OZNÁMENÍ
podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
v rozsahu přílohy č. 3

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PRO ÚPRAVU ODPADŮ
ecorec Česko s.r.o.
Třemošnice

Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Rozšíření kapacity pro úpravu odpadů“

OZNÁMENÍ
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

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PRO ÚPRAVU ODPADŮ
ecorec Česko s.r.o., Třemošnice

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

-

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)

…………………………
razítko a podpis
Spolupracovník :

Ing. Jiří Blažek, CSc., LI-VI PRAHA spol. s r.o.
tel. 222 580 933, 222 584 849

Datum zpracování :

březen 2007
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VYSVĚTLENÍ ZKRATEK
a.s.

Akciová společnost

AC

Automobilová cisterna

AN

Autorizační návod

ASŘ

Automatizovaný systém řízení

č.h.p.

Číslo hydrologického pořadí

č.j.

Číslo jednací

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

ČOV

Čistírna odpadních vod

čp.

Číslo popisné

ČR

Česká republika

ČSN

Česká státní norma

DCHZ

Drenčerové chladící zařízení

EPS

Elektronická požární signalizace

EU

Evropská unie

HZ

Hasicí zařízení

CHKO

Chráněná krajinná oblast

kat. č.

Katalogové číslo

KHS

Krajská hygienická stanice

k.ú.

Katastrální území

LBC

Lokální biocentrum

LBK

Lokální biokoridor

LNA

Lehký nákladní automobil

MaŘ

Měření a regulace

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MZ

Ministerstvo zdravotnictví

MZem

Ministerstvo zemědělství

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NPR

Národní přírodní rezervace

NRBK

Nadregionální biokoridor

OA

Osobní automobil

OŽPZ

Odbor životního prostředí a zemědělství

p.č.

Parcelní číslo

PVC

Polyvinylchlorid
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s.r.o.

Společnost s ručením omezeným

SZÚ

Státní zdravotní ústav

TNA

Těžký nákladní automobil

ÚSES

Územní systém ekologické stability krajiny

WHO

Světová zdravotnická organizace

ŽP

Životní prostředí

Nejsou uvedeny všeobecně známé a běžně používané zkratky – např. fyzikální jednotky,
zkratky ukazatelů znečištění vod a ovzduší apod.
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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. 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. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska
emisí hluku
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. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné
emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných
znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity
pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů
znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování
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Vyhláška MŽP č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska
ochrany ovzduší
Vyhláška MPO č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se
klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických
přípravků
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
Vyhláška č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné
míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování

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

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

OZNAMOVATEL
Název firmy :

ecorec Česko s.r.o.

IČ :

498 14 125

Sídlo :

Skoranov 64, Třemošnice, PSČ 538 43

Oprávněný zástupce :

Uwe Wolf a Peter Šurlák, jednatelé společnosti

bydliště : Uwe Wolf – Exnárova 14, Bratislava, PSČ 821 03, Slovensko
Peter Šurlák - Dušnica 550, Rohožník, PSČ 906 38, Slovensko
tel. : +421 903 266 418, +420 724 220 478
e-mail : uwe.wolf@ecorec.net, peter.surlak@ecorec.net

PROJEKTANT (akce “Manipulace s tekutými alternativními palivy – odpady“)
Název firmy :

Jitka KOPICOVÁ - Projektová a obchodní činnost

IČ :

129 63 607

Sídlo :

Jiřího Potůčka 251, Pardubice, PSČ 530 09

Oprávněný zástupce :

Ing. Milan Kopic

tel. : 777 060 756

ČÁST B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I. Základní údaje
B.I.1

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
„Rozšíření kapacity pro úpravu odpadů, ecorec Česko s.r.o.“ - kategorie II / 10.1.

