro kvalitu podzemních vod. 
Nezjištěný únik při manipulaci je málo pravděpodobný, únik lze účinně řešit sanačním 
zásahem. 

→ únik závadných látek v důsledku přeplnění sběrné jímky 

Situace předpokládá únik kontaminované vody přepadem přes hranu sběrné jímky. Ke stavu 
může dojít při zanedbání vývozu jímky při dlouhotrvajících srážkách nebo stav po přívalovém 
dešti při nedostatečné retenční rezervě jímky. V případě úniku by došlo ke kontaminaci 
povrchových vrstev zeminy v okolí jímky s rizikem dalšího průniku do prostředí dobře 
propustných říčních sedimentů a zasažení hladiny podzemní vody. Situace představuje 
zvýšené riziko pro kvalitu podzemních vod z důvodu možnosti opožděného zjištění úniku a 
opožděného sanačního zásahu.  

Všem havarijním stavům je nutno předcházet důsledným dodržováním provozního řádu zařízení, 
údržbou a správnou funkčností všech vodohospodářských staveb (částí stavby) – odvodňovací 
kanály, sběrné kanály a potrubí, sběrná jímka, kontrolní systém, monitorováním stavu prostředí a a 
okamžitým řešením v případě vzniku mimořádné situace. 

Vlivy na vodní zdroje 

Přibližně 1.000 m východně od lokality probíhá hranice OP 2. stupně zdroje Vranovice. Vlastní 
jímací území (Vranovice I) se nachází cca 4,5 km jv. od lokality. Za běžného provozu nelze 
předpokládat ohrožení vydatnosti zdroje nebo kvality vod na jímacím území. Provoz je bez nároků 
na odběr podzemních vod, nepředstavuje zdroj emisí do vod povrchových nebo podzemních. 

V případě zjištěného úniku závadných látek je riziko ohrožení okolí včetně rizika ohrožení vodních 
zdrojů v případě účinného sanačního zásahu nízké.  

V případě nezjištěného nebo zanedbaného nebo špatně sanovaného úniku může dojít k zasažení 
podzemní vody závadnými látkami a transportu kontaminace ve směru proudění podzemních vod. 
Ovlivnění kvality vody na jímacím území Vranovice není předpokládáno ani v tomto případě. Dle 
hydrogeologického posouzení vztahu ložiska Bratčice – Hrušovany a zdroje Vranovice (Valeš 
1994) je část území s velkou pravděpodobností odvodňována paleořečištěm Jihlavy směrem k jihu 
do údolí recentního toku Jihlavy. Za další možnou trasu pohybu podzemních vod je považována 
mělká holocenní deprese terénu, která probíhá přes lokalitu záměru směrem k jihovýchodu, kde 
vyznívá na okraji údolní nivy Svratky, zhruba 1,2 km jižně od Žabčic. V údolní nivě Svratky pak 
dominuje severojižní pohyb podzemních vod, kterým by bylo případné znečistění ze svahu 
zachyceno a transportováno mimo jímací území Vranovice. Tento předpoklad je (dle Valeš 1994) 
podpořen výsledky dlouhodobé hromadné čerpací zkoušky zdroje (Wünsch 1962), kdy bylo při 
čerpání 36 l.s-1 dosaženo snížení hladiny o 2,5 m. Před čerpací zkouškou i během jejího trvání 
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bylo území zdroje dotováno od SSV, přítoky ze svahů se neuplatnily. Přítoky dnovou částí terasy 
jsou při tom vyloučeny. Jímací studny jsou situovány v nízké Vranovické terase s mocností 
štěrkopísků 6,3 – 8,6 m na nepropustných miocénních jílech. 

Celkově je možné vlivy na kvalitu podzemních nebo povrchových vod za běžného provozu 
vyhodnotit jako zanedbatelné až nulové. Navýšení stávajícího rizika provozu polního hnojiště 
v důsledku nakládání s kontaminovaným materiálem je nízké.  

D.1.4. Vlivy na půdu, geologické poměry a přírodní zdroje 

Vliv na půdu 

Záměr nevyžaduje trvalé odnětí zemědělské půdy, ani jiný zásah do ZPF.  

Ovlivnění ploch určených k plnění funkcí lesa není předpokládáno. 

Záměr nebude zdrojem znečištění půd v zájmovém území záměru; vlivy na kvalitu okolních půd lze 
hodnotit jako nulové. 

Vliv na horninové prostředí a morfologické charakteristiky 

Záměr neklade nároky na terénní úpravy, výkopové práce ani na zdroje surovin. S výstavbou ani 
provozem záměru nebudou spojeny vlivy na skladbu horninového prostředí, vrstevní sled nebo 
charakter. 

Provoz záměru předpokládá uzavřený systém nakládání s kontaminovanými vodami a 
kontaminovaným materiálem, bez emisí do půd nebo do podloží.  

Záměr představuje riziko pro kvalitu horninového prostředí. Během provozu zařízení může dojít 
k úniku nebezpečných látek, základní nestandardní situace jsou popsány v předchozí kapitole. 
V případě úniku mimo uzavřený systém by došlo ke kontaminaci přípovrchových vrstev zemin a 
hornin v místě úniku nebo v podloží plochy. Nezjištěný nebo zanedbaný únik není předpokládán, 
stav zařízení bude průběžně kontrolován a případné mimořádné stavy lze spolehlivě řešit 
sanačním zásahem. 

