
O Z N Á M E N Í

podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb.,

o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

v rozsahu přílohy č. 3

SKLAD NEBEZPEČNÉHO ODPADU

areál Dopravně recyklačního střediska Marius Pedersen a.s.

Pardubice – Černá za Bory



Marius Pedersen a.s., Pardubice - Černá za Bory : Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb.

2

O Z N Á M E N Í
změny záměru kategorie II / bod 10.1

dle § 6 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

pro účely zjišťovacího řízení

SKLAD NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Marius Pedersen a.s., Pardubice – Černá za Bory

Proces posuzování vlivů na životní prostředí se v České republice řídí zákonem

č. 100/2001 Sb., v platném znění. Plánovaný záměr patří do kategorie II přílohy č. 1 – bod

10.1 Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k

fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů.

Příslušným úřadem je Krajský úřad Pardubického kraje.

Zpracovatelka oznámení : RNDr. Irena Dvořáková

Slezská 549, 537 05 Chrudim

tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz

Doklady o autorizaci podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění :

- osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na životní prostředí vydáno MŽP ČR dne 16.9.1998 pod

č.j. 7401/905/OPVŽP/98, č. autorizace 37755/ENV/06

- osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na veřejné zdraví vydáno MZ ČR

dne 26.1.2005 pod č.j. HEM-300-2.12.04/36202 (č. 3/2005)

Datum zpracování : červen 2007
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VYSVĚTLENÍ ZKRATEK

a.s. Akciová společnost

AC Autocisterna

AN Autorizační návod

BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka

č.j. Číslo jednací

č.p. Číslo popisné

ČGÚ Český geologický ústav

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav

ČR Česká republika

ČSN Česká státní norma

k.ú. Katastrální území

LBC Lokální biocentrum

LNA Lehký nákladní automobil

MZ Ministerstvo zdravotnictví

MZem Ministerstvo zemědělství

MŽP Ministerstvo životního prostředí

NEL Nepolární extrahovatelné látky

OŽPZ Odbor životního prostředí a zemědělství

p.č. Parcelní číslo

PE Polyetylén

s.r.o. Společnost s ručením omezeným

STK Stanice technické kontroly

TNA Těžký nákladní automobil

ÚSES Územní systém ekologické stability krajiny

VZV Vysokozdvižný vozík

ŽP Životní prostředí

Nejsou uvedeny všeobecně známé a běžně používané zkratky – např. fyzikální jednotky.



Marius Pedersen a.s., Pardubice - Černá za Bory : Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb.

5

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Pro vypracování oznámení byly použity zejména následující právní předpisy :

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně

některých zákonů

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií

Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných

lokalit

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek

provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Vyhláška  MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška MZem č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a

kanalizacích

Vyhláška MZem č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a

způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

Vyhláška MZem č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody

Vyhláška MŽP č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a

náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich

zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

Všechny předpisy byly použity v platném znění k datu zpracování oznámení.
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ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

OZNAMOVATEL / PROVOZOVATEL / MAJITEL AREÁLU

Název firmy : Marius Pedersen a.s.

IČ :  421 94 920

Sídlo : Průběžná 1940/3, 500 09  Hradec Králové

Provozovna : Dopravně recyklační středisko Černá za Bory

Průmyslová ul., 533 01 Pardubice 21 – Černá za Bory

Ing. Miroslav Kvapil, prokurista společnostiOdpovědný zástupce :

Ing. Pavel Borůvka, prokurista společnosti

Bc. Radek Sokol, oblastní manažer

tel. : 602 452 340, e-mail : radek.sokol@mariuspedersen.cz

Kontaktní osoby :

p. Michal Šafařík, vedoucí provozu

tel. : 602 296 170, e-mail : michal.safarik@mariuspedersen.cz

PROJEKTANT

Název firmy : TRENTO s.r.o. – projekty a dodávky staveb

IČ :  632 19 409

Sídlo : Jižní 870, 500 03  Hradec Králové

Oprávněný zástupce : Ing. Miloš Pařízek

tel. : 495 408 987, 603 570 332

e-mail : parizek.trento@seznam.cz

mailto:radek.sokol@mariuspedersen.cz
mailto:radek.sokol@mariuspedersen.cz
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ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I. Základní údaje
B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

„Sklad nebezpečného odpadu“

- kategorie II / 10.1.

B.I.2 Kapacita záměru

Po realizaci záměru bude kapacita skladování 10 000 tun/rok odpadů kategorie „N“.

Stávající stav - množství skladovaných odpadů se pohybuje kolem 1 700 t/rok.

B.I.3 Umístění záměru

kraj Pardubický, město Pardubice, místní část Černá za Bory, k.ú. Pardubičky

areál Dopravně recyklačního střediska společnosti Marius Pedersen a.s.

Průmyslová ul., 533 01 Pardubice 21 – Černá za Bory

(bývalé Sběrné suroviny TTP, spol. s r.o. v Pardubicích – Černá za Bory)

p.č. areálu : st. 428/1, 428/2, 428/3

Šipka označuje areál Marius Pedersen a.s.

M 1 : 10 000



Marius Pedersen a.s., Pardubice - Černá za Bory : Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb.

8

Červeně je ohraničen areál Marius Pedersen a.s.

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

Záměrem je zvýšení kapacity pro skladování nebezpečných odpadů – stavebními

úpravami provozovaného objektu v areálu Marius Pedersen a.s. v Pardubicích - Černé za

Bory.

Stávající objekt byl pro svůj účel řádně zkolaudován v roce 1997 a slouží

k dočasnému soustřeďování, krátkodobému skladování, třídění odpadů určených

k recyklaci, využití nebo k odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech,

v platném znění. Úprava odpadů není ve skladu prováděna.

Způsob nakládání s odpady se záměrem nezmění; v souvislosti se stále zvyšujícími

se bezpečnostními nároky na skladování závadných látek budou tyto požadavky plně

respektovány – zejména realizací protipožárních opatření a opatření k zamezení úniku
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odpadů do životního prostředí. Bude k dispozici Plán opatření pro případ havárie v areálu

podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění.

V areálu Marius Pedersen a.s. je současně připravován ještě jeden záměr „Zařízení

na úpravu odpadu tříděním a lisováním“ – ten bude znamenat zvýšení kapacity nakládání

s odpady (tj. úpravy) odpadů kategorie „O“ stavebními úpravami stávajících hal, do kterých

bude umístěno potřebné zařízení a také lepším využitím fondu pracovní doby.

Případná kumulace vlivů při provozu, která by se mohla projevit v akustickém

zatížení okolí areálu, byla vyřešena vypracováním hlukové studie se zahrnutím obou

plánovaných záměrů v areálu. Zároveň byla ve studii zohledněna skutečnost, že areál bude

využíván jako středisko dopravy pro vozidla Marius Pedersen a.s., které bude přemístěno

z provozovny v Doubravicích.

Možný souběh stavebních prací pro připravované záměry není zvažován, v obou

případech bude vliv výstavby na emise a hlučnost v okolí areálu zanedbatelný a

nevýznamný, a přechodný.

Další záměr v okolních provozovnách není podle dostupných informací připravován.

B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant s odůvodněním

výběru

Potřeba záměru vyplývá z poptávky původců po bezpečném způsobu nakládání s

odpady. V řetězci kroků správného nakládání s odpady má své nutné místo i skladování

odpadů – tedy „přechodné umístění odpadů, které jsou soustředěny (shromážděny,

sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v něm“ = cit. § 4

písm. g) zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění.

Jedná se o investici nového vlastníka areálu (od 1.7.2007).

Pro záměr je vhodné využití stávajícího areálu, kde je činnost nakládání s odpady

dlouhodobě provozována, navíc je areál umístěn v průmyslové zóně města.

Varianty nejsou navrhovány.
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B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení

Marius Pedersen A/S je přední dánskou společností, která se zabývá především

moderními metodami nakládání se všemi druhy odpadů, výstavbou silnic a výstavbou

sportovních zařízení, výstavbou a renovací speciálních povrchů na těchto objektech, a to

nejen v Dánsku, ale i v dalších zemích Evropy.

Firma Marius Pedersen A/S byla založena v roce 1925 jako společnost pro výstavbu

silnic p. Marius Pedersenem, který byl v té době jediným vlastníkem firmy a ta se do konce

šedesátých let zabývala převážně touto činností. Začátkem sedmdesátých let byla Marius

Pedersen A/S  mezi prvními společnostmi v Dánsku, které se začaly zabývat problematikou

likvidace a využití odpadů.

Do náplně činnosti firmy patří všechny způsoby nakládání s odpadem, a to

především :

· výstavba a provozování zabezpečených a řízených skládek, včetně skládek s využitím

bioplynu

· sběr, svoz a doprava průmyslových i domovních odpadů

· různé systémy separovaného sběru domovního odpadu včetně separovaného sběru

nebezpečného odpadu z domácností, wet/dry systému

· provozování skartačních systémů sběru, svozu a likvidace pro důvěrné dokumenty

· výstavba a provozování zařízení pro kompostování "zelené frakce" odpadu

· výkup, třídění a zpracování druhotných surovin

· recyklace a znovuvyužití odpadů, včetně výstavby a provozování recyklačních závodů

· systémy sběru, svozu a termické likvidace pro nemocniční odpad a další druhy

nebezpečných odpadů

· sanace starých ekologických zátěží

· propracovaný počítačový systém evidence a sledování všech systémů nakládání s

odpadem, jehož výstupy jsou cenným zdrojem informací nejen

· pro zákazníka, ale i pro firmu a především pro orgány státní správy a místních

samospráv zabývajících se odpady

· poradenská a konzultační činnost pro zákazníky

· inženýrská a přípravná činnost spojená s přípravou a výstavbou těchto zařízení a

systémů

Marius Pedersen A/S navázala své první kontakty v tehdejším Československu

počátkem roku 1990, během poměrně krátké doby se firma vypracovala na čelné místo v

České republice mezi subjekty zabývajícími se nakládáním s odpady.
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Firemní filosofie spočívá v poskytování efektivních a kvalitních služeb v komunální a

komerční sféře při maximálně šetrném přístupu k životnímu prostředí.

Nyní je provozováno v ČR 13 řízených skládek odpadů s ročním objemem uložených

odpadů téměř 700 tis. tun, dále zařízení na úpravu a zneškodnění nebezpečných odpadů,

solidifikační linky, vlastní recyklační a třídící zařízení a zařízení pro biodegradaci materiálů

kontaminovaných ropnými produkty.

Organizačně je společnost Marius Pedersen Group členěna na mateřskou

společnost Marius Pedersen a.s. a 26 dceřinných společností. Skupina firem Marius

Pedersen Group má pak téměř 40 provozoven po celé České republice.

Marius Pedersen a.s. PROVOZOVNA PARDUBICE - ČERNÁ ZA BORY

K provozování zařízení v areálu Průmyslová ul., 533 01 Pardubice 21 – Černá za

Bory (bývalé Sběrné suroviny TTP, spol. s r.o.) jsou vydány souhlasy Krajského úřadu

Pardubického kraje podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění :

- rozhodnutí č.j. OŽPZ/21095/04/KM ze dne 10.1.2005, platnost do 31.12.2007

podle § 14 odst. 1 - sběr a výkup odpadů, souhlas s provozním řádem

- rozhodnutí č.j. 55-4/2007/OŽPZ/KU ze dne 25.1.2007, platnost do 31.3.2011

podle § 14 odst. 1 – využívání odpadů (kód R12), souhlas s provozním řádem

- rozhodnutí č.j. 47907-5/2006/OŽPZ/KU ze dne 4.12.2006, platnost do 30.6.2010

podle § 14 odst. 1 – sběr a výkup odpadů – Mezisklad nebezpečných odpadů,

souhlas s provozním řádem

SKLAD NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Zařízení je provozováno podle schváleného provozního řádu – viz výše rozhodnutí

č.j. 47907-5/2006/OŽPZ/KU ze dne 4.12.2006.

CHARAKTER A ÚČEL ZAŘÍZENÍ

- Sklad (schválen jako „mezisklad“, proto je dále používán i tento pojem) slouží k

dočasnému soustřeďování, krátkodobému skladování, třídění odpadů určených k

recyklaci, využití a nebo k odstranění. Odpady jsou skladovány a řazeny podle Katalogu

odpadů.