B.I.2

Kapacita záměru
Pevné odpady - změna z 25 000 tun upravovaných odpadů na 60 000 tun za rok.
Kašovité odpady - uvažované množství 10 000 tun upravovaných odpadů za rok.
Kapalné odpady - změna * z 3 000 tun upravovaných odpadů na 10 000 tun za rok.
* Pro úpravu kapalných odpadů je v současné době využíváno stáčecí zařízení pronajaté v areálu
Holcim (Česko) a.s., člen koncernu. Po uvedení nového zařízení ve Skoranově do provozu bude toto
zařízení zrušeno.

8

Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Rozšíření kapacity pro úpravu odpadů“

B.I.3

Umístění záměru
kraj Pardubický, město Třemošnice, k.ú. Skoranov
provozovna ecorec Česko s.r.o. - „Drtírna tuhých odpadů“
p.č. st. 79, st. 80, st. 81, 174/1 až 174/6, 190/3

Stáčecí zařízení
BUDE ZRUŠENO

Drtírna
PROSTOR PRO
ZÁMĚR

Znázornění umístění obou provozoven ecorec Česko s.r.o.
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Areál drtírny ecorec Česko s.r.o.
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B.I.4

Charakter záměru a možnost kumulace vlivů s jinými záměry
Společnost ecorec Česko s.r.o. provozuje zařízení ke sběru a výkupu tuhých a

kapalných odpadů ve 2 provozovnách :
-

Drtírna tuhých odpadů – dále jen „drtírna“

-

Stáčecí zařízení pro ropné produkty (2 železniční cisterny) – dále jen „stáčecí zařízení“
Stáčecí zařízení mimo vlastních železničních cisteren je pronajímáno od
společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu.
Upravené odpady splňují požadované kvalitativní ukazatele a jsou energeticky využity

v cementářské peci na výrobu slínku ve společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu –
závodě Prachovice.
Záměr spočívá v navýšení rozsahu upravovaných pevných odpadů - výměnou části
zařízení za výkonnější a zejména větším využitím fondu pracovní doby a v instalaci nového
zařízení pro úpravu průmyslových kalů (odpadů kašovitého charakteru) a kapalných odpadů.
Kapalné odpady jsou nyní upravovány ve stáčecím zařízení umístěném v areálu
cementárny Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, ale provoz tohoto zařízení bude z důvodu
nevyhovujícího technického stavu ukončen. Přínosem bude zejména zavedení rekuperace
par při stáčení / plnění autocisteren v novém provozu a maximální zabezpečení před únikem
závadných látek do životního prostředí.
Záměr bude tedy kompletně realizován v areálu drtírny – v provozovně ve
Skoranově.
•

Nakládání s tuhými odpady - kategorie „O“ a „N“ – spočívá v jejich shromažďování a
mechanické úpravě (drcení na požadované parametry).

•

Nakládání s kapalnými odpady (odpadními oleji) - kategorie „N“ – bude spočívat v jejich
filtraci a odvodnění, zároveň mísení.

•

Kašovité odpady (kaly) - kategorie „N“ – budou se upravovat mechanickým mícháním
s vhodným sorpčním materiálem.
Pro uskutečnění záměru bude nutné vybudovat nový technologický objekt – k

umístění zařízení pro příjem, skladování a expedici kapalných odpadů : bude zřízeno stáčecí
a plnící místo automobilových cisteren a 2 nové skladovací nádrže o objemu každé 60 m3,
ve kterých se bude provádět odsazení vody, součástí investice bude nádrž na tuto
odsazenou vodu. Dále bude vybudována čerpací stanice pro manipulační čerpadla,
rozvodna a místnost pro obsluhu. Potrubní trasy budou vedeny po nově instalovaných
potrubních mostech.
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Pro kašovité odpady budou instalovány 2 izolované boxy o objemu každé 45 m3 (v
nové výrobní hale).
Demolice nebudou prováděny, zemní práce budou spočívat v úpravě plochy pro
technologický objekt.