Vliv na zdroje nerostných surovin 

V blízkosti lokality probíhá hranice ložiska štěrkopísků Žabičce-sever. Záměr je mimo území 
ložiska a není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany. Realizace záměru je bez nároků na těžbu 
nerostných surovin pro potřebu výstavby. Zdroje nerostných surovin nebudou v důsledku výstavby 
nebo provozu záměru dotčeny. 

D.1.5. Vlivy na živé složky přírody 
Záměr nevyžaduje zásah do žádné přírodní lokality, ani do osamocených vegetačních prvků. 
Záměr je situován na stávající zpevněnou plochu polního hnojiště. V okolí se vyskytuje pouze 
zemědělská půda. 

Vliv na flóru a faunu 

Na zájmovém území se nevyskytují biotopy zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů, nelze 
tudíž předpokládat přímé nebo zprostředkované ohrožení populací těchto druhů. 

Vzhledem k výskytu agrárních společenstev na ploše záměru, není očekáván žádný vliv na 
chráněné druhy rostlin. Záměr nevyžaduje žádné kácení vzrostlých dřevin. Přímo mohou být 
ovlivněny některé běžné druhy hmyzu a drobných hlodavců vyskytujících se v prostoru 
zemědělských ploch a přímo na plochách polního hnojiště. Záměr neovlivní potravní zdroje fauny 
ani ptačích populací. 
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Vliv na ostatní části přírody 

Realizace záměru nepovede ke změně biotických charakteristik lokality. Realizací posuzovaného 
záměru nedojde k plošnému ovlivnění ekologické stability území.  

Realizací záměru nedojde k prostorovému ani funkčnímu ovlivnění územního systému ekologické 
stability. V území určeném pro umístění záměru ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází 
funkční či navržené prvky územního systému ekologické stability.  

Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný 
krajinný prvek. 

Záměr nemá vliv na žádné zvláště chráněné území.  

V zájmovém území není vymezena žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast; vliv na 
prvky soustavy Natura 2000 není předpokládán. 

D.1.6. Vlivy na krajinu 
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je ovlivněna probíhající antropogenní činností – především 
zemědělskými aktivitami a těžbou nerostných surovin. Realizace záměru nemá na krajinu 
zájmového území žádný vliv.  

Stávající polní hnojiště se v dálkových pohledech příliš neuplatňuje a není dominantním prvkem 
krajiny. K tomu přispívá jeho umístění v údolní poloze a okolní zemědělsky využívané plochy. 

Dopad realizace záměru na krajinu lze označit jako nulový. Záměr využívá stávající stavby, která 
zůstává v současné podobě. Záměr nezasahuje na území žádného přírodního parku. Vliv na 
krajinný ráz lze hodnotit jako nulový bez změny současného stavu. 

D.1.7. Vlivy na hlukovou situaci, vlivy v důsledku záření 

Vliv na hlukovou situaci 

Záměr není spojen s provozem významných zdrojů hluku. Navržené umístění, stavební a 
technologické řešení záměru nevyžaduje žádné zvláštní protihlukové řešení. Stávající hluková 
situace v dotčeném území se realizací záměru významně nezmění. 

V zájmovém území záměru se nenacházejí žádné hlukově chráněné prostory (obytná zástavba 
nebo venkovní chráněný prostor). Záměr tedy nepovede k překračování hlukových limitů v 
nejbližších hlukově chráněných prostorech (obytná zástavba obce Žabičce). 

Navýšení dopravy vůči současnému stavu je z akustického hlediska prakticky zanedbatelné – cca 
2 % celkové dopravní intenzity v případě jednorázového návozu a odvozu. V případě postupného 
návozu klesá podíl dopravy odpadů na desetiny % současného stavu. 

Záměr není spojen se stavebními pracemi, vliv hluku z výstavby lze hodnotit jako nulový. 

Provoz záměru se akusticky nijak neprojeví u nejbližší obytné zástavby. Souhrnně lze tedy 
očekávané hlukové vlivy záměru shrnout jako velmi nízké až zanedbatelné. 

Vlivy v důsledku záření 

Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické 
nebo radioaktivní apod.) jsou vyloučeny. 
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D.1.8. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu 

Vlivy na dopravní infrastrukturu 

Záměr je vázán výlučně na automobilovou nákladní dopravu, která je vedena po veřejných 
silničních komunikacích.  

Intenzity dopravy na přístupových komunikacích budou navýšeny o dopravu vyvolanou 
posuzovaným záměrem. Celkově se jedná o 40 NA za 24 hod v obou směrech po dobu 2 týdnů 
v roce (v případě jednorázového návozu či odvozu). Při pozaďové intenzitě na silnici II/416 v úrovni 
cca 1.680 vozidel za 24 hodin (z toho do cca 250 těžkých) je záměrem vyvolaná těžká doprava 
v řádu jednotek % a ovlivnění intenzit dopravy lze považovat za nízké a málo významné. Hlediska 
dopadů vyvolané dopravy na životní prostředí (zejména ovzduší a hluk) jsou hodnoceny 
v příslušných kapitolách oznámení. 

