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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 

1. Obchodní firma:   PH KOVO – RECYCLING CHEB, s.r.o. 

2. Identifikační číslo:  64361357 

3. Sídlo:    Karlova 2472, Cheb, PSČ 350 02  

4. IČZ:    CZK00478 

5. Jméno, příjmení a spojení oprávněného zástupce oznamovatele: 

 

Jan Peroutka, jednatel 

Tel.: +420 606 606 222 

 

Zastoupen na základě plné moci: 

Společnost:    EnviroTech CZ s.r.o. 

Sídlo:     Úslavská 336/10, 326 00 Plzeň 

Identifikační číslo:   29109621 

Kontakt:    Marie-Anna Sekotová 

Tel.: +420 725 733 923, m.sekotova@envirotechcz.eu 

ID datové schránky:   927vjhx 

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I. Základní údaje 

1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1  

Číslo Záměr Kategorie II 

(zjišťovací řízení) 

Příslušný úřad SÚ KÚ 

56 Zařízení k odstraňování nebo využívání 

ostatních odpadů do stanoveného limitu 

2 500 t/rok  

Úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Karlovarského kraje – odbor životního 

prostředí, oddělení posuzování vlivů EIA a SEA. 

2. Kapacita (rozsah) záměru  

Maximální kapacita zařízení v ročním celkovém objemu:  do 25 000 t/ rok 

zpracovávaných odpadů  

 

Provozní kapacita zařízení v ročním celkovém objemu: do 25 000 t/rok zpracovaných 

odpadů 

Poznámka: Současná roční kapacita zařízení je 2 470 t/rok. 
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3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)  

Umístění:  Vrázova 2757/3a,  

Obec:   350 02 Cheb (554481). 

Kraj:   Karlovarský kraj 

Katastrální území: Cheb (650919) 

Číslo LV:  10894 

Umístění záměru viz mapka: 

  
 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s  jinými záměry  

Zařízení již mnoho let slouží úpravě  uvedených odpadů v provozním řádu (zejména kovových) 

od fyzických osob, fyzických osob podnikajících a právnických osob (dále jen dodavatelé). 

V zařízení dochází k nakládání s odpady jejich shromažďováním, tříděním, úpravou (drcení, ruční 

demontáž) a případným využitím tak, že vznikne normovaná neodpadová surovina. Zařízení 

přijímá pouze ostatní odpady. 

Sběr, úprava a využívání odpadů je prováděna pracovníky společnosti  PH KOVO - 

RECYCLING CHEB, s.r.o. u dodavatelů. Takto sebrané odpady jsou naloženy na dopravní 

prostředek a dovezeny do zařízení. Úprava demontáží a drcením probíhá také přímo v areálu 

zařízení, kam jsou odpady přiváženy přímo dodavateli odpadů. 

Zařízení má k dispozici drtící linku, kterou oodpad může upravit. Drtící linka je mobilní, ale 

v zařízení je umístěna stacionárně. Jedná se o primární mobilní drtič ARJES-VZ950DK a 

sekundární drtič Panizzolo Flex 1000 Compact. Drtící linka v sobě zahrnuje dotřiďovací systém. 

Provozní doba zařízení 

PO-NE 7:00 – 19:00 

V případě potřeby může dojít ke změně provozní doby, a to po domluvě s vedoucím 

pracovníkem zařízení. 
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Kumulace s jinými záměry 

V blízkém okolí se severozápadně nachází mnohoproudá železniční trať, která odděluje 

průmyslovou zónu od komerční, dále se zde nachází prodejny stavebních materiálů. Nejbližší oytná 

zástavba se nachází jihovýchodně cca. 260 m vzdušnou čarou, přičemž je zařízení od prvního 

obytného domu odděleno několika průmyslovými zařízeními a ulicí Vrázova, která je zároveň 

příjezdovou silnicí do areálu zařízení. Kumulace s jinými záměry tedy není předpokládaná. 

 Záměr nikterak nevybočuje z charakteru využívání území, ani nemůže významně zhoršit 

situaci v místě (imisní, hlukovou, apod.). 

 

5. Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu dalších zvažovaných míst a 

hlavních důvodů jejich zamítnutí  

V lokalitě, kde bude provozovatel záměr realizovat, probíhá totožná činnost již řadu let 

s velice úspěšným výsledkem. Zařízení vykupuje kovové odpady od fyzických i právnických 

osob a poskytuje tím v Chebu žádanou a hojně využívanou službu. Areál je umístěn 

v průmyslové části Chebu, sousedí s využívanou železniční tratí a dalšími areály průmyslového 

typu. Provozem zařízení v lokalitě neprobíhá nadměrná hlučnost, prašnost ani jiné nepříznivé 

podmínky.  

V dané lokalitě není jiné (z hlediska ochrany životního prostředí) lepší místo pro míněný 

záměr. Provozovatel je vlastníkem většiny pozemků, na kterých provozuje uvedenou činnost a 

z toho důvodu by bylo neekonomické provoz ze současného umístění přesouvat. 

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně parametrů, 

včetně nezbytných demoličních prací pro realizaci záměru  

 

Manipulační a skladovací plocha zařízení je zpevněná železobetonovými panely a je po 

celém obvodu oplocená. V zařízení se nachází administrativní budova, která slouží mimo jiné jako 

sociální zázemí zaměstnanců. 

 

V zařízení se využívají váhy na zjišťování hmotnosti přijímaného odpadu a další 

doprovodná zařízení (manipulační technika, ruční nářadí, obaly, atd.) 

 

V zařízení se využívají suroviny a to minimálního množství pohonných hmot, olejů a 

základní údržbové a úklidové chemie, které slouží k provozu a údržbě zařízení. 

Demolice pro provoz záměru nebude potřebována. 
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Situační mapka záměru: 

Záměr je situován v části 7, kde se nachází strojní zařízení (drtiče) a v části 8 pak 

manipulační a soustřeďovací plocha zařízení.  