Společnost ecorec Česko s.r.o. je výhradním dodavatelem alternativních paliv –
odpadů do cementárny. Z důvodu plánovaného zvýšení rozsahu využívání odpadů jako
paliva v závodě Holcim (Česko) a.s., člen koncernu* bude potřebné zvýšit i rozsah
připravovaných paliv – zvýšit tedy množství upravovaných odpadů.

* Tento záměr prošel v roce 2006 zjišťovacím řízením podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
se závěrem, že dále nebude podle tohoto zákona posuzován (závěr zjišťovacího řízení vydal Krajský
úřad Pardubického kraje dne 20.11.2006 pod č.j. 40108-9/2006/OŽPZ/Př).

Poznámka : Očekávané zvýšení dopravy, které bude vyvoláno potřebou upravovat pro
cementárnu větší množství odpadů, bylo zahrnuto v oznámení pro Holcim (Česko) a.s., člen
koncernu, resp. doprava v cílovém roce (2010) byla uvažována jako zdroj emisí do ovzduší a
hluku v rozptylové i akustické studii k záměru.

Jiný záměr není podle dostupných informací v zájmovém území plánován.

B.I.5

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant s odůvodněním
výběru
Potřeba záměru vyplývá z plánované náhrady fosilních neobnovitelných zdrojů paliv

odpady při výrobě cementářského slínku ve společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu
a tedy z nutnosti zabezpečit potřebné množství odpadů využívaných jako paliva v rotační
peci.
Umístění provozovny společnosti ecorec Česko s.r.o. ve Skoranově je vhodné z
důvodu blízkosti cementárny.
Varianty nejsou navrhovány.
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B.I.6

Stručný popis technického a technologického řešení
Společnost ecorec Česko s.r.o. je předním poskytovatelem řešení v oblasti

odpadového hospodářství se zaměřením na energetické a materiálové zhodnocování
odpadů. Finálním produktem jsou hlavně tzv. alternativní paliva a suroviny na bázi
zpracovaných odpadů, které se využívají jako ekologicky výhodná náhrada tradičních paliv a
surovin v jiných odvětvích průmyslu. Služby jsou nabízeny na základě mezinárodního knowhow. Společnost je součástí mezinárodní skupiny ecorec s působností v osmi zemích střední
a východní Evropy.

Společnost KAPO s.r.o. (původní název společnosti ecorec Česko s.r.o.) byla
založena v roce 1993. K oficiální změně obchodního názvu na ecorec Česko došlo
s účinností od 10.8.2005.
Ecorec Česko s.r.o. má zaveden integrovaný systém řízení kvality podle normy ČSN
EN ISO 9001:2000 a ochrany životního prostředí podle normy ČSN EN ISO 14001:2004,
také je členem České asociace odpadového hospodářství Praha, která vznikla počátkem
roku 1997 a sdružuje významné soukromé subjekty, které podnikají v oblasti využívání,
odstraňování, svozu a sběru a recyklace odpadu a souvisejících činností a kladou důraz na
aplikaci vysokého technického standardu.

Zajišťované činnosti :
-

odběr a přeprava odpadů na území celé České republiky

-

zpracování pevných odpadů na bázi dřeva, plastů, papíru, textilu, kůže apod., a
kapalných odpadů na bázi odpadních olejů, rozpouštědel a vodných emulzí na
vlastních technologických linkách

-

úprava odpadů na energetické využití jako alternativních paliv
13
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-

analýza odpadů v laboratoři

-

konzultace a poradenství v odpadovém hospodářství

Základní skupiny zpracovávaných ostatních a nebezpečných odpadů :
Odpadní oleje
Odpadní emulze, vody, kaly
Směsné průmyslové plasty
Použité obaly z plastů, fólií, papíru, dřeva apod.
Pneumatiky a odpadní guma
Odpadní dřevěné piliny
Odpady z obuvnické, kožařské a textilní výroby
Odpady využitelné jako Si a Fe korekce při přípravě surovinové moučky
v cementářském průmyslu