Vlivy na jinou infrastrukturu 
Záměr vyžaduje realizaci elektrického vedení s napojením do stávající rozvodné sítě. Významné 
zásahy do infrastruktury nejsou předpokládány. 

D.1.9. Vlivy na památky a tradice 
Historicky významné objekty se v zájmovém území záměru nenacházejí. Na lokalitu záměru 
nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště významné události, 
místo spojené s významnou osobou. 

S ohledem na existenci vlastní stavby a omezení zásahu do terénu je pravděpodobnost výskytu 
archeologických památek na lokalitě je prakticky vyloučena. Případný výskyt archeologických 
památek bude respektován s ohledem na zabránění jejich zničení či poškození.  

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci  
Rozsah přímých negativních vlivů je prakticky omezen na území vlastní stavby a navazující 
automobilovou dopravou. 

Za běžného provozu nejsou se záměrem spojeny žádné negativní důsledky. Vlivy v jednotlivých 
složkách a charakteristikách životního prostředí jsou hodnoceny jako velmi nízké až zanedbatelné, 
ve řadě charakteristik jako nulové a nepostižitelné. Vlivy na zastavěné území obce Žabičce jsou 
hodnoceny jako zanedbatelné až nulové. 

Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány. 

Záměr představuje riziko pro kvalitu podzemních vod v případě vzniku mimořádné situace. Nejde o 
nové riziko, původní určení plochy jako polní hnojiště předpokládá rovněž nakládání s látkami 
nebezpečnými vodám. V rámci provozu dekontaminační plochy lze jako základní riziko uvažovat 
možnost kontaminace organickými uhlovodíky na bázi ropných látek, vodami s obsahem těžkých 
kovů a mikrobiální kontaminaci. Navýšení stávajícího rizika provozu polního hnojiště v důsledku 
nakládání s kontaminovaným materiálem je nízké.  

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní 
    hranice  

Negativní vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu 
přesahujícím státní hranice jsou vyloučeny. 
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D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
    vlivů  

Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, 
norem a zejména provozního řádu zařízení. Nad tento rámec jsou doporučena následující 
opatření: 

Ø odpad bude v souladu s požadavky vyhlášky č. 383/2001 Sb., chráněn před zcizením či 
neoprávněnou manipulací, zařízení bude účinně chráněno proti vniknutí nepovolaných osob; 

Ø před zahájením provozu bude provedeno vyčištění odvodňovacího systému hnojiště (sběrné 
kanály, potrubí, jímka) a prokázána jeho funkčnost; 

Ø před zahájením provozu bude provedena kontrola a vyčištění kontrolního systému sestávající 
z potrubí a kontrolní šachtice; v případě nenalezení tohoto objektu či neprokázání funkce 
kontrolního systému bude vybudován monitorovací vrt pro sledování kvality podzemních vod; 
umístění vrtu bude stanoveno hydrogeologem a konzultováno s příslušnými úřady; 

Ø za provozu bude sledována hladina vody a její kvalita v kontrolním objektu (šachtice nebo 
monitorovací vrt); rozsah monitorování a jeho četnost budou stanoveny příslušným 
vodoprávním úřadem;  

Ø při provozu bude zajištěno, že rezerva retenční kapacity sběrné jímky bude odpovídat 
návrhovému dešti s dobou trvání 15 minut, nebo budou provedena technická opatření 
zajišťující dodržení jinak stanovené maximální hladiny vod v nádrži (např. přepad nebo 
automatické čerpání do stávajících skladovacích jímek kejdy či jiné bezodtoké nádrže, které 
mohou sloužit jako rezervní kapacita); 

Ø přebytek odpadní vody z plochy shromážděné ve sběrné jímce bude odvážen k odstranění na 
vhodné zařízení (např. ČOV);  

Ø bude zpracován provozní řád zařízení a schválen příslušným správním úřadem; 

Ø bude vypracován systém opatření zajišťujících prevenci mimořádného stavu; systém bude 
zahrnovat kontrolu indikační jímky, revize ploch a nádrží, kontroly a činnosti při dlouhotrvajících 
srážkách nebo po přívalech, prevenci úniků při běžné manipulaci se závadnými látkami; 

Ø bude vypracován plán opatření pro případy havárie a schválen příslušným vodoprávním 
úřadem; 

Ø v areálu budou umístěny prostředky pro sanaci úniku v odpovídajícím množství. 

D.5. 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 
veřejné zdraví. Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné. 
Charakter záměru (umístění, technologie, kapacita) nedává předpoklady vzniku dodatečných 
významných negativních vlivů na životní prostředí nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do 
kterého je záměr umisťován (na plochu stávajícího polního hnojiště) není mimořádně citlivé na 
antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných vlivů na životní prostředí 
dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí. 

Posouzení vlivů na jednotlivé složky a faktory prostředí je založeno na odborném odhadu 
vycházejícím z předpokladů uvedených v oznámení, charakteru zájmového území a dostupných 
odborných informací. Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by mohly zásadně ovlivnit 
závěry hodnocení, nebyly identifikovány. 
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ČÁST E. 

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

(údaje podle kapitol B, C, D, F a G v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru) 

E.1. Popis variant řešení stavby 

E.1.1. Varianty lokalizace stavby 
Záměr je navržen a hodnocen v jedné variantě umístění (lokalizace), které je vázáno na plochu 
stávajícího polního hnojiště v k.ú. Žabčice. 

