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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
AUTOVRAKOVIŠTĚ, BĚLÁ NAD SVITAVOU
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Oznamovatelem záměru je firma Lukáš Lžičař, Horní Poříčí 116, 679 62 Křetín.
Zpracování oznámení proběhlo v březnu až dubnu 2007. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.
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ČÁST A

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma
Lukáš Lžičař

A.2. IČ
75781409

A.3. Sídlo
Horní Poříčí 116
679 62 Křetín

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Lukáš Lžičař
Horní Poříčí 116
679 62 Křetín
tel.: 604 776 336
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ČÁST B

(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
Autovrakoviště, B ělá nad Svitavou.
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., je následující:
kategorie:

II

bod:
název:

10.15
Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot,
jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a technologie
neuvedené v předchozích bodech této přílohy nebo nedosahující parametrů
předchozích bodů této přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody
vydaného podle zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení
s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
B

sloupec:
a/nebo
kategorie:

II

bod:
název:
sloupec:

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

a/nebo
kategorie:
bod:

II
10.1

název:

Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů;
zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání
nebo odstraňování ostatních odpadů.
B

sloupec:

Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se
tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Pardubického kraje.
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B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předpokládaná kapacita je cca 200 t/rok, což představuje likvidaci maximálně cca 100 aut za rok, tj cca
2 auta za týden.
Podíl nebezpečných odpadů z autovraku tvoří cca 5 %. Při předpokládané průměrné hmotnosti cca 2 t na
jeden autovrak je maximální množství likvidovaných nebezpečných odpadů cca 0,1 t. Za předpokladu, že
jeden autovrak obsahuje maximálně cca 5 l chladicí kapaliny, 6 l oleje a 1 l brzdové kapaliny na vůz, pak
odhad množství hlavních produkovaných nebezpečných látek je následující:
cca 500 l chladicí kapaliny/rok
cca 600 l oleje/rok
cca 100 l brzdové kapaliny/rok
Pozn.: Výčet předpokládaných produkovaných nebezpečných odpadů je uveden v kapitole B.III.3. Odpady, strana 14 tohoto
oznámení.

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

Pardubický

okres:

Svitavy

obec:
katastrální území:

Bělá nad Svitavou
Bělá nad Svitavou; 601683

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Bělé nad Svitavou jsou pro účely zpracování tohoto oznámení
nazývány tzv. dotčeným územím.
Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku:
Obr.: Umístění záměru (bez měřítka)

STRANA 7 z 34

AUTOVRAKOVIŠTĚ, BĚLÁ NAD SVITAVOU
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je změna užívání stávajícího již nefunkčního zemědělského objektu, spočívající v
rekonstrukci a úpravách na autovrakoviště - demontážní dílnu, skladové prostory pro použité autodíly a
přístřešek pro autovraky.
Záměr je umístěn v bývalém středisku živočišné výroby v Bělé nad Svitavou. Záměr ve své podstatě
představuje pokračování výrobní činnosti v území, s využitím a rekonstrukcí stávajících objektů a sítí
technického vybavení pro jinou činnost, bez rozšiřování do okolních lokalit mimo stávající hranice areálu.
Areál záměru se nachází v relativně osamocené poloze, nad vesnicí, bez přímého kontaktu na obytnou
zástavbu. V bezprostředním okolí se nenachází žádné aktivity, které by mohly vést ke kumulaci případných
negativních vlivů.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Záměr je navržen za účelem využití dnes opuštěných prostor pro soukromé podnikání. Účelem je posílení
funkčního systému sběru a likvidace odpadů v regionu.
Umístění záměru je vázáno na dostupné objekty a pozemky a není navrženo ve více variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základní výkresová dokumentace, ze které jsou zřejmé uváděné popisné údaje, je doložena v příloze 1
tohoto oznámení.
Provoz autovrakoviště předpokládá realizaci následujících stavebních objektů:
•
•
•
•

demontážní dílna,
skladovací prostory pro použité autodíly,
přístřešek pro autovraky,
volná plocha pro skladování automobilových dílů.

Předpokládaná kapacita demontážní dílny jsou dva autovraky za týden, v souhrnu tedy cca 100 autovraků
za rok. Projektovaná kapacita přístřešku je maximálně 8 autovraků.
Údaje o realizaci záměru
Původní budova, tj. volně stojící typový kravín K 961, bude zrekonstruována na provoz pro ruční demontáž
vyřazených automobilů. Objekt (pozemek 359) je v dobrém technickém stavu a může být využit bez
výraznějšího stavebního zásahu do stavební a statické konstrukce budovy. Celková zastavěná plocha činí
cca 760 m2.
Záměr předpokládá zřízení demontážní dílny v prostoru bývalé přípravny (míchárna kravína). Místnost je
cca 3 m vysoká, větrána a přirozeně osvětlena. Stávající podlaha bude vyspravena cementovým potěrem
a následně opatřena nátěrem rezistentním vůči ropným látkám. Zde budou nepojízdná vozidla a autovraky
demontovány. Prostor bude vytápěn lokálně, kotlem na tuhá paliva.
Prostor přípravny je podsklepen. V suterénu se předpokládá skladování automobilových disků, kompletních
automobilových kol a samostatných pneumatik. Vstup do suterénu je z prostoru stáje.
Bývalá stáj navazuje na přípravnu a je od ní oddělena příčkou. Stávající betonová podlaha stáje bude
upravena. Bude demontován stávající oběžníkový shrnovač hnoje a prostor bude zabetonován. V této části
je projektován sklad motorů, převodovek, diferenciálů, náprav a ostatních částí vozidel dříve obsahující
olejové náplně. Všechny skladované součásti budou uloženy na paletách, pod kterými budou umístěny
plechové vaničky pro zachycení případných úkapů zbytkových ropných a jiných látek. Dostatečně
1

