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Úvod 

Oznámení záměru (dále jen oznámení) 

Sběrný dvůr, T.G.Masaryka, Litomyšl, p.č. 1703/4 

je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., a slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího 
řízení podle § 7 tohoto zákona. 

Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona. 
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ČÁST A 
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI) 

A.1. Obchodní firma 

Dagmar Grulichová - DARO 

A.2. IČ 

681 75 272 

A.3. Sídlo 

M. Švabinského 385 
570 01 Litomyšl 

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele 

Robert Grulich 

Tel: 777 046 742 

e-mail: robert.grulich@iex.cz 
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ČÁST B 
(ÚDAJE O ZÁMĚRU) 

B.I. 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1. Název a zařazení záměru 

Sběrný dvůr, T.G.Masaryka, Litomyšl, p.č. 1703/4 

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona 
č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., je následující1: 

kategorie: II 
bod: 10.15 
název: 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 přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody 
vydaného podle zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení s 
jinými významně ovlivnit evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

sloupec: B 

Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se 
ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na životní prostředí. 

Příslušným úřadem je Krajský úřad Pardubického kraje. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Kapacita zařízení      650 tun kovového odpadu 

B.I.3. Umístění záměru 

Záměr je situován na území města Litomyšl, které se nachází v jižní části Pardubického kraje. 

kraj:   Pardubický 
okres:  Svitavy; 3609 
obec:  Litomyšl; 578347 
katastrální území: Litomyšl; 685674 

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1. Situace širších vztahů). 

 

 

 

 

                                                
1 Původní zařazení, ke kterému je vztaženo nedosažení příslušné limitní hodnoty: 

kategorie: II 
bod: 10.5 
název: Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) nad 1 000 t. 
sloupec: B 
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Obrázek č. 1: Umístění záměru (1:50 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Jedná se o provozovnu sběrných druhotných surovin. Zařízení je určeno pro sběr a výkup odpadů, jejich 
následné vytřídění a navrácení k dalšímu využití v průmyslu. 

Záměr nevyvolává potřebu realizace jiných záměrů ani nevede k významné kumulaci vlivů v dotčeném 
území. 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 

Sběrný dvůr je určen pro sběr, výkup odpadů, jejich následné vytřízení a navrácení k dalšímu využití v 
průmyslu. 

Záměr vychází ze záměrů oznamovatele a územních možností v lokalitě. 

Sběrný dvůr se skládá z venkovní manipulační plochy, kanceláří, sociálního zařízení a skladovací plochy. Celý 
areál je oplocen. Kapacita venkovní manipulační plochy je cca 600 t odpadu, vnitřní skladovací plocha v 
obloukové hale je 50 t odpadu. 

Umístění je vázáno na dostupné pozemky a není navrženo ve více variantách. 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

DISPOZICE PROVOZOVNY 

Při vjezdu do sběrného dvora je umístěna mostní váha firmy TRANSPORTA o nosnosti 30 tun. Dále je na 
venkovní manipulační ploše malá váha o nosnosti 2000 kg a váha na barevné kovy o nosnosti 200 kg. 

Na venkovní manipulační ploše určené pro soustřeďování odpadů je uložen volně železný šrot. 

V obloukové hale jsou uloženy v kovových bednách barevné kovy. Barevné kovy, směsi kovů mohou být 
uloženy v hale i volně, volně je uložen i papír. 

V sousedství haly se nacházejí tři UNIMO buňky, které slouží jako kancelář a šatna se sociálním zařízením. 
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ÚČEL  A TECHNOLOGIE DVORA 

Sběrný dvůr je určen pro sběr, výkup odpadů, jejich následné vytřízení a navrácení k dalšímu využití v 
průmyslu. 

Do sběrného dvora jsou předávány odpady  přímo původci odpadů, případně jsou sváženy vlastním 
dopravním prostředkem: nákladní vůz  AVIA A31T –JNK, Mercedes Sprinter. 

Při příjmu druhotných surovin je odpad odpovědným pracovníkem nejdříve vizuálně zkontrolováno zda 
odpad není znečištěn zvláště látkami nebezpečného odpadu. Pokud je odpad v pořádku, odpad je zařazen z 
hlediska druhu a kvality, a zvážen. Odpad je zaevidován a uložen s případným použitím manipulačního 
zařízení na místo soustřeďování. 

Na venkovních manipulačních plochách se provádí dělení větších kovových celků na menší kusy. 

Papír a lepenka se skladuje v hale a následně odváží k dalšímu využití. 

Odpady po vytřízení jsou předávány k dalšímu využití oprávněným firmám. 

Odpady, pro které není provoz sběrného dvora schválen, nejsou přijaty. 

Manipulační prostředky: 

Manipulováno s odpady je vysokozdvižným vozíkem DESTA DVHM 3222TM v.č. 1983. 

O nosnosti 3,5 tuny, hydraulickými zvedáky a dalšími manipulačními prostředky - paletovacími vozíky o 
nosnosti  2 tuny,ocelovými bednami pro uložení odpadů, kontejnery pro uložení odpadů. Všechny nádoby a 
kontejnery, ve kterých je uložen odpad, jsou označeny kódem a názvem odpadu. Dále je zde používáno 
řezací zařízení v souladu s technickými podmínkami a provozně bezpečnostními předpisy určenými pro tato 
zařízení pro dělení větších kovových celků na menší kusy. Pro přepravu odpadů firma využívá automobil  
AVIA A31T-JNK, nosič kontejnerů rok výr. 1996 o nosnosti 3 tuny; Mercedes Sprinter valník o nosnosti 1,2 
tuny. 

Místo pro krátkodobé shromažďování nebezpečných odpadů: 

Nebezpečné odpady vznikající při provozu sběrného dvora jsou krátkodobě shromažďovány v místě 
shromažďování nebezpečných odpadů. Místo se nachází v obloukové hale, která má nepropustný povrch. 
Místo je odděleno od ostatních skladovacích ploch! Dále místo obsahuje shromažďovací prostředky pro 
zachycení uniklých kapalin odpovídajícími ČSN tj. sudy a nádoby pro skladování odpadů. Nádoby jsou 
označené druhem odpadu. Do doby převzetí odpadů oprávněnou firmou jsou odpady    
opatřeny identifikačními listy, které jsou součástí „Vedení evidence odpadů“.  

Druhy vykupovaných odpadů  

02 01 10   kovové odpady 

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 04   kovové obaly 

16 01 17   železné kovy 

16 01 18   neželezné kovy 

17 04 01   měď, bronz, mosaz 

17 04 02   hliník 

17 04 03   olovo 

17 04 04   zinek 

17 04 05   železo a ocel 
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17 04 06   cín 

17 04 11   kabely neuvedené pod čís. 17 01 10 

19 10 01   železný a ocelový odpad  

19 10 02   neželezný odpad 

19 12 01   papír a lepenka 

19 12 02   železné kovy 

19 12 03   neželezné kovy 

20 01 01   papír a lepenka 

Údaje o provozu, technickém, výrobním zařízení a technologii 

Sběrný dvůr je v provozu v pracovních dnech v době 8:00 až 17:00 hod. Provoz v noční době a ve dnech 
pracovního volna a klidu je vyloučen. 

Rozsah areálu provozovny je patrný z následujícího obrázku. 

Obrázek č. 2: Situace okolí záměru (1:10 000) 
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Obrázek č. 3: Provozní schema areálu sběrného dvora 
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Předpokládaný termín zahájení:     06/2007 

Předpokládaný termín dokončení:    07/2007 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Kraj: Pardubický    Pardubický kraj 
      Komenského nám. 125 

     532 11 Pardubice 

Obec: Litomyšl     Město Litomyšl 
      Bří Šťastných 1000 
      570 01 Litomyšl 

správní obvod obce s rozšířenou působností:   Litomyšl 

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:  Litomyšl 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí 

Rozhodnutí o změně užívání stavby. Příslušným stavebním úřadem je Městský úřad Litomyšl. 

B.II. 
ÚDAJE O VSTUPECH 

Půda: trvalý zábor   není vyžadován 

 dotčené pozemky   p.č. 1703/1 ostatní plocha              941 m2 
p.č. 1703/3 ostatní plocha                   252 m2 

p.č. 1703/4 ostatní plocha                 4.287 m2 

p.č. 2888 zastavěná plocha a nádvoří   362 m2 

Voda: technologická voda:   bez nároků 
 pitná voda:    do 90 m3/rok (0,36 m3/den) 
 požární voda:    není požadováno 

Elektrická energie: instalovaný příkon:   10 kW 
 celková spotřeba:    do 1 000 kWh/rok 

Zemní plyn: odběr:     není požadován 

Doprava: osobní automobily   do 14 vozidel/den 
 střední (lehké) nákladní automobily do 4 vozidel/den 
 těžké nákladní automobily  do 2 vozidel/den (max) 

B.III. 
ÚDAJE O VÝSTUPECH 

Ovzduší: bodový zdroj    není instalován 

plošný zdroj    doprava - plocha areálu 1 

liniový zdroj    doprava – příjezdová komunikace1 

                                                
1 vzhledem k velmi nízkým frekvencím dopravy nejsou emise z dopravy kvantifikovány 
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Voda: splašková voda:    do 90 m3/rok 
 srážková voda:    do 6 282 m3/rok (celý areál); 0,2 l/s 

Odpady: při výstavbě - odpady skupiny 17 - Stavební a demoliční odpady  

druhy odpadů vznikajících při provozu sběrného dvora kategorie O: 

12 01 21  upotřebené  brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod čís. 12 01 20 
20 03 01  směsný komunální odpad 
20 03 03  uliční smetky 
191212    jiné odpady(včetně směsí materiálů) z mechanických odpadů (venkovní plocha)  

druhy nebezpečných odpadů vznikajících při provozu sběrného dvora kategorie N: 

13 01 13  jiné hydraulické oleje 
13 02 08  jiné motorové, převodové a mazací oleje  
15 01 02  plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami 
15 01 04  kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami 
15 02 02 absorpční činidla, filtrační materiály, včetně olej. filtrů blíže neurčených, čistící tkaniny a 

ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 
16 01 07 olejové filtry 
20 01 21 zářivky a jiný odpad obsahující rtut´ 

Pozn: Podrobnější údaje o nakládání s produkovanými odpady  - viz Provozní řád zařízení (příloha č. 3). 