 

Legenda: 

1. Přijímací kancelář, šatna, 

sociální zázemí 

2. Silniční váha 

3. Sklad neželezných kovů 

4. Sklad, dílna, shromaždiště 

nebezpečných látek 

5. Překladiště plastu a papíru 

6. Pozemek pronajatý od ČD 

7. Stanoviště drtící linky 

8. Manipulační plocha a 

shromaždiště odpadu drtící linky 

9. Skladové místo pro odpad 16 

01 06 provozovny IČZ: CZK00277 

 

 

 

 

 
 

 

 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  

Zahájení realizace záměru započne momentem schválení aktualizace provozního řádu 

zařízení, které bude závislé na tomto oznámení. 

Údaj o dokončení není pro tento záměr relevantní. Případné dokončení by proběhlo 

v případě ukončení provozu a podléhalo by povinnostem určeným v provozním řádu zařízení. 

8. Výčet dotčených územních samosprávních celků  

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem – pobočka Karlovy Vary 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Chebu 

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí 
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9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9 a odst. 3 a správních orgánů, které 

budou tato rozhodnutí vydávat  

Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným provozním řádem podle zákona o 

odpadech rozhodnutím Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí. 

Aktualizace provozního řádu se připravuje a bude k němu doloženo vyjádření Krajské hygienické 

stanice se sídlem v Chebu. 

II. Údaje o vstupech 

Půda 

Záměr bude umístěn v Chebu na stávajících pozemcích. Nedojde k záboru nové půdy. 

Zařízení je umístěno v průmyslové části města, jak je popisováno dříve v tomto oznámení. 

Záměr není umístěn na zemědělském půdním fondu (ZPF) ani na pozemcích plnících funkci 

lesa (PUPFL).  

Voda 

 Provozovatel neuvažuje s odběrem vody ve smyslu ustanovení § 8 zák. č. 254/2001 Sb., o 

vodách, ve znění pozdějších předpisů. Pro provoz záměru se neuvažuje s vlastní zdrojem vody. 

Objekt je a nadále bude napojen na stávající vodovod. 

Předpokládanou spotřebu vody lze odvodit z počtu zaměstnanců spojených s provozem a 

z počtu provozovaných hodin. V areálu provozovny se denně pohybují cca 8 zaměstnanců, při 

počtu cca 280 pracovních dní v roce je při úvaze denní spotřeby 120 l vody/osobu v sociálním 

zázemí - celková roční spotřeba činí tak cca  8 x 0,120 x 280 = cca 268,8 m3 vody. Počet 

zaměstnanců se nebude navyšovat, tudíž spotřeba vody bude totožná jako doposud. 

Technologická voda 

Způsob skladování a shromažďování odpadů nevyžaduje použití technologické vody. 

Surovinové zdroje 

 V zařízení bude docházet k využívání pohonných hmot a olejů, sloužících k provozu a 

údržbě zařízení. Další suroviny nepřipadají v úvahu. 

Energetické zdroje 

 Zařízení využívá energie v administrativní budově a dále k provozu dalších strojů a 

nástrojů. Roční spotřeba elektrické energie je 158 MWh/rok. 

 Roční spotřeba elektrické energie pro provoz drtící linky je 128 MWh/rok. 

 Vytápění je zajištěno elektrickou energií pomocí přímotopů. Spotřeba je zahrnuta v roční 

spotřebě energické energie výše v tomto bodě. 
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Biologická rozmanitost 

Jedná se nakládání s odpady, které jsou upravovány s cílem je využít proto, aby nebyly 

zbytečně spotřebovávány klasické přírodní zdroje. 

Provoz zůstane územně nezvětšen a způsob využití území bude nezměněn. Z tohoto důvodu 

nedojde k ovlivňování druhů ani ekosystémů, nedojde k žádnému záboru jakýchkoli stanovišť 

jakýchkoliv druhů a provozem záměru nedojde k výraznému znečišťování vyjma výfukových 

plynů automobilů. 

Zelená a modrá infrastruktura se provozem záměru nebude měnit, což je v souladu 

s charakterem tohoto záměru spočívajícího pouze v navýšení kapacity daného zařízení. Tyto 

infrastruktury byly již v minulosti v území vytvořeny a záměr se jich prakticky nedotkne. 

Vzhledem k tomu, že záměr nespočívá ve vybudování nové stavby ani v záboru nového 

území, a vzhledem k tomu, že v místě záměru se  vyskytuje naprosto zanedbatelné množství 

živočichů a rostlin (jedná se o ptactvo, které přelétá, popř. o hlodavce apod.) a minimální množství 

rostlin  (tráva, keře). Prakticky jde o asfaltovou a betonovou plochu s technickými stavbami a 

administrativní budovou. 

Biodiverzitu v daném místě nehodnotíme pomocí indexů biodiverzity, protože se takové 

hodnocení jeví jako nerelevantní. 

Odpady 

Odpady do 31.12 2023 se mohou zařazovat dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti zákona č. 541/2020 Sb., dle následující tabulky: 

kód kategorie název druhu odpadu Činnost 

02 01 10 O Kovové odpady S+V 

10 02 10 O Okuje z válcování S+V 

10 12 06 O Vyřazené formy S+V 

11 05 01 O Tvrdý zinek S+V 

12 01 01 O Piliny a třísky železných kovů S+V 

12 01 02 O Úlet železných kovů S+V 

12 01 03 O Piliny a třísky neželezných kovů S+V 

12 01 04 O Úlet neželezných kovů S+V 

12 01 13 O Odpady ze svařování S+V 

12 01 17 O Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16 S+V 

15 01 04 O Kovové obaly S+V 

15 01 06 O Směsné obaly S+V 

16 01 06 O Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí S+V 

16 01 17 O Železné kovy S+V 

16 01 18 O Neželezné kovy S+V 
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16 01 22 O Součástky jinak blíže neurčené S+V 

16 02 16 O Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod 

číslem 16 02 15 

S+V 

17 04 01 O Měď, bronz, mosaz S+V 

17 04 02 O Hliník S+V 

17 04 03 O Olovo S+V 

17 04 04 O Zinek S+V 

17 04 05 O Železo, ocel S+V 

17 04 06 O Cín S+V 

17 04 07 O Směsné kovy S+V 

17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 S+V 

19 01 02 O Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování S+V 

19 10 01 O Železný a ocelový odpad S+V 

19 12 02 O Železné kovy S+V 

19 12 03 O Neželezné kovy S+V 

19 12 12 O Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu 

neuvedené pod číslem 19 12 11 

S+V 

20 03 07 O Objemný odpad S+V 

 