viz foto na titulním listu
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dimenzovaný prostor umožňuje rovněž uskladnění automobilových kapot, automobilových skel, střešních
oken, přístrojových desek, automobilových světlometů a ostatních příslušenství.
Vypuštěné olejové náplně, brzdové a chladící kapaliny budou skladovány ve skladu olejů, zřízeném
v přístavku - původně mléčnici. Podlaha je z keramické dlažby, vyspádována do středu místnosti, opatřena
bezodtokovou jímkou. Stěny skladu jsou na celou výšku obloženy bělninovými obklady. Náplně a kapaliny
budou skladovány v plastových a ocelových sudech, které budou umístěny na záchytné ocelové vaně
s pororoštem. Záchytná vana bude mít objem odpovídající objemu největšího sudu umístěného ve vaně.
Po naplnění kapacity sběrných nádob bude jejich obsah odvezen oprávněnou osobou (organizací)
k likvidaci. Provoz skladu olejů se bude řídit schváleným provozním a skladovacím řádem. Doklady
o způsobu využití (odstranění odpadů) budou předloženy ke kolaudačnímu řízení.
Dle potřeby mohou být ve skladu rovněž přechodně uskladněny automobilové akumulátory a použité
olejové filtry, před jejich odvozem k likvidaci.
V místnosti před skladem olejů je uvažováno s instalací kompresoru pro výrobu stlačeného vzduchu
používaného při demontáži motorových vozidel.
Součástí rekonstruovaného prostoru je také šatna a sociální zázemí. Sociální zázemí je tvořeno WC
a umyvadlem, která jsou umístěna v samostatné místnosti, a sprchovým koutem. Dispozice šatny
a sociálního zázemí je původní. Šatny a sociálního zázemí a šatny budou vytápěny elektrickými přímotopy.
Přístřešek pro autovraky
Přístřešek pro autovraky je navržen v prostoru stávajícího hnojiště, na části pozemku 2145/2 (669),
o rozloze cca 110 m2.
Přístřešek je řešen jako dřevěný s pultovou střechou. Zastřešení přístřešku je provedeno vlnitou krytinou
ONDULINE. Dešťové vody ze střechy budou svedeny podokapním žlabem a odpadní kruhouvou rourou
volně na terén.
Stávající dno hnojiště bude vyspraveno betonem, na kterém bude položena hydroizolační fólie EKOPLAST
806, tloušťky 1 mm. ydroizolace bude překryta betonovou mazaninou tloušťky 70 mm a vyztužena
svařovanou sítí. Na betonovou mazaninu bude proveden cementový potěr tloušťky 30 mm, který bude
poprášen cementem a zatřen ocelovým hladítkem. Nová podlaha bude vyspádována do stávající jímky ve
dně hnojiště. Tato jímka (v době fungování hnojiště řešena jako odtoková) bude upravena jako
bezodtoková a bude sloužit pro zachytávání případných úkapů a úniků náplní z odstavených vozidel. Jímka
bude dodatečně odizolována, bude opatřena plechovou vyjímatelnou vložkou a bude kryta mříží
z pororoštu. Ze strany místní komunikace bude vybetonována nová betonová zídka, která bude zabraňovat
stékání povrchové vody z této komunikace na plochu pod přístřeškem. Zídka bude vysoká 300 mm a široká
250 mm.
Celý prostor okolo zastřešené plochy bude oplocen, které bude provedeno ze strojového pletiva výšky
1500 mm, včetně napínacích drátů, které bude doplněno betonovými nebo ocelovými sloupky. Součástí
oplocení budou také dvě dvoukřídlové brány.
Obr.: Projektovaná plocha pro přístřešek pro autovraky
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Volná plocha pro skladování použitých autodílů
Na pozemku - část parcely 671 (mezi parcelami 351 a 352) budou na volné ploše (cca 17x35 m)
skladovány objemnější, nebezpečnými látkami neznečištěné, autodíly - části karosérií, sedadla, atd.,
případně pneumatiky určené k likvidaci.
Niveleta stávajícího pozemku je vyrovnána vrstvou makadamového záhozu o mocnosti cca 15 cm.
Pozemek bude oplocen a povrch zhutněn.
Obr.: Plocha určená ke skladování

Technologie procesu likvidace
Autovraky budou do místa přiváženy zařízením provozovatele, odtahovou službou nebo po vlastní ose.
Převzetí autovraku bude stvrzeno písemným potvrzením o převzetí s náležitostmi stanovenými přílohou
č. 17 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (v platném znění).
Bezprostředně po převzetí bude autovrak umístěn do přístřešku a podle potřeby nebo naléhavosti převezen
k demontáži do demontážní dílny. Umisťování autovraků na venkovních nezabezpečených plochách je
nepřípustné. Převoz bude prováděn vysokozdvižným vozíkem, na vidlici opatřeným záchytnou plochou
vanou proti samovolnému úniku nebo úkapu ropných a jiných látek na komunikaci. Tato vana bude vždy
po převozu autovraku podle potřeby čištěna.
V demontážní dílně budou nejprve vypuštěny provozní kapaliny, odpojen a vyjmut akumulátor, případně
demontovány airbagy a klimatizace. Množství likvidovaných nebezpečných odpadů se předpokládá
v objemu maximálně 5 l chladící kapaliny, 6 l oleje a 1 l brzdové kapaliny na vůz. Množství pohonných
hmot bude pouze zanedbatelné.
Postup demontáže je stanoven technickými příručkami od výrobců a dovozců vozidel. Obvyklý dílenský
postup spočívá v odstranění, resp. vyjmutí oken, dveří, kapoty, dveří kufru, pryžových těsnění, nárazníků,
sedaček, palubní desky, vnitřního čalounění, světel a zrcátek. Následně budou vyjmuty technologické
součásti jako je motor, převodovka, brzdové destičky, katalyzátory, nápravy s diferenciály, tlumiče. Po
odstranění zbývajících částí karoserie (topení a kabeláž) je karoserie překontrolována a čistá kostra je dále
dělena na menší části. Vyjmuté části jsou rozebírány a tříděny na odpady dle jednotlivých katalogových
čísel a materiál pro další využití.
Tab.: Materiálové složení autovraků (%)
Ocel
Litina
Hliník
Barevné kovy
Plasty
Guma
Sklo
Kapaliny
Ostatní

55
12
6
3
8
4
3
6
3
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Potřeba pracovních sil
Při plné kapacitě se předpokládá účast 2 pracovníků + provozovatel, v jednosměnném provozu.
Údaje o ukončení činnosti záměru
Po ukončení provozu záměru bude hala uvolněna pro případné další využití. Při řádném dodržování
provozního řádu by nemělo docházet k rizikovým únikům nebezpečných látek do půdy a následně
horninového prostředí - není tedy očekávána kontaminace území.

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

v průběhu roku 2007

Předpokládaný termín dokončení:

v průběhu roku 2007

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

Pardubický

Pardubický kraj
Komenského nám. 1251
532 11 Pardubice
tel.: 466 026 111

obec:

Bělá nad Svitavou

Bělá nad Svitavou, čp.215
569 05 Bělá nad Svitavou
tel.: 461 523 175

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

Městský úřad Březová nad Svitavou
stavební úřad
Moravské náměstí 1
569 02 Březová nad Svitavou
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Půda:

celková plocha dotčených pozemků:

1 705 m2

zastavěná plocha:
ZPF (BPEJ):
PUPFL:
v průběhu výstavby
výstavbou dotčené parcely:
katastrální území:

870 m2, z toho:
parcely nejsou součástí ZPF, nemají BPEJ
parcely nejsou součástí PUPFL
dočasný zábor není vyžadován
359, 669, 671, 364, 1921
Bělá nad Svitavou (601683)

spotřeba:

cca 90 m3/rok (sociální účely mytí a sprchování pracovníků)

B.II.2. Voda
Pitná voda:

Pozn.: Je uvažováno s jednotkovou spotřebou 30 m 3 na pracovníka a rok (dle přílohy č. 12 k vyhlášce
č. 428/2001 Sb.).

zdroj:
v průběhu výstavby:
Technologická voda:
Požární voda:

místní rozvod
spotřeba vody nespecifikována (běžná)
není vyžadována

potřeba:

6,0 l/s

zdroj:

podzemní hydrant na místní vodovodní síti

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Acetylen (C2H2):

spotřeba:

cca 5 500 l/100 aut

Pozn.: Tj. jedna ocelová láhev o objemu 40 l, obsahu 5 500 l, při tlaku plnění 15 MPa.