Ostatní: hluk, vibrace:     

1 vozidla pohybující se na příjezdové komunikaci k areálu (ulice T.G.M., příjezdová komunikace) 
 intenzita: cca 20 vozidel/den, z toho: 14 osobních resp. dodávkových, 4 lehká nákladní 
 a 2 těžká nákladní (vždy součet příjezdů + odjezdů), 
 doba provozu: pouze v denní době 

2 vozidla pohybující se na ploše areálu a manipulační činnosti 
 umístění: plocha areálu 
 soudobý počet: 1 
 akustický tlak: do LA, 2m = 80 dB 
 doba provozu: do cca 1 h za den, pouze v denní době 

3 naftový vysokozdvižný vozík DESTA DVHM 3222TM, 3,2 t 
 umístění: plocha areálu 
 soudobý počet: 1 
 akustický tlak: do LA, 2m = 85 dB 
 doba provozu: do cca 2 h za den, pouze v denní době 

4 dělicí nástroje (hydraulické nůžky, úhlové brusky, řezání plamenem, ...)  
 umístění: plocha areálu, skladová hala 
 soudobý počet: 1 
 akustický tlak: do LA, 2m = 85 dB 
 doba provozu: do cca 2 h za den, pouze v denní době 

 záření:     bez zdrojů ionizujícího a/nebo 
       neionizujícího záření 

Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. Záměr nespadá do 
režimu zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií. 
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ČÁST C 
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ) 

C.I. 
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 

DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Navržený areál sběrného dvora se nachází v severozápadní části města Litomyšl, západně od hlavní 
komunikace I/35 procházející městem a místní komunikace (ul. T.G.Masaryka), která slouží pro příjezd 
k areálu. V současné době je areál již využíván jako sběrný dvůr v režimu dočasného provozu (před 
schválením trvalého provozu). V předchozím využití zde byl sklad stavebních materiálů. Areál je přístupný 
z místní veřejné komunikace, která odbočuje z ul. T.G.Masaryka a končí v sousedním průmyslovém areálu. 

V okolí areálu se v současné době vyskytují převážně průmyslové reály a plochy občanské vybavenosti (hala 
Orion, Střední zemědělská škola). Nejbližší obytná zástavba se nachází severně od silnice I/358 (směr 
Moravice, ul. T.G.Masaryka) v ulicích Míru a Revoluční. 

Dotčené území je součástí městské zástavby, nachází se v území určeném pro průmysl, sklady a technické 
vybavení. 

Obrázek č. 4: Situace zájmového území (1:25 000) 
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Prověřovaný záměr se nachází na území chráněné oblasti přirozené akumulace vod "Východočeská křída", 
které bylo vyhlášeno podle Nařízení vlády č. 85/1981 Sb.  

Dotčené území se nenachází v zátopovém území. Plochou záměru neprotéká žádný trvalý ani občasný 
povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad.  

V zájmovém území není vymezeno žádné pásmo hygienické ochrany vodního zdroje. 

Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny (zvláště chráněná 
území). Na vlastním dotčeném území se nenachází žádný z chráněných prvků přírody a krajiny (dřeviny, 
ÚSES, VKP, fauna a flóra). 

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

C.II. 
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

Obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Dotčené území se nachází v průmyslové lokalitě, nejbližší obytná zástavba se nachází cca 150 m severně a 
severozápadně od areálu. Celkový počet obyvatel města Litomyšl je 10 389. 

Ovzduší a klima 

Území města Litomyšl je zařazeno (dle sdělení č. 4 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 3 z března 
2007) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem je překročení limitu pro tuhé látky 
frakce PM10 (na 3,9 % území). 

Vzhledem k tomu, že v rámci záměru není provozován žádný bodový ani jiný významný zdroj znečišťování 
ovzduší, není podrobnější popis ovzduší a klimatických podmínek prováděn. 

Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky 

Záměr se nachází v průmyslové zóně, bez přítomnosti hlukově chráněných prostor. Dominantní zdroj hluku v 
území tvoří různé technologické zdroje v průmyslové zóně, komunikace a parkoviště průmyslové zóny, 
částečně též hluk železnice. 

Nejbližší (resp. nejvíce dotčený) chráněný venkovní prostor tvoří zástavba ulice T.G.Masaryka, ve vzdálenosti 
cca 150 metrů severozápadně od záměru. 

Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, 
nebyly zjištěny. V území nejsou provozovány zdroje radioaktivních výpustí do životního prostředí. Úroveň 
elektromagnetického záření nebyla zjišťována, lze předpokládat, že se nevymyká běžnému stavu, bez 
konfliktů s hygienickými limity. 

Povrchová a podzemní voda 

Prověřovaný záměr náleží hlavnímu povodí č. 1-03-02 – Loučná a Labe od Loučné po Chrudimku. 

Řeka Loučná (hydrologické pořadí 1-03-02-001) pramení zhruba 6 km západně od města Svitavy, v oblasti 
Českotřebovské vrchoviny, ve výšce 541 m n.m. Celková plocha povodí Loučné je 729,9 km2, celková délka 
toku pak 81,1 km. Loučná je levostranným přítokem řeky Labe, do které se vlévá při severním okraji města 
Pardubice ve výšce 217 m n.m. Průměrný průtok před soutokem činí 4,28 m3.s-1. 

Řeka Loučná je významným tokem podle vyhlášky MZ č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam 
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.  

Správcem toku je Povodí Labe, s.p. 
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V území protéká řeka Loučná generelně ve směru JV – JZ. Záměr se nachází v povodí levého břehu toku, 
řeka Loučná protéká zhruba 300 m severovýchodně od okraje lokality záměru.  

Základní údaje o Loučné v měrném profilu Litomyšl následují v tabulce. 

Hydrologické údaje o toku Loučné na měřeném profilu Litomyšl 

P Hs Qu qu Qm [m3.s-1] 

[km2] [mm] [m3.s-1] [l.s-1.km-2] Q90 Q180 Q270 Q355 

145,57 720 2,82 5,63 3,98 2,39 1,59 0,86 

    P 

    Hs 

    qu 

plocha povodí nad profilem 

průměrný roční úhrn srážek na povodí 

průměrný roční specifický odtok 

    Qu 

    Qm 

průměrný roční průtok  

m - denní průtoky 

Na území záměru se žádné povrchové vody nenacházejí. Záměr je situován v prostředí městské zástavby a 
využívá stávajících hal a zpevněných ploch, území je odvodňováno městskou kanalizací. 

Území záměru se nachází mimo zátopová území vodních toků. Záměr je lokalizován mimo pramenní oblasti. 

hydrogeologická situace 

Zájmové území je podle hydrogeologického rajónování ČR (Olmer 1986) součástí skupiny rajónů 42 - 
Východočeská křída, rajónu 427 Vysokomýtská synklinála. Jedná se o vícekolektorový zvodnělý systém. V 
přípovrchové zóně křídového eluvia a jeho kvartérního pokryvu se vyskytuje mělké zvodnění s převážně 
průlinovou propustností, vodohospodářsky nevýznamné. Nejdůležitější jsou dvě zvodně středněturonské a 
zvodeň spodnoturonská. Jednotlivé kolektory jsou vázány na puklinově propustné křehké horniny typu 
vápnitých prachovců a pískovců, které jsou rozpukány vlivem tektonických deformací. Jednotlivé kolektory 
jsou vzájemně odděleny izolátory až poloizolátory charakteru převážně jílovců a slínovců. Ve zvodnělém 
systému vysokomýtské synklinály je možno pozorovat dvě oblasti. V horní části ramen synklinály vznikají 
oblasti stoku, které sledují směr jednotlivých vrstev. V jádru synklinály se vytváří nádrž podzemní vody a 
proudění podzemní vody je směřováno k místům odvodnění. Chemické složení spodnoturonského a hlubšího 
svrchnoturonského horizontu je typu Ca-HCO3 s mineralizací 200 - 600 mg/l,vody mělčího svrchnoturonského 
horizontu jsou typu Ca-HCO3 s mineralizací 400 - 450 mg/l.  

V širším okolí lokality lze významnější horizonty podzemní vody mělkého oběhu očekávat v údolí Loučné, 
v prostředí klastických říčních sedimentů. 

Půda 

Plocha areálu sběrného dvora se nachází na následujících pozemcích: 

p.č. 1703/1  ostatní plocha                941 m2 
p.č. 1703/3  ostatní plocha                    252 m2 

p.č. 1703/4  ostatní plocha                  4.287 m2 

p.č. 2888  zastavěná plocha a nádvoří            362 m2 

Žádný z pozemků není součástí orné půdy; areál nezasahuje na plochy ZPF. 

Záměr nezasahuje na plochy určené k plnění funkcí lesa. 

Situace dotčených pozemků je patrná z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 2 Situace záměru). 
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Obrázek č. 5: Situace dotčených pozemků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Horninové prostředí a přírodní zdroje 

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

- provincie Česká vysočina 
- soustava Česká tabule 
- oblast Východočeská tabule 
- celek Svitavská pahorkatina 
- podcelek Loučenská tabule 
- okrsek Litomyšlský úval 

Loučenská tabule má charakter členité pahorkatiny na slínovcích , spongilitech, jílovcích  a pískovcích svrchní 
křídy. Charakter reliéfu je erozně denudační s výrazně zaříznutými tektonicky predisponovanými údolími 
vodních toků, zejména Loučné a Novohradky. Střední výška Loučenské tabule činí 413 m n.m., střední sklon 
svahů je 2°56’. Litomyšlský úval je tektonicky podmíněná deprese ve střední části Svitavské pahorkatiny, 
protažená ve směru J – S. 

Vlastní území záměru je lokalizováno v oblasti levého údolního svahu údolí Loučné. Terén je v oblasti mírně 
svažitý se spádem k severovýchodu. Nadmořská výška se na lokalitě pohybuje okolo 345 m n.m. Pozemek 
záměru se nachází v prostředí městské zástavby. 

Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území České křídové pánvi. Tento geologický útvar se 
rozprostírá na území značné části severních, středních a východních Čech a zasahuje až na severozápadní 
Moravu. Zájmové území se nachází v jeho jihovýchodní části. 

K povrchu křídového souvrství vystupují na území sedimenty středního až svrchního turonu Orlicko - Žďárské 
oblasti. V této oblasti je střední turon vyvinut převážně ve facii přechodné charakteristické střídáním 
slinitých, slinito- nebo vápnitopísčitých a spongilitických hornin.  

Výrazným strukturním prvkem je v širším okolí zájmového území Vysokomýtská synklinála, v jejíž ose je 
lokalita situována. Průběh osy synklinály sleduje zhruba směr JV - SZ. Vysokomýtská synklinála je omezena 
na severovýchodě Potštejnskou antiklinálou a na jihozápadě vraclavskou antiklinálou. Její severozápadní 
hranici tvoří zámrský zlom a jílovická porucha. 

Kvartérní pokryv je v prostoru údolí Loučné tvořen říčními štěrkopísky, v oblasti údolních svahů pak 
svahovými sedimenty a sprašemi, v místě záměru se při povrchu vyskytují antropogenní navážky. 
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Záměr není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany. Na území záměru ani v jeho širším okolí se nenachází 
ložiska nerostných surovin. 

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

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

Fauna, flóra a ekosystémy 

Zájmové území se nachází v intravilánu města Litomyšl, prakticky výhradně na plochách ostatních a 
zastavěných (zpevněných). Na dotčených pozemcích se nevyskytují žádné dřeviny ani jiné přírodní prvky. 
Významnější skupina dřevin se vyskytuje podél příjezdové komunikace, která není záměrem nijak dotčena. 
Areál je oplocen. Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na lokalitě není signalizován ani jej nelze 
předpokládat. 

Flóra i fauna zájmového území je výrazně antropogenně ovlivněna. Na volných plochách se spíše vyjímečně 
vyskytují běžní zástupci hmyzu, hmyzožravci (krtek) a drobní hlodavci (myšice, hraboš) a představitelé půdní 
fauny. Výskyt žádného zvláště chráněného druhu živočichů není pravděpodobný. 