Od 1. 1. 2024 budou odpady zařazovány podle vyhlášky č. 8/2021 Sb. a to podle následující tabulky: 

Kód Kategorie Název druhu odpadu Činnost 

02 01 10 O Kovové odpady S+V 

10 02 10 O Okuje z válcování S+V 

10 12 06 O Vyřazené formy S+V 

11 05 01 O Tvrdý zinek S+V 

12 01 01 O Piliny a třísky železných kovů S+V 

12 01 02 O Úlet železných kovů S+V 

12 01 03 O Piliny a třísky neželezných kovů S+V 

12 01 03 01 O Měď, bronz a mosaz S+V 

12 01 03 02 O Hliník S+V 

12 01 03 03 O Olovo S+V 

12 01 03 04 O Zinek S+V 

12 01 03 06 O Cín S+V 

12 01 04 O Úlet neželezných kovů S+V 

12 01 13 O Odpady ze svařování S+V 

12 01 17 O Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod 

číslem 12 01 16 

S+V 

15 01 04 O Kovové obaly S+V 

15 01 06 O Směsné obaly S+V 
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16 01 06 O Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných 

součástí 

S+V 

16 01 17 O Železné kovy S+V 

16 01 18 O Neželezné kovy S+V 

16 01 22 O Součástky jinak blíže neurčené S+V 

16 02 16 O Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení 

neuvedené pod číslem 16 02 15 

S+V 

17 04 01 O Měď, bronz, mosaz S+V 

17 04 02 O Hliník S+V 

17 04 03 O Olovo S+V 

17 04 04 O Zinek S+V 

17 04 05 O Železo, ocel S+V 

17 04 06 O Cín S+V 

17 04 07 O Směsné kovy S+V 

17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 S+V 

19 01 02 O Železné materiály získané z pevných zbytků po 

spalování 

S+V 

19 10 01 O Železný a ocelový odpad S+V 

19 12 02 O Železné kovy S+V 

19 12 03 O Neželezné kovy S+V 

19 12 03 01 O Měď, bronz, mosaz S+V 

19 12 03 02 O Hliník S+V 

19 12 03 03 O Olovo S+V 

19 12 03 04 O Zinek S+V 

19 12 03 06 O Cín S+V 

19 12 12 O Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické 

úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11 

S+V 

20 01 40 O Kovy S+V 

20 01 40 01 O Měď, bronz, mosaz S+V 

20 01 40 02 O Hliník S+V 

20 01 40 03 O Olovo S+V 

20 01 40 04 O Zinek S+V 

20 03 07 O Objemný odpad S+V 

Poznámka: 

• S = sběr 

• V = využití (úprava odpadů) 
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III. Údaje o výstupech 

Množství a druh případných předpokládaných reziduí a emisí  

 Zdrojem emisí spojených s rozšířeným provozem zařízení (navýšení kapacity zařízení) budou pouze 

emise z automobilové dopravy (liniový zdroj znečištění) na komunikaci. Při navýšení frekvence dopravy 

cca o 2 nákladní auta za den je téměř zanedbatelný. Nejbližší obytná zóna se nahází sice cca 260 m od haly, 

ale je oddělena od haly ještě areálem jiné podnikajícího subjektu a frekventovanou silnicí.  

Množství odpadních vod a jejich znečištění 

Splaškové vody 

Maximální množství produkovaných splaškových vod je prakticky shodné s množstvím odebrané 

vody a závisí na počtu zaměstnanců využívajících tato zařízení během směny. V areálu se denně pohybuje 

již v současné době cca 5 zaměstnanců, při počtu cca 280 pracovních dní v roce je při úvaze denní spotřeby 

120 l vody/osobu v sociálním zázemí - celková roční spotřeba činí tak cca 5 x 0,120 x 280 = cca 168 m3 

vody. Počet zaměstnanců se nebude navyšovat, množství splaškových vod bude totožné jako doposud. 

Splašková kanalizace je svedena do žumpy, která je pravidelně vyvážena na ČOV. Kanalizace nemá žádné 

napojení na veřejnou kanalizaci.  

Technologické odpadní vody 

 Technologie skladování nebo shromažďování odpadů není zdrojem odpadních vod. V zařízení jsou 

skladovány nebo shromažďovány odpady charakteru „ostatní“, nebezpečné odpady pouze v hale se 

zajištěním prostoru a preventivními opatřeními proti úniku závadných látek. 

Dešťové vody 

Množství dešťových vod z areálu firmy: 

Celková výměra areálu – cca 12 190 m2  

 

Plocha Poznámka Plocha Celkem 

Zpevněné střechy (k=1,0) Budova 1 120 m2 460 m2 

Budova 2  130 m2 

Budova 3 150 m2 

Přístřešek 60 m2 

Zpevněné plochy (k=0,8) Betonové panely 11 730 m2 11 730 m2 

Ostatní plochy nejsou 0 m2 0 m2 

  
QD = (460 x 0,03 x 1,0) + (11 730 x 0,03 x 0,8) 

QD=13,8 + 281,5 

QD= 295,32 l/s 

 

Odtok z celého areálu je tedy 295 l/s.  

 

Teoretický odtok dešťových vod z areálu je soustředěn na rostlý terén mezi areálem a pozemky p. 

p. č. 2614/34, 2614/11, 1360/1, 1360/4. Dešťová voda se zde zasákne, příp. částečně odpaří. Z dostupných 

informací nebylo zjištěno, že by odtok vody z areálu působil jakékoliv nesnáze na navazujících pozemcích. 
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Kategorizace a množství odpadů 

Zejména odpady skupiny 19 podskupiny 12, ale i další, blíže nespecifikované kategorie 

ostatní nebo nebezpečný. Vzniklé odpady budou předávány oprávněným osobám. Ze zařízení 

mohou mimo odpady dále vznikat i materiály a suroviny, které budou dále nabízeny k dalšímu 

zpracování nebo využití. 

Výše uvedené odpady budou shromažďovány odděleně v odpovídajících nádobách na 

pevný, popř. kapalný odpad. Nebezpečné odpady budou patřičně označeny a opatřeny 

identifikačním listem, grafickým označením, opatřeny označením odpadu včetně katalogového 

čísla podle aktuálně platné legislativy na úseku odpadového hospodářství. 

Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a tech nologií 

 V areálu se nakládá s odpady kategorie ostatní, nebezpečné odpady vznikají v malém 

množství v důsledku údržby. Nebezpečné odpady jsou a budou skladovány výhradně 

v nepropustných obalech (kontejner, pytel, apod.) a budou pravidelně vyváženy oprávněnou 

osobou. S nebezpečnými odpady je nakládáno pouze pod zastřešeným a uzavřeným prostorem. 

 Nebezpečné látky a směsi budou skladovány v minimálním potřebném množství pro 

zajištění plnohodnotného provozu a to zásadně ve skladu nebezpečných látek, na záchytných 

vanách dostačujícího objemu. Kontrola úkapů ve vanách je prováděna pravidelně, v případě 

úniku nebezpečné látky do vany či mimo ni je úkap okamžitě po zjištění sanován (vana 

vyčištěna, úkap mimo ni sanován pomocí havarijní soupravy). 

 Havárie je takový stav, při kterém může být ohroženo zdraví obyvatelstva nebo 

může dojít k poškození či ohrožení životního prostředí. Za havárii zařízení je např. považován 

takový rozsáhlý únik odpadů, že k jeho zachycení nestačí záchytné systémy, popř. se nebezpečný 

odpad se dostane mimo prostor zajištěného shromažďovacího místa. Tímto únikem dojde např. ke 

kontaminaci vod nebo půdy v okolí zařízení.  

Dalším případem havárie je např. možný požár či rozbití obalu tekuté nebo těkavé závadné 

látky. Vznik takovýchto situací bude odvislý od chování osob manipulujících s uskladněným 

materiálem a látkami.  

Z hlediska vzniku požáru lze uvést, že toto je možné pouze při nedodržování základních 

bezpečnostních opatření a pravidel, nebo v případě technické závady na elektroinstalaci či 

manipulační mechanizaci. Uhašení požáru v počáteční fázi, nebo udržení požáru v určitých mezích 

se pokusí provést obsluha hasebními přístroji, které budou umístěny v hale. Při požáru většího 

rozsahu se předpokládá zásah hasičského sboru dle příslušné zavedené praxe. Podobně by tomu 

bylo v případě požáru některého ze zaparkovaných automobilů nebo vysokozdvižného vozíku.  

Požár může vzniknout i v budově administrativy. Riziko zahoření zde je však velmi malé a 

může vzniknout opět pouze nedbalostí nebo technickou závadou, zejména na elektroinstalaci či 

elektrických spotřebičích. Pro hašení budou použity podle rozsahu hasicí přístroje nebo budou 

zasahovat hasičské záchranné sbory.  
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Požár vzhledem k předpokládanému charakteru uskladněných materiálů je vždy 

bezpečnostním rizikem. Při zdolávání požáru (i velmi malého) je nutno postupovat striktně podle 

příslušného havarijního plánu.  

Z dalších možností havárií lze uvést únik ropných látek ze strojů a zařízení při provozování 

záměru, z dopravních prostředků nebo únik provozních kapalin z vykoupených autovraků. 

Odstranění takové havárie proběhne standardním způsobem. Pokud se bude jednat o havárii 

malého rozsahu, provozovatel záměru použije sorpčních prostředků, asanuje místo a o havárii podá 

zprávu tak, jak je odsouhlaseno v havarijním plánu. V případě havárie většího rozsahu budou 

zasahovat složky IZS a provozovatel bude postupovat v souladu s pokyny velitele zásahu nebo 

vodoprávního úřadu.  

Jak bylo výše uvedeno, pro eliminaci vzniku možných havarijních situací je nutno 

dodržovat všeobecně platná bezpečnostní opatření vyplývající z příslušných předpisů a norem. Při 

realizaci záměru musí být s těmito dokumenty všichni pracovníci prokazatelně seznámeni. 

První zásah směřuje vždy k vyloučení ohrožení zdraví, teprve poté k zajištění požární 

bezpečnosti a sanaci zasaženého prostoru.  

K negativnímu vlivu by mohlo dojít při úniku pohonných hmot nebo kapalných náplní 

vozidel nebo jiné techniky. 

Opatření k zamezení těchto vlivů: 

• Pravidelná údržba techniky s důrazem na kontrolu těsnosti systémů. 

• Pravidelné školení ze znalostí ovládání těchto prostředků. 

• Pravidelné kontroly sorpčních prostředků. 

• Opatrnost při manipulaci. 

 

K předcházení vzniku havárií přispívá i skutečnost, že vlastní produkce odpadů je 

minimalizována, pracovní prostředí a prostředky – manipulační plochy, stroje a zařízení jsou 

udržovány v čistotě a v neposlední řadě provádění preventivních prohlídek celého prostranství. 

Nežádoucích příměsí při vytřídění z dovezených odpadů – je minimalizováno důkladnou 

kontrolou odpadů při jejich přejímce. 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

1. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území se 

zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost  

Dle mapy územního plánu se areál zařízení nachází v ploše technické infrastruktury sloužící pro stavby a 

zařízení pro nakládání s odpady. 
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Mapa územního plánu s označeným umístěním zařízení (včetně základní legendy): 
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Nejbližší oblastní zvláštní ochrany (Natura 2000)  řeka Ohře, která je od zařízení vzdálená 4,6 km 

vzdušnou čarou. 

Nejbližší přírodní památkou je vyhlídka Chebská stráž ve vzdálenosti 3,1 km vzdušnou čarou. 

Přírodní rezervace Amerika je pak vzdálena 4,6 km vzdušnou čarou. 

 
V místě záměru se dosavadní nachází dosud neklasifikované ekologické zátěže, 

nekontaminované lokality i potencionálně kontaminované. Dle zprávy o životním prostředí 
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Karlovarského kraje se v blízkém okolí nenachází lokality se starou ekologickou zátěží s prioritou 

A.  

 

Nejbližší taková lokalita se nachází ve vzdálenosti 19,5 km ve městě Aš. Jedná se o st. P. 

č. 1722/1, k. ú. Aš.  

 
*Červený kroužek značí umístění záměru, modrý kroužek označuje nejbližší urgentní kontaminovanou 

ekologickou zátěž – dosud nesanovanou. 