Významným argumentem je lokalizace na plochách pro nakládání s látkami závadnými vodám a 
určených pro aktivity v odpadovém hospodářství v rámci zemědělské produkce. 

Záměr nebyl řešen v jiných lokalizačních variantách. 

Umístění záměru nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování.  

E.1.2. Varianty technického provedení stavby a použité technologie 
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě. Jde o jeden z řady 
technologických prvků v systému odpadového hospodářství. Jiné varianty technologického řešení 
záměru nebyly zvažovány ani prověřovány. 

E.2. Porovnání variant 
Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, bez 
realizace posuzovaného záměru.  

Nulová varianta v zásadě odpovídá ponechání plochy polního hnojiště v současném stavu. 

Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit 
pro dané území za únosný a přijatelný. Území je narušené lidskou aktivitou a z hlediska ochrany 
živých složek nepožívá významnější ochrany, využití území není v rozporu se zájmy územního 
plánování. 

Využití řešeného území pro prověřovaný záměr je vhodné a vzhledem k charakteru provozu lze 
takové využití považovat za přijatelné. 

Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit 
jako nízkou až zanedbatelnou, bez zásadních a významných negativních dopadů. 

Variantu realizace prověřovaného záměru lze považovat za přijatelný způsob využití existující 
stavby a dotčeného území. 
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ČÁST F.  

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení  
Situační, dispoziční a konstrukční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto 
oznámení.  

Oznámení obsahuje následující přílohy: 

1. Mapové a grafické přílohy 
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000 
1.2. Situace zájmového území 1:25 000 
1.3. Situace okolí stavby 1:10 000 
1.4. Situace záměru na podkladu ortofotomapy zájmového území 
1.5. Hydrologická situace 
1.6. Situace a popis průzkumných vrtů 
1.7. Fotodokumentace 

V dalších přílohách oznámení je uvedena dokumentace stavby a doplňující doklady k vlastnímu 
záměru. 

2. Dokumentace stavby – Polní hnojiště 
2.1. Situace stavby 
2.2. Půdorys stavby 
2.3. Řez plochou polního hnojiště 
2.4. Řez vpustí kontrolního systému 
2.5. Zkouška těsnosti dekontaminační plochy, 11/2005 

3. Doplňující podklady 
3.1. Zkušební protokol – Stanovení biologické rozložitelnosti preparátu ENZYMMIX 
3.2. Atest na preparát ENZYMMIX 
3.3. Posudek Hlavního hygienika MDPT SR 
3.4. Rozhodnutí Hlavního hygienika SR 
3.5. Stanovisko MŽP SR 
3.6. Rozhodnutí KÚ JmK k provozování zařízení k využívání a odstraňování odpadů 
3.7. Rozhodnutí KÚ JmK k míšení nebezpečných odpadů 

F.2. Další podstatné informace oznamovatele  
Oznamovatel již před zpracováním tohoto oznámení zahájil řízení o změně v užívání stavby ve 
smyslu stavebního zákona. Toto řízení je v současné době přerušeno. Předběžná vyjádření 
dotčených úřadů jsou prezentovány v přílohách č. 4. Doklady: 

4.2. Vyjádření KÚ JMK k záměru 
4.3. Stanovisko KHS JMK k záměru 
4.4. Vyjádření MÚ Židlochovice, OŽP, k projektové dokumentaci záměru 
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ČÁST G.  

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU  

G.1. Informace o účelu oznámení 
Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona. Účelem tohoto oznámení je 
poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu dotčeného území a o 
předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Své 
písemné vyjádření k oznámení může zaslat každý na adresu příslušného krajského úřadu do 20-ti 
dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání všech písemných 
připomínek bude součástí písemného závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný úřad. 

G.2. Informace o prověřovaném záměru 
Předmětem zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 
prostředí je změna v užívání polního hnojiště se záměrem na zřízení dekontaminační plochy pro 
dekontaminaci materiálů s obsahem ropných uhlovodíků. Záměr je podle přílohy č. 1 zákona č. 
100/2001 Sb. zařazen do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), kde je uveden pod 
bodem č. 10.1.: 

Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou 1 000 až 30 000 tun/rok; nakládání 
s nebezpečnými odpady od 100 do 1 000 tun/rok. 

V souladu se zařazením záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. je pro účely zjišťovacího řízení záměr 
charakterizován maximálním množstvím zpracovávaných odpadů v zařízení do 1 000 t/rok. 

Přijímané materiály a odpady v zařízení budou kategorie N – nebezpečné. 

Záměr je situován na území obce Žabčice, které spadá do okresu Brno-venkov a náleží 
k Jihomoravskému kraji. Z hlediska územní správy je lokalizace následující: 

kraj:        Jihomoravský 

obec:        Žabčice 

katastrální území:      Žabčice 

Obrázek č. 1: Situace širších vztahů (1:50 000) 
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Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je změna v užívání části stávajícího polního hnojiště 
na dekontaminační (biodegradační) plochu. Biodegradační plocha slouží následně k biologické 
dekontaminaci materiálů znečištěných NEL a jejich deriváty. 

Jedná se o technologii dekontaminace, při jejíž aplikaci dojde k odbourání ropných uhlovodíků 
obsažených ve znečištěných materiálech na úroveň, která umožňuje materiál vrátit na místo nebo 
trvale deponovat na skládku příslušné kategorie. 