Na vlastní řešené území areálu sběrného dvora nezasahují žádné prvky územního systému ekologické 
stability. Prvky ÚSES lokální úrovně (biokoridor, biocentra) jsou vázány převážně na tok říčky Desné 
(protéká západně od území) a Loučné (protéká zastavěným územím města). 

Pozemky dotčené záměrem nejsou součástí žádného významného krajinného prvku ze zákona (vodní 
tok, niva, les); na lokalitě není vymezen žádný registrovaný VKP. 

Na zájmové území nezasahuje žádné zvláště chráněné území (NPR, NPP, CHKO, PR, PP). 

Záměr nezasahuje na území žádné ptačí oblasti ani evropsky významné lokality, které jsou součástí 
soustavy Natura 2000. 

Krajina 

Z hlediska krajiny lze dotčené území a jeho okolí charakterizovat jako městskou krajinu zcela antropogenně 
pozměněnou. Na zájmové území nezasahuje žádný vyhlášený přírodní park. 

Lokalizace areálu je patrná z následujícího obrázku s výřezem ortofotomapy. 

Obrázek č. 6: Využití území v okolí areálu  - výřez z ortofotomapy ČR 
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Osídlení, kulturní památky a tradice 

Území prověřovaného záměru se nachází na území města Litomyšle, v průmyslových plochách 
severozápadně od centra města, západně od silnice I/35, která prochází městem. 

Rozloha katastru činí 3 345 ha s průměrnou nadmořskou výškou 210 - 220 m. 

Město Litomyšl má bohatou historii. První osídlení na území dnešní Litomyšle vznikalo podél veřejné 
obchodní cesty, zvané později Trstenická stezka, která nedaleko dnešních Svitav překračovala zemskou 
hranici a spojovala Čechy s Moravou. Písemně doložená historie města začíná koncem 11. století, kdy tady 
kníže Břetislav II. - na místě zřejmě staršího slavníkovského hradiště, zmiňovaného Kosmovou kronikou již k 
roku 981 - založil buď kostel, nebo benediktinský řádový dům. V polovině 12. století sem olomoucký biskup 
Zdík přivedl řád premonstrátů, jejichž klášter stál v místech dnešního zámku a dostal jméno Hora olivetská. 
Jeho součástí byl i kostel sv. Klimenta, dříve dlouho považovaný za nejstarší kostel v Čechách.  

Klášter se stal důležitým střediskem kraje a pod ním vyrůstalo podél veřejné cesty u řeky Loučné sídliště. V 
roce 1259 udělil král Přemysl Otakar II. tomuto sídlišti městská privilegia a Litomyšl se stala poddanským 
městem. 

Centrem duchovního života Litomyšle byly v 1. polovině 19. století piaristické školy a filosofický ústav, 
obnovený po odmlce v roce 1802. Působilo zde - v řadách pedagogů i studentů - mnoho významných 
osobností vědeckého i kulturního života.  

V první třetině 20. století vyrůstala nová Masarykova čtvrť. Nové gymnázium bylo dostavěno v r. 1923, o rok 
dříve byl dostavěn Lidový dům. V roce 1929 byla dokončena stavba Průmyslové školy.  

V roce 1949 se v zámeckém areálu konal první ročník operního festivalu Smetanova Litomyšl. Ten se koná s 
přestávkami až dodnes, a je s velkým renomé a zároveň jednou z nejdůležitějších kulturních událostí ve 
městě. Od roku 1974 probíhá i festival Mladá Smetanova Litomyšl.  

Na zestátněném litomyšlském zámku, který je od roku 1962 národní kulturní památkou, byla od 
sedmdesátých let 20. století opravována sgrafitová výzdoba. Velká oprava sem v těchto letech přivedla 
skupinu umělců v čele s Olbramem Zoubkem. Expozice Muzea české hudby v zámeckých sálech neměla 
dlouhého trvání a v současné době je na zámku zpřístupněna expozice šlechtického bydlení. Výjimečnost 
celého zámeckého areálu byla v roce 1999 potvrzena zápisem do seznamu světového dědictví Unesco.  

Polistopadový vývoj znamenal velkou řadu změn v kulturním i politickém životě města, množství nových 
staveb i rekonstrukcí památek. Bylo otevřeno Portmoneum, založena restaurátorská škola. Hospodářský 
vývoj souvisí především s rozvojem závodu Vertex. Významnou událostí bylo setkání sedmi středoevropských 
prezidentů, kteří se zde v roce 1994 sešli na pozvání Václava Havla. O rok později sem zavítal i španělský 
král. Zatím poslední významnou změnou v podobě města byla rekonstrukce Klášterních zahrad a jejich 
zpřístupnění v září 2000.  

Areál provozovny nezasahuje do žádné historické a kulturní památky, na lokalitu nejsou vázány žádné 
kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště významné události, místo spojené s významnou 
osobou. 

Území dotčené záměrem ani jeho okolí není využíváno rekreačními aktivitami. Krátkodobé odpočinkové 
aktivity mohou být vázány jednak na plochy zeleně v intravilánu města včetně zahrádek, a na okolní krajinu 
(lesy, vodní plochy, louky). 

Dopravní a jiná infrastruktura 

Příjezd k areálu je zajištěn po obslužné komunikaci průmyslové zóny, ulicí T.G.Masaryka a dále po hlavní 
komunikační síti. Stav komunikační sítě je pro provoz záměru vyhovující, kapacita komunikací je dostatečná. 

Schéma komunikační sítě dotčeného území s vyznačením polohy záměru je uvedeno na následujícím 
obrázku. Stávající (pozaďové) intenzity dopravy v území (město Litomyšl) jsou shrnuty v následujícím 
obrázku (horní číslo znamená počet vozidel za 24 hodin, spodní číslo znamená číslo sčítacího profilu). 
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Obrázek č. 7: Schéma komunikační sítě dotčeného území, intenzity dopravy - Roční průměr denních intenzit dopravy 
dle sčítání ŘSD ČR, 2005 [voz/24 h] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intenzity dopravy na ulici T.G.Masaryka (silnice III/3591) resp. obslužných komunikací průmyslové zóny, 
nejsou sčítány. To prakticky znamená, že intenzita dopravy zde nepřesáhnou cca 1000 až 2000 vozidel za 24 
hodin. 

V území je k dispozici veškerá další nezbytná infrastruktura (elektrická energie, voda). 
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Jiné charakteristiky životního prostředí 

Pro území nejsou dále specifikovány žádné charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny. 

Záměr je podle vyjádření MÚ Litomyšl, odboru výstavby a územního plánování, v souladu s platnou územně 
plánovací dokumentací.  

Vlastní areál je situován na ploše průmyslu, skladů a technického vybavení, v rámci průmyslové zóny, 
výrobní služby a sklady v ul. T.G.Masaryka. Určení dané funkce je dle ÚPD následující: 

E Průmysl 

E1 – Určující funkce 

Stavby a zařízení pro průmyslovou výrobu, opravárenská a údržbářská zařízení, dopravní areály, plochy a 
zařízení pro skladování, stavební dvory, dvory pro údržbu pozemních komunikací , zařízení pro výzkum , 
hygienické a hasičské stanice, záchranná služba, čerpací stanice PHM se servisním místem, autoservisy, 
prodejny motorových vozidel, zařízení a plochy pro integrovanou veřejnou dopravu, sběrné dvory, 
manipulační plochy. 

Výřez z platného územního plánu je patrný z následujícího obrázku. 

Obrázek č. 8: Výřez územního plánu města Litomyšl 
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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 

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Vlastní provoz sběrného dvora, který je předmětem tohoto oznámení, neprodukuje ve významné míře (tj. v 
míře, které by způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly mít 
přímé zdravotní následky. Z toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních 
zdravotních vlivů nebo rizik. 

Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit jakékoli postižitelné 
negativní důsledky v souvislosti s výše uváděnými faktory z následujících důvodů: 

 Z hlediska znečištění ovzduší není předpokládáno prakticky žádné navýšení stávající imisní zátěže v 
blízkém i širším okolí areálu. V okolí provozovny není očekáváno překračování imisních limitů vlivem 
provozu posuzovaného záměru, významné zdravotní vlivy nejsou z tohoto titulu předpokládány. 

 Vlastním záměrem nedojde k překračování přípustných hodnot ekvivalentních hladin hluku u nejbližší 
chráněné zástavby, významné zdravotní vlivy nejsou očekávány. 

 Záměr nebude zdrojem nadlimitního znečištění povrchových a podzemních vod, nebude rovněž 
zdrojem kontaminace zemědělské půdy. Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních nebo 
povrchových vod nebo zemědělských plodin lze vyloučit. 

 Navýšení dopravy vlivem realizace záměru lze považovat za zanedbatelné. Riziko úrazů spojené 
s provozem dopravních prostředků pro areál nebude významně zvýšeno ani sníženo. 

Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit málo významné, lokálního charakteru. 

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

Záměr neomezuje stávající zázemí pro rekreaci obyvatel ani turistů. 

Vlivy na ovzduší a klima 

Součástí záměru není žádný bodový zdroj znečišťování ovzduší. Vytápění kanceláře a sociálního zázemí je 
zajištěno elektrickými přímotopy. 

Vliv provozu hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší bude spočívat v ovlivnění emisemi vznikajícími při 
provozu spalovacích motorů vozidel přijíždějících do areálu a při provozu manipulační techniky. 

S ohledem na relativně nízký objem emitovaných škodlivin nebyla pro účely posouzení zpracovávána 
rozptylová studie. Na základě řešení jiných obdobných záměrů lze odhadovat příspěvek maximální hodinové 
koncentrace NO2 způsobené provozem záměru v řádu prvých desetin až setin µg.m-3, u průměrných ročních 
koncentrací pak v řádu tisícin až setin µg.m-3.  

Stávající úroveň imisní zátěže v hodnoceném území je relativně příznivá, proto není předpokládáno dosažení 
či překročení hodnoty imisního limitu vyvolané provozem hodnoceného záměru. 
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Automobilová doprava vázaná na prověřovaný záměr není z hlediska znečišťování ovzduší významná a 
nezpůsobí žádné zjistitelné změny v imisních charakteristikách ovzduší zájmového území. Dosažení nebo 
překročení imisních limitů vlivem záměru je prakticky vyloučeno. 

Vliv na ovzduší lze hodnotit jako zanedbatelný a nevýznamný. 

S ohledem na minimální stavební práce nebude záměr zdrojem znečišťování ovzduší ani při výstavbě. 

Vliv záměru na makroklimatické charakteristiky není předpokládán. Záměr zachovává současný stav 
v rozsahu zpevněných a zelených ploch, které svojí odlišnou energetickou bilancí ovlivňují mikroklima 
v nejbližším okolí.  

Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky 

Hygienické limity 

Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru jsou 
dány nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, takto: 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor 
a chráněný venkovní prostor staveb pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích je uvažována 
hodnotami 

 LAeq,T = 60 dB v denní době, 
 LAeq,T = 50 dB v noční době. 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor 
a chráněný venkovní prostor staveb pro hluk z provozovny (areálu) je uvažována hodnotami 

 LAeq,T = 50 dB v denní době, 
 LAeq,T = 40 dB v noční době. 