Kyslík (O2):

zdroj:

ocelové láhve

spotřeba:

cca 12 000 l/100 aut

Pozn.: Tj. dvě ocelové láhve o objemu 40 l, obsahu 6 000 l, při tlaku plnění 15 MPa.

Elektrická energie:

zdroj:

ocelové láhve

spotřeba:
zdroj:

nespecifikováno (běžná)
rozvodná síť

v průběhu výstavby:

odběr nespecifikován (běžný)

Zemní plyn:
Pevná paliva:

bez nároků
spotřeba:

cca 5 t/rok

zdroj:
v průběhu výstavby:

dovoz
bez nároků
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr představuje zařízení ke zneškodňování autovraků lehkých (osobních) vozidel. Celková kapacita
záměru činí do cca 200 tun zpracovávaného materiálu za rok. Tomu odpovídá do cca 100 kusů
zpracovávaných autovraků za rok, tj. do cca 2 kusů za týden.
Vraky budou transportovány na závěsech, přívěsech pro přepravu automobilů resp. na nákladních
automobilech. Ostatní dopravní obsluha záměru (doprava materiálu a vytříděného odpadu) bude
prováděna lehkými resp. středními nákladními automobily. Doprava zaměstnanců potom osobními
automobily resp. pěší docházkou.
Údaje o dopravních nárocích jsou následující:
Provoz záměru:

autovraky:

příjezd cca 100 voz/rok (0,5 voz/den),
stejný počet odjezdů (pouze transportní vozidla)
druh vozidel: osobní, lehká nákladní (do 3,5 t)

materiál, odpady:

příjezd cca 100 voz/rok (0,5 voz/den),
stejný počet odjezdů
druh vozidel: lehká a střední nákladní (3,5 - 10 t)

zaměstananci:

čas dopravy:

příjezd cca 1000 voz/rok (4 voz/den),
stejný počet odjezdů
druh vozidel: osobní
místní komunikace k záměru: 100%
silnice II/363 směr Brněnec: 75%
silnice II/363 směr Polička: 25%
denní doba pracovních dní

intenzita dopravy:

nevýznamná (bez významných úprav objektů)

dopravní trasy:

Výstavba záměru:

B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje:

Liniové zdroje:

vytápění bude zajištěno lokálními zdroji spalujícími pevná paliva. Předpokládaná
emise škodlivin je následující:
NOx :
15,0 kg/rok
CO:
5,0 kg/rok
Cx Hy :
4,5 kg/rok
prach:
62,5 kg/rok
SO2:
5,0 kg/rok
Dále lze předpokládat emisi nepříliš významného množství těkavých organických
látek uvolňující se při demontáži pohonných jednotek vozidel.
automobilová doprava vyvolaná záměrem bude zdrojem následujícího objemu emisí:
NOx :
34,4 g/km.den
CO:
14,0 g/km.den
Cx Hy :
4,2 g/km.den
prach:
1,0 g/km.den
SO2:
0,1 g/km.den
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Výstavba:

V průběhu výstavby nelze očekávat emise znečišťujících látek. Technologie bude
umisťována do již dokončené haly, budou prováděny pouze stavební úpravy malého
rozsahu. Celkový objem emisí proto nebude z hlediska celkového vlivu významný.

B.III.2. Odpadní voda
Splaškové vody:

produkce:
nakládání:

cca 90 m3/rok
bezodtoková jímka

Pozn.: Odpovídá přibližně množství odebrané pitné vody.

Technologické vody: produkce:

technologické odpadní vody
nejsou produkovány

Srážkové vody:

cca 470 m3/rok
volný odtok na terén

neznečištěné dešťové ze střech:
nakládání:

Pozn.: Zastavěná plocha 870 m2, roční srážkový úhrn cca 600 mm, koeficient odtoku 0,9. Údaj je vztažen
pouze ke srážkovým vodám ze střech objektů záměru.

Výstavba:

nespecifikováno (množství zanedbatelné)

B.III.3. Odpady
Provoz, údržba:

číslo, název

kategorie, množství, nakládání:

12 01 01, Piliny a třísky železných kovů
12 01 03, Piliny a třísky neželezných kovů
15 01 01, Papírové a lepenkové obaly
15 01 02, Plastové obaly
15 01 06, Směsné obaly
15 01 09, Textilní obaly
16 01 03, Pneumatiky
16 01 12, Brzdové destičky
neuvedené pod č. 16 01 11
16 01 15, Nemrznoucí kapaliny
neuvedené pod č. 16 01 14
16 01 16, Nádrže na zkapalněný plyn
16 01 17, Železné kovy
16 01 18, Neželezné kovy
16 01 19, Plasty
16 01 20, Sklo
16 01 22, Součástky jinak blíže neurčené
17 04 01, Měď, mosaz, bronz
17 04 02, Hliník
17 04 03, Olovo
17 04 05, Železo a ocel
17 04 06, Cín
17 04 07, Směsné kovy
17 04 11, Kabely
neuvedené pod č. 17 04 10
O, jednotky t/rok, předávání oprávněné
osobě, znovupoužití

Pozn.: S obaly bude přednostně nakládáno v režimu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.

číslo, název

20 03 01, Směsný komunální odpad
20 03 03, Uliční smetky
20 03 04, Kal ze septiků a žump
O, jednotky t/rok, předávání oprávněné
osobě
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číslo, název

kategorie, množství, nakládání:
číslo, název

kategorie, množství, nakládání:

15 01 10, Obaly
15 01 11, Kovové obaly,
včetně prázdných tlakových nádob
15 02 02, Filtrační materiály, čistící tkaniny
a ochranné oděvy
20 01 21 Zářivky
N, desítky kg/rok, předávání oprávněné
osobě
13 01 11, Syntetické hydraulické oleje
13 02 06, Syntetické motorové, převodové
a mazací oleje
13 02 08, Jiné motorové, převodové
a mazací oleje
13 07 01, Topný olej a motorová nafta
13 07 02, Motorový benzín
16 01 07, Olejové filtry
16 01 08, Součástky obsahující rtuť
16 01 09, Součástky obsahující PCB
16 01 10, Výbušné části (např. airbagy)
16 01 11 Brzdové destičky s azbestem
16 01 13, Brzdové kapaliny
16 01 14, Nemrznoucí kapaliny
16 01 21, Nebezpečné součásti neuvedené
pod č. 16 01 07, 16 01 11, 16 01 13
16 06 01, Olověné akumulátory
16 06 02, Ni-Cd Baterie a akumulátory
16 08 02, 07 Upotřebené katalyzátory
17 04 09, Kovový odpad
17 06 03, Jiné izolační materiály
N, desítky, stovky, výjimečně tisíce kg/rok,
předávání oprávněné osobě

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

číslo, název,
kategorie, množství, nakládání:

15 01 Obaly
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
17 02 Dřevo, sklo a plasty
17 04 Kovy
17 05 Zemina
17 06 Izolační materiály
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady
16 02 Odpady z elektrického
a elektronického zařízení