Podrobnější přehled přijímaných odpadů je uveden v kapitole B.I.6. 

Účelem záměru a provozování zařízení je úprava odpadů za účelem snížení jejich nebezpečných 
vlastností ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném znění). Ve smyslu 
uvedeného zákona je tato činnost definována jako: 

Příloha č. 3 – Způsoby využívání odpadů 

R3 – Získávání/regerenace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla 

Příloha č. 4 – Způsoby odstraňování odpadů 

D8 – Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem 
jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených D1 až D12.  

Stávající nevyužívané polní hnojiště se nachází na okraji katastru Žabčice při silnici II/416 Žabčice 
– Pohořelice, cca 1,5 km z. od zastavěného území obce. Plocha je umístěna mimo intravilán a 
zastavěné území obce. Záměr je umístěn mimo obytnou zástavbu, která se nachází ve vzdálenosti 
min. 1.500 m a více (z. okraj obce Žabčice) m od plochy hnojiště. 

V platném územním plánu obce Žabčice není současné hnojiště zakresleno, plocha se nachází 
mimo zastavitelné území obce na orné půdě.  

Navrženým záměrem nedochází k žádným změnám ve využití vlastního dotčeného území ani jeho 
okolí. V tomto prostoru se nepředpokládá budování jiných staveb. 

Záměr nevyvolává žádné nároky na realizaci dopravních staveb ani žádných staveb technické 
infrastruktury. 

Záměr je v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. 

Umístění záměru je vázáno na plochu stávajícího hnojiště v k.ú. Žabčice, a nebylo řešeno v jiných 
lokalizačních ani technických variantách. 

Lokalizace záměru nevyvolává zásadní střety zájmů z hlediska ochrany obyvatel před nepříznivými 
dopady provozu, z hlediska ochrany životního prostředí ani z hlediska územního plánování 
(umístění je v souladu se schváleným územním plánem i se zájmy obce v územním plánování). 

Stručný popis provozu zařízení 

Zařízení k úpravě nebezpečných odpadů metodou biologického rozkladu organického znečištění 
využívá dvou postupů (technologií): 

1. technologie firmy DETRITUS, spol. s r.o. Poděbrady, která využívá aplikaci bakteriálního 
preparátu APC – REVITAL 

2. technologie firmy Jaroslav Hyhlík, Olomouc, která využívá aplikaci preparátu ENZYMMIX. 

Obě uvedené a dále popsané technologie (způsoby dekontaminace) jsou schváleny příslušnými 
úřady a vyzkoušeny v zařízení provozovaném oznamovatelem záměru.  

Zeminy kontaminované NEL jsou v pevném, polotuhém či sypkém stavu, což znamená, že mají 
více než 30% sušiny. Vznikají převážně při likvidaci starých zátěží.  
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Kaly kontaminované NEL vznikají v usazovacích nádržích mycích ramp, v čistírnách oddělujících 
ropné olejové složky od odpadních vod, v čistírnách rozbíjejících stabilní emulze, ať je to již při 
mytí aut nebo v odmašťovnách  průmyslových závodů, ve skladištích ropných látek a při 
manipulaci s nimi, při čištění ploch, podlah, kanálů a nádrží, které přicházejí do styku s ropnými 
látkami. Kaly kontaminované ropnými látkami bývají v rypném stavu (20 - 90% sušiny) nebo v 
tekutém stavu (1 - 20% sušiny).  

Zeminy a kaly v rypném stavu mají charakter těžké jílovité mazlavé zeminy. Barvu mají v různých 
odstínech šedi až po černou. Specifická hmotnost je od 1300 do 1800 kg/m3. Při přepravě se 
chovají jako zemina, která buď drží pohromadě nebo je v sypkém stavu. Na korbě se při přepravě 
nepohybují.  

Kaly v tekutém stavu mají podobný charakter i barvu. Specifická hmotnost je v rozmezí od 1000 do 
1200 kg/m3. Většina z nich je snadno usaditelná, což může způsobit usazení v přepravním voze. 
Nedají se přepravovat za teplot ovzduší nižších 0 °C, bude-li doprava trvat déle než 1 hodinu.  

Při návozu provede obsluha zařízení přejímku materiálu, vizuální kontrolu a materiál je uložen na 
plochu dle pokynů obsluhy. Při jednorázové dodávce většího množství materiálů je na ploše 
manipulační prostředek – nakladač či bagr, který provádí rozprostření materiálů na ploše dle 
pokynů obsluhy. Návoz se provádí plynule dle jednotlivých nasmlouvaných dodávek v průběhu  
roku, aplikace biopreparátu se běžně provádí v období březen, duben za příznivých klimatických 
podmínek nad 5 °C. 

Dekontaminace pomocí bakteriálního preparátu 
Způsob aplikace bakteriálního preparátu APC – REVITAL je popsán v technologickém postupu 
„Likvidace ropného znečištění půdy pomocí směsné kultury mikroorganismů APC“, který byl 
schválen Státním zdravotním ústavem Praha pod č.j. CZŽP-24-3873/3394/93 sek. 1511/93. 