- Odpady nejsou rozebírány a likvidovány. Přijímány jsou pouze odpady převzaté firmou

Marius Pedersen a.s. do svých mobilních zařízení.
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- Sklad splňuje základní hygienické požadavky na ochranu zdraví při práci podle směrnic

Ministerstva zdravotnictví ČR a hlavního hygienika ČR.

- Pro práci ve skladu v souladu s provozním řádem je určena zodpovědná osoba.

- Provozní řád je umístěn na dobře viditelném místě na pracovišti zodpovědné osoby. S

jeho zněním jsou prokazatelně seznámeny všechny osoby, které mají do skladu přístup.

- Seznam odpadů je uveden v příloze č. 1 provozního řádu.

STRUČNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ

Mezisklad slouží k dočasnému soustřeďování, krátkodobému skladování, třídění

odpadů určených k recyklaci, využití a nebo k odstranění, podle požadavků uložených

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví

Katalog odpadů a vyhlášky MŽP č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady

(všechny předpisy v platném znění).

Skladované odpady v meziskladu jsou zařazeny dle Katalogu odpadů do všech

skupin, tedy 01 – 20 s tím, že odpady skupiny 16 04 - odpadní výbušniny - nejsou

skladovány.

 Při soustředění dostatečného množství odpadů je proveden jejich odvoz do

příslušného zařízení (k recyklaci, využití nebo odstranění, uložení).

POPIS A VYBAVENÍ MEZISKLADU

- Mezisklad je zřízen v jednopodlažní hale, která je majetkem firmy Sběrné suroviny TTP,

spol. s r.o. Pardubice, pozemek - st. 428/1, katastrální území Pardubičky 717835, které

je kontrolovaným hygienickým pásmem. Sklad je přístupný pouze uzamykatelným

vchodem. Celý areál, kde je hala umístěna, je pod trvalou ostrahou bezpečnostní

agentury. Sběrné suroviny TTP, spol. s r.o. patří společnosti Marius Pedersen a.s., se

kterou bude fúzovat a tím se majitelem nemovitosti stane Marius Pedersen a.s.

- Do areálu je povolen vstup pouze osobám, které jsou ve firmě zaměstnány, osobám

vykonávajícím dozor a osobám obchodujícím se společnostmi mající sídlo v areálu.

- V kontrolovaném pásmu jsou zřízeny místnosti v hlavní budově, ve které je dovoleno

konzumovat potraviny a provádět hygienickou očistu.

- Mezisklad byl pro svůj účel řádně zkolaudován v r. 1997. Podlahy a stěny jsou

nastříkány interním olejivzdomým a kyselinovzdomým nástřikem, který umožňuje

následnou snadnější event. dekontaminaci prostoru. Stěny jsou nastříkány do výše 180

cm. Podlaha je spádována k bezodtokovým jímkám o objemu 0,8 m3, jímky jsou rovněž

opatřeny odolným nástřikem a jsou zakryty bezpečnostní mříží.
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- V meziskladu je povinnost udržovat pořádek.

- Při odchodu musí být mezisklad uzavřen a uzamčen.

- Větrání haly je zajištěno 3 větráky na odsávání vzduchu.

- Mezisklad je vybaven elektroinstalací v nevýbušném provedení a jsou zde umístěny

hasící přístroje v patřičném množství a vhodného typu.

TECHNOLOGIE A OBSLUHA ZAŘÍZENÍ

Mezisklad pevných nebezpečných odpadů :

Skladované a přetříděné odpady jsou ukládány do nádob, sudů, kontejnerů nebo

silnostěnných pytlů (dále jen obal). Každý obal je označen dle druhu skladovaného odpadu,

konkrétní odpady jsou označeny přiloženým identifikačním listem.

Při vjezdu do areálu je vozidlo zváženo na váze. Odpovědný a proškolený pracovník

převezme od řidiče evidenční list pro přepravu nebezpečného odpadu nebo průvodky

ostatního odpadu s vyplněným kódem odpadu a hmotností. U nebezpečných odpadů

převezme ještě identifikační list nebezpečného odpadu. Odpovědný pracovník provede

vizuální kontrolu zabalení a označení nebezpečných odpadů. Pokud je vše dle platných

předpisů, může být provedena vykládka. Pokud je potřeba některý z odpadů uložit do jiného

obalu, provede toto odpovědný pracovník. V kompetenci odpovědného pracovníka je i

možnost po dohodě se svými nadřízenými přivezený odpad odmítnout. V případě přijetí

odpadu, na který nemá mezisklad nebezpečných odpadů udělen souhlas, informuje

odpovědný pracovník Krajský úřad Pardubice - odbor životního prostředí a zemědělství.

Odpovědný pracovník provede s řidičem vykládku buď vysokozdvižným vozíkem nebo

ručním paletovacím vozíkem do manipulačního prostoru meziskladu. Při vykládce probíhá

postupné rozvažování odpadů na váze. Při odjezdu z areálu je vozidlo zváženo na váze. Po

ukončení vykládky a vážení potvrdí odpovědný pracovník průvodku pro ostatní odpad s

hmotností nebo evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů s hmotností a provede

roztřídění evidenčního listu dle platné legislativy.

Mezisklad kapalných nebezpečných odpadů :

Kapalné odpady určené k odstranění v ČOV jsou skladovány v 1 100 l

kontejnerech, 60 l a 200 l sudech nebo v kanystrech. Odpadní rozpouštědla, brzdové

kapaliny určené k využití jako paliva jsou ukládány v 1100 l kontejnerech, 60 l a 200 l

sudech nebo v kanystrech. Odpadní oleje určené k regeneraci nebo k využití jako paliva

jsou skladovány v 1 100 l kontejnerech, 60 l a 200 l sudech nebo v kanystrech.
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Odpady jsou přiváženy a odváženy nákladními vozidly vybavenými dle platných

předpisů ADR. Oleje jsou přečerpávány do autocistemy. Manipulace s odpady ve skladu je

zajišťována ručním paletovacím, event. vysokozdvižným vozíkem. O druhu a množství je

vedena řádná skladová evidence v souladu s platnými zákony a vyhláškami.

MONITOROVÁNÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ

Dozorovými a kontrolními úřady nebyl stanoven monitoring vlivu provozu zařízení na

okolní životní prostředí a zdraví lidí.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ

Provozní doba zařízení : Po - Pá :   7,00 - 15,30 hodin

- po realizaci záměru zůstává beze změny

VEDENÍ EVIDENCE ODPADŮ

Na základě průvodek pro ostatní odpady a evidenčních listů pro nebezpečné

odpady se vede průběžná počítačová evidence. Na jejím základě se vypracovává roční

hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok. Evidence přijímaných odpadů je vedena

podle § 21 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., v platném znění.

Navýšení množství skladovaných odpadů bude zajištěno :

- stavebními úpravami provozovaného objektu

(včetně bouracích prací v omezeném rozsahu, rekonstrukce instalací, úpravy

obvodového pláště, úpravy + doplnění venkovních zpevněných ploch)

POČET PRACOVNÍCH SIL, FOND PRACOVNÍ DOBY :

Provoz zařízení skladu je v jedné směně, bez sobot a nedělí, obsluhu zajišťuje 1

pracovník. Přijímání nových zaměstnanců nebude nutné.
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B.I.7 Předpokládané termíny realizace záměru

Stavební úpravy jsou plánovány na III. – IV. čtvrtletí 2007, provoz nového skladu je

předpokládán od 1.1.2008.

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků

Pardubický kraj

Město Pardubice

Městský obvod Pardubice IV

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které

budou tato rozhodnutí vydávat

· Stavební povolení

· Kolaudační rozhodnutí
Úřad městského obvodu Pardubice IV - stavební úřad, Bokova 315, 530 03 Pardubice

B.II. Údaje o vstupech
B.II.1.  Půda

Záměr si nevyžádá zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků určených

k plnění funkcí lesa, nebudou káceny dřeviny - veškeré potřebné stavební změny budou

provedeny v hranicích stávajícího areálu.

Provozovna leží v průmyslové zóně Černá za Bory.

Tabulka 1 : Dotčené pozemky (pozemky tvořící areál)

Parcelní číslo Budova na parcele Druh pozemku Výměra

p.č. st. 428/1  budova na parcele č.p. 380 zastavěná plocha a nádvoří 16 684 m2

p.č. st. 428/2  bez č.p., průmyslový objekt zastavěná plocha a nádvoří 408 m2

p.č. st. 428/3 bez č.p., výroba zastavěná plocha a nádvoří 718 m2

Parcely nemají BPEJ.

Přesné údaje o radonovém indexu nejsou k dispozici – podle orientačního zjištění

(mapa radonového rizika ČGÚ 1 : 50 000, 13-42 Pardubice) spadá zájmové území do

kategorie radonového rizika z geologického podloží - přechodné, kde realizace případných

staveb nevyžaduje provedení speciálních ochranných opatření proti vnikání půdního radonu

do projektované stavby. Nebudou budovány objekty pro obytné nebo kancelářské využití.
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B.II.2. Voda

Výstavba

Stavební práce budou provedeny dodavatelsky, zdrojem vody bude vodovod

v areálu - pro přípravu stavebních hmot a pro sociální potřeby pracovníků.

V jednom dni se uvažuje max. s 20 pracovníky stavební firmy. Pro účely bilance

vody pro sociální účely se počítá s nejnepříznivějším stavem, tedy maximálním počtem

dělníků po celou dobu výstavby a se spotřebou 120 l/osoba/den (s využitím vyhlášky MZem

č. 428/2001 Sb., v platném znění). Denní spotřeba vody pro sociální účely je pak vypočtena

na 2,4 m3.

Stavba nebude takového rozsahu, aby muselo být zvažováno zajištění vody pro

kropení staveniště, minimální bude potřeba čištění vozovky (s ohledem na to, že v podstatě

nebudou prováděny zemní práce).

Provoz

Posuzovaný způsob nakládání s odpady – skladování, nevyžaduje použití vody.

Zdrojem pitné vody pro pracovníky v areálu je městský vodovod, spotřeba vody se

eviduje. Pro požární zabezpečení je k dispozici požární vodní nádrž, jsou instalovány

vhodné hasicí přístroje.

Záměrem nedojde ke změně ve způsobu dodávané vody, nezmění se ani spotřeba

vody pro sociální a pitné účely (počet pracovníků se nenavýší).

B.II.3. Energetické zdroje

Výstavba

Při stavebních pracích bude potřebná elektrická energie (osvětlení, provoz

mechanismů), bude využito stávajícího napojení areálu i konkrétního objektu - skladu.

Odběr není vyčíslen, není předpokládán ve významném množství.

Provoz

Pro provoz skladu odpadů je potřebná elektrická energie – výhradně pro osvětlení;

pracovníci samozřejmě využívají elektřinu v administrativní budově (pro standardní účely -

tento odběr se dá z evidenčních údajů vyčíslit na 1 500 kWh ročně). Sklad je obdobně jako

celý areál vytápěn ústředním topením s dodávkou dálkového tepla (odběr pro celý areál cca

1 220 GJ ročně).

Jiné zdroje energie nejsou a nebudou využívány.

Změna v souvislosti se záměrem nenastane.
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B.II.4. Surovinové zdroje

Výstavba

Pro výstavbu se počítá s použitím běžných stavebních hmot, elektroinstalačních

materiálů apod. Upřesnění jejich množství a určení dodavatelů bude provedeno v dalších

stupních projektové přípravy. Spotřeba bude standardní a bude odpovídat prováděné

činnosti, což budou pouze stavební úpravy ve stávajícím objektu. Provoz strojních

mechanismů a aut si vyžádá spotřebu paliva (nafty a benzínu), množství není vyčísleno.

Provoz

Pro provozované činnosti jsou ve společnosti Marius Pedersen a.s., v areálu Černá

za Bory surovinami odpady přijímané pro úpravu nebo skladování. V případě skladování

odpadů se jedná o odpady kategorie „O“ i „N“, pevné i kapalné. Seznam druhů odpadů

podle Katalogu odpadů, s kterými je v současné době povoleno nakládat, je součástí

schváleného provozního řádu.

Aktuální provozní řád pro skladování odpadů bude předložen ke schválení

příslušnému orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství před zahájením

rozšířeného nakládání s odpady.