Hygienický limit se stanoví v denní době pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin 
(LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu(LAeq,1h). Pro hluk z dopravy potom pro celou denní dobu 
(LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h). 

Hodnocení hluku 

Hluk z dopravy na veřejných komunikacích (zdroj 1): Doprava je provozována výhradně v denní době, noční 
provoz je vyloučen. Celková doprava do a z areálu nepřekročí úroveň cca 20 vozidel za den (16 hodin), z 
toho 14 osobních resp. dodávkových, 4 lehká nákladní a 2 těžká nákladní. Tomu odpovídá cca 1,25 vozidla 
za hodinu (resp. cca 2 vozidla za hodinu při přepočtu na nejhlučnějších 8 hodin). Dopravu v této úrovni není 
nutno považovat ve smyslu platných Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy za zdroj 
dopravního hluku. 

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". 

Přes skutečnost, že související dopravu není nutno považovat za zdroj dopravního hluku, je výpočet hluku z 
dopravy na veřejných komunikacích proveden a hodnocen (viz níže). 

Hluk z provozovny (zdroje 2 až 4): Vyhodnocení vlivů hluku z provozovny je provedeno na základě výpočtu, 
zohledňujícího soudobý počet a dobu provozu všech spolupůsobících zdrojů hluku z provozovny. Výsledky 
výpočtu jsou uvedeny v následujícím obrázku a tabulce. 
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Obrázek č. 9: Průběh limitní izofony LAeq,8h = 50 dB, poloha výpočtového bodu 

 
 
HLUK+  verze 7.11 normal                 Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář 
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUáLNí\189-07 SBěRNý DVůR LITOMYšL\PRACOVNí\SDL_1.ZAD 
Vytištěno: 8.5.2007 21:57 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  389.9;  539.8 |  18.5 |  39.1 |  39.1 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 

Je zřejmé, že hluk z provozovny v nejbližším resp. nejvíce dotčeném venkovním chráněném prostoru 
(zástavba ulice T.G.Masaryka, výpočtový bod 1) splňuje s velkou rezervou hygienický limit LAeq,8h = 50 dB. 
Dále je zřejmé, že  limitní izofona LAeq,8h = 50 dB nepřekračuje hranice průmyslové zóny. 

V noční době je sběrný dvůr i související doprava mimo provoz. 

Uvažovaná nejistota výpočtové metodiky je do ±2 dB, s ohledem na další nejistoty (údaje o zdrojích a době 
jejich provozu) je uvažováno s celkovou nejistotou výpočtu do ±4 dB. Dodržení limitů je proto možno 
považovat za prokazatelné, tj. i při přičtení nejistoty výpočtu nedochází k překročení. 

Hluk ze stavební činnosti není třeba uvažovat. Nebudou prováděny žádné stavební práce. 

Vlivy hluku jsou hodnoceny jako velmi nízké a lokálního rozsahu. 
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Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 

Vliv na povrchové vody 

Záměr je beze změny stávajících odtokových poměru. Záměr je situován v areálu průmyslové zástavby, 
srážkové vody zachycené na povrchu zpevněných ploch a budov jsou odvedeny do veřejné kanalizace. 
Provozem záměru nejsou dotčeny vodní toky ani akumulace povrchových vod. 

V areálu nebude nakládáno ve významném objemu s látkami nebezpečnými vodám. Ke sběru a výkupu 
budou přijímány výhradně odpady kategorie ostatní. 

Vlivy na kvalitu povrchových vod jsou vyloučeny. Odpadní vody (srážkové) budou odváděny kanalizační sítí. 
Splaškové odpadní vody jsou jímány do sběrné jímky a odváženy ke zneškodnění. 

Vlivy na povrchové vody v důsledku realizace záměru nejsou očekávány. 

Vliv na podzemní vody 

Záměr je lokalizován ve stávajícím průmyslovém areálu, kde využívá již vybudovaných zpevněných ploch a 
budov. Záměr je napojen na veřejný vodovod, záměr neklade nároky na vypouštění vod do vod podzemních. 
Realizací záměru tak nebudou ovlivněny infiltrační poměry, se záměrem nejsou spojeny vlivy v důsledku 
čerpání podzemních vod nebo dotace podzemních vod zasakováním. 

Vlivy na kvalitu podzemních vod nejsou očekávány. V zařízení budou sbírány a vykupovány pouze odpady 
kategorie O. Nízké riziko pro kvalitu podzemních vod nebo horninového prostředí představuje provoz 
manipulační a přepravní techniky. 

Vliv na podzemní a povrchovou vodu v posuzované oblasti a jeho širším okolí lze souhrnně hodnotit jako 
nevýznamný. 

Vlivy na půdu 

Záměr nevyžaduje zábor zemědělské půdy. Vliv na rozsah i kvalitu půdy je prakticky nulový. 

Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Záměr je lokalizován v prostředí průmyslové zástavby, v bývalém areálu skladu stavebních materiálů. S 
přípravou záměru nejsou spojeny terénní úpravy nebo stavební práce, v jejichž důsledku by mohly být 
dotčeny přípovrchové vrstvy horninového prostředí. 

V rámci výstavby a provozu záměru nejsou předpokládány negativní dopady na horninové prostředí.  

Realizace záměru nebude představovat narušení stávajícího charakteru terénu. S provozem stavby nebudou 
spojeny jiné významné vlivy na skladbu horninového prostředí, vrstevní sled nebo charakter morfologie. 

Vlivy na kvalitu horninového prostředí nejsou za běžného provozu očekávány, riziko nestandardního stavu 
spojeného s únikem nebezpečných látek je velmi nízké. 

Vliv na horninové prostředí lze označit jako nevýznamný. Přírodní zdroje nebudou výstavbou a ni provozem  
narušeny. Poškození a ztrátu geologických či paleontologických památek nelze předpokládat. 

Pozemek záměru není v kolizi s územím ložisek nerostných surovin registrovaných Geofondem ČR. 

Záměr nemá významné nároky na potřebu nerostných surovin. 

Stavbou nebudou zasaženy jiné přírodní zdroje než zdroje výše uvedené, další vlivy na tuto složku prostředí 
nejsou očekávány. 
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Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Záměr bude realizován v ekologicky nestabilním území (zpevněné a zastavěné plochy). Nebyl zjištěn výskyt 
biotopů zvláště chráněných druhů rostlin živočichů, nelze tudíž předpokládat přímé nebo zprostředkované 
ohrožení populací těchto druhů. 

V území určeném pro výstavbu záměru se nenachází prvky územního systému ekologické stability. Záměr 
nezasahuje na území významných krajinných prvků. 

Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ani nemá významný vliv na žádnou evropsky 
významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000). Vlivy na území EVL a PO byly rovněž vyloučeny ve 
vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, OŽPZ (viz příloha č. 4 Doklady). 

Vlivy na krajinu 

Realizací záměru v prostoru městské zástavby nelze očekávat žádnou změnu nebo ovlivnění krajinného rázu. 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

V prostoru záměru se nachází stávající objekt skladové haly, který bude využit v provozu sběrného dvora 
využit. Záměr nezasahuje do inženýrských sítí v území.  

Architektonické a historické památky se v řešeném prostoru nenacházejí a proto nebudou nijak ovlivněny.  

Výskyt archeologického nálezu je s ohledem na předchozí využívání pozemků poměrně málo pravděpodobný. 

Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu 

Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména související intenzitou dopravy, tedy počtem přijíždějících a 
odjíždějících vozidel. Dopravní obsluha záměru je dána jednak dovozem, jednak odvozem shromážděného 
materiálu. Dále je uvažována dopravu zaměstnanců. Intenzity dopravy, spojené s provozem záměru, jsou 
celkově nízké. 

Dovoz je prováděn lehkými nákladními (do 5 t užitečné hmotnosti) a dodávkovými (do 2 t užitečné 
hmotnosti) automobily. Zároveň je uvažováno s dovozem na ručních vozících (sběr od občanů). Celková 
obsluha nepřekročí cca 2 lehké nákladní automobily a 5 dodávkových (osobních) automobilů za den. S 
uvažováním odjezdu prázdných vozidel tedy intenzita dovozu kovů nepřekročí cca 4 lehké nákladní 
automobily a 10 dodávkových (osobních) automobilů za den. 

Shromážděný materiál je odvážen podle potřeby těžkými nákladními automobily, uzpůsobenými pro dopravu 
kontejnerů. Celková obsluha nepřekročí cca 1 těžký nákladní automobil za 5 dní. S uvažováním příjezdu 
prázdných vozidel tedy intenzita odvozu shromážděného materiálu nepřekročí cca 2 těžké nákladní 
automobily za 5 dní. 

Doprava zaměstnanců nepřekročí cca 2 osobní automobily za den, s uvažováním příjezdu i odjezdu tedy 
intenzita dopravy zaměstnanců nepřekročí cca 4 osobní automobily za den. 

Celková intenzita obslužné dopravy záměru činí cca 20 vozidel za den (16 hodin), z toho 14 osobních resp. 
dodávkových, 4 lehká nákladní a 2 těžká nákladní. Tato hodnota nepředstavuje významné zatížení 
komunikační sítě, komunikace dotčeného území jsou schopny očekávané intenzity dopravy bezproblémově 
přenést. 

Příjezd k areálu je zajištěn po ulici T.G.Masaryka (silnice III/3591) a dále po hlavní komunikační síti  - ul. 
Sokolovské (silnice I/35) resp. dalších. 

Dopravní nároky v období přípravy (výstavby) záměru prakticky nevznikají, v areálu nebudou budovány nové 
objekty. 

Nedochází k nárůstu zbytné dopravy. Realizace záměru zároveň vylučuje v daném prostoru realizaci záměrů 
jiných, avšak obdobných, a tím i dopravními nároky srovnatelných. 

Záměr neovlivňuje dopravní rozvojové záměry v území ani další existující komunikace, pěší nebo cyklistické 
trasy. 
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Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány, nedochází k rozvoji ani k omezení existující infrastruktury. 

Jiné ekologické vlivy 

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané. 

D.II. 
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 

Rozsah přímých negativních vlivů je prakticky omezen na vlastní plochu sběrného dvora a příjezdové 
komunikace. 

Mezi nejvýznamnější vlivy lze řadit vlivy hluku a vlivy na dopravu. V uvedených charakteristikách jsou 
důsledky realizace záměru hodnoceny jako přijatelné a prakticky málo významné. V ostatních složkách a 
charakteristikách životního prostředí jsou vlivy hodnoceny jako velmi nízké až nulové. 

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

D.III. 
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH 

PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 

Negativní vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím státní 
hranice jsou vyloučeny. 