Vytěžená zemina a kaly se mísí s přesně stanoveným podílem aktivního biosubstrátu (BIOVITAL, 
drcená kůra, kompost) a homogenizuje se. Uloží se do zakládky vysoké cca do 3 m a současně se 
provádí postřik mikrobiologického roztoku z cisterny. Aplikace se provádí při současném 
rozvrstvení materiálů, případně při provzdušňovacích přehozech tak, aby bylo zajištěno důkladné 
provlhčení materiálů. Aplikaci provádí zaměstnanci firmy DETRITUS, spol. s r.o., kteří jsou 
prokazatelně seznámeni a proškoleni jednak s výše uvedeným technologickým postupem, jednak 
bezpečnostními předpisy v jejich platném znění.  

Průběh biodegradace je průběžně kontrolován odběry a analýzou vzorků na NEL 
(vyhodnocovaných akreditovanou laboratoří). V případě nepříznivých klimatických podmínek 
(sucho) je prováděno skrápění cisternou. Při vyšších koncentracích NEL v navezených materiálech 
je cca po 6 týdnech od aplikace provedeno provzdušnění a přehrnutí materiálu manipulačními 
prostředky (bagr). Vzorkování se provádí podle interního předpisu firmy DETRITUS spol. s r.o., 
přičemž kromě odbourávaného polutantu (NEL) se sledují ještě další ukazatele (pH, vlhkost, 
mikrobiologické složení (APC)). Používané lyofilizáty APC byly testovány pro vyloučení toxicity a 
patogenity Národní referenční laboratoří CEM a jsou uloženy v Čs. Sbírce mikroorganismů CCM 
v Brně (expertíza č. 6728/SZÚ Praha).  

Biochemická metoda dekontaminace 
Na dekontaminační ploše se provádí aplikace postřikem na navrstvený materiál, který se podle 
potřeby mechanicky provzdušňuje. Je používán vodný roztok preparátu ENZYMMIX. Přípravek je 
aplikován postřikem na povrch navezeného materiálu. Aplikaci preparátu ENZYMMIX pomocí 
enzymů provádí zaměstnanci firmy L.N.O. GREEN s.r.o.. Provozní postup je shodný s aplikací 
bakteriálního preparátu APC-REVITAL. 

Biodegradační proces je ukončen při poklesu koncentrace NEL a dosažení hodnot NEL 700 mg/kg 
sušiny. Pro dokladování ukončení procesu dekontaminace bude proveden odběr vzorku odpadu 
proškolenou osobou dle vyhlášky č. 376/2001 Sb. a rozbor  autorizovanou laboratoří se 
stanovením sledovaných ukazatelů. 
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S vyčištěným materiálem bude nakládáno jako s druhotnou surovinou. Lze jej využívat na povrchu 
terénu např. pro rekultivaci skládek, vyrovnání terénu a dalších terénních úpravách. V případě 
přebytku materiálu jej lze uložit na skládky skupiny S – inertní odpad.  

Stavební situace 

Záměr je situován na zpevněnou plochu polního hnojiště, která je vybavena vlastním 
odvodňovacím systémem a sběrnou jímkou.   

Polní hnojiště se nachází cca 1 km zjz. od obce Žabčice na pravé straně silnice Žabčice-
Pohořelice, v trati Trojí hony. Bylo vybudováno pro Školní zemědělský podnik Žabčice, projekt 
zpracoval státní podnik Zemědělské stavby Brno v roce 1989 a kolaudace stavby byla provedena v 
roce 1993. Polní hnojiště s kapacitou 5000 m3 bylo postaveno pro skladování chlévské mrvy.  

Vzhledem k tomu, že z chlévské mrvy se uvolňuje hnojůvka obsahující látky, které mohou ohrozit 
jakost podzemních a povrchových vod, bylo hnojiště vybudováno jako vodohospodářsky 
zabezpečené proti průsaku závadných látek do podloží. Za účelem prověření stavebního stavu 
objektu byly realizovány zkoušky propustnosti v ložném prostoru polního hnojiště na parc.č. 612/22 
(trať Trojí hony) v k.ú. Žabčice, v okrese Brno-venkov. Kompletní zpráva o provedených zkouškách 
těsnosti plochy polního hnojiště je v plném znění uvedena v příloze č. 2.5. oznámení. 

Umístění posuzovaného záměru je patrné z následujícího obrázku, podrobněji v příloze č. 1.3.  

Obrázek č. 2: Umístění záměru 

 

Vsakovací pokusy 
Pro stanovení propustnosti dekontaminační plochy byl proveden ve dnech 28.-30.října 2005 v 6 
místech vsakovací pokus podle metodiky, stanovené V. Hálkem (1959). Zákres míst, v nichž byl 
proveden vsakovací pokus, je znázorněn v situační mapce v příloze č. 2.5.  

Celková doba, po kterou byla sledována úroveň hladiny ve všech 6 místech, činila 48 hodin. Lze 
tedy konstatovat, že v žádném z 6 vsakovacích míst VS 1 až VS 6 nedošlo k úplnému vsáknutí 
vody válce. Ve všech případech byl nejprve zaznamenán pokles hladiny s= 9 až 13 mm ve 
vsakovacím válci, což souvisí s nasákavostí zkoušeného materiálu, dále byl pozorován pouze 
velmi malý pokles hladiny cca 3 mm, který téměř přesně korespondoval s poklesem v referenční 
nádobě a byl způsobem výhradně výparem vody z hladiny. Pokles hladiny způsobený propustností 
betonu nebyl zjištěn v žádném ze zkoušených míst. 
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Provedené vsakovací pokusy prokázaly nepropustnost ložné plochy polního hnojiště Školního 
zemědělského podniku v k.ú.Žabčice, které má být využíváno jako dekontaminační plocha 
budoucího biopole. Příznivou skutečností z hlediska navrhované činnosti je relativně kvalitní 
izolace dna nepropustnou folií. 