Systém nakládání s odpady se záměrem nezmění, změna se týká navýšení

množství skladovaných odpadů.

Další suroviny :

Pro úplnost je třeba uvést, že jsou a budou pro provoz používány (jen v nutné míře)

oleje, mazadla jako pomocné látky pro provoz strojního zařízení – např. čerpadla, a také

pohonné hmoty pro „ještěrky“ (pro celý areál : nafta cca 10 000 l ročně, propan butan cca

3 000 kg ročně).

B.II.5. Nároky na dopravu a ostatní inženýrskou infrastrukturu

Výstavba

Veškerý dovoz stavebního materiálu a odvoz suti proběhne po silnici. S ohledem na

charakter a velikost stavby je možné odhadnout celkový nárok na dopravu v počtu 5

těžkých a 10 lehkých nákladních automobilů během doby výstavby.

Pro odhad dopravy stavebních dělníků na pracoviště je počítáno s nejméně

příznivou variantou – tedy, že se každý dělník bude na pracoviště dopravovat sám svým

vozem, což si vyžádá maximálně 20 osobních vozidel denně.
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Inženýrské sítě v areálu jsou k dispozici, jiné investice pro potřeby stavebních prací

nebudou nutné.

Provoz

Doprava :

Veškerá doprava odpadů (přijímaných i odvážených) je a bude realizována po silnici

II/355 Hrochův Týnec – Pardubice, resp. místní ul. Dělnická. Je uvažováno více využívat

přímé napojení areálu na uvedenou silnici II. třídy (tzv. zadní branou) a neprojíždět

nadměrně průmyslovou zónou. Nedá se uvést, že je některý dopravní směr v četnosti

příjezdů nebo výjezdů významně více zastoupen.

Výsledky sčítání dopravy v roce 2005 :

- na silnici č. 355 v úseku 5-0200 zaústění 34039 - zaústění 322, Pardubice začátek zástavby

T celoroční průměrná intenzita těžkých vozidel 1 277 vozidel / 24 hod.

O celoroční průměrná intenzita osobních vozidel 4 282 vozidel / 24 hod.

M celoroční průměrná intenzita motocyklů 51  vozidel / 24 hod.

S celoroční průměrná intenzita všech vozidel 5 610 vozidel / 24 hod.

- na silnici č. 352 v úseku 5-3272 Pardubice vyústění 34026 - Pardubice zaústění do 355

T celoroční průměrná intenzita těžkých vozidel 1 013 vozidel / 24 hod.

O celoroční průměrná intenzita osobních vozidel 4 899 vozidel / 24 hod.

M celoroční průměrná intenzita motocyklů 49  vozidel / 24 hod.

S celoroční průměrná intenzita všech vozidel 5 961 vozidel / 24 hod.



Marius Pedersen a.s., Pardubice - Černá za Bory : Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb.

19

Šipkou je vyznačeno umístění areálu Marius Pedersen a.s.

Vozidla / prostředky k dispozici – v celém areálu :

Stávající stav

- 1 vozidlo nad 12 tun

- 5 VZV

Plánovaný stav

- 8 vozidel nad 12 tun

- 4 vozidla do 12 tun

- 1 kolový nakladač 9 tun

- 4 VZV

Poznámka : V množství vozidel pro plánovaný stav je zahrnuto středisko dopravy,

které bude přemístěno z provozovny Marius Pedersen a.s.v Doubravicích a které nemá

přímou souvislost s posuzovanými záměry v areálu Černá za Bory.
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Dopravní intenzity pro současný stav a pro stav budoucí jsou uvedeny dále - s tím,

že údaje pro budoucí stav zahrnují četnost dopravy po realizaci obou připravovaných

záměrů i užívání střediska dopravy (tato vozidla ráno vyjedou z areálu a odpoledne přijedou

zpět). Obslužná doprava skladu se na četnosti podílí minimálně.

Tabulka 2 : Dopravní intenzita – celý areál

Osobní přeprava Nákladní přeprava

Stávající stav 20 vozidel/den 10 kamionů/den

Výhledový stav 40 vozidel/den 54 kamionů/den *

* Jedná se o maximální hodnotu, skutečná četnost bude odhadem poloviční.

Četnost dopravy odpadů přivážených veřejností (osobními auty a dodávkami) je

možné v současné době vyčíslit na 20 vozidel denně. Osobní doprava zaměstnanců se

navýší podle počtu přijatých pracovníků pro úpravu odpadů a také vlivem pracovníků

přemístěného střediska dopravy.

V souvislosti s připravovanými záměry budou upraveny parkovací plochy vně i uvnitř

areálu.

Doprava probíhá a bude probíhat v denní době.

Inženýrská infrastruktura a ostatní vyvolané investice :

Potřebná infrastruktura je v provozovně vybudována, nebude nutné budovat nové

přípojky či realizovat další investice.

B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Půda

Záměrem nebude zasažen zemědělský půdní fond, pozemky určené k plnění funkcí

lesa, ani ostatní plochy – zemní práce v podstatě prováděny nebudou, mimo stávající haly

bude provedena pouze potřebná úprava zpevněných ploch. Vše se bude odehrávat uvnitř

provozovaného areálu.

Veškeré manipulace s odpady jsou prováděny na plochách zabezpečených před

průsakem do půdního prostředí, prováděná činnost je důsledně kontrolována. S kapalnými

odpady se nakládá pouze ve skladu nebezpečného odpadu - činnost spočívá ve

skladování; k minimalizaci možného úniku do životního prostředí budou provedena

standardní technická opatření – v rámci stavebních úprav objektu.



Marius Pedersen a.s., Pardubice - Černá za Bory : Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb.

21

B.III.2. Voda

Výstavba

Odpadní vody z technologie výstavby se nepředpokládají. Množství splaškových vod

bude odpovídat nárokům na spotřebu vody pro max. 20 pracovníků v období stavebních

prací – celkem 2,4 m3 denně, s využitím stávajícího sociálního zázemí areálu.

Provoz

Při skladování odpadů nevznikají technologické odpadní vody.

Zdrojem splaškových vod v areálu jsou sociální zařízení a kuchyňské kouty, odpadní

vody mají charakter běžných komunálních vod. Vody jsou vypouštěny do městské

kanalizace.

Odpadní vody ze střech a zpevněných ploch jsou svedeny do městské kanalizace.

V současné době je v areálu funkční jednotná kanalizace, kterou odtékají veškeré

odpadní vody do městské kanalizace. V rámci připravovaných úprav areálu bude stávající

kanalizace ponechána pro odvod výhradně dešťových vod ze zpevněných ploch a

manipulačních prostorů s osazením lapolem na záchyt úkapů ropných látek z vozidel. Nově

bude vybudována kanalizace odvádějící splaškové a nekontaminované dešťové vody, která

se napojí na stávající kanalizaci až za lapolem.

Případná hasební kontaminovaná voda by musela být odváděna dešťovou

kanalizací přes lapol do kanalizace městské.

V areálu dojde tedy v rámci chystaných záměrů ke změně ve způsobu odvádění

odpadních vod, bude provozována oddílná kanalizace a osazeno zařízení na záchyt

ropných látek. Typ lapolu zatím není projekčně určen.

Poznámka k lapolu :

Všechny odlučovače ropných látek musí odpovídat platným normám, především evropským

normám řady ČSN EN 858 Odlučovače lehkých kapalin.

· ČSN EN 858-1 :

„Část 1 : Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti."

· ČSN EN 858-2 :

„Část 2 : Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba."

Uvedené normy povolují na výstupu dvě různé hodnoty NEL :

třída I : < 5 mg/l

třída II : < 100 mg/l

Výrobci často garantují hodnotu 1 mg/l NEL na výstupu z lapolu.
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Obsluha skladu je zabezpečována jedním zaměstnancem, záměrem nedojde

k navýšení množství splaškových vod (počet pracovníků se nenavýší). Nezmění se

odtokové poměry, nenavýší se rozloha střech a zpevněných ploch.

Schéma budoucí kanalizační sítě v areálu není v současnosti navrženo v konečném

řešení.

B.III.3. Ovzduší

Výstavba

S bodovým zdrojem znečišťování ovzduší se v době stavebních úprav skladu

neuvažuje.

Liniový zdroj znečišťování ovzduší - během období realizace stavby vzniknou určité

nároky na přivezení stavebního materiálu a odvoz stavební suti, budou dopravováni

pracovníci. Odhadovaných 5 TNA a 10 LNA během doby výstavby a maximálně 20

osobních vozidel denně je jen minimální četností, takže jistě není nutné vyčíslovat

hmotnostní toky (za použití faktorů MEFA).

Za plošný zdroj znečišťování ovzduší je považován volnoběžný chod motorů v místě

vykládky/nakládky nebo na parkovišti (podle výše uvedených četností dopravy bude opět

minimální). Za dočasný plošný zdroj znečišťování se považuje vlastní staveništní prostor,

zemní práce budou prováděny pouze v rozsahu úpravy zpevněných ploch kolem objektu

skladu.

Provoz

V objektu skladu není instalován žádný bodový zdroj znečišťování ovzduší, jako

všechny budovy v areálu je vytápěn dálkovým teplem.

Minimální emise mohou unikat při čerpání kapalných odpadů z kontejnerů do

autocisterny – mobilním technickým zařízením autocisterny. Četnost stáčení je cca 1 x

týdně a záměrem se neočekává zásadní změna. Skladované kapalné odpady nemají

významné prchavé vlastnosti, přesto jsou a budou přiměřeně plněna bezpečnostní a

protipožární opatření při stáčení. Za dodržování stanoveného postupu při stáčení odpovídá

obsluha skladu a řidič AC.

Liniovými (a plošnými) zdroji znečišťování ovzduší je silniční doprava – zejména

nákladní, záměrem dojde ke změně v četnosti dopravy odpadů. Tato změna je očekávána

na úrovni max. nárůstu 44 TNA denně (týká se dopravní obslužnosti skladu nebezpečných

odpadů a zařízení pro úpravu odpadů, také jsou zahrnuta vozidla střediska dopravy);

navýšení četnosti osobních vozidel zaměstnanců je zanedbáno.
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Pro vyjádření emisní situace automobilové dopravy, resp. pro výpočet emisních

faktorů pro motorová vozidla je určen program MEFA v.02. V případě hodnoceného záměru

v areálu Marius Pedersen a.s. byly použity pro určení emisního faktoru pomocí tohoto

programu MEFA následující parametry :

Výpočtový rok 2008

Kategorie vozidla TNA

Palivo diesel

Emisní úroveň EURO 1

Rychlost 30 km/hod.

Podélný sklon vozovky 0 %

Tabulka 3 : Výstupy z programu MEFA - emisní faktory pro oxidy dusíku, benzen a tuhé znečišťující

látky (frakce PM10)

Emisní faktor (g/km)Typ vozidla

NOx benzen PM10

Těžký nákladní automobil (nad 3,5 t) 25,5758 0,0829 2,2414

Roční hmotnostní toky – příspěvky záměru (počítáno 88 pohybů) :

NOx 2,2506704 kg/km. den-1 0,5627  t/km. rok-1 (zaokrouhleno)

benzen 0,0072952 kg/km. den-1 0,0018  t/km. rok-1 (zaokrouhleno)

PM10 0,1972432 kg/km. den-1 0,0493  t/km. rok-1 (zaokrouhleno)
Poznámka : Je počítáno s dopravou 250 dnů v roce.



Marius Pedersen a.s., Pardubice - Černá za Bory : Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb.

24

B.III.4. Odpady

Výstavba

Při realizaci záměru budou produkovány dále uvedené odpady – podle vyhlášky

MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění.

Tabulka 4 : Odpady při výstavbě

Přesný název podle Katalogu odpadů
Katalogové číslo odpadu

Kategorie
odpadu

Předpokládané
množství za dobu

výstavby

Způsob
nakládání

Beton
17 01 01

O 0,5 t odstranění

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené pod 17 01 06

17 01 07

O 1,0 t odstranění

Dřevo
17 02 01

O 50 kg využití

Sklo
17 02 02

O 50 kg využití

Plasty
17 02 03

O 20 kg využití

Železo a ocel
17 04 05

O 100 kg využití

Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 04 11

O 20 kg odstranění

Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03
17 05 04

O zanedbatelné * využití

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené
pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

17 09 04

O 2,5 t využití

Směsný komunální odpad
20 03 01

O 0,5 t odstranění

* Budou provedeny zemní práce pouze pro úpravu zpevněných ploch.