O, výjimečně N, desítky t/dobu výstavby,
předávání oprávněné osobě
Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství v době
stavebních a konstrukčních prací je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj.
v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou tříděny a
shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou
osobou.
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B.III.4. Ostatní
V prostoru záměru bude používáno pouze lehké ruční nářadí, na elektrický resp. hydraulický pohon resp.
zdvihací zařízení. Činnosti produkující hluk a stacionární zdroje hluku (např. kompresor) budou uzavřeny v
halách, ve venkovním prostoru bude prováděna pouze doprava a manipulace s autovraky resp. s
používaným materiálem.
Údaje o emisích hluku, vibrací, záření resp. dalších faktorů jsou následující:
Hluk:

doprava na veřejných komunikacích:

nespecifikováno

Pozn.: Hlukové parametry dopravního proudu na veřejných komunikacích nejsou výpočtově určeny
hlukovými emisemi jednotlivých vozidel, ale skladbou a intenzitou dopravního proudu.

doprava v areálu záměru:
soudobý počet vozidel:
celková doba provozu a manipulace:
umístění:
činnosti v halách (hluk vně objektů):
soudobý počet:
celková doba provozu:
umístění:

do LA = 80 dB/2 m
do cca 1
cca 2 h/den
venkovní plochy záměru
do LA = 55 dB/2 m
2
cca 8 h/den
stávající haly (bývalý kravín)

v průběhu výstavby:

nespecifikováno (bez významných
stavebních úprav objektů)

Vibrace:
Záření:

nejsou produkovány ve významné míře
ionizující záření:
elektromagnetické záření:

Další fyzikální nebo biologické faktory:

zdroje nejsou používány
významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)
nejsou používány

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů. Riziko havárií nepřevýší běžně akceptované riziko, doprava nebezpečného zboží nebude prováděna.
Provozovna bude vybavena nepropustnými povrchy, vyspádovanými do bezodtoké jímky, dále pomůckami
pro úklid a látkami pro absorpci uniklých kapalin včetně shromažďovacích prostředků.
Přesná specifikace bude provedena v provozním a havarijním řádu.
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ČÁST C

(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Dotčené území je umístěno v okrajové části obce, nachází se v izolované poloze. Je tvořeno plochou
antropogenně ovlivněnou, která je součástí zemědělského areálu.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená:
• V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální,
ani na regionální úrovni.
• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí
žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné
oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky nebo přírodní památky.
• Dotčené území není součástí přírodního parku.
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000.
• Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného 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.
Dotčené území se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída.
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.
o vodách, v platném znění. Záměr je umístěn mimo zátopové území.
Plocha výstavby záměru se nenachází v území archeologického zájmu.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
V obci Bělá nad Svitavou žije celkem 478 obyvatel1.
Záměr je umístěn v neobydleném areálu, který dříve sloužil pro zemědělskou (živočišnou) výrobu. Nejbližší
obytné objekty se nachází ve vzdálenosti cca 100 metrů a více od prostoru záměru (jižně a jihozápadně),
trvale zde žije několik desítek obyvatel.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
V blízkosti hodnoceného záměru se nenachází žádná stanice imisního monitoringu, proto při popisu
stávající úrovně imisní zátěže oxidem dusičitým vycházíme z rozptylové studie Pardubického kraje
presentované na webových stránkách GIS Pardubického kraje. Grafické znázornění imisní zátěže oxidem
dusičitým (NO2) okolí hodnoceného záměru je presentováno na následujících obrázcích:
Obr.: Průměrné roční koncentrace NO2

1

Zdroj: Český statistický úřad, údaj k 31.12.2004.
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Obr.: Maximální průměrná hodinová koncenrace NOx

Z výše uvedených obrázků vyplývá, že stávající imisní zátěž v okolí hodnoceného záměru dosahuje u
průměrné roční koncentrace NO2 hodnot do 15 µg.m-3. Hodnota imisního limitu (40 µg.m-3) zde tedy není
překračována.
Maximální hodinové koncentrace NO2, v okolí hodnoceného záměru dosahují hodnot do 20 µg.m-3.
Hodnota imisního limitu (200 µg.m-3) zde tedy není překračována.
Kvalita ovzduší v blízkosti hodnoceného záměru je tedy poměrně dobrá.
Klima
Z klimatického hlediska zasahuje hodnocené území do mírně teplé klimatické oblasti - MT5, kterou je
možno stručně charakterizovat následně:
MT 5 - normální až krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné období normální
až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně chladná, suchá až mírně
suchá s normální až krátkou sněhovou pokrývkou.
Tab.: Další klimatické charakteristiky
Údaj

MT 5

Počet letních dnů
Počet dnů s teplotou nad 10 °C
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