POPIS ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S PEVNÝMI ODPADY
Zařízení je určeno ke sběru a výkupu tuhých odpadů. Nakládání s přijímanými
odpady spočívá v jejich shromažďování, mechanické úpravě (drcení na požadované
parametry) a přípravě směsí splňujících požadované kvalitativní ukazatele. Upravené
odpady jsou energeticky využity v rotační peci na výpal slínku v cementárně Holcim (Česko)
a.s., člen koncernu – v závodě Prachovice.
Výstupní produkty jsou :
-

alternativní palivo Tuhá topná směs TTS – produkt odpovídající podmínkám
certifikátu č.100031137 vydaném ZÚLP s.p. České Budějovice dne 10.10.2003
neboli odpad kat.č. 19 12 12 kategorie „O“ Jiné odpady (včetně směsí
materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11

-

odpad kat.č. 19 12 11 kategorie „N“ Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z
mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky

Výstupní produkty odpovídají následujícím parametrům :
Min. výhřevnost

15 MJ/kg sušiny

Max. obsah Cl

1,5 % hm.

Max. obsah F

200 mg/kg sušiny

Max. obsah Hg

1 mg/kg sušiny

Max. obsah Tl

5 mg/kg sušiny

Max. obsah PCB

15 mg/kg sušiny
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Max. velikost jednotlivých částic plochého tvaru nepřesáhne 25 mm a ostatních tvarů
6 mm.
K přípravě produktů jsou používány odpady, jejichž charakter zaručuje, že při teplotě
na vstupu do rotační pece budou tuhého skupenství.
Provozovatel garantuje složení produktů autorizovaným rozborem.

Technický a technologický popis :
V areálu drtírny se nacházejí paralelně umístěné tři ocelové haly o rozměrech 12,40 x
84,30 m, 12,40 x 84,40 m a 78,40 x 12,40 m, kancelář a laboratoř (je připraven projekt na
výstavbu nové administrativní budovy). V areálu je také umístěno automatické vážní
zařízení. Část prostoru mezi halami č. 1 a č. 2 je zastřešena a opatřena uzamykatelnými
vraty a slouží k vykládce odpadů z nákladních automobilů.
-

v hale č. 1 je umístěna drtící linka s prostorem pro skladování odpadů kategorie „O“,
skladem pro nebezpečné odpady, zařízení vzduchotechniky a malá dílna

-

v hale č. 2 je prostor pro skladování odpadů kategorie „O“, v části haly č. 2 je sociální
zařízení pro zaměstnance, kuchyňka a šatny

-

hala č. 3 slouží jako sklad hotové směsi připravené pro expedici
Na pozemku p.č. 174/2 je prostor s betonovým podložím určený pro skladování

pneumatik – celých i trhaných, odpadů kategorie „O“. Jmenovaný prostor má rozměry 20 x
50 m.
Na pozemku p.č. 174/1 v místě za halou č. 3 a na pozemku č. 174/2 vlevo od
prostoru určeného pro shromažďování pneumatik je prostor pro shromažďování vytříděných
odpadů, které se nedají dále využít (kovy a jiné nedrtitelné předměty). Tyto odpady jsou
uloženy v plechových a plastových nádobách a jsou postupně odváženy na jiné využití nebo
odstranění. Podloží tohoto prostoru tvoří betonové panely.
Haly jsou dostupné po objezdové asfaltové komunikaci, podlahy hal (sklady odpadů a
produktu) jsou betonové, nepropustné a odpovídají stavebně – technickým požadavkům
podle § 4 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., v platném znění, sklad nebezpečných odpadů je
vybaven identifikačními listy nebezpečných odpadů. Celý areál je oplocen a je uzamykatelný.