Při výstavbě budou vznikat běžné stavební odpady. Odpady budou tříděny a

shromažďovány ve vyčleněných nádobách a kontejnerech na určených místech. Za využití /

odstranění v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění budou smluvně

odpovídat dodavatelské firmy. Ke kolaudačnímu řízení budou předloženy doklady o

množství a způsobu využití / odstranění odpadů vyprodukovaných během výstavby.

Provoz

Při skladování odpadů v areálu Marius Pedersen a.s. vzniká pouze odpad při údržbě

a odpad komunálního charakteru; vytřídění prováděno není.

Produkované odpady – podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění –

výhledový stav, jsou uvedeny v tabulce.



Marius Pedersen a.s., Pardubice - Černá za Bory : Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb.

25

Tabulka 5 : Odpady při provozu – výhledový stav

Zdroj Přesný název podle Katalogu odpadů
Katalogové číslo odpadu

Kategorie
odpadu Množství

CELÝ AREÁL
Odpady z údržby

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
olejových filtrů jinak blíže neurčených),

čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami

15 02 02

N cca 1 t / rok

Papír a lepenka
20 01 01

O cca 2 t / rok

Plasty
20 01 39

O cca 2 t / rok

CELÝ AREÁL
Odpad

komunálního
charakteru

(z kanceláří a
úklidu šaten)

Směsný komunální odpad
20 03 01

O cca 3 t / rok

Rozsah odpadů a systém nakládání s produkovanými odpady zůstane rozšířením

skladu stejný. Navýší se množství produkovaných odpadů z administrativy (zajišťované pro

celý areál).

Ve společnosti Marius Pedersen a.s. je kladen důraz na minimální vznik odpadů –

produkované odpady jsou v souladu s legislativními předpisy tříděny, shromažďovány na

zabezpečeném místě a buď upravovány v areálu nebo předávány oprávněným firmám

k využití / odstranění – ve většině případů do jiných provozoven společnosti Marius

Pedersen a.s., ve vhodném případě jsou recyklovány. V případě odpadů s nebezpečnými

vlastnostmi je vždy na shromažďovacím prostředku umístěn identifikační list odpadu.

Hlášení o produkci odpadů je předáváno na Magistrát města Pardubic, odbor životního

prostředí.

Zářivky, baterie apod. jsou předávány ke zpětnému odběru; vozidla jsou servisována

v externích autoservisech.

Při ukončení provozu zařízení bude postupováno v souladu se stavebním zákonem

a z hlediska ochrany životního prostředí bude třeba provést následující, zejména :

- vyprázdnit všechny prostory a zařízení od odpadů

- provést demontáž zařízení

- zajistit využití / odstranění vzniklých odpadů oprávněnou firmou

- provést průzkum horninového prostředí v lokalitě a v případě zjištěné kontaminace

vypracovat rizikovou analýzu včetně návrhu následných opatření, zajistit realizaci těchto

opatření
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B.III.5. Zdroje hluku, vibrací a záření

Výstavba

Během stavebních úprav, zejména při bourání a betonování, bude vznikat hluk s tím,

že tyto činnosti budou trvat krátkodobě a vyčíslení předpokládané hlučnosti je

problematické.

V době výstavby je možné očekávat využívání vibrujících mechanismů, avšak

vzhledem k rozsahu očekávaných prací minimální a značně časově omezené. Také vznik

vibrací (s dosahy max. v areálu či v okolí příjezdových komunikací) spojený s průjezdem

nákladních automobilů zásobujících stavbu bude nerozeznatelný od stávajícího stavu.

Používání zdroje elektromagnetického záření (např. pro svařování) je předpokládáno

ojedinělé. Nebudou použity stavební materiály, u nichž by se daly očekávat účinky

radioaktivního záření.

Provoz

Hluk :

Ve skladu odpadů není a nebude umístěn žádný stacionární zdroj hluku.

Při stáčení odpadů z kontejnerů do AC je používáno čerpadlo cisterny - četnost

stáčení je cca 1 x týdně a záměrem se neočekává zásadní změna.

Mobilním zdrojem hluku je doprava – viz přehled stávající a očekávané frekvence

dopravy v kapitole B.II.5. oznámení.

Vibrace :

   V areálu Marius Pedersen a.s. nejsou identifikovány zdroje vibrací ovlivňující

prostředí mimo areál společnosti, ani nebudou instalovány. Je však třeba počítat s možnými

dopravními otřesy vyvolanými nákladními automobily.

Záření :

Provozovaná zařízení nejsou zdrojem neionizujícího záření, jehož pole o hygienicky

významných intenzitách by ovlivňovalo okolní prostředí. Nový zdroj záření realizací záměru

nevznikne.
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B.III.6. Možná rizika havárií

BEZPEČNOST PROVOZU A OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Provozování skladu odpadů nevykazuje mimořádná rizika – ani pracovní, ani ve

vztahu k životnímu prostředí. Veškeré činnosti jsou a budou prováděny v souladu

s příslušnými ČSN a provozním řádem, technický stav zařízení je důsledně kontrolován

pravidelnými revizemi, provozní personál je pravidelně proškolován.

· Obsluhu skladu zajišťuje 1 odpovědný pracovník.

· Pracovník skladu je vybaven osobními ochrannými pomůckami, t.j. pracovním

oblekem, pracovními rukavicemi, ochrannými brýlemi, ochrannou helmou,

maskou s filtry.

· Pracovník musí dodržovat pravidelné preventivní prohlídky u lékaře.

· Je zajištěn soustavný dohled nad kontrolováním dodržování všech předpisů.

· Činnost ve skladu je povolena pouze osobám, kteří splňují výše uvedené

podmínky.

· Kromě povinných vstupních školeních jsou prováděna jednou ročně průběžná

školení (BOZP, Bezpečnostní předpisy pro manipulaci s materiálem,

Bezpečnostní předpisy pro provoz vozidel, Přezkušování řidičů motorových

vozíků, Pokyny pro laickou první pomoc, školení o změnách v legislativě

odpadového hospodářství), o kterých je prováděn zápis.

· Dodržování hygienických zásad je soustavně kontrolováno, na pracovišti jsou

umístěny přesné pokyny.

· V meziskladu může pracovat pouze osoba starší 18 let, nesmí zde pracovat

těhotné ženy.

· Je zajištěna soustavná kontrola protipožárního vybavení skladu.

· Preventivní opatření v prostoru skladu budou doplněna o protihavarijní soupravu

obsahující prostředky pro zásah v případě úniku kapalných odpadů.

Požární zabezpečení :

Areál je vybaven řádnými hasicími přístroji i požární vodní nádrží. Bezpečnost a

ochranu zdraví při práci a problematiku požární ochrany zajišťuje externí odborná firma.

K dispozici je Požární plán pro případ havárie.

Na provozovně je veden provozní deník, jeho součástí jsou denní záznamy :

- jména obsluhy

- vybrané údaje o provozu
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- spotřeby pohonných hmot, energií a dále :

- záznamy o kontrolách

- záznamy o školeních BOZP, PO

- záznamy o školeních obsluhy zařízení apod.

- záznamy o provozu a opravách zařízení

a další skutečnosti podle bodu 10 přílohy č. 1 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.

Požární zabezpečení nových záměrů v areálu není v současnosti ještě projekčně

ukončeno.

ZAŘAZENÍ PODLE ZÁKONA č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií :

V objektu / zařízení nejsou používány nebezpečné chemické látky a přípravky podle

zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění.

Zařazení odpadů, s kterými je v areálu Marius Pedersen a.s. v Černé za Bory

nakládáno, podle zákona č. 59/2006 Sb. a tedy případné zařazení podniku podle tohoto

zákona je složitější. V areálu jsou a budou skladovány odpady, z nichž některé jsou podle

zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění klasifikovány jako nebezpečné (kategorie odpadů

„N“). Není však známo zařazení těchto materiálů podle zákona č. 356/2003 Sb., v platném

znění – nejsou k dispozici údaje o rizikových větách pro jednoznačné přiřazení do tabulky II

přílohy č. 1 zákona č. 59/2006 Sb.

IDENTIFIKACE A ROZBOR INICIAČNÍCH UDÁLOSTÍ

 Iniciační události objasňují příčiny vzniku vrcholové události - úniku látek do životního

prostředí v provozovně společnosti Marius Pedersen a.s. v Černé za Bory.

 Na základě popisu zařízení a popisu možností vnějšího a vnitřního ohrožení byly

identifikovány následující nejpravděpodobnější iniciační události :

- dopravní nehoda

- požár

- závada na zařízení

- lidská chyba

Dopravní nehoda

Příčiny : Při události může dojít k porušení korby a celistvosti obalů a rozsypání či vytečení

odpadů. Možnost vzniku požáru při dopravní nehodě se nepředpokládá, nepředpokládá se

také havárie více než dvou dopravních prostředků dopravujících odpady.
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Následná opatření : Mechanické sesbírání pevných odpadů, smetení do náhradních

prostředků a obalů, v případě kapalných odpadů zajištění asanace prostoru vhodnými

absorbenty, příp. odtěžení kontaminované zeminy a bezpečné odstranění.

Výsledek události : Bez následků na životech a zdraví osob. Bez vážných následků na

životním prostředí. Ekonomická škoda.

Požár

Příčiny : K události může dojít zejména při nedodržení všeobecných bezpečnostních

předpisů, porušením pracovní kázně, nedbalostí při údržbářských činnostech (svařování),

závadou elektroinstalace. V případě zasažení prostoru s odpady může dojít ke vzniku

toxických zplodin hoření a jejich šíření do okolí.

Následná opatření : V případě vzniku požáru, který nelze zvládnout vlastními silami, se

musí k likvidaci požáru přivolat jednotka hasičského záchranného sboru. V případě

podezření na vznik a únik toxické směsi plynů mimo areál je potřeba postupovat podle

havarijního plánu – informovat složky integrovaného záchranného systému a spolupracovat

při okamžitých opatřeních k likvidaci havárie.

Výsledek události : Ekonomická škoda. V případě úniku toxické směsi plynů existuje

možnost poškození zdraví osob, zvířat a životního prostředí.

Závada zařízení

Příčiny : K události může dojít zejména poruchou elektrických zařízení (rozvody, osvětlení) a

za nepříznivých okolností může dojít až k požáru objektů a rozptylu toxických zplodin hoření

odpadů. Při poruše čerpadla může dojít k vytečení kapalných odpadů – vždy do dostatečně

dimenzované havarijní jímky. Rozsypání pevných odpadů vlivem závady zařízení se

nepředpokládá.

Následná opatření : V případě vzniku požáru viz výše.

Výsledek události : Ekonomická škoda. V případě poruchy zařízení - bez dalších následků

na životech a zdraví osob, životním prostředí. V případě úniku toxické směsi plynů existuje

možnost poškození zdraví osob, zvířat a životního prostředí.

Lidská chyba

Příčiny : K události může dojít nedodržením pracovního postupu obsluhou při manipulacích

– příjmu, vlastní úpravě odpadů či nakládce produktů. Při události může dojít k uvolnění

pevných odpadů nebo vytečení kapalných odpadů na zpevněných manipulačních plochách

a do záchytných jímek. Únik mimo tato zabezpečená místa je nepravděpodobný (a souvisí

s případnou dopravní nehodou).
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Následná opatření : Viz výše – závada zařízení.

Výsledek události : Bez dalších následků na životech a zdraví osob, životním prostředí.

Z uvedeného je zřejmé, že nezanedbatelné následky na zdraví, životním prostředí a

majetku mají iniciační události vedoucí v dalším rozvoji k rozsáhlejšímu požáru v areálu.