30 až 40
140 až 160
130 až 140
40 až 50
-4 až -5
16 až 17
6 až 7
6 až 7
100-120
350-450
250-300
60 až 100
120 až 150
40 až 50
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C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr se nachází v osamocené poloze, mimo obytnou zástavbu. Vzdálenost hranice záměru od nejbližšího
venkovního chráněného prostoru resp. venkovního chráněného prostoru staveb je cca 100 m (osamocené
obytné objekty jihozápadně od záměru). Záměr je ve směru k obci částečně skryt za stromovým porostem.
Stávající hluková situace v obci a v prostoru záměru je dána zejména přírodním pozadím, částečně
ovlivněným pozaďovým hlukem venkovské zástavby, případně zemědělských činností a silniční dopravy.
Subjektivně je hluková situace vyhovující.
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Území náleží do povodí Svitavy 4-15-02, v dílčím povodí jejího pravostranného přítoku Bělský potok, který
se do Svitavy vlévá v jejím 72,7 km. Číslo hydrologického pořadí je 4-15-02-010.
Síť povrchových toků v území křídových hornin je velmi řídká, charakteristickým znakem tohoto území jsou
četná suchá údolí s poměrně prudkými svahy a plochým údolním dnem s dobře patrným suchým korytem.
Jejich existence je podmíněna tím, že značná část spadlých atmosférických srážek rychle infiltruje do mírně
až silně propustného hydrogeologického prostředí křídových sedimentů a ve formě podzemního odtoku
směřuje do oblasti působnosti regionální drenážní báze v údolní nivě řeky Svitavy.
Pro tok Bělského potoka byla typická ztráta vodnosti, kdy docházelo k infiltraci povrchové vody do
puklinových kolektorů vyvinutých v jizerském souvrství. Tato skutečnost představovala při neexistujícím
dokonalém odkanalizování obcí nebezpečí kontaminace podzemních vod. Proto bylo v rámci ochrany
jímacího území březovského vodovodu přikročeno k uložení části toku do vodotěsných betonových koryt a
k celkové úpravě toku.
Podzemní voda
Lokalita záměru leží dle hydrogeologického členění v rajónu 423 - Ústecká synklinála. Území spadá do
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída.
Hydrogeologický rajón 423 Ústecká synklinála, který je představován protáhlou artéskou pánví S-J směru.
Vodohospodářsky významné nádrže podzemních vod rajónu jsou v puklinově propustných horních částech
bělohorského souvrství (kolektor B) a souvrství jizerského (kolektor C). Bazální křídový kolektor A
v perucko - korycanském souvrství má omezenou dotaci a tedy i zásoby podzemní vody. Nejmladší
propustné křídové sedimenty březenského souvrství v písčité facii - kolektor D, jsou omezeny na okolí
Svitav a zvodněním jsou blízké kvartérním sedimentům s rychlým oběhem podzemních vod.
Perucko - korycanské souvrství se vyznačuje souvislým rozšířením. Perucké vrstvy se uložily v mocnostech
60 - 70 m. Větší část profilu tvoří několik výrazně zrnitostně gradovaných cyklů mocných 12 m. Cykly
začínají pískovci a končí jílovci. Korycanské vrstvy mají kolísavou mocnost od 1 do 40 m. Mají převážně
pískovcový vývoj. Na klastické sedimenty souvrství je vázán bazální kolektor A, který je průlino - puklinově
propustný. Má místy silné zastoupení jílovců s redukovanými mocnostmi pískovců a nedostatečné infiltrační
zázemí. Na většině území rajónu má nevhodnou kvalitu podzemní vody, neboť oběh kolektorem je velmi
pomalý.
Bělohorské souvrství je mocné kolem 70 m, na spodu se vyskytují slínovce a jílovce a končí pískovci.
Jizerské souvrství je litologicky shodné s bělohorským souvrstvím s větší mocností pískovcových poloh.
Mocnost souvrství dosahuje 150 m. Na souvrství jsou vázány významné kolektory B a C. Oba kolektory
jsou tvořeny křehkými horninami, a to převážně vápnitými pískovci a slínovci, které jsou tektonicky tříštivě
porušené. Nádrž kolektoru B (bělohorské souvrství) má převážně napjatou hladinu, kolektor C (jizerské
souvrství) má hladinu volnou, plocha výchozů a infiltrační oblast je výrazně vyšší.
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Kolektory jsou odvodňovány v údolí Svitavy, kde je podzemní voda jímána v okolí Březové pro brněnský
vodovod. Množství podzemní vody čerpané v jímacím území dosahuje 1190 l/s. Podzemní vody jsou
chemického typu Ca-HCO3 s mineralizací 250 - 400 mg/l.
Kolektor C zaujímá největší rozsah na povrchu v rámci celé hydrogeologické struktury ústecké synklinály a
není v území již překryt sedimenty mladších křídových souvrství. Spongilitické pískovce v území mají funkci
poloizolátoru, jejich izolační účinek nedosahuje velkých těsnících schopností.
Křehké horniny vykazují velmi nízké koeficienty filtrace, propustnost je dána sítí puklin více či méně
rozevřených v závislosti na podílu jílovité složky v hornině a stupni tektonické deformace. Pukliny dosahují
značných délek a umožňují tak proudění podzemní vody na velké vzdálenosti. Kolektor C je řazen mezi
extrémně nehomogenní kolektory s nízkou až velmi vysokou transmisivitou, který je svými vlastnostmi
předurčen k velkým soustředným odběrům regionálního významu.
Dotace podzemní vody probíhá infiltrací atmosférických srážek na ploše celé synklinály. Srážky se po vsaku
akumulují v kolektoru a proud podzemní vody směřuje k erozívní bázi v údolí Svitavy. Kolektor C je v území
bez krycí vrstvy, v důsledku čehož dochází prakticky k okamžité dotaci infiltrovaných srážek bez výrazné
časové retardace. Kolísání hladiny podzemní vody probíhá pravidelně od zimního minima (leden až březen)
po jarní maximum (květen) a je ovlivňováno délkou zámrzu a výškou sněhové pokrývky.
Úroveň hladiny podzemní vody bude přibližně korelovat s úrovní údolní nivy Svitavy. Rozdíl ve výšce
povrchu terénu v prostoru záměru a v údolní nivě Svitavy u Březové činí ca 80 m.
Teplické souvrství s je budováno vápnitými jílovci a slínovci o mocnosti 10 - 45 m. Březenské souvrství se
zachovalo v okolí Svitav v mocnosti 90 - 100 m a je budováno vápnitými jílovci, na které nasedají pískovce
s polohami jílovců. V okolí Svitav tvoří březenské souvrství kolektor D, který je plošně omezený. Podzemní
odtok kolektoru D stabilizuje průtoky na horní Svitavě.
Specifický odtok podzemní vody v území je velmi vysoký, dosahuje hodnoty 5,8 l.s-1.km-2, a je způsobený
kolektory B a C s velmi dobrými infiltračními schopnostmi.

C.II.5. Půda
Dle územního plánu obce Bělá nad Svitavou patří dotčené území k plochám určeným k umísťování a
uskutečňování výrobní činnosti průmyslových, zemědělských, výrobních a ostatních služeb. Prostor je
součástí bývalého areálu zemědělského podniku.
Všechny pozemky záměru jsou řazeny dle katastru nemovitostí jako ostatní plochy případně zastavěná
plocha a nádvoří. Nejsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených k plnění
funkcí lesa (PUPFL).
356
2145/2 (669)
2145/2 (671)
364
1921
678

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha (parcela zjednodušené evidence)
ostatní plocha (parcela zjednodušené evidence)
zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha, ostatní komunikace
parcela zjednodušené evidence