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 doporučena následující opatření: 

 v případě nakládání s látkami nebezpečnými vodám je nezbytné realizovat opatření proti úniku těchto 
látek do okolního prostředí a do kanalizace; 

 v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude vyloučen provoz sběrného dvora i veškeré činnosti 
v provozovně; 

 v noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude vyloučen provoz související dopravy; 
 veškeré odpady, které budou vznikat při realizaci a provozu sběrného dvora budou využívány a 

odstraňovány způsobem, který neohrožuje veřejné zdraví a životní prostředí a bude v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění; 

 zařízení bude sloužit výhradně ke sběru a výkupu odpadů kategorie „O“ (ostatní); 
 provozovatel je povinen respektovat všechny povinnosti vyplývající z platné legislativy v odpadovém 

hospodářství; 
 odpadní splaškové vody budou jímány v bezodtoké jímce a odváženy k likvidaci na vhodnou ČOV. 
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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 veřejné zdraví. 
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné. 

Charakter záměru (sběrný dvůr) není potenciálně významným zdrojem znečišťování či poškozování životního 
prostředí, ani nedává předpoklady k negativním dopadům na veřejné zdraví. Nedostatky ve znalostech a 
neurčitosti, které by mohly zásadně ovlivnit závěry hodnocení, nebyly identifikovány. 
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ČÁST E 
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU) 

E.I. 
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY 

E.I.1. Varianty lokalizace stavby 

Záměr je navržen a hodnocen v jedné variantě umístění (lokalizace), které je vázáno na plochu bývalého 
skladového areálu a pozemky vymezené v projektové dokumentaci a v oznámení. 

Záměr nebyl řešen ani hodnocen v jiných lokalizačních variantách. 

Umístění záměru nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování. 

E.I.2. Varianty technického provedení stavby a použité technologie 

Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě. Jiné varianty technologického řešení 
záměru nebyly zvažovány ani prověřovány. 

E.II. 
POROVNÁNÍ VARIANT 

Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, představující 
nerealizaci stavby.  

Nulová varianta v zásadě odpovídá ponechání plochy v současném využití. 

Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad 
únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných 
ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný 
z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován. 

 

Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané 
území za přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez a nedojde ke 
změně charakteru území. Dotčené území je narušené lidskou aktivitou, využití území je v souladu s platným 
Územním plánem města Litomyšl. 

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

Za předpokladu respektování zákonných podmínek a doporučených opatření lze variantu realizace 
prověřovaného záměru považovat z hlediska možných vlivů na životní prostředí za přijatelný způsob využití a 
rozvoje území. 
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ČÁST F 
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE) 

F.I. 
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE 

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

F.II. 
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 

V rámci projektové přípravy bylo v předstihu zahájeno správní řízení o změně v užívání stavby (areálu). 

Ve vyjádřeních dotčených správních úřadů k předložené projektové dokumentaci se neobjevuje žádné 
nesouhlasné stanovisko. 

Vyjádření, která souvisejí se zájmy ochrany veřejného zdraví a životního prostředí, jsou součástí příloh 
tohoto oznámení (příloha č. 4 Doklady). 
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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. 

G.I. 
INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ 

Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.  zákona č. 
163/2006 Sb. Účelem tohoto oznámení je poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu 
dotčeného území a o předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7 
zákona. Své písemné vyjádření k oznámení může zaslat každý na adresu příslušného krajského úřadu do 20-
ti dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání všech písemných připomínek bude 
součástí písemného závěru zjišťovacího řízení, který vydá příslušný úřad. 

G.II. 
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU 

Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je přestavba a dostavba skladového objektu na maloobchodní 
prodejnu s parkovištěm pro zákazníky: 

Sběrný dvůr, T.G.Masaryka, Litomyšl, p.č. 1703/4 

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona 
č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., je následující1: 

kategorie: II 
bod: 10.15 
název: 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 přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody 
vydaného podle zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení s 
jinými významně ovlivnit evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

sloupec: B 

Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se 
ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na životní prostředí. 

Příslušným úřadem je Krajský úřad Pardubického kraje. 

 

                                                
1 Původní zařazení, ke kterému je vztaženo nedosažení příslušné limitní hodnoty: 

kategorie: II 
bod: 10.5 
název: Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) nad 1 000 t. 
sloupec: B 
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Kapacita zařízení představuje 650 tun skladovaného kovového odpadu. 

Záměr je situován na území města Litomyšl, který leží v jižní části Pardubického kraje. 

kraj:   Pardubický 

okres:  Svitavy; 3609 
obec:  Litomyšl; 578347 
katastrální území: Litomyšl; 685674 

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1. Situace širších vztahů). 

Obrázek č. 1: Umístění záměru (1:50 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o provozovnu sběrných druhotných surovin. Zařízení je určeno pro sběr, výkup odpadů, jejich 
následné vytřídění a navrácení k dalšímu využití v průmyslu. 

Záměr nevyvolává potřebu realizace jiných záměrů ani nevede k významné kumulaci vlivů v dotčeném 
území. Záměr vychází ze záměrů oznamovatele a územních možností v lokalitě. 

Sběrný dvůr se skládá z venkovní manipulační plochy, kanceláří, sociálního zařízení a skladovací plochy. Celý 
areál je oplocen. Kapacita venkovní manipulační plochy je cca 600 t odpadu, vnitřní skladovací plocha v 
obloukové hale je 50 t odpadu. 

Umístění je vázáno na dostupné pozemky a není navrženo ve více variantách. 

Stručný popis stavby 

DISPOZICE PROVOZOVNY 

Při vjezdu do sběrného dvora je umístěna mostní váha firmy TRANSPORTA o nosnosti 30 tun. Dále je na 
venkovní manipulační ploše malá váha o nosnosti 2000 kg a váha na barevné kovy o nosnosti 200 kg. 

Na venkovní manipulační ploše určené pro soustřeďování odpadů je uložen volně železný šrot. 

V obloukové hale jsou uloženy v kovových bednách barevné kovy. Barevné kovy, směsi kovů mohou být 
uloženy v hale i volně, volně je uložen i papír. 

V sousedství haly se nacházejí tři UNIMO buňky, které slouží jako kancelář a šatna se sociálním zařízením. 
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ÚČEL  A TECHNOLOGIE DVORA 

Sběrný dvůr je určen pro sběr, výkup odpadů, jejich následné vytřízení a navrácení k dalšímu využití v 
průmyslu. 

Do sběrného dvora jsou předávány odpady  přímo původci odpadů, případně jsou sváženy vlastním 
dopravním prostředkem: nákladní vůz  AVIA A31T –JNK, Mercedes Sprinter. 

Při příjmu druhotných surovin je odpad odpovědným pracovníkem nejdříve vizuálně zkontrolováno zda 
odpad není znečištěn zvláště látkami nebezpečného odpadu. Pokud je odpad v pořádku, odpad je zařazen z 
hlediska druhu a kvality, a zvážen. Odpad je zaevidován a uložen s případným použitím manipulačního 
zařízení na místo soustřeďování. 

Na venkovních manipulačních plochách se provádí dělení větších kovových celků na menší kusy. 

Papír a lepenka se skladuje v hale a následně odváží k dalšímu využití. 

Odpady po vytřízení jsou předávány k dalšímu využití oprávněným firmám. 

Odpady, pro které není provoz sběrného dvora schválen, nejsou přijaty. 

Manipulační prostředky: 

Manipulováno s odpady je vysokozdvižným vozíkem DESTA DVHM 3222TM v.č. 1983. 

O nosnosti 3,5 tuny, hydraulickými zvedáky a dalšími manipulačními prostředky - paletovacími vozíky o 
nosnosti  2 tuny,ocelovými bednami pro uložení odpadů, kontejnery pro uložení odpadů. Všechny nádoby a 
kontejnery, ve kterých je uložen odpad, jsou označeny kódem a názvem odpadu. Dále je zde používáno 
řezací zařízení v souladu s technickými podmínkami a provozně bezpečnostními předpisy určenými pro tato 
zařízení pro dělení větších kovových celků na menší kusy. Pro přepravu odpadů firma využívá automobil  
AVIA A31T-JNK, nosič kontejnerů rok výr. 1996 o nosnosti 3 tuny; Mercedes Sprinter valník o nosnosti 1,2 
tuny. 

Místo pro krátkodobé shromažďování nebezpečných odpadů: 

Nebezpečné odpady vznikající při provozu sběrného dvora jsou krátkodobě shromažďovány v místě 
shromažďování nebezpečných odpadů. Místo se nachází v obloukové hale, která má nepropustný povrch. 
Místo je odděleno od ostatních skladovacích ploch! Dále místo obsahuje shromažďovací prostředky pro 
zachycení uniklých kapalin odpovídajícími ČSN tj. sudy a nádoby pro skladování odpadů. Nádoby jsou 
označené druhem odpadu. Do doby převzetí odpadů oprávněnou firmou jsou odpady    
opatřeny identifikačními listy, které jsou součástí „Vedení evidence odpadů“.  

Druhy vykupovaných odpadů  

02 01 10   kovové odpady 

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 04   kovové obaly 

16 01 17   železné kovy 

16 01 18   neželezné kovy 

17 04 01   měď, bronz, mosaz 

17 04 02   hliník 

17 04 03   olovo 

17 04 04   zinek 

17 04 05   železo a ocel 
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17 04 06   cín 

17 04 11   kabely neuvedené pod čís. 17 01 10 

19 10 01   železný a ocelový odpad  

19 10 02   neželezný odpad 

19 12 01   papír a lepenka 

19 12 02   železné kovy 

19 12 03   neželezné kovy 

20 01 01   papír a lepenka 

Údaje o provozu, technickém, výrobním zařízení a technologii 

Sběrný dvůr je v provozu v pracovních dnech v době 8:00 až 17:00 hod. Provoz v noční době a ve dnech 
pracovního volna a klidu je vyloučen. 

Rozsah areálu provozovny je patrný z následujícího obrázku. 

Obrázek č. 2: Situace okolí záměru (1:10 000) 
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G.III. 
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ 

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

Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako 
velmi nízké až zanedbatelné (nulové). Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) 
budou celkově málo významné a nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí. 

Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v 
míře, které by způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly samy 
o sobě nebo ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů. 

Z provedeného rozboru vyplývá celkově nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů 
nebo rizik. 

Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci jsou hodnoceny jako prakticky zanedbatelné. Součástí záměru 
není žádný bodový zdroj znečišťování ovzduší.  

Na základě orientačního akustického posouzení je zřejmé, že limitní hladiny hluku z provozu záměru budou v 
nejbližším resp. nejvíce dotčeném venkovním chráněném prostoru nebo venkovním chráněném prostoru 
staveb dodrženy - (zástavba ulice T.G.Masaryka, výpočtový bod 1) splňuje s velkou rezervou hygienický limit 
LAeq,8h = 50 dB. Dále je zřejmé, že  limitní izofona LAeq,8h = 50 dB nepřekračuje hranice průmyslové zóny. 
Vlivy hluku jsou hodnoceny jako velmi nízké a lokálního rozsahu. 

Stavbou nebudou ovlivněny stávající odtokové poměry ani dotčeny hydrologické charakteristiky vodních 
toků. Stavba nebude mít vliv na hydrogeologický režim ani na infiltrační poměry.  

Vlivy na kvalitu povrchových vod jsou vyloučeny. Odpadní vody (splaškové) budou shromažďovány a 
odváženy k likvidaci na ČOV. 