G.3. Informace o vlivech na okolní prostředí 
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo, ovzduší, povrchové a podzemní 
vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, hlukovou a dopravní situaci, 
kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto složek a 
faktorů přírodního a sociálního prostředí, jejichž stručný popis je uveden v části C tohoto 
oznámení. 

Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze 
hodnotit jako nízké až nulové. Vlivy na zdravotní stav obyvatelstva jsou předběžně hodnoceny jako 
zcela zanedbatelné. 

Vlivy na zdraví v důsledku kontaminace vody, půdy nebo potravního řetězce za běžného provozu 
nebo v důsledku havárie jsou prakticky vyloučeny. 

Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit jako málo významné. 

Významné ekonomické dopady realizace záměru pro obec a obyvatelstvo nejsou očekávány. 

Na základě dostupných informací a zkušeností z referenčních provozů není očekávána žádná 
změna kvality ovzduší v zájmovém území záměru. Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze 
považovat za velmi nízké a prakticky zanedbatelné. Provoz zařízení nebude příčinou překračování 
imisních limitů v blízkém ani vzdáleném okolí. Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů vlivem 
změny v užívání stávajícího polního hnojiště není předpokládáno. 

Vlivy na povrchové vody nejsou očekávány. Stavbou nebudou dotčeny stávající vodní plochy ani 
vodní toky v území.  

Kvalita ani hydrogeologické charakteristiky podzemních vod nebudou za běžného provozu 
dotčeny. Záměr představuje riziko pro kvalitu podzemních vod. Nejde o nové riziko, původní určení 
plochy jako polní hnojiště předpokládá rovněž nakládání s látkami nebezpečnými vodám.  

Celkově je možné vlivy na kvalitu podzemních nebo povrchových vod za běžného provozu 
vyhodnotit jako zanedbatelné až nulové. Navýšení stávajícího rizika provozu polního hnojiště 
v důsledku nakládání s kontaminovaným materiálem je nízké.  

Přibližně 1.000 m východně od lokality probíhá hranice OP 2. stupně zdroje Vranovice. Vlastní 
jímací území (Vranovice I) se nachází cca 4,5 km jv. od lokality. Za běžného provozu nelze 
předpokládat ohrožení vydatnosti zdroje nebo kvality vod na jímacím území. Provoz je bez nároků 
na odběr podzemních vod, nepředstavuje zdroj emisí do vod povrchových nebo podzemních. 
V případě zjištěného úniku závadných látek je riziko ohrožení okolí včetně rizika ohrožení vodních 
zdrojů v případě účinného sanačního zásahu nízké.  

Záměr nemá vliv na zemědělské půdy v okolí stavby. Ovlivnění plochy určené k plnění funkcí lesa 
není předpokládáno. Realizace záměru nepředstavuje riziko pro kvalitu půdy, horninového 
prostředí nebo podzemních vod. 

V zájmovém území není zjištěn výskyt hodnotných rostlinných nebo živočišných společenstev. 
Nedojde k zásahu do biotopu žádného rostlinného nebo živočišného druhu. 

Záměr nevyžaduje zásah do žádné přírodní lokality, ani do osamocených vegetačních prvků. 
Záměr je situován na stávající zpevněnou plochu polního hnojiště. V okolí se vyskytuje pouze 
zemědělská půda. Vlivy na flóru a faunu lze považovat za prakticky nulové. 
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Dopad realizace záměru na krajinu lze označit jako nulový. Záměr využívá stávající stavby, která 
zůstává v současné podobě. Záměr nezasahuje na území žádného přírodního parku. Vliv na 
krajinný ráz lze hodnotit jako nulový bez změny současného stavu. 

Záměr není spojen s provozem významných zdrojů hluku. Navržené umístění, stavební a 
technologické řešení záměru nevyžaduje žádné zvláštní protihlukové řešení. Stávající hluková 
situace v dotčeném území se realizací záměru významně nezmění. Záměr nepovede 
k překračování hlukových limitů v nejbližších hlukově chráněných prostorech (obytná zástavba 
obce Žabičce). 

Navýšení dopravy vůči současnému stavu je z akustického hlediska prakticky zanedbatelné – cca 
2 % celkové dopravní intenzity v případě jednorázového návozu a odvozu. V případě postupného 
návozu klesá podíl dopravy odpadů na desetiny % současného stavu. 

Důsledkem realizace záměru nebudou emise elektromagnetického nebo jaderného záření. 

Významnější dopravní vlivy nejsou očekávány. Ovlivnění intenzit dopravy lze považovat za nízké a 
málo významné.  

Posuzovaný záměr nebude mít vliv na historické nebo kulturní památky. 