Pro bezpečnost v zařízení je důležité :

· zabránit vzniku a rozvoji požáru v objektech a zařízení

· v případě vzniku požáru zajistit jeho co nejrychlejší detekci a uhašení

· mít provozuschopnou hasicí techniku předepsanou pro jednotlivá pracoviště

· dodržovat všeobecné bezpečnostní zásady, preventivní opatření a pořádek na

pracovišti

ÚLOHA LIDSKÉHO ČINITELE

Organizační chyby a chyby lidského faktoru  mohou ve svých důsledcích vyvolat

vznik mimořádné události, nebezpečného stavu nebo nehody jako následek selhání

schopnosti řídit a obsluhovat zařízení. Tato schopnost má zásadní význam pro plně

automatizovaná zařízení, stejně jako pro zařízení vyžadující značný podíl manuální obsluhy.

Identifikace pracovních pozic s přímou vazbou na možnost vzniku mimořádné události :

- OBSLUHA ZAŘÍZENÍ

Činnosti, při kterých může dojít k ovlivnění bezpečnosti :

- doprava po areálu

- vykládka / nakládka obalů s odpady

- připojování a odpojování autocisterny, čerpání kapalných odpadů

Příčiny možných chyb a selhání lidského činitele :

- nedodržení stanovených pracovních postupů při manipulaci

- přecenění schopností zaměstnanců (fyzických, duševních, zdravotních)

- nedostatečná předvídavost při vzniku nestandardní situace

- nezkušenost řešit vznik nových mimořádných podmínek

- nedbalost, rutinní chování

- zdravotní či rodinné problémy
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Prevence selhání lidského činitele spočívá :

- v důsledném prověřování schopností a dovedností obsluhy

- v pravidelném školení obsluhy podle platných vyhlášek, norem a firemních

předpisů

OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD HAVÁRIE (uvedená v provozním řádu)

Havarijní situace se rozumí situace, při níž došlo k :

- vzniku požáru ve skladu odpadů

- úniku látek mimo skladový prostor

O každé havárii musí být veden záznam v havarijním deníku.

V případě požáru je nutné pokusit se zlikvidovat požár okamžitě dostupnými

prostředky. Nelze-li toto provést, je nutné zabezpečit okolí před rozšířením požáru a

okamžitě přivolat hasiče použitím tísňové telefonní linky. O havárii je nutné uvědomit policii.

V případě úrazu okamžitě provést první pomoc, event. přivolat zdravotní službu.

Při požáru a nutné evakuaci se budou evakuované osoby shromažďovat u hlavní

budovy areálu. Evakuaci bude řídit vedoucí provozu. Je -li nutné evakuovat materiál, pak je

k tomu určen prostor v zadním traktu areálu.

Postup při havarijním úniku závadných látek :

1. Při úniku ropných látek nebo rozpouštědel je nutné okamžitě učinit opatření k

minimalizaci havárie, tzn. přerušit stáčení, zabránit dalšímu vytékání, utěsnění trhlin,

apod.

2. Rozlitý lokalizovaný produkt zasypat sorpčním materiálem - Vapexem, sorpční drtí,

sorpční rohoží.

3. Havárie se musí nahlásit VAK Pardubice a dalším subjektům podle pokynů v provozním

řádu a havarijním plánu.

4. Hlášení o havarijním úniku musí obsahovat :

- označení místa havárie

- jakým způsobem a kdy k havárii došlo, původce havárie

- přibližné množství a druh uniklé látky

- jména osoby podávající hlášení

5. Prostředky likvidace havárie :

- sorpční materiály - Vapex, sorpční drť, sorpční rohože

- úklidové prostředky - lopata, koště, kbelík, PE pytle, sudy apod.
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6. Opatření proti úniku ropných látek :

- za dopravu zodpovídá řidič

- při stáčení je třeba zajistit okolní prostor, mít připraveny na dosah sorpční

materiály

- při skladování a event. úniku do bezodtokové jímky je třeba jímku vysypat

sorpčním materiálem a následně vyprázdnit do připravených sudů

7. Při úniku na terén je třeba únik ohrázkovat, odčerpat zpět do sudů, zasypat sorpčním

materiálem a nasáklý sorbent přendat do připravených sudů.
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ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
Záměr bude realizován v provozovaném areálu – veškeré potřebné stavební změny

budou provedeny v hranicích stávajících pozemků společnosti Marius Pedersen a.s.; pro

dopravu nebudou využívány jiné komunikace než nyní - oproti současnosti se však

předpokládá více vyjíždět zadní (severnější) bránou na komunikaci II/355.

Provozovna leží v průmyslové zóně Černá za Bory - ze severní a jižní strany je

lemovaná komunikacemi, na východní straně sousedí s areálem STK, na západní straně je

les.

Zájmové území leží v okrajové (východní) části města Pardubice – v místní části

Černá za Bory, kde se vedle zástavby rodinných domů nachází i velká průmyslová zóna,

jejíž součástí je i areál společnosti Marius Pedersen a.s. bez bezprostřední návaznosti na

souvislou obytnou zástavbu.

Širší území je přírodovědně cenné – zejména oblast jižně a jihovýchodně od

posuzovaného areálu, kde je tok Chrudimky. Většina nivy řeky Chrudimky je zorněna a

intenzivně obdělávána, avšak břehové porosty v okolí řeky, bývalá mrtvá ramena, umělé

kanály, zalesněné stráně a některé plochy mimolesní zeleně jsou začleněny do územního

systému ekologické stability.

Území není z environmentálního hlediska zatěžované nad únosnou míru.

C.II. Stručná charakteristika složek ŽP v území, které budou

pravděpodobně významně ovlivněny
Významné ovlivnění složek životního prostředí po realizaci záměru není rozhodně

očekáváno, přesto je stručná charakteristika složek životního prostředí v území uvedena.

Geologie a geomorfologie :

Geologická charakteristika

Geologické podloží území je tvořeno především čtvrtohorními uloženinami, které

překrývají třetihorní a starší útvary. Převážná část širšího území leží na říčních terasách

tvořených fluviálními štěrkovými písky z období wurmu (svrchní a střední pleistocén). Starší

geologické útvary v území vystupují v nepatrných ostrůvcích – např. vápnité jílovce a
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slínovce teplického souvrství (rozhraní údolní nivy a teras podél Chrudimky), vápnité jílovce

březenského souvrství (pás táhnoucí se od Hůrky k Černé za Bory).

Geomorfologická charakteristika (členitost terénu)

Území náleží orograficky k Pardubické kotlině, z hlediska  regionálně geologického v

křídové synklinále severovýchodních Čech a je součástí jejího jihozápadního křídla. Skalní

podloží je budováno sedimentárními horninami svrchní křídy, nad nimiž jsou uloženy

sedimenty  spodního až svrchního turonu a coniaku. Litologicky se jedná o slínovce, písčité

a spongilitické slínovce, vápnité jílovce a prachovce. Horniny skalního podloží jsou překryty

kvarterními zeminami, které tvoří zahliněné terasové štěrkopísky a povodňové hlíny o

celkové mocnosti  nepřesahující 10 m.

Povrch terénu je v zájmové lokalitě rovinný, pohybující se okolo 230 m.n.m.

V zájmovém území je kvarterní pokryv zastoupen převážně fluviálními sedimenty - jílovitými

písky, jílovitými písky se štěrkem a písčitými hlínami se štěrkem. V jejich nadloží jsou místy

uloženy eluviální jemné až středně slabě hlinité písky, středně ulehlé. Vrstevní sled je místy

ukončen i vrstvami navážky.

Seizmicita, eroze

Zájmová lokalita není hodnocena jako seizmicky aktivní, patří k seizmicky

nejklidnějším oblastem České republiky. Vzhledem ke konfiguraci terénu není oblast

ohrožena větrnou erozí.

Oblasti surovinových zdrojů a jiných  přírodních bohatství

V zájmovém území se oblasti tohoto druhu nenacházejí.

Půda :

Okolí areálu Marius Pedersen a.s. je vyčleněno pro průmyslovou činnost. Pozemky

pro zemědělství se rozkládají severovýchodním směrem od Černé za Bory.

Pedologie území je vždy dána především geologickou stavbou. Převládajícím

půdním typem v širší oblasti jsou převážně hnědozemě – modální, středně těžké s těžší

spodinou, bez skeletu, s příznivými vlhkostními poměry, a fluvizemě – modální, eubazické

až mezobazické na nivních uloženinách, středně těžké lehčí a středně těžké, zpravidla bez

skeletu a vláhové příznivé.
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Povrchové a podzemní vody :

Povrchové vody

Posuzované území se nachází v povodí Labe, nejbližším vodním tokem je řeka

Chrudimka, která ústí zleva do Labe v Pardubicích ve výšce 217 m n.m. Plocha povodí je

872,6 km2, délka toku je 104,4 km, průměrný průtok u ústí je 7,68 m3.s-1. Chrudimka je

vodárenským tokem od pramene po Práčov a je zařazena do seznamu vodohospodářsky

významných toků. Kvalita vody je velmi dobrá a pohybuje se podle ČSN 83 0602 v

hodnotách I.b - II. třídy. Údaje o kvalitativní charakteristice Chrudimky jsou k dispozici z

nejbližšího hydrologického měřícího místa v Nemošicích.

Tabulka 6 : Umístění hydrologického měřícího místa Nemošice

Databankové číslo 3797

Lokalita Nemošice

Souřadnice 15-47-53 v.d.
50-00-55 s.š.

Tok Chrudimka

Říční km 4,2

Hydrologické pořadí 1-03-03-109

Hydrologické povodí 1-03-03 Chrudimka

Tabulka 7 : Hodnoty ukazatelů

V tabulce jsou uvedeny hodnoty (resp. rozmezí hodnot) pro vybrané kvalitativní ukazatele

naměřené v uvedeném profilu v období 01/2005 – 04/2007 (získané na internetových stránkách

ČHMÚ - www.chmi.cz), typ odběru bodový.

CHSKCr 12 – 51 mg/l

BSK5 1,4 – 6,3 mg/l

pH 7,8 – 8,3

Rozpuštěné látky (105 oC) 214 – 408 mg/l

Nerozpuštěné látky (105 oC) pod 2 – 168 mg/l

Dusík celkový 3,1 – 7,7 mg/l

http://hydro.chmi.cz/ojv2/webmap/isapi.dll?map=sitepov&X=3557223,99973&Y=5542942,5637&z=2e-5
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Areál společnosti Marius Pedersen a.s. se nenachází v zátopovém území.

Vzdálenost Chrudimky od areálu je více než 2,5 km, v prostoru mezi průmyslovou oblastí a

řekou je vybudován ochranný protipovodňový val.

Podzemní vody

        Z hlediska hydrogeologického členění patří území do hydrologického rajónu

č. 114 (Labe po Týnec), který reprezentuje kvartérní sedimenty Labe a jeho přítoků.

Fluviální štěrkopískové souvrství je zvodněné horizontem mělkých podzemních vod.

 V zájmovém území lze vysledovat dvě, resp. tři hydrogeologické zvodně. Pro první

jsou kolektorem kvartérní sedimenty fluviálního původu (písky a štěrkopísky). Jedná se o

souvislý obzor průlinové propustnosti. Propustnost čtvrtohorního komplexu bývá často

snížena přítomností velmi jemnozrnné frakce. Vydatnost se pohybuje v litrech za vteřinu.

Vliv má i rýhovitě erodovaný předkvarterní reliéf a pohřbená koryta slepých ramen či

mladších vodotečí. Přirozený pohyb vody je určován předkvarterní morfologií. Generelní

směr proudění podzemní vody míří k Labi, t.j. S až SZ směrem s lokálními odchylkami

ovlivňovanými průběhem podloží, změnami propustnosti, event. stupněm exploatace.

Ovzduší :

Klimatické faktory

Území je z klimatického hlediska zařazeno do teplé klimatické oblasti T2 - s

dlouhým, teplým a sušším létem. Přechodné období je krátké, s teplým až mírně teplým

jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá  s velmi krátkým trváním sněhové

pokrývky. Mezoklimatické poměry nejsou rovinným reliéfem terénu prakticky vůbec

ovlivněny. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 8,4 oC. Průměrné roční

množství srážek se pohybuje kolem 600, z nichž 62 % je v teplé části roku. Z hlediska

převažujících směrů větru mají největší četnost větry z jihovýchodu (19,5 %).