Stavba nebude mít vliv na hydrogeologický režim ani na infiltrační poměry. Vliv na podzemní a povrchovou 
vodu v posuzované oblasti a jeho širším okolí lze souhrnně hodnotit jako nevýznamný. 

Realizace záměru nebude představovat narušení stávajícího charakteru terénu. S provozem stavby nebudou 
spojeny jiné významné vlivy na skladbu horninového prostředí, vrstevní sled nebo charakter morfologie. 

Vliv na půdu lze hodnotit jako nulový; stavba nevyžaduje zábor pozemků zemědělského půdního fondu (ZPF) 
ani zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). 

Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou záměrem negativně postiženy. 

V území není registrován výskyt biotopů zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů, nelze tudíž 
předpokládat přímé nebo zprostředkované ohrožení populací těchto druhů. V zájmovém území se 
nenacházejí prvky územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky 
ani s žádnými zvláště chráněnými územími, evropsky významnými lokalitami nebo ptačími oblastmi (Natura 
2000). Negativní vlivy na flóru a faunu jsou vyloučeny. 

Na dotčeném pozemku nebo v jeho blízkosti nejsou žádné stavby nebo památky, které by mohly být 
záměrem negativně ovlivněny.  

Záměr nevede k významné změně intenzit dopravy na komunikační síti. Celková intenzita obslužné dopravy 
záměru činí cca 20 vozidel za den (16 hodin), z toho 14 osobních resp. dodávkových, 4 lehká nákladní a 2 
těžká nákladní.  

Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. 
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Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra, 
ekosystémy, krajina) jsou možné vlivy provozování záměru „Sběrný dvůr, T.G.Masaryka, Litomyšl. p.č. 
1703/4“ na území města Litomyšl přijatelně nízké. Záměr proto nepředstavuje zdroj významného negativního 
ovlivnění okolního území. 

Souhrnné hodnocení 

Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit 
pro dané území za přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru 
únosnou mez a nedojde ke změně charakteru území. Dotčené území je narušené lidskou 
aktivitou, využití území je v souladu s platným Územním plánem města Litomyšl. 

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

Za předpokladu respektování zákonných podmínek a doporučených opatření lze variantu 
realizace prověřovaného záměru považovat z hlediska možných vlivů na životní prostředí za 
přijatelný způsob využití a rozvoje území. 
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ČÁST H 
(PŘÍLOHY) 

 

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení. 

Seznam příloh: 

1. Mapové, obrazové a grafické přílohy 

1.1. Situace širších vztahů 1:50 000 
1.2. Situace zájmového území 1:25 000 
1.2. Situace okolí záměru 1:10 000 
1.4. Situace záměru na podkladu ortofotomapy 
1.5. Fotodokumentace 

2. Situace provozovny 

 2.1. Kopie katastrální mapy 

 2.2. Situace areálu, 1:1 000, 1:500 

 2.3. Provozní schema, 1:500 

3. Provozní řád zařízení 

4. Doklady 
- vyjádření k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. 
- souhrnné stanovisko odboru životního prostředí MÚ Litomyšl 
- vyjádření z hlediska odpadového hospodářství, MÚ Litomyšl, OŽP 
- stanovisko KÚ PK, OŽPZ z hlediska aplikace zákona č. 100/2001 Sb. 
- autorizace zpracovatele oznámení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ 

Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování 
oznámení se nachází v jeho úvodní části. 
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LEGENDA:

lokalizace zámìru

mìøítko 1:50 000

Sbìrný dvùr, T.G. Masaryka, Litomyšl, p.è. 1703/4

1.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÙ

Alexandr Mertl - ekologické in�enýrství



LEGENDA:

lokalizace zámìru - zájmové území

mìøítko 1:25 000

Alexandr Mertl - ekologické in�enýrství

1.2. SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Sbìrný dvùr, T.G. Masaryka, Litomyšl, p.è. 1703/4



Alexandr Mertl - ekologické in�enýrství

LEGENDA:

lokalizace zámìru

mìøítko 1:10 000

1. . SITUACE OKOLÍ STAVBY3

Sbìrný dvùr, T.G. Masaryka, Litomyšl, p.è. 1703/4



LEGENDA:

umístìní zámìru

ortofotomapa ÈR, pøevedeno do mìøítka 1 : 10 000

Alexandr Mertl - ekologické in�enýrství

1.4. SITUACE ZÁMÌRU NA PODKLADU ORTOFOTOMAPY

Sbìrný dvùr, T.G. Masaryka, Litomyšl, p.è. 1703/4



foto è. 1
pohled i�ním smìrem na pøíjezdovou komunikaci od ulice
T.G.Masaryka smìrem k provozovnì

j

Alexandr Mertl - ekologické in�enýrství

foto è. 2
pohled do prostoru hlavního vjezdu do areálu sbìrného dvora;
za vstupní bránou je váha a v pozadí skladovací hala

foto è. 4
pohled západním smìrem na hlavní venkovní skladovací plochu
sbìrného dvora v jeho jihozápadní èásti

foto è. 5
pohled a cent ální èást sbìrného dvora ze západu;
v pozadí druhá vjezdová brána z pøíjezdové komunikace

n r

foto è. 6
pohled severním smìrem na východní èást sbìrného dvora;
v popøedí místní komunikace, v areálu skladová hala a buòka
s kanceláøí a sociálním zázemím

foto è. 3
pohled do prostoru váhy za hlavním vjezdem do areálu
sbìrného dvora; vpravo objekt skladovací haly

1.5. FOTODOKUMENTACE

Sbìrný dvùr, T.G. Masaryka, Litomyšl, p.è. 1703/4
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         PROVOZNÍ  ŘÁD 
        Zařízení ke sběru a výkupu odpadů 
 

        
 
                            
                SBĚRNÝ  DVŮR 
         T. G. Masaryka , Litomyšl 570 01 
 
 
  Dagmar Grulichová – DARO 
         
                               IČ: 681 75 272 
 
 
   Sídlo firmy: M. Švabinského 385, Litomyšl 570 01 



Obsah: 
 

1. Základní údaje o zařízení 
Identifikační údaje 
Důležitá telefonní čísla 
  

2. Charakter a účel zařízení 
účel  
druhy vykupovaných ostatních odpadů 
druhy ostatních odpadů vznikajících při provozu 
druhy nebezpečných odpadů vznikajících při provozu 
místo pro shromažďování nebezpečných odpadů 

 
3. Stručný popis zařízení 
   
4.   Technologie a obsluha zařízení 
      manipulace s odpady 
 
5. Monitorování provozu zařízení a opatření k omezení negativních vlivů 

Monitorování zařízení 
Sledování vlivů provozu sběrného dvora na okolní prostředí a zdraví lidí 

 
6. Organizační zařízení provozu 

Průběžné organizační zajišťování a kontrola provozu  
Majitel zajišťuje  

  
7. Způsob vedení evidence odpadů  

Provozní deník 
Vedení evidence odpadů 

  
8. Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí 

Bezpečnostní předpisy  
První pomoc  
Ochranné pomůcky 

 
9. Havarijní opatření 

Havarijní situace  
Okamžitá opatření 
Následná opatření 

      
     10.   Závěr 



 
 
1)Identifikační údaje: 
    Sběrna druhotných surovin -  Dagmar Grulichová - DARO  
                                                    M.Švabinského 385, 570 01 Litomyšl 
                                                    IČ: 681 75 272 , DIČ: CZ7259264881 
    Provozovna: T.G.Masaryka bez č.p., 570 01 Litomyšl – zařízení ke sběru a   
výkupu odpadů 
    Odpovědný vedoucí Robert Grulich tel : 777 046 742 
 
 
Významná  telefonní čísla: 
 
                 Policie                    158 
                 Hasiči                     150 
                 Záchranná služba   155 
                 Tísňové volání       112 
 
 
Dagmar Grulichová- DARO 
 M. Švabinského 385, Litomyšl                                  p. Grulich 777 046 742 
                                                                               p. Grulichová 777 046 743 
 
Městský úřad Litomyšl OŽP ,Bří Šťastných 1000 ing. Pandulová  461 653 360 
 
Krajský úřad Pardubice kraje 
                                    OŽP Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 
                                    Ing. Hejduk- vedoucí odboru ŽPZ          466 026 353 
 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 
Svitavy, Polní 2                                                                        461 535 046 
 
Česká inspekce životního prostředí 
                                   Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové   495 211 177 
                                   Ved. Ing. Samková 
Adresa zařízení: T.G. Masaryka bez č.p., Litomyšl 570 01 
                            Katastrální území: Litomyšl  685674  
                            Č. parcel: st.p. 2888, 1703/1,1703/3,1703/4 
Vlastník zařízení: Dagmar Grulichová, M. Švabinského 385 ,Litomyšl 570 01 
Provozovatel:       Dagmar Grulichová, M. Švabinského 385, Litomyšl 570 01 
   
Platnost Provozního řádu je omezen souhlasem k provozování zařízení, 
uděleným Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí. 



Charakter a účel zařízení: zařízení je určeno pro sběr, výkup odpadů, jejich následné vytřízení 
a navrácení k dalšímu využití v průmyslu. 
   
Druhy vykupovaných odpadů  
 
02 01 10   kovové odpady 
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 04   kovové obaly 
16 01 17   železné kovy 
16 01 18   neželezné kovy 
17 04 01   měď, bronz, mosaz 
17 04 02   hliník 
17 04 03   olovo 
17 04 04   zinek 
17 04 05   železo a ocel 
17 04 06   cín 
17 04 11   kabely neuvedené pod čís. 17 01 10 
19 10 01   železný a ocelový odpad  
19 10 02   neželezný odpad 
19 12 01   papír a lepenka 
19 12 02   železné kovy 
19 12 03   neželezné kovy 
20 01 01   papír a lepenka 
 
 



   
Druhy odpadů vznikajících při provozu sběrného dvora kategorie O: 
 
12 01 21   upotřebené  brusné nástroje a brusné materiály 
                 neuvedené pod čís. 12 01 20 
                 Odpad vzniká při rozbrušování kovových materiálů. Bude soustřeďován do nádoby 
                 pro odložení odpadů a průběžně předáván k odstranění. O množství a způsobu 
                 odstranění bude vedena průběžná evidence. 
 
20 03 01  směsný komunální odpad 
                Odpad je soustřeďován do nádob pro odložení odpadů a průběžně předáván k  
                odstranění. O množství a způsobu odstranění bude vedena průběžná evidence. 
 
20 03 03  uliční smetky 
                Odpad je soustřeďován do nádob pro odložení odpadů a průběžně předáván k  
                odstranění. O množství a způsobu odstranění bude vedena průběžná evidence. 
 
191212    jiné odpady(včetně směsí materiálů) z mechanických odpadů (venkovní plocha)  
 
 
 
Druhy nebezpečných odpadů vznikajících při provozu sběrného dvora kategorie 
N: 
 
13 01 13  jiné hydraulické oleje 
                Odpad může vznikat při drobné údržbě firemních dopravních a manipulačních 
                prostředků. Bude shromažďován ve vhodné uzavřené nádobě označené názvem 
                a kódem odpadu a identifikačním listem. Odpad bude průběžně předáván k  
               odstranění. O množství a způsobu odstranění bude vedena průběžná evidence. 
 