Technologické zařízení :
3 kolové nakladače (2 x Volvo a 1 x Zettelmeyer)
1 drtící mlýn Lindner typ Jupiter 2200
2 drtící mlýny Lindner typ Komet 1800 *
* resp. již byla provedena přechodná výměna původního drtícího mlýnu Unikasset typ KN 100 za drtič
Lindner typ Komet 1100, ale ten bude v rámci záměru vyměněn za konečný Lindner typ Komet 1800
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Součástí technologického zařízení je příslušná pásová doprava, separátory kovů a
nekovových částic, odprášení drtírny a dávkovací šnek s násypkou pro dávkování zrnitých
materiálů na pas hotového produktu.
Odpady jsou v zařízení drceny dvoustupňově. Odpady jsou naváženy pomocí čelního
kolového nakladače do drtiče Jupiter 2200, zde jsou předdrceny, na výstupu z drtiče jsou
separovány kovy a jiné nedrtitelné předměty (magnetickou a vzduchovou separací) a poté
jsou dodrceny na finální frakci v drtících mlýnech Komet.

DRTÍRNA je umístěna v hale č. 1, skládá se z drtící linky a linky odprášení.
Drtící linka :
Skládá se z drtiče Lindner - typ Jupiter 2200, pasové dopravy, separátorů kovů a
nedrtitelných předmětů, 2 drtících mlýnů Lindner – typ Komet 1800. Materiál se dávkuje
pomocí čelního kolového nakladače do násypky drtiče Jupiter 2200, odtud postupuje pasem
přes magnetický separátor kovů a vzduchový separátor nemagnetických nedrtitelných
předmětů do drtících mlýnů, na výstupu z mlýnů je směs vyhovující parametrům hotové
směsi.
Drtící linka začíná primárním drtičem zn. Lindner Jupiter 2200. Materiál je pomocí čelních kolových
nakladačů dopraven do dostatečně velké násypky drtiče. Zde je masivním přísunovým zařízením tlačen
k pomalu běžícímu frézovému rotoru. Je řezán mezi stacionárními protinoži a noži na rotoru, protlačován sítem a
padá do transportního zařízení. Velikost drtě se dá měnit pomocí vyměnitelných sítí a pomocí různých tvarů
nožů. Stroj je opatřen klapkou cizích těles na zadní straně a dvířky pro údržbu, pro pohodlný přístup při čištění a
údržbě. Výkon stroje je cca 8 tun hrubě nadrceného materiálu za hodinu, při průměrné sypné hmotnosti 100
3

kg/m .
Nadrcený materiál padá na pásový dopravník. Směsný materiál je dopravníkem přiváděn pod pásový
elektromagnetický separátor kovových materiálů. Nežádoucí kovové materiály jsou elektromagnetickým polem
odděleny a zachyceny na separátor. Dále jsou vedeny vynašečem do ukládacího kontejneru.
Nadrcený nekovový materiál padá na kontinuální dopravník a je dále veden do separátoru těžkých
materiálů zn. SAS 1100, kde je roztříděn na dvě frakce různé hustoty. Zespodu je pomocí vyfukovacího zařízení
profukován vzduch. Lehčí materiály jsou proudem vzduchu vedeny na kontinuální dopravník, těžké materiály
padají do vynašeče nežádoucího materiálu a jsou ukládány do kontejneru.
Kontinuální dopravní pás vede nahrubo nadrcený materiál, zbavený kovových a těžkých složek,
k reverznímu dopravnímu pásu. Tím je rozváděn k drtícímu stroji zn. Lindner Komet 1800. Materiál vstupuje přes
velkou násypku do řezací části. Zde je hydraulickým přísunovým zařízením pomalu tlačen k frézovému rotoru a
je řezán mezi protinoži a noži. Je protlačován sítem a padá do transportního zařízení. Velikost drtě lze regulovat
pomocí vyměnitelných sítí, různými tvary nožů nebo výměnnými prosívacími srpy. Stroj je opatřen klapkou cizích
těles na zadní straně a dvířky pro údržbu, pro pohodlný přístup při čištění a údržbě. Výkon strojů je cca 8 tun
3