Tabulka 8 : Klimatická charakteristika lokality

Klimatická charakteristika T2

Počet letních dnů 50 - 70

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C 160 - 180

Počet mrazových dnů 100 - 110

Počet ledových dnů 30 - 40

Počet dnů se srážkami 1 mm 90 - 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období 350 - 400

Srážkový úhrn v zimním období 200 - 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
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V následujícím přehledu jsou uvedeny základní charakteristiky, které byly získány

zpracováním údajů z klimatických pozorovacích stanic sítě ČHMÚ reprezentujících poměry v

oblasti Pardubice.

Tabulka 9 : Průměrná teplota vzduchu ve o C

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

-1,8 -0,6 3,6 8,2 13,6 16,5 18,4 17,4 13,7 8,5 3,7 -0,1

Oblast Pardubic patří mezi normálně zavlažovaná místa naší republiky. Za rok zde

spadne v průměru 599 mm srážek. Roční chod srážek je velmi proměnlivý a maximum se

může  vyskytnout prakticky od června po srpen, v ojedinělých případech dokonce v květnu.

Nejnižší srážky připadají  v dlouholetém průměru na únor.

Tabulka 10 : Průměrný úhrn srážek v mm

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

36 32 35 45 60 64 81 73 49 46 40 38

Tabulka 11 : Průměrný počet dnů se sněžením

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

6,9 6 4,2 1,3 0,2 - - - - 0,4 2 5,5

Kvalita ovzduší

Z hlediska množství produkovaných základních škodlivin patří území Pardubicka

mezi významné oblasti České republiky. Je to dáno především podniky chemického

průmyslu a provozem nedalekých elektráren. Značný podíl na imisní situaci mají emise

z dopravy, které významným způsobem ovlivňují imisní situaci podél hlavních městských

komunikací.

Na území města Pardubice je imisní situace základních škodlivin trvale

monitorována stacionárními stanicemi a výsledky těchto měření jsou doplňovány

jednorázovým měřením prostřednictvím vozů HORIBA.

Nejbližší stanice měření kvality ovzduší je stanice Pardubice – Dukla. Naměřené

údaje lze použít i pro zájmové území, protože charakter obou oblastí je obdobný (mimo

přímý vliv výše zmiňovaných aktivit, ale přeci jen s určitým zatížením). V následující tabulce

jsou uvedeny koncentrace základních škodlivin měřených na stanici Pardubice – Dukla

v letech 2004 a 2005 s tím, že jsou zde měřeny i těžké kovy (v PM10) a polycyklické aromatické

uhlovodíky.
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Lokalizace měřící stanice :

- zeměpisné souřadnice - 50° 1' 27,00 " sš ; 15° 45' 44,00 " vd

- nadmořská výška - 239 m n.m.

- stanice pozaďová, v městské obytné zóně

- rovina, velmi málo zvlněný terén

- okrskové měřítko (0.5 až 4 km)

- stanice umístěna v centru sídliště Pardubice Dukla

Tabulka 12 : Imisní situace

IMISNÍ SITUACE
koncentrace [µg.m-3]

čtvrtletníStanice Látka

I.Q II.Q III.Q IV.Q roční průměr denní maximum
(datum)

SO2 23,6 16,2 11,4 26,2 19,4 53,3 (24.1.2004)
NOx 24,9 15,0 17,0 35,0 23,1 75,4 (24.1.2004)

1465

Pardubice - Dukla

rok 2004 PM10 29,9 23,2 - 31,6 - 137,6 (24.1.2004)

SO2 15,1 8,6 6,0 8,8 9,6 46,9 (24.2.2005)
NOx 29,7 18,8 12,8 22,0 20,8 65,8 (23.3.2005)

1465

Pardubice - Dukla

rok 2005 PM10 43,1 29,0 28,1 41,8 30,1 149,0 (4.3.2005)

Z uvedených hodnot vyplývá, že imisní zátěž uvedených základních škodlivin je

z hlediska přibližování se k limitním hodnotám nejvyšší u suspendovaných částic, u oxidu

siřičitého se dosahované imisní koncentrace pohybují na úrovni do cca 40 % ročního imisního

limitu.

Z hlediska současného stavu zatížení ovzduší v širším zájmovém území je třeba

konstatovat, že v rámci celé republiky se nejedná o území výrazně negativně ovlivněné.

Avšak z místního hlediska se jako určující prvek pro znečištění ovzduší v lokalitě jeví zátěž

ze silniční dopravy (zejména emise NOx), a to zejména vlivem provozu na silnici č. II/355.

Podle grafických výstupů ze zprávy „Vyhodnocení stavu ovzduší v Pardubickém kraji

za rok 2001“ (pramen KÚ Pardubického kraje) se průměrné roční imisní koncentrace oxidů

dusíku pohybují v prostoru Černé za Bory na úrovni až do 50 mg/m3.
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Fauna a flóra, chráněné části přírody :

V provozovaném areálu jsou na zpevněné ploše umístěny provozní haly a objekty,

vegetační pokryv zde v podstatě není žádný. Lesní pozemek je západně od hranic areálu –

mezi komunikací II/355 a silnicí procházející průmyslovou zónou.

Fauna

Vzhledem k umístění areálu v průmyslové zóně je druhové spektrum fauny velice

ochuzené, biologická diverzita stanovišť je velmi nízká a z hlediska ochrany fauny nepříliš

významná. Prostor areálu a jeho blízké okolí lze považovat celkově za zoologicky málo

hodnotné. Výskyt chráněných druhů živočichů v bezprostředním okolí areálu lze vyloučit.

Flóra

Z botanického hlediska jde o území zcela přeměněné, kde je vyloučena existence

pestřejších společenstev rostlin (a chráněných druhů flóry). V dlouhodobě užívaném

průmyslovém areálu, v němž je naprostá většina ploch zastavěná nebo zpevněná, se

vyskytuje pouze ruderální flóra. Lokalita neleží na ploše ani v ochranném pásmu žádného

zvláště chráněného území.

Evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Zájmové území není v kontaktu s některou z navrhovaných nebo vyhlášených

evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí ve smyslu § 45 písm. a – c) a e) zákona

ČNR č. 114/1992 Sb., v platném znění, která by byla zahrnuta do soustavy Natura 2000.

Nejbližší navrženou lokalitou je :

- „Chrudimka v Pardubicích“ – úsek Chrudimky v jižní části města Pardubice

v bývalém vojenském prostoru, řeka s bohatým břehovým porostem, lokalita klínatky

rohaté, rozloha 2,82 ha, kód lokality CZ0533305, přírodní památka

Zvláště chráněná území

V zájmovém území se vzhledem ke způsobu funkčního využívání lokality nenachází

žádné chráněné území, nejbližší je :

- přírodní památka Nemošická stráň (vzdálenost cca 3 km) – zalesněná stráň nad

pravým břehem Chrudimky mezi obcí Nemošice a průmyslovou zónou v Černé za

Bory, jedna z nejbohatších botanických lokalit regionu a jedinečná ukázka lesního

porostu dříve typického pro pardubický okres, rozloha 5,82 ha
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Významné krajinné prvky

Registrovanými VKP v okolí jsou :

- VKP Kobylník – zbytky lužního lesa s bohatou jarní květenou (česnek medvědí,

áron plamatý, sněženka jarní a další), rozloha 0,54 ha, vzdálenost od areálu 600 m

- VKP Ramena Chrudimky – soustava slepých ramen s hodnotnými břehovými

porosty a rozptýlenými duby, geomorfologická a krajinářská lokalita s výskytem

křivatce žlutého a sasanky hajní, rozloha 3,21 ha, vzdálenost od areálu min. 2 km

Přírodní parky

V zájmové oblasti není přírodní park vyhlášen.

Územní systém ekologické stability krajiny

Areál není v bezprostředním kontaktu s žádným  prvkem ÚSES - nejvýznamnějšími

lokalitami v širším území jsou z hlediska ÚSES následující krajinné segmenty :

- regionální biokoridor „Nemošice, Drozdice – Meandry Chrudimky“, rozloha 80,45 ha

(4 km), vzdálenost od areálu cca 2 km

Přehled lokálních biocenter v blízkém okolí – v okruhu do 3 km od areálu :

LBC Pod habřim – ve vzdálenosti cca 600 m

LBC Kobylník – ve vzdálenosti cca 600 m

LBC Pustina

LBC Remíz

LBC Žižín

LBC 30 Mnětické duby

LBC 44

LBC U Kamenného mostku

LBC Mesnar
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Prvky ÚSES v okolí

M 1 : 15 000

Krajinný ráz :

Charakteristické znaky krajinného rázu jsou odvozeny z přírodních podmínek a

způsobů využití krajiny.

Zájmové území leží v okrajové (východní) části města Pardubice – v místní části

Černá za Bory, kde se vedle zástavby rodinných domů nachází i velká průmyslová zóna,

jejíž součástí je i areál společnosti Marius Pedersen a.s. bez bezprostřední návaznosti na

souvislou obytnou zástavbu.

Širší území je přírodovědně cenné – zejména oblast jižně a jihovýchodně od

posuzovaného areálu, kde je tok Chrudimky. Většina nivy řeky Chrudimky je zorněna a

intenzivně obdělávána, avšak břehové porosty v okolí řeky, bývalá mrtvá ramena, umělé

kanály, zalesněné stráně a některé plochy mimolesní zeleně jsou začleněny do územního

systému ekologické stability.
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Architektonické a jiné kulturní památky :

Černá za Bory je místní část městského obvodu Pardubice IV, je jedním katastrálním

územím o rozloze cca 208 ha, počet obyvatel k 1.10.2005 na tomto území činil celkem 955,

počet obytných domů 172.

O historii Černé za Bory existuje jen málo zpráv. Roku 1289 byla snad sídlem

Bolecha z Černé. Později ves Černá za Bory patřila k pardubickému panství, které vlastnil

Arnošt z Hostyně a ze Staré a který zemřel roku 1342. V jeho závěti ze dne 29.12.1340 je

jmenován vykonavatelem poslední vůle a dědicem pardubického panství jeho syn Arnošt

z Pardubic, pozdější pražský arcibiskup. Od roku 1387 držel Černou za Bory nejmladší

Arnoštův syn Vilém, bratr arcibiskupa, spolu se svým synem Smilem Flaškou. Po Smilovi byl

jejím majitelem Arnošt Flaška z Rychmburka a jeho syn Jan. V roce 1491 koupil Černou pan

Vilém z Pernštejna.

Záměr bude realizován v provozovaném areálu – v zóně vyčleněné pro průmysl a

podnikání, v blízkosti se nevyskytují architektonické či jiné památky vyžadující ochranu.

Není zde ani lokalita s možným výskytem archeologických nálezů.
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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 a

významnosti

Velikost vlivů může být hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :

- nulový vliv

- zanedbatelný vliv

- malý vliv

- střední vliv

- velký vliv

Významnost vlivů může být hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :

- významný pozitivní vliv

- mírně pozitivní vliv

- nevýznamný vliv

- mírně negativní vliv

- významně negativní vliv

VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

a) Zdravotní rizika

Výstavba

Záměr bude realizován v areálu, který je využíván pro průmyslovou činnost a je

umístěn v průmyslové zóně, v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby.

Určité obtěžování v okolí areálu bude zaznamenatelné v době intenzivních

stavebních prací, kdy budou prováděny nutné bourací práce, úprava zpevněných ploch a

později betonování, bude provozována doprava materiálů / osob.

Vliv bude přechodný - období výstavby se předpokládá max. několik měsíců

(intenzivní činnost bude trvat několik dnů).

Vlivy na zdraví v době stavební činnosti budou velikostně malé a nevýznamné.
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Provoz

Vlivem, který byl v souvislosti se záměrem podrobněji zvažován, je hlučnost –

tedy možnost negativního působení emisí hluku na zdraví obyvatel v okolí areálu

(v místní části Černá za Bory).

Byla zpracována akustická studie (Ing. Slabý, EVČ s.r.o. Pardubice, 06/2007)

zahrnující vliv stacionárních zdrojů i dopravy – ve výhledovém stavu, po realizaci

zamýšleného rozšíření kapacity skladování a úpravy odpadů. Předkládaný záměr týkající se

skladování bude přispívat k budoucí výsledné akustické situaci v okolí areálu pouze

dopravou (stacionární zdroj hluku nebude instalován). Doprava odpadů vyvolaná provozem

skladu nebude významným zdrojem hlučnosti – nicméně je zahrnuta v hlukové studii také,

avšak hodnocení zdravotních rizik z hlediska hluku je součástí oznámení záměru „Zařízení

na úpravu odpadu tříděním a lisováním“, kde toto posouzení má význam.