13 02 08  jiné motorové, převodové a mazací oleje  
                Odpad může vznikat při drobné údržbě firemních dopravních a manipulačních 
                Prostředků. Bude shromažďován ve vhodné uzavřené nádobě označené názvem 
                A kódem odpadu a identifikačním listem. Odpad bude průběžně předáván k  
                odstranění. O množství a způsobu odstranění bude vedena průběžná evidence. 
 
15 01 02  plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami 
                Odpad může vznikat při drobné údržbě v provozovně firmy. Jde zpravidla o obaly 
                znečištěné zbytky ropných produktů nebo jiných nebezpečných látek. Bude  
                shromažďován ve vhodné nádobě označené názvem a kódem odpadu a doplněné 
                identifikačním listem. Bude průběžně předáván k odstranění. O množství a způsobu 
                odstranění bude vedena průběžná evidence. 
 
15 01 04  kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami 
                Odpad může vznikat při drobné údržbě v provozovně firmy. Jde zpravidla o obaly 
                znečištěné zbytky barev. Bude shromažďován ve vhodné nádobě označené názvem 
                a kódem odpadu a doplněné identifikačním listem. Bude průběžně předáván k  
                odstranění. O množství a způsobu odstranění bude vedena průběžná evidence. 
 



15 02 02  absorpční činidla, filtrační materiály, včetně olej. Filtrů blíže neurčených 
                čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 
                Odpad který vzniká při práci ve firmě- převážně hadry nebo rukavice  
                kontaminované  ropnými produkty. Bude shromažďován ve vhodné uzavřené 
                nádobě označené názvem a kódem odpadu a doplněné identifikačním listem. Bude  
                průběžně předáván k odstranění. O množství a způsobu odstranění bude vedena 
                průběžná evidence. 
 
16 01 07 olejové filtry 
               Odpad může vznikat při výměnách oleje ve firemních dopravních a manipulačních 
               prostředcích. Bude shromažďován ve vhodné uzavřené nádobě označené názvem  
               a kódem odpadu a doplněné identifikačním listem. Odpad bude průběžně předáván 
               k odstranění. O množství a způsobu odstranění bude vedena průběžná evidence.   
 
20 01 21 zářivky a jiný odpad obsahující rtut´ 
              Vadné zářivkové trubice budou shromažďovány  také na vyhrazeném  místě     o                               
označeném názvem a kódem odpadu a doplněném příslušným 
              identifikačním listem. Odpad bude průběžně předáván k odstranění. O množství 
              a způsobu odstranění bude vedena průběžná evidence. 
 
Firma DAGMAR GRULICHOVÁ- DARO má smlouvu s oprávněnou firmou na 
odstranění nebezpečných i ostatních odpadů:LIKO Svitavy a. s , Tolstého 13, Svitavy 568 02 
 
 
Místo pro krátkodobé shromažďování nebezpečných odpadů:    
                 
Nebezpečné odpady vznikající při provozu sběrného dvora jsou krátkodobě shromažďovány 
v místě shromažďování nebezpečných odpadů.Místo se nachází v obloukové hale, která má 
nepropustný povrch.Místo je odděleno od ostatních skladovacích ploch! Dále místo obsahuje 
shromažďovací prostředky pro zachycení uniklých kapalin odpovídajícími ČSN tj. sudy a 
nádoby pro skladování odpadů.Nádoby jsou označené druhem odpadu. Do doby převzetí 
odpadů oprávněnou firmou jsou odpady    opatřeny identifikačními listy, které jsou součástí 
„Vedení evidence odpadů“.  



 
3. Stručný popis zařízení 
 
zařízení: 
Provozovna sběrného dvora ostatních je umístěna na T.G. Masaryka Litomyšl 
 
Sběrný dvůr se skládá z venkovní manipulační plochy, kanceláří, soc. zařízením a skladovací 
haly. Celý areál je oplocen.Kapacita venkovní manipulační plochy je cca 600t odpadu, vnitřní 
skladovací plocha v obloukové hale je 50t odpadu 
 
Na venkovní manipulační ploše určené pro soustřeďování odpadů je uložen volně železný 
šrot. V obloukové hale jsou uloženy v kovových bednách barevné kovy. Barevné kovy,směsi 
kovů mohou být v hale uloženy i volně , a volně je uložen papír. 
 
V dalších budovách je šatna sociální zařízení, kanceláře. 
 
Při vjezdu do dvora je mostní váha od firmy „Transporta“ o nosnosti 30 tun. Dále je na 
venkovní manipulační ploše malá váha od výrobce TRANSPORTA Vítkovice rok výroby 
1990 o nosnosti 2000 kg a váha na barevné kovy do 200kg 
 
Manipulační prostředky: 
Manipulováno s odpady je vysokozdvižným vozíkem DESTA DVHM 3222TM v.č. 1983 
O nosnosti 3,5 tuny, hydraulickými zvedáky a dalšími manipulačními prostředky- 
paletovacími vozíky o nosnosti  2 tuny,ocelovými bednami pro uložení odpadů, kontejnery 
pro uložení odpadů.Všechny bedny a kontejnery i místa ve kterých je uložen odpad jsou 
označeny kódem a názvem odpadu. Dále je zde používáno řezací zařízení v souladu 
s technickými podmínkami a provozně bezpečnostními předpisy určenými pro tato zařízení 
pro dělení větších kovových celků na menší kusy. Pro přepravu odpadů firma využívá 
automobil  AVIA A31T-JNK, nosič kontejnerů rok výr. 1996 o nosnosti 3 tuny.Mercedes 
Sprinter valník o nosnosti 1,2 tuny 



   
4.  Technologie a obsluha zařízení 
 
 
 
Do sběrného dvora jsou předávány odpady  přímo původci odpadů, případně jsou sváženy 
vlastním dopravním prostředkem: nákladní vůz  AVIA A31T –JNK, Mercedes Sprinter. 
 
Při příjmu druhotných surovin  je odpad odpovědným pracovníkem nejdříve vizuálně 
zkontrolován jestli odpad není znečištěn zvláště látkami nebezpečného odpadu(oleje,kyseliny 
apod.). Pokud je odpad znečištěn, odpad nevykoupí ani nepřevezme do zařízení. Pokud je 
odpad v pořádku, odpad ohodnotí z hlediska druhu a kvality, zváží  a původci vystaví doklad 
o přijetí odpadu.Doklad obsahuje druh, množství a původce odpadu,adresu a číslo OP nebo 
jiného dokladu totožnosti u firem IČ.Odpad je zaevidován a uložen s případným použitím 
manipulačního zařízení na místo soustřeďování( venkovní manipulační plochy, skladovací 
haly). 
Na venkovních manipulačních plochách zaměstnanci řežou větší kovové celky na menší kusy. 
Papír a lepenka se skladuje v hale a následně odváží nákl.autem Avia k dalšímu využití. 
Odpady na které firma nemá souhlas Krajského úřadu v Pardubicích- odborem životního 
prostředí a zemědělství sběrný dvůr nepřijme. 
Odpady po vytřízení jsou předávány k dalšímu využití oprávněným firmám. 
 



 
 
5. Monitorování provozu zařízení a opatření k omezení negativních vlivů: 
 
Monitorování zařízení: 
Z hlediska charakteru zařízení sběrného dvora, které je provozováno v souladu s legislativou, 
žádný státní kontrolní orgán monitoring nevyžaduje. 
Sledování vlivů provozu sběrného dvora na okolní životního prostředí a zdraví: 
Ve sběrném dvoře je postupováno tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy provozu na 
životní prostředí v okolí a zdraví lidí. 
Vzhledem k zaměření a použitému způsobu třídění surovin je možno konstatovat, že zařízení 
není zdrojem toxických škodlivin a odpadů. 
 
Zařízení je umístěno v průmyslové části města.Jsou provedena technická opatření 
k maximálnímu omezení šíření hluku do okolích objektů. Největším zdrojem hluku je 
doprava, spojená s navážením surovin do sběrného dvora a odvážením surovin pověřenými 
osobami. Dalším zdrojem může být používání řezacích zařízení. Tyto zdroje jsou omezeny 
stanovením pracovní doby a jejím dodržováním. 
 
Technologie není zdrojem odpadních vod. Voda je zde vedena pouze do sociálního zařízení. 
 
Při provozu sběrného dvora pro nakládání s odpady, vznikají jednotlivé druhy odpadů, které 
jsou soustřeďovány odděleně a evidence je vedena pod jednotlivými katalogovými čísly 
odpadu v souladu s platnou legislativou. 
 
 Ve středisku nevznikají škodlivé plyny v takovém rozsahu, aby byly zdrojem znečištění 
ovzduší. 



   
 
6. Organizační zajištění provozu 
 
Průběžně organizační zajišťování a kontrola provozu: 
 
 
Majitel zajišťuje 

- běžný provoz zařízení, dodržování ustanovení tohoto provozního řádu, bezpečnostních 
předpisů o ochraně zdraví při práci, požárních předpisů a předpisů o ochraně životního 
prostředí 

- řádný stav všech provozních zařízení (mechanismů apod.) 
- kontrolu vedení řádné evidence odpadů 
- provádění namátkové kontroly odpadů 
- organizaci úklidu v prostoru zařízení a přilehlého okolí 
- řádný stav příjezdové komunikace k zařízení 
- zabezpečení údržby a oprav strojového vybavení střediska 
- kontroluje vedení provozního deníku a doprovodné dokumentace, do kterých se 

zaznamenávají všechny skutečnosti charakterizující běžnou i mimořádnou činnost 
v zařízení 

- řízení činnosti v zařízení při vzniku mimořádné události a realizaci stanovených 
opatření 

- uvědomění kontrolních orgánů při vzniku mimořádných událostí 
- dodržování bezpečnostních předpisů při manipulaci s odpadem a pohybu vozidel 
- údržbu zařízení související s provozem 
- příjem odpadů řádným postupem 
- eviduje docházku pracovníků 
  

Kontroly 
 
Denní preventivní kontrola: 
Provádí pracovník odpovědný za provoz zařízení – kontroluje čistotu všech ploch, stav všech 
systémů a zařízení, uskladnění vytříděných odpadů.Kontrolu oplocení. 
 
Týdenní preventivní kontrola 
Provádí zodpovědný provozovatel zařízení – provádí se jako denní preventivní kontrola, ale 
pořizuje se záznam do provozního deníku. 
 
O týdenní prohlídce bude pořízen záznam do Provozního deníku firmy. 