 

Vlivem provozu zařízení nedojde v nejbližším okolí k žádné změně zatížení životního 

prostředí.  

 

Vzhledem k výše uvedenému přehledu charakteristik životního prostředí širšího dotčeného 

území, lze konstatovat, že zde nejsou definovány a nejsou známy extrémní poměry. 
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které 

budou pravděpodobně významně ovlivněny  

Ovzduší a klima 

Ovzduší  

V oblasti Cheb byla v roce 2021 průměrná roční koncentrace oxidu dusičitého 9,6 µg/m3, 

maximální hodnota 50 µg/m3 a průměrná roční koncentrace frakce prachu PM10 za rok 2021 

byla 22,0 µg/m3, maximální hodnota 79 µg/m3. Informace pocházejí z měření, které zajišťuje 

město Cheb ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí se sídlem v Karlových Varech - územním 

pracovištěm Cheb. Měření provádějí Hygienické a ekologické laboratoře s.r.o., zkušební 

laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1248. Měřící stanice je umístěna cca 30 metrů od okružní 

křižovatky ulic Pražská, Ašská a Evropská. 

 

Provoz zařízení nepřispívá nadlimitním koncentracím NO2 ani PM10 (prach). Vlivem 

zařízení dojde k nepatrnému zvýšení dopravy v oblasti, ale to průměrně o 2 nákladní automobily 

za jeden den. Takové navýšení je velmi nízké a není prakticky možné, aby tímto vlivem došlo ke 

zhoršení ovzduší v lokalitě. 

 

Mapa zdrojů v širším okolí záměru: 

 

Mezi nejbližší zdroje znečišťování ovzduší patří Kaufland ČR v.o.s, mezi jehož emise 

patří oxidy dusíku, oxid uhelnatý, tuhé znečišťující látky a oxid siřičitý. Jejich zdrojem je 

spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně 

a spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 

0,3 MW do 5 MW včetně. Jedná se o paliva ze spalovacích procesů (nafta, zemní plyn). Tento 

zdroje je umístěn přibližně 380 m od záměru společnosti PH KOVO – RECYCLING CHEB, 

s.r.o. 

Mezi další zdroje patří například lakovny (emise VOC), provozovny využívající spalovací kotle, 

společnosti upravující kámen a beton (tuhé znečišťující látky) 

Zdrojem znečišťování ovzduší související s uvažovaným provozem bude automobilová 

doprava. Nejvýznamnějšími emitovanými škodlivinami do ovzduší je oxid dusičitý, oxid uhelnatý 

a benzen.  
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Emise nebudou nijak navýšeny vzhledem k charakteru záměru. Souhrnně lze z hlediska 

vlivů na ovzduší a vlivu na obyvatelstvo provoz záměru v dané lokalitě při místních podmínkách 

označit za přijatelný a vyhovující platné legislativě v oblasti ochrany ovzduší. 

 

Zpracování odpadu v poměru k provozní době zařízení  

• Pracovní dny v roce:     250 

• Soboty v roce:      50 

• Pracovní doba v pracovních dnech:   9 h/den 

• Pracovní doba v sobotu:    4 h/den 

• Maximální množství zpracovaných odpadů:  25 000 t/rok 

Z praxe pak vyplývá, že je zařízení schopné upravit nanejvýš přibližně 150 t/den a to 

v maximálním vytížení, denní zpracovatelská kapacita se pak odvíjí od jednotlivých odpadů a 

jejich náročnosti na úpravu. Je nutné uvést, že denní zpracovatelská kapacita může být i nižší, 

např. 40-50t/den, například u odpadů, které se musí z technologických důvodů drtit opakovaně, 

nebo z důvodu technické závady na strojním vybavení nebo snížení počtu pracovníků zařízení. 

V soboty, kdy je pracovní doba pouze 4 h se pak dá zpracovat nanejvýš přibližně 80 t/den. 

Klimatické podmínky  

• Průměrný roční úhrn srážek:    501- 600 mm 

(dlouhodobý normál stanovený metodou dr. Květoně a ing. Retta) 

• Průměrná roční teplota vzduchu:   7,3o C. 

Klimatologické charakteristiky ve sledovaném území ovlivňuje konfigurace terénu, výškové 

poměry, zejména charakteristiky proudění vzduchu a výskytu přízemních teplotních inverzí. 

 

Voda 

Povrchová voda  

 

Území hydrologicky náleží do povodí řeky Ohře. 

Území navrhované pro umístění záměru se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje. 

Nejbližšími vodním tokem je Maškovský potok ústící po 1 km do 273 km řeky Ohře, číslo 

hydrologického pořadí: 1 - 13 – 01 – 0120 – 2 – 00. 

Záměr je situován 87 m od výše uvedeného potoku s postupným spádem 17 m. Areál je od potoku 

oddělen vegetačním ochranným pásmem, kde by došlo k zachycení případného úniku dříve, než 

by dotekl do zmíněného potoku. V zařízení není skladováno ani užíváno nadlimitní množství 

závadných látek nebezpečných pro vody. Minimální skladované množství je zajištěno proti vzniku 

havárie (záchytné vany, zastřešený uzavřený prostor skladu).  

V praxi není možné, aby provozovna zapříčinila kontaminaci povrchových vod v okolí. 

 

Podzemní vody  

Podzemní vodní zdroje hromadného zásobování pitnou vodou ani soukromé či jiné studny se v 

zájmovém území nevyskytují.  



PH KOVO – RECYCLING CHEB, s.r.o. 
Karlova 2472, Cheb, PSČ 350 02   

Stránka 18 z 27 
Zpracovala společnost: EnviroTech CZ s.r.o. 

Uvažovaný záměr neovlivní směr a rychlost proudění podzemních vod, stejně tak ani jejich kvalitu. 

Půda 

V okolí se nachází  intermediární magmatity a vulkanity a jejich žilné ekvivalenty a pískovce, 

jílovce, prachovce, slepence, droby, písky, jíly, štěrky.  K záboru nové půdy nedojde. 
 

Geofaktory životního prostředí 

Geomorfologické a geologické  podmínky  

 
Geologická éra (eratém):  Kenozoikum 

Geologická perioda (útvar):  Kvartér 

Oddělení:    Holocén 

Horniny:    Navážka, halda, výsypka, odval a sediment smíšený 

Typ hornin:    Sediment nezpevněný a sediment smíšený 

Soustava:    Český masiv – pokryvné útvary a postvariské mahmatity 

Průměrná nadmořská výška v blízké lokalitě je 458 m n. m. 