Půdní pokryv představují převážně hnědé půdy nasycené, většinou mělké (do 30 cm) až středně hluboké
(do 60 cm), často s výrazným podíle matečných úlomků nebo příměsí matečné horniny. Poměrně slabá
humusovitá poloha bývá většinou překryta barvou matečního substrátu - křídovými prachovci až slínovci.
Většinou se jedná o lehké a mělčí půdy, kde se zrnitostní složení mění v závislosti na charakteru matečné
horniny. Tyto půdy jsou vhodné pro méně náročné zemědělské plodiny a jako lesní půdy. V nivách
povrchových toků jsou vyvinuty nivní půdy popř. hnědé půdy oglejené.
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C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry
Dle geomorfologického členění ČR (Demek J. a kol., 1987) spadá zájmové území do soustavy Česká
tabule, podsoustavy Východočeská tabule a celku Svitavská pahorkatina. V detailním členění jde o
podcelek Českotřebovská vrchovina, okrsek Ústecká brázda.
Ústecká brázda je tektonicky podmíněná brázda v povodí Divoké a Tiché Orlice na severu, Třebovky a
Svitavy na jihu. Podkladem jsou slínovce, spongility, jílovce a pískovce tředního turonu, svrchního turonu
až koniaku, místy vystupují krystalické horniny letovického krystalinika a neogenní mořské štěrky, písky a
slíny. Reliéf je členitý pahorkatinný v oblasti asymetrické ústecké synklinály s vyšším povrchem na
východě. Typické jsou ploché hřbety svědecké vrchy, zbytky neogenní výplně a strukturně denudační
plošiny, zejména na jihu v brachysynklinálním závěru. Středně zalesněná smrkovými porosty s příměsí
borovice, dubu a jedle. Střední výška terénu dosahuje 473,9 m n.m., střední sklon svahů 4°49´.
Prostor hodnoceného záměru se nachází v nadmořské výšce cca 450 m n.m.
Geologické poměry
Křídový pokryv náleží do orlicko - žďárského litofaciálního vývoje.
Svrchní část geologického profilu na lokalitě budují křídové horniny jizerského souvrství. Jde o spongilitické
slínovce, prachovce a pískovce a slínovce s polohami vápenců.
Spongilitické slínovce, prachovce a pískovce (15) - jde o šedé, tmavě šedě smouhované spongilitických
slínovce - opuky. Slínovce s polohami vápenců (12) jsou tmavošedé, kostkovitě rozpadavé slínovce
s častými konkrecemi světle šedých jemnozrnných vápenců.
Kvartérní pokryv je tvořený deluviálními hlínami a fluviálními štěrkopísky tvořící úzké údolní nivy podél
povrchových toků.
Deluviální kamenitohlinité až hlinitopísčité sedimenty jsou nejrozšířenějšími svahovými sedimenty,
pokrývající splachové deprese a svahy podél vodních toků. Jedná se o hnědé, místy okrové, narezavěle
nebo šedě skvrnité jílovitopísčité, písčitojílovité až jílovité hlíny s podílem úlomků podložních křídových
hornin. Mocnost nepřesahuje 5 m.
Deluviofluviální písčitohlinité sedimenty mají proměnlivou jílovitou příměs a obsahují úlomky hornin, jsou
často humózní a dosahují mocností 1 - 2 m.Podél toků se vyskytují fluviální hlinitopísčité, místy štěrkovité
sedimenty.
Nerostné suroviny a přírodní zdroje
Podle databází spravované ČGS - Geofondem ČR nebyly v katastrálním území Bělá nad Svitavou zjištěny
střety s evidovanými ložisky nerostných surovin, chráněnými ložiskovými územími a dobývacími prostory,
evidované v rozsahu map ložiskové ochrany. V dotčeném katastrálním území Bělá nad Svitavou se
nenacházejí poddolovaná území, stará důlní díla ani deponie, nachází se pouze opuštěné lomy na drobnou
těžbu kamene.
V dotčeném území se nenachází žádné další zdroje nerostných surovin, nepředpokládá se výskyt
geologických nebo paleontologických památek.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografická charakteristika území
Podle biogeografického členění České republiky leží zájmové území v bioregionu svitavském, vegetace je 4.
a 5. vegetačního stupně. Dle regionálně fytogeografického členění (Novák, Hudec, 1997) patří trasa
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záměru do fytochorionu Českomoravské mezihoří, který leží v mezofytiku v suprakolinním až
submontánním stupni. Flóra je hercynská, avšak obohacená o druhy alpidské.
Nižší polohy fytochorionu rekonstrukčně zaujímají dubohabřiny (Melampyro nemorosi - Carpinetum),
výjimečně i přechody k teplomilným doubravám (Potentillo albae - Quercetum). Vyšší polohy pokrývají
bučiny různého typu, květnaté (Dentario enneaphylli - Fagetum) i bikové (Luzulo nemorosae - Fagetum
sylvaticae). V nivách vodních toků jsou luhy, představované asociacemi Stellario - Alnetum glutinosae a
Carici remotae - Fraxinetum, v kotlinách i Pruno - Fraxinetum. Vegetace přirozeného bezlesí
pravděpodobně chybí.
Na odlesněných místech se nachází polopřirozená náhradní vegetace v podobě vlhkých luk svazů Calthion,
méně Molinion, které přecházejí do slatinných luk svazu Caricion davallianae nebo rašelinných luk svazu
Caricion fuscae. Na suchých stanovištích jsou to pastviny svazu Cynosurion, lesní lemy tvoří vegetace
svazu Trifolion medii. Křoviny náležejí svazu Berberidion.
Fauna a flora
Pozemek, na kterém je záměr umístěn, se nachází uvnitř bývalého zemědělského areálu. Při místním
šetření bylo zjištěno, že prostor je z převážné části zbaven souvislého vegetačního krytu. Trvalý travní
porost se řídce vyskytuje v okolí stávajících budov, více především na prudkých svazích, jinak je území
intenzívně zemědělsky obdělávána. Nelesní porosty jsou tvořeny náletem olše, lísky, břízy a smrku.
Nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu rostlin nebo živočichů (podle zákona 114/1992 Sb.),
vzhledem k charakteru území nelze jejich výskyt ani očekávat.
Územní systém ekologické stability
V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na
regionální či nadregionální úrovni.
Chráněná území
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.

C.II.8. Krajina
Dotčené území se nachází v okrajové části intravilánu obce Bělá nad Svitavou, tj. v již výstavbou
ovlivněném prostoru. Současný stav krajiny a dotčeného území lze vyhodnotit jako prostředí antropogenně
ovlivněné (bývalá zemědělská výroba).

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
V prostoru záměru se nachází pouze stavební objekty v pronájmu investora záměru, určené k rekonstrukci
pro provoz záměru. Nenachází se zde žádný jiný nemovitý hmotný majetek.
Architektonické a historické památky
V katastrálním území obce Bělá nad Svitavou je významnou památkou Kostel Všech svatých, který je na
návsi uprostřed obce. Jde o původně románský objekt, přestavěný barokně v letech 1751 - 1756. Před
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kostelem je kamenný kříž z období kolem roku 1840. Za kostelem je sousoší sv. Jana Nepomuckého mezi
andílky z roku 1768, obnovené v roce 1816.
Archeologická naleziště
V prostoru záměru se nenachází žádné archeologické naleziště.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr se nachází v prostoru bývalého objektu živočišné výroby v obci Bělá nad Svitavou. Příjezd je zajištěn
účelovou asfaltobetonovou komunikací ze silnice II/363.
Schéma dopravní infrastruktury širšího území je zřejmé z následujícího obrázku:
Obr.: Umístění záměru, schéma dopravní infrastruktury dotčeného území (bez měřítka)

Silnice II/363, na kterou je napojena účelová příjezdová komunikace k záměru, zajišťuje přímou obsluhu
území. Silnice má asfaltobetonový povrch, s občasnými výtluky, šířky v koruně cca 7 m. Intenzita dopravy
na silnici II/363 je 937 vozidel za 24 hodin, z toho 152 těžkých (sčítání ŘSD 2005).
Komunikační systém je při zajištění stavební a provozní údržby vyhovující.
V území je dostupná veškerá další nezbytná infrastruktura.