Souhrnné hodnocení 

Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr 
označit pro dané území za předpokladu respektování stanovených podmínek jako únosný a 
přijatelný. Území je narušené předchozí činností (provoz polního hnojiště) a z hlediska 
ochrany živých složek nepožívá významnější ochrany. Lokalizace záměru nevyvolává 
zásadní střety zájmů z hlediska ochrany obyvatel před nepříznivými dopady provozu, 
z hlediska ochrany životního prostředí ani z hlediska územního plánování 
Využití řešeného území pro prověřovaný záměr je vhodné a vzhledem k charakteru provozu 
lze takové využití považovat za přijatelné. 
Souhrnně lze záměr hodnotit jako potřebný prvek v systému nakládání s odpady zájmového 
regionu. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako nízkou bez významných 
negativních dopadů. 
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ČÁST H.  

PŘÍLOHY  

Mapové, grafické a další přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení. 

Vyjádření příslušného úřadu z hlediska souladu záměru s územně plánovací dokumentací: 

Městský úřad Židlochovice, Odbor územního plánování a stavební úřad, č.j.: SÚ 351/06 ze dne 
12.1.2006: 

„Je možno konstatovat, že předmětný záměr nekoliduje se zájmy územního plánování, tzn. I se 
schváleným územním plánem obce Žabičce. Pokud žadatel splní požadavky plynoucí především 
z předpisů na ochranu životního prostřed, bude ze strany zdejšího stavebního úřadu jeho žádosti 
vyhověno. V současné době je řízení přerušeno.“ 

Vyjádření je uvedeno v příloze č. 4.1. oznámení. 
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Příloha č. 1: Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení  

1.1. Situace širších vztahů 1:50 000 

1.2. Situace zájmového území 1:25 000 

1.3. Situace okolí stavby 1:10 000 

1.4. Situace záměru na podkladu ortofotomapy zájmového území 

1.5. Hydrologická situace 

1.6. Situace a popis průzkumných vrtů 

1.7. Fotodokumentace 
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GEOLOGICKÉ PROFILY ARCHIVNÍCH VRTŮ 

 
 

název sondy: HV-3 úroveň terénu: 200,44 hloubeno dne: 14. 2. 1994 

metráž [m] mocnost [m] petrografický popis 

0,0 – 0,5 0,5 okrově hnědý, středně zrnitý písek, valouny ojediněle do 2 cm (bratčický písek), 
část zrn písku tvoří křemen, menší část zbytky rozrušených živcových hornin 

0,5 – 2,1 1,6 okrově hnědý písčitý štěrk, 50% písčité frakce, valouny maximálně do 10 cm, 
převážně 4 cm, valouny tvoří dobře opracovaný křemen, menší valouny horniny: 
amfibolit, ruly 

2,1 – 7,6 5,5 světle žlutý, jemnozrnný písek, slabě jílovitý, jemně slídnatý 
7,6 – 8,0 0,4 světle šedý, tuhý jíl, jemně písčitý 

hladina podzemní vody - naražená: 1,1 m 
 - ustálená: 1,1 m 
Poznámka: převzato podle Valeš 1994 

 
 

název sondy: HV-4 úroveň terénu: 204,99 hloubeno dne: 14. 2. 1994 

metráž [m] mocnost [m] petrografický popis 

0,0 – 1,0 1,0 okrově hnědý, středně zrnitý písek, valouny ojediněle do 2 cm 
1,0 – 2,9 1,9 okrově hnědý písčitý štěrk, 60% písčité frakce, valouny maximálně do 5 cm, 

převážně do 3 cm, valouny tvoří dobře opracovaný křemen, menší valouny 
horniny: amfibolit, ruly 

2,9 – 5,0 2,1 rezavě žlutý, jemnozrnný, jílovitý písek, ojediněle závalky žlutošedého jílu 
5,0 – 10,2 5,2 světle šedý, jemnozrnný, slabě jílovitý písek, jemně slídnatý 

hladina podzemní vody - naražená: 5,9 m 
 - ustálená: 5,9 m 
Poznámka: převzato podle Valeš 1994 

 
 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Příloha č. 2: Dokumentace stavby – Polní hnojiště  

2.1. Situace stavby 

2.2. Půdorys stavby 

2.3. Řez plochou polního hnojiště 

2.4. Řez vpustí kontrolního systému 

2.5. Zkouška těsnosti dekontaminační plochy, 11/2005 

 

 

 

 

 

 

 























































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3: Doplňující podklady  

3.1. Zkušební protokol – Stanovení biologické rozložitelnosti preparátu ENZYMMIX 

3.2. Atest na preparát ENZYMMIX 

3.3. Posudek Hlavního hygienika MDPT SR 

3.4. Rozhodnutí Hlavního hygienika SR 

3.5. Stanovisko MŽP SR 

3.6. Rozhodnutí KÚ JmK k provozování zařízení k využívání a odstraňování odpadů 

3.7. Rozhodnutí KÚ JmK k míšení nebezpečných odpadů 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 



 
 



 



 
 

 
 
 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4: Doklady  

4.1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací 
dokumentace 

4.2. Vyjádření KÚ JMK k záměru 

4.3. Stanovisko KHS JMK k záměru 

4.4. Vyjádření MÚ Židlochovice, OŽP, k projektové dokumentaci záměru 

4.5. Autorizace zpracovatele oznámení 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 



 
 
 



 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