 
7. Způsob vedení evidence odpadů a provozní denník 
 
Provozní deník : 
Provozní deník je nedílnou součástí tohoto Provozního řádu a je veden v souladu s tímto 
řádem. Vedoucí pracovník obsluhy zařízení určený pro příjem a zápis provede zápis do 
provozního deníku – do denního záznamu: 
              -jméno odpovědného pracovníka  
              -počet pracovníků zajišťující provoz zařízení 
              -provedené kontroly 
              -provedené opravy a další práce související s provozem zařízení 
              -skutečnou pracovní dobu 
              -zvláštní událost 
 
Vedení evidence odpadů: 
Firma má ošetřeny odpady zpracováním na PC „Vedení evidence vznikajících odpadů a 
způsob nakládání s odpady“ dle zák. 185/2001 Sb. o odpadech (a příslušných vyhlášek). Zde 
jsou evidovány veškeré odpady se kterými je v zařízení nakládáno – odpady do sběrného 
dvora přijímané, odpady předávané oprávněným firmám k dalšímu využití (kovy,papír) 
 
Seznam odpadů, se kterými je ve sběrném dvoře nakládáno před jejich předáním oprávněným 
firmám k využití, je součástí tohoto Provozního řádu. 
 
O odpadech zasílá firma roční hlášení na příslušný Odbor životního prostředí.MěÚ Litomyšl, 
Bří Šťastných 1000, 570 01 
 
Archivace těchto záznamů, která je v souladu s platnou legislativou je uchována po dobu 5 let 
a je předkládána na vyžádání kontrolním orgánům. 



8. Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí 
 
Bezpečnostní předpisy 
Za dodržování bezpečnostních předpisů a všech ustanovení provozního řádu je odpovědný 
majitel sběrného dvora. 
Pro zajištění bezpečnostní práce při manipulaci s využitelnými surovinami nebo případného 
provádění stavebních či údržbářských prací v souvislosti s údržbou zařízení, provádění údržby 
strojního zařízení a mechanismů, jakož i pohyb všech osob, které do zařízení řádně vstupují a 
všech dalších činností, je nezbytné se přiměřeně řídit ustanoveními Vyhlášky Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/90 Sb. ze dne 31.července 1990 o 
bezpečnosti práce na technickými zařízeních a při stavebních pracích. 
 
Zejména se však jedná opatření a ustanovení, které se přímo týkají sběrného dvora: 
-vedoucí provozní pracovník zařízení pro nakládání s odpady, musí být prokazatelně 
proškolen dle zákona č. 185/2001 Sb. 
-v celém zařízení je mimo vyhrazené místo přísný zákaz kouření, manipulace s otevřeným 
ohněm 
-vstup do zařízení musí být cizím osobám povolen zodpovědným pracovníkem zařízení – při 
při příjmu odpadů. 
-při manipulaci s většími celky je třeba se řídit bezpečnostními předpisy pro provoz 
mechanizmů používaných v zařízení. Přitom je třeba dbát zvýšené opatrnosti na manipulační 
ploše, v hale , jestliže je snížená manipulační plocha pro otáčení vozidla. 
-vlastní pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s předpisy BOZP a s ustanoveními tohoto 
provozního řádu zařízení. O školení a ověření znalostí z BOZP musí být proveden záznam 
s podpisy školitele a proškolených pracovníků s uvedením data . Školení z BOZP a 
provozního řádu vč. Zásad první pomoci musí být prováděna periodicky, nejméně 1 x za rok, 
vždy však ihned při nástupu nového pracovníka. V míře nezbytně nutné musí býti s výše 
uvedenými předpisy seznámeni i pracovníci cizích organizací v zařízení, konající svojí 
činnost se svolením vedoucího zařízení. 
- Vstup do zařízení je přísně zakázán všem, jejichž schopnost je omezena vlivem alkoholu, 
léků apod. 
-v případě nálezu nebezpečných odpadů(např. výbušniny, uzavřené nádoby s neznámým 
obsahem atd.), musí být zajištěno uzavření ohroženého prostoru pro všechny osoby. 
Odstranění a zneškodnění provedou přivolání odborníci. 
-je zakázáno vstupovat bez zajištění druhým zaměstnancem do uzavřených prostorů(jímky, 
kanály, šachty) Před vstupem do těchto prostor musí být tyto maximálně 3 hodiny odvětrávání 
nebo musí být vyměněn vzduch pomocí  kompresoru. Osoba vstupující do tohoto prostoru 
musí být jištěna lanem a pracovníkem pro případné vyproštění. Vstup osob do šacht, žump a 
prostorů, kde je možné očekávat výskyt škodlivin, povolí vedoucí zařízení. Bez jeho svolení 
není možné práce v těchto prostorách zahájit. 
-při provádění prací ve škodlivém prostředí musí být zabezpečeno trvalé sledování pracovní 
činnosti pracovníků, přičemž se nesmí určený pracovník pro toto sledování od pracovníků 
vzdálit a nesmí se zaměstnávat ničím jiným než dozorem. 
-pracovníci pracující v prostorách s výskytem škodlivin nesmějí pracovat osamoceně. 
-pracovníci při provádění prací musí dodržovat pracovní postupy, návody a pravidla a další 
pokyny pro obsluhu strojů a zařízení a používat všechny předepsané pracovní nástroje, 
pomůcky, pracovní oděvy a osobní ochranné prostředky. 
-všichni pracovníci pracující v zařízení  musí provádět práci na určeném pracovišti, které 
nesmějí svévolně opouštět bez svolení vedoucího zaměstnance s výjimkou naléhavých 
důvodů 



-pracujícím jsou přidělovány pracovní pomůcky a zařízení je vybaveno sociálním zařízením, 
šatnami pro zaměstnance. 
 
 
První pomoc  
Při provozu zařízení může nastat vlivem úrazu, náhlé nevolnosti apod, situace kdy je třeba 
poskytnout první pomoc. Tehdy je potřebné jednat rychle a přitom systematicky a účinně. 
V případě drobného poranění je lékárnička k dispozici v kanceláři.V ostatních případech je 
nutné zajistit odbornou lékařskou pomoc. 
 
 
 
Ochranné pomůcky 
 

- pracovní oděv 
- kožené a také gumové pracovními rukavice 
- pevná pracovní obuv s protiskluzovou podrážkou 
- při broušení ochranné brýle a rouška 



 
 
9.Havarijní opatření 
 
 
havarijní situace: 
je náhlé a nepředvídatelné zhoršení normální situace. Za mimořádné ohrožení jakosti vod 
podzemních i povrchových , je považováno neovladatelné a náhlé vniknutí závadných látek. 
 
Havarijní situace může vzniknout v těchto případech: 

a) vznik požáru 
b) vylitím ropných produktů při poruše nebo kolizi vozidel při manipulaci, nebo 

popojíždění ve sběrném dvoře 
c) nález nebezpečných předmětů 

 
 
opatření pro zamezení havárie 

- v celém zařízení je zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm mimo 
vyhrazená místa. 

- Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu přepravní techniky.  
- Trvalá a kvalitní kontrola při manipulaci a třídění.  
- Provádění pravidelných kontrol v souladu s prováděcími předpisy pro jednotlivá 

zařízení a tím předcházet haváriím. 
- Dbát zvýšené opatrnosti při ukládání nebezpečných odpadů a manipulaci s nimi. 
- Nebezpečné odpady jsou shromažďovány v odpovídajících obalech uložených 

na určeném a označeném místě pro shromažďování těchto odpadů.místo musí 
být vybaveno nepropustným povrchem a zařízením pro zachycení případného 
úniku kapalin a zabezpečeno proti povětrnostním vlivům. 

 
 
Činnost v případě zjištění havárie 
 
a)k likvidaci zárodku požáru použijí pracovníci střediska nebo ten pracovník, který 
požár zpozoroval, všech dostupných hasicích prostředků, které jsou umístěny na 
hale a kancelářské budově. V případě , kdy se jedná o situaci výše uvedenými 
prostředky nezvládnutelnou, je nutné okamžitě přivolat hasiče telefonem, 
(viz.Požární řád). 
 
b)v případě lokální havárie bude prostor vyčištěn a kontaminovaná zemina bude 
přemístěná do příslušného zařízení k odstranění. V případě zjištění kontaminace vod 
oznámí toto okamžitě majitel sběrného dvora příslušným orgánům státní správy. 
 
c)v případě poškození izolace je třeba zabezpečit poškozené místo tak, aby nedošlo 
k úniku překrytím a následným odstraněním poškozeného místa. 
 
d)při nálezu nebezpečného předmětu urychleně zabezpečit zdroj nálezu, 
identifikovat nebezpečný nález a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke 
kontaminaci vod, požáru, výbuchu. Podle charakteru zjištěné věci jsou případně 
přivoláni příslušní specialisté. 
 



 
 
Okamžitá opatření 
 
V případě úniku ropných látek na manipulační ploše se jedná o technickou závadu, kterou 
není potřeba hlásit orgánům státní správy. 
 
Pracovníci musí odstranit příčinu úniku a odstranit znečištění ploch. Tuto skutečnost 
neprodleně ohlásí vedoucímu pracovníkovi firmy. K úniku mimo manipulační plochu může 
dojít v případě poruchy nebo při nesprávné manipulaci s odpady a nebo při nedodržení 
technologického postupu. Rovněž může dojít k menšímu úniku ropných látek a olejů, při 
kolizi a manipulaci s většími technologickými celky při skládání z vozidla(nebo popojíždění). 
Havarijní skupina v čele s odpovědným pracovníkem je povinna zabránit v rozšíření kapaliny 
do okolí hrázkami ze sorpčního materiálu(Vapex, Chezacarp apod. ,které jsou umístěny na 
místě přechodného shromažďování nebezpečného odpadu v obloukové hale), případně písku 
nebo sací textilie. 
 
Ohrožené kanalizační vpusti a šachty utěsnit kanalizačními  rychloucpávkami. Tyto ohrožené 
kanalizační vpusti označit. Dalšímu úniku kapalin při manipulaci je nutno zabránit utěsněním 
trhlin, uzavřením ventilů nebo zachycování kapalin do nádob. Současně je nutné zajistit 
vyčerpání porušené nádrže, sudu nebo zařízení. 
 
O vzniklé situaci musí pracovník zařízení nebo ten, kdo únik zjistí ihned informovat přímého 
nadřízeného. Pracovník organizuje opatření k zabránění úniku a v případě většího rozsahu 
žádá o pomoc přímého nadřízeného. Provozovatel informuje o každé havárii- úniku mimo 
manipulační plochu, orgány státní správy.  
 
 
Okamžitá opatření 
 
Přerušení manipulace nebo vylévání!  
Vypnutí hlavního vypínače el. Energie! 
Zabránění roztečení do okolí vytvořením hrázek! 
Ucpání kanalizačních v pusti a šachet! 
Zajištění požární bezpečnosti rozmístěním hasicích přístrojů! 
Zajištění další potřebné techniky nebo pomoci! 



 
 
 
10.Závěr 
 
Tento provozní řád sběrného dvora byl vypracován v souladu s platnou legislativou, a to dle 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v plném znění a příslušnými vyhláškami tohoto zákona.  
 
Provozní řád musí být pravidelně kontrolován a doplňován o případné úpravy a změny. Každá 
změna bude předem projednána s Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského 
úřadu Pardubice. Změny osob, záznamů o jejich školení a změny telefonů se provádějí 
neprodleně. 
 
Provozní řád schválený dotčenými orgány státní zprávy bude uložen u majitele sběrného 
dvora. 
 
V jednom vyhotovení zůstává příslušnému krajskému úřadu. 



PŘÍLOHA 4 
(DOKLADY) 

 




