Další vlivy na zdraví lidí nebyly zvažovány, nebyly shledány jako relevantní.

b) Sociální a ekonomické důsledky

Pozitivním jevem bude zaměstnanost pracovníků v době stavebních prací (i když jen

na přechodnou dobu). Provozování bude mít přímé sociální a ekonomické důsledky pro

nově přijaté pracovníky.

c) Začlenění stavby, faktory pohody

Areál Marius Pedersen a.s. se nachází v průmyslové zóně, objekty a haly

nedominují v lokalitě (objekt administrativně – provozní budovy je jednopatrový, haly jsou

standardních rozměrů) a jejich výška ani základní vzhled se měnit nebude. Vnější oprava a

nová fasáda skladu odpadů by byla žádoucí, i když objekt je viditelný až z bezprostřední

blízkosti při průjezdu ulicí Dělnickou. Stavební činnost vně stávajících objektů v areálu se

bude týkat pouze úpravy zpevněných ploch.

Areál je součástí průmyslové zóny, kde ovlivnění krajinného prostředí je zřetelné, ale

přijímané. Stavební úpravy objektu skladu nebezpečných odpadů nebudou znamenat

negativní změnu krajinného rázu v širších pohledových vztazích, ani v lokalitě z těchto

důvodů :

- nevznikne nová charakteristika území

- nebude narušen stávající poměr krajinných složek

- nedojde k narušení vizuálních vjemů

Ovlivnění faktorů pohody není důvod předpokládat.
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VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vlivy na povrchové a podzemní vody :

Výstavba

Při výstavbě bude potřebné zajistit vodu pro pití a sociální účely, tento odběr bude

záviset na počtu pracovníků v dané etapě stavebních prací. Standardní bude odběr vody

pro technologii stavebních prací, příp. čištění vozidel.

Pracovníci budou využívat sociální zázemí v areálu, technologická odpadní voda

nebude vznikat.

Vliv na vodu při stavebních pracích bude zanedbatelný a nevýznamný.

Provoz

Pro provozování skladu není potřebná technologická voda. Zdrojem pitné vody je

městský vodovod, splaškové vody jsou vypouštěny do městské kanalizace. Dešťové vody

jsou svedeny do městské kanalizace.

Záměrem nedojde ke změně ve spotřebě vody, nezmění se odtokové poměry a

množství odváděných srážkových vod. V areálu je však připravována změna způsobu

odvádění odpadních vod - bude provozována oddílná kanalizace a osazeno zařízení na

záchyt ropných látek na dešťové kanalizaci.

Ovlivnění kvality podzemní či povrchové vody se nepředpokládá - důvodem je

provádění veškerých činností  - přeprava, stáčení, skladování, na vodohospodářsky

zabezpečených místech / plochách; kapalné odpady jsou skladovány v standardizovaných

obalech.

Pro provoz skladu nebezpečných odpadů bude k dispozici Havarijní plán pro případ

úniku závadných látek do životního prostředí.

Areál neleží v zátopové oblasti.

Vliv záměru na vody je možné označit jako zanedbatelný a nevýznamný.
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Vlivy na stav ovzduší :

Výstavba

Rozsah stavební činnosti při realizaci záměru bude velice malý, emitování látek bude

spojeno v omezeném rozsahu s bouráním,  terénními úpravami, betonáží, dopravou.

„Nejprašnější“ činnosti budou probíhat v řádu několika dnů.

Stavební práce budou z hlediska ovzduší velikostně malou a nevýznamnou zátěží.

Provoz

V objektu skladu není ani nebude umístěn žádný bodový zdroj znečišťování ovzduší,

jako všechny budovy v areálu je vytápěn dálkovým teplem.

Minimální emise mohou unikat při čerpání kapalných odpadů z kontejnerů do

autocisterny – mobilním technickým zařízením autocisterny. Četnost stáčení je cca 1 x

týdně a záměrem se neočekává zásadní změna. Skladované kapalné odpady nemají

významné prchavé vlastnosti, přesto jsou a budou adekvátně dodržovány požadavky na

minimalizaci emisí při stáčení.

Četnost dopravy v souvislosti se záměrem se navýší, ale minimálně; vliv na kvalitu

ovzduší v okolí provozovny bude zanedbatelný a nevýznamný.

Vlivy na hlukovou situaci, vibrace :

Výstavba

Pro hlučnost při výstavbě platí obdobné předpoklady a závěry jako u emisí do

ovzduší – totiž, že nejhlučnější období bude spojeno s bouráním a zemními pracemi, což

bude činnost časově i rozsahem značně omezená, také s betonováním a dopravou.

Nadměrné zatížení okolí provozovny hlučností není předpokládáno, vliv lze označit za

velikostně malý a nevýznamný. Důležité je, že „hlučné“ práce budou omezeny na denní

dobu a nebudou prováděny ve dnech pracovního klidu.

Významnější vliv vibrací ze stavební činnosti nebo z dopravy se nepředpokládá, ani

vliv elektromagnetického záření není důvod zvažovat.

Provoz

Podkladem pro posouzení vlivu záměru na akustickou situaci je hluková studie

- Ing. Slabý, EVČ s.r.o. Pardubice, červen 2007 – viz příloha č. 3 oznámení.

Cílem hlukové studie bylo posouzení konečné akustické situace v dané lokalitě,

zejména pak stanovení hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb.
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Uvažovanými zdroji hluku byla technologická zařízení pro třídění, lisování, granulaci

– stávající i nová (lis PAAL, lis PAAL 10040, třídící linka, lisovací kontejner, drtič dřeva,

granulační linka a drtič tvrdých plastů), dále parkoviště pro motorová vozidla a dopravní

obslužnost areálu (s maximalistickou četností) – podrobné údaje o zdrojích hluku jsou

uvedeny v hlukové studii.

Posouzení hladin akustického tlaku bylo provedeno pomocí výpočtového programu

HLUK+ pro Windows, verze 7.67, jehož autory je RNDr. Liberko a Mgr. Polášek, a to pro

konečnou akustickou situaci v době denní. Přestože je program schváleným výpočtovým

prostředkem pro výpočet hluku z dopravy podle novely metodiky pro výpočet hluku ze

silniční dopravy (Příloha zpravodaje MŽP č. 3, březen 1996), umožňuje i výpočet hladin

akustického tlaku od stacionárních zdrojů.

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ HLUKOVÉ STUDIE

Hluková studie hodnotí přírůstek hlukové zátěže stacionárních a mobilních zdrojů hluku

připravovaného záměru, resp. záměrů, které jsou umístěny do stávající průmyslové zóny. V této

průmyslové zóně jsou tři obytné objekty, pro které byly vypočteny hodnoty hladin akustického

tlaku. Průmyslová zóna je lemována komunikací č. 355 – ulice Průmyslová a místní komunikací

v Dělnické ulici. Vliv nových průmyslových zdrojů hluku není významný a nárůst hlukové zátěže

nepřesahuje 0,1 dB(A); významnější je vliv dopravy, a to jak osobní, tak nákladní popř.

parkoviště směrem do Dělnické ulice. Doprava odpadů bude realizována po silnici č. 355, resp.

místní ul. Dělnická. Lze doporučit využívat více přímé napojení areálu na uvedenou silnici  (tzv.

zadní branou) a neprojíždět nadměrně průmyslovou zónou, tj. Dělnickou ulicí. Ve výpočtu nebyl

žádný dopravní směr v četnosti příjezdů nebo výjezdů upřednostněn, proto je vypočtený nárůst

hluku v Dělnické ulici poněkud vyšší.

Vzhledem k převažujícímu vlivu dopravy doporučuje zpracovatel hlukové studie

přičíst k platným hygienickým limitům hluku korekci ve výši 5 dB(A) pro denní i noční

dobu.

Byly hodnoceny dvě varianty – stávající stav 2007 (nulová varianta) a stav po

realizaci záměru/záměrů (varianta 1). Modelový výpočet byl proveden pro 6 vybraných

výpočtových bodů v chráněném venkovním prostoru staveb, resp. pro 3 objekty výpočtu.

Výpočet byl záměrně prováděn pro nejméně příznivý stav, tzn. maximální součinnost

provozu všech uvažovaných zdrojů hluku pro chráněný venkovní prostor staveb (2 m od

fasády), rozšířená nejistota výpočtu je 1,5 dB(A).
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V závěrečných tabulkách hlukové studie je uvedeno shrnutí vypočtených hodnot

akustického tlaku ve variantě 1 a srovnání vypočtených hladin akustického tlaku před a po

realizaci záměru/záměrů (porovnání variant).

Tabulka 13 : Souhrn výsledků aktivní varianty

(Černá za Bory, terén pohltivý,
výhled)

 Varianta 1 Den Noc

doprava doprava průmysl průmysl celkem celkem
 Poř. číslo dB - den dB – noc dB - den dB – noc dB dB

Převaž.
vliv

1 52,9 43,6 32,3 53,0 43,6 doprava
2 53,0 43,6 30,5 53,0 43,6 doprava
3 52,8 43,1 5,3 52,8 43,1 doprava
4 52,4 43,1 31,8 52,5 43,1 doprava
5 52,6 43,3 29,6 52,6 43,3 doprava
6 53,4 43,7 3,8 53,4 43,7 doprava

Tabulka 14 : Porovnání variant

Varianta 1 Nulová varianta
Den Noc Den Noc Změna Změna

celkem celkem celkem celkem Den Noc
 Poř. číslo dB dB dB dB dB dB

Převaž.
vliv

1 53,0 43,6 52,0 43,6 +1,0 doprava
2 53,0 43,6 52,0 43,6 +1,0 doprava
3 52,8 43,1 51,6 43,1 +1,2 doprava
4 52,5 43,1 51,5 43,1 +1,0 doprava
5 52,6 43,3 51,6 43,3 +1,0 doprava
6 53,4 43,7 52,3 43,7 +1,1 doprava

Imisní limity podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. jsou uvedeny na str. 18 - 19

hlukové studie s tím, že použití korekcí a stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny

hluku je v kompetenci místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

Příspěvek záměru/záměrů k hlukové situaci v okolí areálu, vyvolaný především

dopravou, bude malý a nevýznamný.

Z hlediska možného vzniku vibrací bude působení záměru na okolí při vlastní

činnosti – skladování odpadů, nulové. Vzhledem k očekávané změně četnosti dopravy

nákladními auty, příp. AC je třeba zmínit možný vliv dopravních otřesů v místech průjezdu

obytnou zástavbou (pokud jsou objekty umístěny v blízkosti komunikací, po kterých bude

realizována doprava). Zvažovat tuto záležitost není v působnosti podávaného oznámení.

Vliv záření není relevantní.
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Vlivy na faunu a flóru, ekosystémy :

Prostor areálu není vhodnou plochou pro možný trvalý výskyt významnějších

populací zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin ve smyslu vyhlášky MŽP č. 395/1992

Sb., v platném znění.

Na přírodovědně cenné části přírody v okolí – tok a nivu Chrudimky či prvky ÚSES

nebude mít provoz zařízení žádný očekávaný vliv.

Při výstavbě ani při vlastním provozu se nepředpokládá ohrožení či přímá likvidace

živočichů; nebudou káceny dřeviny, vliv na lesní porosty (v okolí) např. prostřednictvím

emisí není důvod očekávat.

Vliv na faunu a flóru není předpokládán.

Vlivy na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory :

Na základě charakteru a umístění záměru nelze očekávat jakékoliv negativní

ovlivňování bytových objektů ani budov občanské vybavenosti či památek provozem

zařízení, ale ani objektů pro podnikání v okolní průmyslové zóně. Teoretický vliv vibrací na

budovy při silnici, po které budou projíždět vozidla při výstavbě (s minimální četností) i při

provozu, je zmíněn výše u zvažování vlivu vibrací.

Vliv na objekty či památky, příp. další výtvory není předpokládán.

D.II. Rozsah vlivů
Záměr znamená provedení stavebních úprav provozovaného objektu skladu

nebezpečných odpadů v areálu Marius Pedersen a.s. s cílem umožnit vyšší množství

skladovaných odpadů, které jsou poté bez jakékoliv úpravy dále odváženy k odstranění

nebo využití.