Areál, kde má být záměr realizován je umístěn ve velmi mírně svažitém terénu. 

 

Vulkanicky a geologicky je dotčená oblast stabilní. 

 

Vzhledem k tomu, že záměr nevyžaduje provádění zemních, výkopových prací a nedojde k 

výstavbě nových objektů, nedojde k zásahu a narušení geologických poměrů. 
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Hydrogeologické podmínky  

Průnik dešťových vod do podloží je minimální.   

Srážková voda v areálu není svedena do dešťové kanalizace, dešťová voda odtéká do přilehlého 

prostranství, kde se volně vsakuje do terénu.  

Míru zvodnění ovlivňuje množství atmosférických srážek. Směr proudění podzemní vody v území 

je souhlasný se sklonem terénu a skalního podloží. 

Záměr nevyvolá změnu ani narušení hydrogeologických podmínek. 

 

Radonová zátěž území  

 Právní úpravu radiační ochrany představuje zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání 

jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a příslušné prováděcí předpisy. 

Stav území ČR je sledován v rámci úkolů Radiační monitorovací sítě ČR Státním úřadem pro 

jadernou bezpečnost. Ucelený systém umožňuje sledovat distribuci aktivit radionuklidů a dávek 

ionizujícího záření na území státu v prostoru a čase. Není vyžadováno speciální zajištění hal 

v areálu proti propustnosti radonu.  

 

 

Seismicita a geodynamické jevy  

V oblasti provozovny je zvýšené riziko seismicity (I=7°), přičemž poslední nejsilnější 

zemětřesení v blízkosti provozovny proběhlo s epicentrem poblíž Nového Kostela na Chebsku a 

to v prosinci 1985. Toto zemětřesení způsobilo menší materiální škody v oblasti do 20 km od 

epicentra. Otřesy byly znatelné po celé České republice. 

 

Oblasti přírodních zdrojů 

 

Ložiska nerostných surovin  

V přímém sousedství stávajícího areálu se nenachází žádný dobývací prostor.  Záměr 

nepostihne poměry ložisek nerostných surovin.  
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Poddolovaná území  

Pod místem záměru se nenalézá žádné poddolované území, jak vyplývá z Registru 

poddolovaných území. 

Sesuvy ani jiné nebezpečné svahové deformace zde nehrozí. 

 

Fauna a flóra  

Zájmové území se nachází v oblasti průmyslového areálu, víceméně se zde zdržuje naprosté 

minimum živočichů. Hodnocení fauny a flóry v areálu při umístění ve stávajícím umístění je pro 

tento záměr zcela irelevantní. 

Výskyt živočichů v posuzovaném území je omezován zejména hlukem z dopravy po 

okolních komunikacích. Minimální výskyt stromů a keřů neumožňuje hnízdění ptactva. 

 

Ekosystémy, krajinný ráz  

Územní systém ekologické stability (ÚSES) podle zákona č. 114/1992 Sb. v krajině tvoří 

soubor funkčně propojených ekosystémů, resp. ekologicky stabilnějších přirozených a přírodě 

blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 

Realizací záměru nedojde k narušení vymezených prvků systému ekologické stability, 

nedojde k zásahu do žádného z uvedených biocenter nebo biokoridorů. 

Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého 

místa či oblasti je dle zákona č. 114/1992 Sb. chráněn před činnostmi, snižujícími jeho estetickou 

a přírodní hodnotu. 

Krajinný ráz zájmového území byl již utvořen v minulých letech. 

Realizací záměru nedojde ke změnám, neboť bude využívána již vybudovaná hala, na 

vzhledu okolní krajiny se s realizací záměru nic nezmění. 

 

Z hlediska hodnocených prvků krajinného rázu nenastanou realizací záměru žádné 

podstatné změny. 

 

Obyvatelstvo 

Záměr je situován mimo soustředěnou obytnou zástavbu. Okolní území je zastavěno 

objekty s možností využití pro průmyslovou výrobu. 

 

Hmotný majetek 

Okolní hmotný majetek je převážně průmyslového charakteru. Záměr si nevyžádá žádné 

zásahy do hmotného majetku, ani žádné jiné újmy na dalších hmotných majetcích v okolí. 

 

Kulturní památky  

V zájmovém území není evidována žádná významná kulturní památka. Nenacházejí se 

zde žádné kulturní, architektonické ani historické památky, které by vyžadovaly zvláštní ochranu 

či záchranu. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska 

pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 

Charakteristika možných vlivů z navrhovaného zařízení a vliv na ovzduší a na 

hladinu hluku 

 

Vliv na ovzduší  

Technologie nepředstavuje vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší. Ovzduší 

v lokalitě nebude zvýšeně zatěžováno. 

Hluková zátěž  

Mezi liniové zdroje hluku patří nákladní automobilová doprava související s provozem 

záměru. Navýšení dopravy se neočekává, a to vzhledem k tomu, že bude zpracováván odpad, který 

je produkován v areálu, tento odpad je dopravován 2 - 3 nákladními automobily za den. Uvedeným 

stavem nedojde k nárůstu dopravy s porovnáním se současným stavem intenzity dopravy a nebude 

ani docházet ke zvýšení hladiny hluku spojené s dopravou. 

Záměr nepřinese nárůst hlukové zátěže ve svém okolí. Hluk způsobený provozem v žádném 

případě nezpůsobí překročení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A u 

nejbližší obytné zástavby a v okolním území. 

Pro v tomto dokumentu jmenovaný provoz byla vypracována hluková studie. Dle zjištění 

měření byl uveden výsledný závěr, že i při nejhorším provozním stavu, kdy dojde k provozu všechy 

technologií nepřesáhne hladina hluku stanovený hygienický limit (85dB(A), a to i v případě, že by 

takto byla provozována po 8 souvisejících na sebe navazujících hodin v denní době. 

 

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci  

Vlivy na obyvatelstvo 

Zdravotní rizika  

Na základě výše uvedených faktů v jednotlivých kapitolách lze konstatovat, že záměr 

nepřinese žádná zdravotní rizika. 