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

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

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

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny
(znečištění ovzduší, znečištění vod, hluk, hygienické závady případně jiné faktory), které by mohly mít
přímé zdravotní následky. Z toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních
zdravotních vlivů nebo rizik.
Sociální a ekonomické důsledky
Záměr vytváří 2 pracovní místa.
Nelze očekávat další významné sociální důsledky provozu nebo výstavby záměru.
Počet dotčených obyvatel
Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
S ohledem na poměrně nízkou spotřebu paliva a z ní vyplývající nízké množství emitovaných škodlivin
nepředpokládáme významnější ovlivnění stávající kvality ovzduší v okolí hodnoceného záměru.
Záměrem vyvolaná automobilová doprava, s ohledem na relativně nízkou intenzitu (pouze několik vozidel
za den) také nebude podstatnějším zdrojem emisí. Celkově tedy nepředpokládáme prakticky žádné
ovlivnění celkové kvality ovzduší v důsledku realizace záměru.
Zápach
Hodnocený záměr nebude zdrojem významného zápachu.
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Vlivy na klima
S ohledem na dispoziční řešení areálu a stávající konfiguraci terénu vylučujeme, že by hodnocený záměr v
budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo jinak ovlivňoval místní
klimatické charakteristiky.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Navržené umístění a technické řešení záměru autovrakoviště v Bělé nad Svitavou respektuje ustanovení
nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Celková doprava nepřekročí úroveň cca 10 vozidel denně, z toho 1 nákladní. Není proto nutno ji považovat
za zdroj hluku z dopravy. Příjezd resp. odjezd jednotlivých vozidel bude ojedinělou akustickou událostí, bez
významného vlivu na celodenní ekvivalentní hladinu hluku v území. (Pozn.: Ve smyslu platných
Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy (Liberko, M, VÚVA Brno, 1991, novelizace 1996,
2004) je za zdroj hluku z dopravy ve venkovním prostředí považována "doprava po pozemních
komunikacích s intenzitou automobilové dopravy vyšší než 30 osobních automobilů za hodinu, resp.
automobilová doprava po těchže komunikacích, jejíž hlukové imise jsou vyšší než hlukové imise, vyvolané
intenzitou dopravy 30 osobních automobilů za hodinu".)
Součástí záměru nejsou žádné významné zdroje hluku do venkovního prostoru. Hluk venkovních činností
nepřekročí cca 80 dB/2 m. Hygienický limit LAeq,16 h = 50 dB bude tedy dosažen do vzdálenosti nejvýše
80 m, s ohledem na omezenou doby provozu venkovních činností (do cca 2 h denně) v ekvivalentní hladině
pro nejhlučnějších 8 hodin spíše ještě mnohem méně (do cca 40 m). Chráněný venkovní prostor (obytná
zástavba) se přitom nachází ve vzdálenosti cca 100 m a více od záměru. Demontážní činnosti za použití
ručního nářadí budou prováděny uvnitř hal, hlučnost vně hal nepřekročí cca 55 dB, to znamená, že limit
LAeq,16 h = 50 dB bude dosažen prakticky již na hranici areálu záměru (do vzdálenosti cca 10 metrů od hal),
bez vlivu na chráněný venkovní prostor.
Požadované limitní hladiny hluku pro nejbližší nebo nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor resp.
chráněný venkovní prostor staveb jsou proto spolehlivě dosažitelné, v nejbližších chráněných prostorech
(přilehlá zástavba obce ve vzdálenosti cca 100 metrů a více od záměru) budou hygienické limity hluku
prokazatelně dodrženy.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Záměr představuje změnu užívání zemědělské budovy (kravína), spočívající v rekonstrukci a přístavbě na
provozovnu likvidující autovraky. Realizací záměru proto nedojde ke zvýšení zpevněných a zastřešených
ploch v území. Množství odváděných povrchových vod proto bude odpovídat stávajícímu stavu.
Vliv na kvalitu povrchových vod
Nebudou vypouštěny žádné technologické odpadní vody.
V hale bývalého kravína je funkční splašková kanalizace, která ústí do bezodtoké jímky. Do splaškové
kanalizace jsou zaústěny odpadní vody ze sociálních zařízení (WC, umývárny, sprchy). Srážkové vody ze
střech a neznečištěných zpevněných ploch budou (stejně jako doposud) volně vsakovat do terénu.
Plochy, na nichž bude docházet k manipulaci s autovraky nebo nebezpečnými látkami, jsou umístěny uvnitř
budovy, popř. jsou zastřešené, chráněné proti vypláchnutí vodou zvenčí. Komunikace, po které budou
převáženy autovraky z přístřešku do demontážní dílny, je chráněna záchytnou plochou vanou umístěnou
na vidlici vysokozdvižného vozíku.
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Vlivem projektovaného záměru nelze tedy předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod.
Vlivy na kvalitu podzemní vody
Vliv záměru na kvalitu podzemní vody je za standardního provozu nepravděpodobný. Při likvidaci
autovraků nebudou provozovány žádné přímé výpusti do horninového prostředí. Podzemní voda se v území
(dle odborného odhadu) nachází v hloubkách řádově první desítky a více metrů, přičemž výskyt souvislé
hladiny podzemní vody lze předpokládat v hloubce minimálně 35 m pod úrovní stávajícího terénu,
pravděpodobněji však 40 až 80 m.
Nebezpečné látky budou dočasně skladovány v přijatelně malém množství, v zabezpečeném skladu, který
je vybaven bezodtokou jímkou. Celý prostor demontážní dílny i skladu nebezpečných látek je podsklepen.
Jakékoliv úniky skladovaných kapalin, či netěsnost podlahy opatřené nátěrem nepropouštějícím ropné látky
bude včas vizuálně zjištěna. V suterénu se předpokládá pouze skladování automobilových disků,
kompletních automobilových kol a samostatných pneumatik.
Vliv na kvalitu vody v CHOPAV Východočeská křída je vyloučen.
Ovlivnění hydrogeologických charakteristik
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem
do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Žádná z těchto alternativ
nepřipadá v úvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky území předpokládat.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr neklade nároky na zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených k plnění funkcí
lesa (PUPFL). Půdy v dotčeném území jsou tvořeny převážně antropogenními navážkami.
Z hlediska ochrany půd proto nevyplývají vzhledem k záměru žádná omezení.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V souvislosti s realizací záměru nebudou hloubeny podzemní prostory. Původní profil horninového prostředí
na lokalitě je již zčásti ovlivněn stávající činností - vyrovnání nivelety navážkami, založení a výstavba
budov, výkopy pro inženýrské sítě, atd.
V souvislosti s vnitřní přestavbou pro posuzovaný záměr je vliv na horninové prostředí vyloučen.
Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny
geologické ani paleontologické památky.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr je umisťován do stávající budovy, tedy do prostoru zcela antropogenně pozměněného. Podle
výsledků terénního šetření se v okolí posuzovaného záměru nebo širším území (areál celého zemědělského
družstva) nevyskytují biotopy zvláště chráněných druhů rostlin živočichů, nelze tudíž předpokládat jejich
přímé nebo zprostředkované ohrožení.
V území určeném pro realizaci záměru ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází funkční prvky
územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana
je obecně stanovena zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný
registrovaný významný krajinný prvek.
Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu vyloučen
(viz příloha 4 tohoto oznámení).
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D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivněna dřívější činností, realizace záměru charakter krajiny
významně nezmění.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V prostoru záměru se nenachází žádné další stavební objekty (s výjimkou objektů zemědělského areálu),
nemovitý hmotný majetek (pozemky a nemovitosti má jsou investorem záměru pronajaty), architektonické
a historické památky nebo archeologická naleziště. Z důvodu jejich absence proto nebudou ovlivněny.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr nevede k významné změně (zvýšení) intenzit dopravy na komunikační síti. Při celkovém pozaďovém
zatížení silnice II/363 v průjezdu Bělou nad Svitavou v úrovni cca 937 vozidel za 24 hodin, z toho 152
těžkých je potenciální nárůst vlivem záměru (do cca 10 vozidel za den, z toho 1 nákladní) zanedbatelný a
nacházející se v pásmu přirozeného kolísání dopravy. Nebude dotčena kapacita komunikací ani žádné další
dopravní parametry. Obdobně tak dopravní zatížení příjezdové komunikace k záměru bude celkově málo
významné.
Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány, nedochází k rozvoji ani k omezení existující infrastruktury.