Provozovna leží v okrajové (východní) části města Pardubice – v místní části Černá

za Bory, v průmyslové zóně - ze severní a jižní strany je lemovaná komunikacemi, na

východní straně sousedí s areálem STK, na západní straně je les. Areál Marius Pedersen

a.s. nemá přímou návaznost na souvislou obytnou zástavbu.

Způsob skladování je v současnosti ověřený a splňuje bezpečnostní a protipožární

podmínky, které budou stavebními změnami ještě posíleny.

V období výstavby budou vlivy velikostně malé a nevýznamné s tím, že intenzivní

stavební činnosti, které mohou obtěžovat hlukem, prašností, emisemi z dopravy, budou

trvat jen několik dnů v počátcích výstavby (nutné bourací práce, úprava zpevněných ploch,

betonování a doprovodná doprava).
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V době provozování budou vlivy záměru malé / zanedbatelné a nevýznamné, příp.

nulové, přičemž pozornost byla při hodnocení soustředěna na možné ovlivnění akustické

situace.

Z hlediska hodnocení rizik na veřejné zdraví je třeba uvést, že stávající hluková

zátěž se při působení v denní době může projevovat mírným obtěžováním obyvatel a v noci

znamená prokázané nepříznivé působení s projevy obtěžování hlukem, zvýšeného užívání

sedativ a subjektivně vnímané horší kvality spánku. Evidentní je zde vliv dopravy na

komunikaci II/355 a místní komunikaci Dělnická procházející průmyslovou zónou.

Z  výpočtů provedených v akustické studii vyplývá, že připravované změny v areálu

Marius Pedersen a.s. nebudou znamenat podstatné zhoršení akustické situace, nebudou

mít negativní vliv na zdraví obyvatel v okolí. Vliv nových technologických zdrojů hluku není

významný a nárůst hlukové zátěže nepřesahuje 0,1 dB(A); významnější je vliv dopravy –

max. nárůst je očekáván o 1,2 dB(A).

Příspěvek záměru/záměrů k hlukové situaci v okolí areálu, vyvolaný především

dopravou, bude malý a nevýznamný.

Závěr :

Na základě posouzení je možné realizaci záměru podpořit.

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech

přesahujících státní hranice
Nepříznivé přeshraniční vlivy není třeba, vzhledem ke geografickému umístění

záměru a jeho charakteru, zvažovat.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci

nepříznivých vlivů

Opatření pro etapu výstavby – opatření budou uplatněna u dodavatele stavby :

- bude zajištěno přísné dodržování požadavků bezpečnosti práce

- organizačními opatřeními bude zajištěno, aby stavební práce neprobíhaly v nočních

hodinách (22.00 – 6.00) a ve dnech pracovního klidu

- stavební mechanizace a dopravní prostředky budou udržovány v řádném technickém

stavu
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- podle potřeby bude prováděno účinné omezování prašnosti z prostoru staveniště

- odpady budou shromažďovány podle jednotlivých druhů na vyčleněném zabezpečeném

místě - využití nebo odstranění odpadů bude zajištěno oprávněnou osobou, o nakládání

s odpady během výstavby bude vedena příslušná evidence

Opatření pro etapu kolaudačního řízení :

- budou předloženy doklady o využití nebo odstranění odpadů vyprodukovaných v době

výstavby

Opatření pro etapu provozu :

- zařízení bude udržováno v dobrém technickém stavu, bude prováděna pravidelná

údržba a kontrola v souladu s § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění

- zařízení bude provozováno v souladu s Provozním řádem podle zákona č. 185/2001

Sb., o odpadech, v platném znění (aktualizovaný provozní řád bude předložen ke

schválení příslušnému orgánu státní správy před zahájením rozšířené činnosti)

- v případě havárie bude postupováno podle Plánu opatření pro případ havárie podle

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění (havarijní plán bude předložen ke

schválení příslušnému orgánu státní správy před zahájením rozšířené činnosti)

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí
Při vypracování oznámení byly k dispozici všechny podkladové materiály, které jsou

potřebné pro posouzení plánovaného záměru na životní prostředí.
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ČÁST E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Varianty záměru nebyly zvažovány.

Umístění je jednoznačně určeno provozováním objektů, zařízení a ploch v areálu

Dopravně recyklačního střediska společnosti Marius Pedersen a.s. v Pardubicích – Černé

za Bory.

Způsob skladování odpadů je v souladu s nejlepší dostupnou technikou *, takže ani

po stránce technologické nebylo zvažováno žádné variantní řešení.

Alternativou k navrženému záměru je odstoupení od plánu zvětšit kapacitu skladu,

což by znamenalo omezení podnikatelských aktivit společnosti a zvýšení nároků na

zajištění logistiky provozu.

* Podle referenčního dokumentu Reference Document on Best Available Techniques for the Waste

Treatments Industries, vydaný European IPPC Bureau v Seville v srpnu 2005 – Zpracování odpadů (BREF WT).

ČÁST F.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Doplňující informace nejsou potřebné.

ČÁST G.  SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

v aktuálním znění je podáváno oznámení záměru „Sklad nebezpečných odpadů“ –

kategorie II/10.1.

Oznamovatelem je Marius Pedersen a.s., dánská společnost, která se zabývá

především moderními metodami nakládání se všemi druhy odpadů, a to nejen v Dánsku,

ale i v dalších zemích Evropy.

Předkládaný záměr je připravován v areálu společnosti Marius Pedersen a.s.

v Pardubicích – Černá za Bory (bývalé Sběrné suroviny TTP, spol. s r.o.). Cílem je zvýšení

kapacity pro skladování nebezpečných odpadů – stavebními úpravami provozovaného

objektu v areálu.
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Stávající objekt byl pro svůj účel řádně zkolaudován v roce 1997 a slouží

k dočasnému soustřeďování, krátkodobému skladování, třídění odpadů určených

k recyklaci, využití nebo k odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech,

v platném znění. Úprava odpadů není ve skladu prováděna.

Po realizaci záměru bude roční kapacita skladování 10 000 tun odpadů kategorie

„N“, v současné době se množství skladovaných odpadů pohybuje kolem 1 700 t/rok.

Způsob nakládání s odpady se záměrem nezmění; v souvislosti se stále zvyšujícími

se bezpečnostními nároky na skladování závadných látek budou tyto požadavky plně

respektovány – zejména realizací protipožárních opatření a opatření k zamezení úniku

odpadů do životního prostředí. Bude k dispozici Plán opatření pro případ havárie v areálu

podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění.

V areálu Marius Pedersen a.s. je současně připravován ještě jeden záměr „Zařízení

na úpravu odpadu tříděním a lisováním“ – ten bude znamenat zvýšení kapacity nakládání

s odpady (tj. úpravy) odpadů kategorie „O“ stavebními úpravami stávajících hal, do kterých

bude umístěno potřebné zařízení a také lepším využitím fondu pracovní doby.

Případná kumulace vlivů při provozu, která by se mohla projevit v akustickém

zatížení okolí areálu, byla vyřešena vypracováním hlukové studie se zahrnutím obou

plánovaných záměrů v areálu.

Záměr bude realizován ve stávajícím průmyslovém areálu – v Dopravně recyklačním

středisku společnosti Marius Pedersen a.s., Průmyslová ul., 533 01 Pardubice 21 – Černá

za Bory, na pozemcích st.č. 428/1, 428/2, 428/3, k.ú. Pardubičky, evidovaných jako

zastavěná plocha a nádvoří. Využívání území se nemění.

Provozovna leží v průmyslové zóně Černá za Bory - ze severní a jižní strany je

lemovaná komunikacemi, na východní straně sousedí s areálem STK, na západní straně je

les.

Zájmové území leží v okrajové (východní) části města Pardubice – v místní části

Černá za Bory, kde se vedle zástavby rodinných domů nachází i velká průmyslová zóna,

jejíž součástí je i areál společnosti Marius Pedersen a.s. bez bezprostřední návaznosti na

souvislou obytnou zástavbu.

Umístění záměru je v souladu s souladu s územním plánem.

Stavební úpravy jsou plánovány provést do konce r. 2007, provoz nového skladu je

předpokládán od 1.1.2008.
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V období výstavby budou vlivy velikostně malé a nevýznamné s tím, že intenzivní

stavební činnosti, které mohou obtěžovat hlukem, prašností, emisemi z dopravy, budou

trvat jen několik dnů v počátcích výstavby (nutné bourací práce, úprava zpevněných ploch,

betonování a doprovodná doprava).

V době provozování budou vlivy záměru malé / zanedbatelné a nevýznamné, příp.

nulové, přičemž pozornost byla při hodnocení soustředěna na možné ovlivnění akustické

situace.

Z hlediska hodnocení rizik na veřejné zdraví je třeba uvést, že stávající hluková

zátěž se při působení v denní době může projevovat mírným obtěžováním obyvatel a v noci

znamená prokázané nepříznivé působení s projevy obtěžování hlukem, zvýšeného užívání

sedativ a subjektivně vnímané horší kvality spánku. Evidentní je zde vliv dopravy na

komunikaci II/355 a místní komunikaci Dělnická procházející průmyslovou zónou.

Z  výpočtů provedených v akustické studii vyplývá, že připravované změny v areálu

Marius Pedersen a.s. nebudou znamenat podstatné zhoršení akustické situace, nebudou

mít negativní vliv na zdraví obyvatel v okolí. Vliv nových technologických zdrojů hluku není

významný a nárůst hlukové zátěže nepřesahuje 0,1 dB(A); významnější je vliv dopravy –

max. nárůst je očekáván o 1,2 dB(A).

Příspěvek záměru/záměrů k hlukové situaci v okolí areálu, vyvolaný především

dopravou, bude malý a nevýznamný.

Posouzením možného vlivu záměru na zdraví a životní prostředí nebyly zjištěny

okolnosti bránící rozšířit činnost skladování odpadů v provozovně Marius Pedersen

a.s. v Černé za Bory.
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ČÁST H.  PŘÍLOHY

Příloha č. 1 Vyjádření

Vyjádření k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění

Příloha č. 2  Grafické přílohy

Kopie katastrální mapy, zmenšeno na 1 : 1 500

Dispozice v areálu, zmenšeno na 1 : 750

Příloha č. 3 Hluková studie k záměru (SLABÝ, 06/2007)

Zpracovatelka oznámení : RNDr. Irena Dvořáková

Slezská 549, 537 05 Chrudim

tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz

…………………………………

podpis zpracovatelky oznámení

Na zpracování se podílel : Ing. Leoš Slabý

- akustická studie

EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice

tel. 603 472 640, email : slaby@holice.cz

Chrudim, dne 29.6.2007
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PODKLADY :
- Provozní řád zařízení podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění – Mezisklad

nebezpečných odpadů, 10/2006

- údaje z firemní evidence

- vydaná rozhodnutí orgánů státní správy k provozu zařízení

- Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. Přístavba skladové haly – NEDCON

BOHEMIA s.r.o. Pardubice, Ing. Zdeňek Obršál, 03/2002

- Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. záměru Zařízení na zpracování odpadu a

druhotných surovin Pardubice, Černá za Bory - VIA service s.r.o., Ing. Roman Kovář,

05/2005

Odborná literatura :

- Quitt E. : Klimatické oblasti Československa, Studia geographica fasc. 16, Geografický

ústav ČSAV Brno, 1971

- Culek M. et al. : Biogeografické členění České republiky, ENIGMA Praha, 1996

- Czudek T. : Geomorfologické členění ČSR, Studia geographica fasc. 23, Geografický

ústav ČSAV Brno, 1972

- Demek J. et al. : Hory a nížiny, Zeměpisný lexikon ČSR, Academia Praha, 1987

- Míchal I. et al. : Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě

(metodické doporučení), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 1999

- Autorizační návod AN/15/04, verze 2 Hodnocení zdravotního rizika hluku

v mimopracovním prostředí, 2006

www.stránky : beta.mapy.cz

mvcr.cz

chmi.cz

ceu.cz

heis.vuv.cz

ptaci.natura2000.cz

stanoviste.natura2000.cz

statnisprava.cz

pardubice4.cz

scitani2005.rsd.cz

mariuspedersen.cz

ronn.cz (lapoly)
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