Souvislá obytná zástavba města Cheb ani jednotlivá obydlí nacházející se v blízkosti 

(vzdálenost 260 m od hranice areálu po první obytnou budovu v zahrádkářské kolonii) není a 

nadále nebude obtěžována zápachem, hlukem ani jiným ohrožujícím faktorem nad přípustnou 

míru. 

Sociálně ekonomické vlivy 

Na základě posouzení záměru v jednotlivých kapitolách lze hodnotit, že nebude 

obyvatelstvo obtěžováno vlivem provozu uvažovaného záměru. 

Technologické zařízení umožní ještě ve větší míře využití odpadních i neodpadních kovů a jiných 

ostatních odpadů. 

 Zařízení nabízí v široké lokalitě kvalitní službu odběru a výkupu kovů. Tento provoz se na 

dané lokalitě nachází již řadu let a místní obyvatelstvo je na provoz zvyklé. 
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Faktor pohody obyvatelstva v území nebude realizací záměru narušen. 

 

Vlivy na ovzduší a klima  

 

Nárůst automobilové dopravy v souvislosti s porovnáním se stávajícím stavem nebude 

téměř žádný a nebude tedy mít na imisní situaci v oblasti žádný vliv. 

Záměr není zdrojem emisí látek (CO2, metan) zhoršující klimatické podmínky Země. 

 

Záměr bude mít nevýznamný vliv na ovzduší a klima. 

 

Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky  

Emise hluku a vibrace budou srovnatelné s rozsahem současného množství emisí a 

nepřesáhnou povolenou mez. 

 

Vliv záměru na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky bude 

nevýznamný. 

 

Vlivy na vodu 

Záměr neovlivní vodní poměry v oblasti. Provozem zařízení nevyžaduje vznik nového 

zdroje pitné vody. Množství srážkových vod se nezmění. Množství splaškových vod se nenavýší. 

Provoz nezasáhne negativním vlivem ani na kvalitu vody podzemní a povrchové. 

 

Provoz zařízení nevykáže žádné vlivy na vodní hospodářství. 

 

Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje  

 

Při realizaci záměru nedojde k žádnému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. 

K zásahu a ovlivnění horninového prostředí a přírodních zdrojů realizací záměru nedojde. 

 

Vliv na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje nebude žádný. 

 

Vlivy na faunu a flóru  

 

Realizace nebude mít žádný vliv pro rozvoj fauny a flóry v širším okolním území. 

 

Vlivy na ekosystémy, ÚSES a VKP, na krajinu  

 

Blízké přírodní lokality, které představují významné krajinné prvky podle zákona č. 

114/1992 Sb. v platném znění, nebudou záměrem v žádném případě postiženy. 

Územní systém ekologické stability nebude realizací stavby dotčen. 

Krajinný ráz bude zachován. 
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Záměr nebude mít vliv na ekosystémy a nezmění ráz krajiny. 

 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky  

 

Záměr si nevyžádá žádné demolice stávajících objektů, ani nedojde k ovlivnění jiných 

staveb realizací záměru. Záměr nevyžaduje vytvoření nových infrastruktur, pro provoz bude 

použito stávajících, resp. vybudovaných přípojek sítí inženýrský i komunikačních. 

Zájmové území ani provoz zařízení nezasahuje do prostoru se známými archeologickými 

nálezy a ani nebudou narušeny kulturní památky. 

 

Záměr neovlivní hmotný majetek a kulturní památky. 

 

Vlivy na antropogenní systémy  

Vlivy na antropogenní systémy zůstanou v porovnání se současným stavem beze změn. 

 

Vliv na strukturu a funkční využití území  

 

Areál je již v současné době využíván pro průmyslovou výrobu, záměrem dojde pouze 

k navýšení přijímaných a zpracovávaných odpadů převážně kovového charakteru. 

Nedojde ke zvýšení zátěže v dalších odvětvích zajišťujících ekonomické a sociální 

systémové funkce území. 

 

Funkční využití území nebude záměrem změněno, struktura funkčního využití bude 

účelně rozšířena. 

 

Vliv na dopravu 

Uvažovaný záměr v předpokládaném rozsahu povede k minimálnímu navýšení dopravy 

v lokalitě (jedná se o čistě průmyslovou lokalitu) 

 

Záměr vyvolá zanedbatelné zvýšení dopravní zátěže. 
 

Vliv navazujících souvisejících staveb a činností  

 

Záměr si nevyžádá žádné navazující stavby a činnosti. 

Vliv nebude žádný. 

 

Rozvoj navazující infrastruktury  

 

Realizace záměru nevyvolá výstavbu navazující infrastruktury, bude využívaná stávající. 

Záměr nevyvolá žádné požadavky na změnu a budování infrastruktury vně areálu. 
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Vliv na rekreační využití krajiny  

 

Rekreační využití krajiny je soustředěno do jiných lokalit. Záměr ani doprava s ním 

související neomezuje dostupnost rekreačně zajímavých lokalit v území. 

Vliv na rekreační využití krajiny není žádný. 

 

Vliv na estetické kvality území  

 

Záměr je realizován ve stávajícím průmyslové areálu, který je svým umístěním a 

charakterem k obdobné aktivitě vhodný. Areál se nachází na území s dřívějším, dlouhodobým 

průmyslovým využitím. Lokalitu nelze brát za vizuálně zajímavou. 

Záměr nebude mít vliv na památky, architektonicky a turisticky zajímavé lokality ani není 

v kontaktu s přírodními zajímavostmi. 

Záměr neovlivní estetickou kvalitu území. 

 

Ostatní vlivy 

Vliv hluku 

 

Uvažované stacionární zdroje hluku a jejich negativní vliv je omezen na vlastní objekt 

provozovny. Umístění areálu je mezi mnohaproudou železniční tratí, vegetačním ochranným 

pásmem a dalšími průmyslovými areály jiných společností, jak bylo popsáno výše. 

Hluk z doprovodné dopravy k zařízením se projeví omezeně, pouze na nejbližším okolí 

příjezdové komunikace. 

Vliv hluku způsobený záměrem bude v území nevýznamný. 

 

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice  

Vlivy přesahující státní hranice nepřicházejí v úvahu. 