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

D.II.

ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen stávajícím rozsahem průmyslového areálu.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.
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D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem,
předpisů a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou navržena tato dodatečná opatření:
• pro provoz bude zpracován provozní a havarijní řád,
• autovraky nebudou volně odstaveny mimo prostory pro ně určené (tj., přístřešek, dílna),
• před umístěním autovraku do přístřešku bude ověřeno, že z něj volně nevytéká žádná náplň
(v opačném případě bude autovrak umístěn přímo do dílny a veškeré náplně budou vypuštěny),
• transport autovraků mezi přístřeškem a demontážní dílnou bude realizován pomocí vysokozdvižného
vozíku s plochou vanou proti případným úkapům.
• veškeré plochy, kde bude docházet k manipulaci s nebezpečnými látkami budou zabezpečeny proti
jejich úniku do vnějšího prostoru (nepropustné nátěry, záchytné vany, nepropustné jímky, atd.),
• bude prováděna pravidelná vizuální kontrola těchto prostor,
• v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude vyloučen provoz záměru a související dopravy.

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí
nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován (areál bývalého zemědělského
podniku) není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení
možných vlivů na životní prostředí dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.
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ČÁST E

(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
Záměr je řešen v jedné variantě.

STRANA 30 z 34

AUTOVRAKOVIŠTĚ, BĚLÁ NAD SVITAVOU
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ČÁST F

(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

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

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

(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.
Základní údaje, umístění záměru
V bývalém středisku živočišné výroby v Bělé nad Svitavou se předpokládá využití již nefunkčního
zemědělského objektu, který bude po vnitřních úpravách a dílčích dostavbách sloužit jako autovrakoviště.
Provoz autovrakoviště předpokládá realizaci následujících stavebních objektů:
• demontážní dílna,
• skladovací prostory pro použité autodíly,
• přístřešek pro autovraky,
• volná plocha pro skladování automobilových dílů.
Předpokládaná kapacita demontážní dílny je cca 100 autovraků za rok.
Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (bez měřítka):
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Údaje o záměru
Původní budova (kravín), resp. její část, bude zrekonstruována na provoz pro ruční demontáž vyřazených
automobilů. Bude zde zřízena demontážní dílna, kde budou nepojízdná vozidla a autovraky demontovány.
Vypuštěné olejové náplně, brzdové a chladící kapaliny budou skladovány ve skladu olejů. Podlaha bude
vyspádována do středu místnosti a opatřena bezodtokovou jímkou. Náplně a kapaliny budou skladovány v
plastových a ocelových sudech, které budou umístěny na záchytné ocelové vaně s pororoštem. Provoz
skladu olejů se bude řídit schváleným provozním a skladovacím řádem.
Na demontážní dílnu navazují skladové prostory (bývalá stáj), kde je projektován sklad motorů,
převodovek, diferenciálů, náprav a ostatních částí vozidel dříve obsahující olejové náplně. Všechny
skladované součásti budou uloženy na paletách, pod kterými budou umístěny plechové vaničky pro
zachycení případných úkapů zbytkových ropných a jiných látek. Objekt je částečně podsklepen, tato část
bude využita pro skladování automobilových disků, kompletních automobilových kol a samostatných
pneumatik.
V prostoru stávajícího (dnes již nefunkčního) hnojiště bude zřízen přístřešek pro autovraky, s maximální
skladovou kapacitou 8 autovraků. Jako doplňkový sklad bude využita plocha umístěna na pozemku
umístěném cca 100 m severovýchodně od vstupu do demontážní dílny. zde budou ukládány objemnější,
nebezpečnými látkami neznečištěné, autodíly - části karosérií, sedadla, případně pneumatiky určené
k likvidaci.
Záměr předpokládá vytvoření dvou pracovních míst.
Technologie procesu likvidace
Autovraky budou do místa přiváženy zařízením provozovatele, odtahovou službou nebo po vlastní ose.
Autovrak bude umístěn do přístřešku a podle potřeby nebo naléhavosti převezen k demontáži do
demontážní dílny. Převoz bude prováděn vysokozdvižným vozíkem, na vidlici opatřeným záchytnou plochou
vanou proti samovolnému úniku nebo úkapu ropných a jiných látek na komunikaci.
Postup demontáže je stanoven technickými příručkami od výrobců a dovozců vozidel. V demontážní dílně
budou nejprve vypuštěny provozní kapaliny, odpojen a vyjmut akumulátor, případně demontovány airbagy
a klimatizace. Následně vyjmuta okna, dveře, kapota, dveře kufru, odstraněno vnitřní a vnější vybavení.
Dále jsou vyjmuty technologické součásti a po odstranění zbývajících částí karoserie (topení a kabeláž) je
karoserie překontrolována a čistá kostra je dále dělena na menší části. Vyjmuté části jsou rozebírány a
tříděny na odpady dle jednotlivých katalogových čísel a materiál pro další využití.
Údaje o možných vlivech na životní prostředí
Záměr neklade nároky na zábor ploch, využívá budovu uvnitř stávajícího zemědělskéhoareálu. Neklade
významné nároky na spotřebu vody ani ostatních zdrojů. Předpokládaná intenzita dopravy je cca 1 auto za
2 dny na příjezdu a stejný počet na odjezdu. Pro dopravu bude využita stávající místní komunikace. Provoz
autovrakoviště není významným zdrojem hluku, emisí do ovzduší ani zápachu, který by mohl ovlivňovat
obyvatelstvo. Území nepodléhá žádné zvláštní ochraně přírody a krajiny, je však umístěn v chráněné
oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída. Záměr neleží v zátopovém území.
V areálu se nevyskytuje žádná hodnotná vegetace.
Ve všech sledovaných oblastech (ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra,
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou proto možné vlivy provozu autovrakoviště přijatelně nízké
a nepředstavují zdroj významného negativního ovlivnění okolního území ani obyvatelstva a jejich zdraví.
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AUTOVRAKOVIŠTĚ, BĚLÁ NAD SVITAVOU
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ČÁST H
(PŘÍLOHY)

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.
Seznam příloh:
Příloha 1 Grafické přílohy:
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

1.1 Celková situace areálu
1.2 Demontážní dílna - přehledná situace
1.2A Demontážní dílna - půdorys přízemí
1.3 Přístřešek pro autovraky - přehledná situace
1.3A Přístřešek pro autovraky - podélný řez
1.4 Fotodokumentace

Příloha 2 Doklady:
- vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
- autorizační osvědčení zpracovatele oznámení

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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