 

 

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci  nepříznivých 

vlivů 

 Jedinou změnou bude navýšení kapacity přijímaných a zpracovávaných odpadů a to na 

celkovou roční kapacitu 25 000 t. Tímto navýšením dojde k mírnému navýšení přidružené dopravy 

dovážející odpady a materiály převážně kovového charakteru. 

 Za opatření je považováno využití k tomu určené průmyslové lokality v dostatečné 

vzdálenosti od chráněných krajinných území, přírodních památek, rezervací, ptačích oblastí, a 

jiných přírodních a historických chráněných lokalit. 

 Zařízení je provozováno v souladu s platným provozním řádem, zaměstnanci jsou 

pravidelně školeni (BOZP, ochrana životního prostředí, zneškodnění provozních nehod a postup 

při haváriích, seznámení se s provozním řádem). 

 

Opatření pro období vlastního provozu zařízení: 
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- důsledně kontrolovat všechna riziková místa a neprodleně odstraňovat případně závady 

vzniklé v provozu 

- veškeré odpady shromažďovat v odpovídajících shromažďovacích prostředcích 

- v případě havárie zabránit rozšiřování uniklé látky do okolního prostředí, v případě nutnosti 

zajistit okamžité odstranění zasaženého území, popř. přivolanou specializovanou 

společností 

- 1x za kalendářní rok nechat provést oprávněnou osobou revizi zařízení 

- neprodleně odstranit zjištěné netěsnosti 

- zavést organizační a technická opatření pro zajištění bezpečnosti práce, provádět pravidelná 

seznámení a školení obsluhy 

 
Kompenzace vzhledem k charakteru záměru nepřicházejí v úvahu a nejsou možné. 

 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se  vyskytly při 

specifikaci vlivů  

Oznámení bylo zpracováno na základě podnikatelského záměru, konzultováno s investorem, podle 

dostupných informací, aktuálního provozního řádu a ze zkušeností provozu zařízení.  

Vzhledem k lokalitě a stávajícímu využití území – průmyslový objekt - nebyl prováděn 

podrobný botanický ani zoologický průzkum. 

E. POROVNÁNÍ VARIANT A ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Umístění záměru je navrženo v jedné variantě, a to umístění ve stávajícím průmyslovém areálu 

v k.ú. Cheb. Předložené oznámení popisuje vliv provozu zařízení na maximální míru ve stávajícím 

prostranství. Ze stran oznamovatele není uvažovaná další možnost umístění záměru, a to vzhledem 

k vlastnictví většiny pozemků, na kterém se zařízení rozkládá. Jeden pozemek je nájemní. 

 

Provozem nedojde k nadměrnému zatěžování oblasti hlukem, emisemi škodlivých látek a jinými 

negativními vlivy. Záměr je ekonomicky efektivní a nevyžaduje budování navazující infrastruktury 

v území mimo vlastní areál. 

F. DOPLNŇUJÍCÍ ÚDAJE 

 
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v  oznámení  

Mapové podklady jsou zařazeny přímo do textu. 

 

2. Další podstatné informace oznamovatele 

Zpracovateli oznámení nejsou známy žádné další údaje, které by v oznámení měly být 

uvedeny. 
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G. VŠOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 

CHARAKTERU 

 
Předkládané oznámení je zpracované pro záměr navýšení kapacity přijímaných a 

zpracovávaných odpadů. Tento provoz se v dotčené lokalitě a areálu nachází s úspěšným 

výsledkem řadu let, přičemž jedinou plánovanou změnou pro úspěšnost podnikání je navýšení 

kapacity zařízení. Zařízení se nachází v Chebu vedle železniční trati na okraji města v průmyslové 

části. Záměr se nachází k tomu určené části města dle územního plánu. 

Náplní činnosti je příjem převážně kovových odpadů, jejich úprava drcením, demontáží 

nebo přetříděním a jejich následné využití dalším subjektem. 

 

 

Oznamovatel :  PH KOVO – RECYCLING CHEB, s.r.o. 

Zastupován:  EnviroTech CZ s.r.o. 

Záměr :   Navýšení kapacity zařízení pro sběr a zpracování odpadů 

Rozsah:   roční kapacita 25 000 t 

Předpokládaný termín realizace: od nabytí právní moci provozního řádu zařízení 

Vstupy :   ostatní odpady 

Výstupy:   odpady a materiály 

 

 

VLIVY ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

V souladu s uceleným popisem a charakterizací uvažovaných vlivů provozu zařízení na 

životní prostředí a předpokladu jejich významnosti lze konstatovat, že realizace navrženého záměru 

nebude mít zásadních negativních vlivů na životní prostředí a zdraví lidí.  

 

Záměrem nedojde k negativnímu vlivu na kvalitu ovzduší, záměr nezasáhne do 

vodohospodářských zájmů, nebude ohrožovat kvalitu povrchových a podzemních vod, nebude 

významným zdrojem hlukové zátěže, neovlivní faunu a flóru, nezasáhne do ekosystémů, nezmění 

ráz krajiny. 

 

Vliv provozu při využití maximální kapacity uvažovaného zařízení na životní prostředí lze 

hodnotit jako nevýznamný. Přemístění technologie v rámci areálu nebude mít zásadní vliv na 

životní prostředí. 

 

Realizaci záměru s přihlédnutím a provedením všech opatření k dodržení zásad a podmínek 

ochrany životního prostředí a uvedených bodů v části D, v kapitole 4 

 

LZE HODNOTIT ZA PŘIJATELNOU V RÁMCI UMÍSTĚNÍ  

V PRŮMYSLOVÉM AREÁLU A LZE DOPORUČIT PROVOZ 

TECHNOLOGIE. 
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H. PŘÍLOHY 

 
1) Plná moc 

2) Stanovisko KÚ pro vyloučení vlivu na Naturu a ptačí oblasti 

3) Soulad se stavením zákonem (kolaudace, změny užívání, apod. s možností nakládat 

s odpady) 

4) Nájemní smlouva pozemku s ČD 

 

 

 

Datum zpracování oznámení:   9. 6. 2022   

 

Zpracovala:     EnviroTech CZ s.r.o., Úslavská 336/10, 326 00 Plzeň 

Marie-Anna Sekotová 

 

 

 
 

 