materiálu za hodinu, při průměrné sypné hmotnosti 120 kg/m . Násypka drtiče je vybavena čidlem pro zaplnění a
automaticky přepíná reverzní dopravník do paralelně instalovaného drtícího stroje.
Drť

určené

velikosti

je

od

drtičů

vedena

paralelními

dopravníky

opatřenými

pásovými

elektromagnetickými separátory drobných kovových materiálů. Odloučený kovový materiál padá do úložných
kontejnerů.
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Nadrcený materiál je pomocí soustavy pásových dopravníků veden z objektu drtírny do skladu
nadrceného materiálu. Zde je nakládán čelním kolovým nakladačem zn. Volvo do kontejnerů nákladních vozidel.
Tyto vozidla jsou před i po naložení kontejneru převážena a drť je externím dopravcem odvezena k zákazníkovi,
kde je opět převážena.

Linka odprášení :
Odprašuje zdroje prašnosti - přesypy pasové dopravy a výstupy z drtičů. Odprašky
zachycené v hadicovém filtru jsou umístěny do skladu vstupního materiálu a spolu s pevnými
odpady zpracovávány. Zařízení je postaveno vně haly č. 1, v hale jsou umístěny rozvody
vzduchotechniky a kompresorovna.

Změna v technickém zařízení drtírny v souvislosti se záměrem bude spočívat
v instalaci drtícího mlýnu Lindner – typ Komet 1800 náhradou za mlýn Unikasset – typ
KN 100 (již byla provedena přechodná výměna za typ Komet 1100, připravuje se
konečná instalace mlýna Lindner – typ Komet 1800). Také bude na odsávací potrubí
vzdušiny opětovně připojeno dříve odstavené filtrační zařízení, které zabezpečí záchyt
tuhých znečišťujících látek z výkonnějšího výrobního zařízení, příp. se uvažuje s
rekonstrukcí filtru Besler.

Technologický postup :
Odpady se přijímají na základě smlouvy. Odpad přejímá odpovědný pracovník,
dopravce se prokáže příslušnou dokumentací, která obsahuje veškeré údaje o původci,
dopravci a o odpadu. Po prvotní vizuální kontrole je odpad zvážen. Následně je odpad
odvezen do prostoru vykládky odpadů – zastřešený prostor mezi halami č. 1 a č. 2. Tento
prostor je vyasfaltován a přizpůsoben vyložení odpadů. Zde se určí, jakým způsobem bude
dále zpracováván – může být dále skladován ve skladovacím prostoru haly č. 1 a ve
skladovacím prostoru haly č. 2. Odpady kategorie „N“, které nejsou okamžitě zpracovány,
jsou umístěny ve zvláštním vyzděném boxu o jmenovitém objemu 26 m3, který je umístěn v
hale č. 1. Box je vyzděný, s nepropustnou betonovou podlahou a je označen nápisem sklad
nebezpečných odpadů. Ve skladu jsou k dispozici identifikační listy nebezpečných odpadů.
Sklad odpovídá stavebně – technickým požadavkům podle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.,
v platném znění.
S odpady a výsledným produktem se manipuluje pomocí kolových nakladačů.
Hotová směs je dopravována pomocí zakrytého pasového dopravníku do haly č. 3 k
uskladnění. V případě výroby produktu z odpadů kategorie „N“ je tento skladován zvlášť - tak
aby nedošlo při manipulaci se smícháním se směsí vyrobenou z odpadů kategorie „O“.
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Na zařízení je vždy vyráběna zvlášť směs pouze z kategorie „O“ nebo směs pouze
z kategorie „N“. Po výrobě produktu z odpadů kategorie „N“ je celé zařízení vyčištěno od
odpadů. Oba druhy výrobku jsou skladovány odděleně v hale č. 3, aby nedošlo k jejich
smíchání.

POPIS STÁČECÍHO ZAŘÍZENÍ = nová investice
Zařízení bude určeno ke sběru a výkupu kapalných odpadů, které budou upravovány
filtrací a odvodněním.
Nakládání s přijímanými odpady bude spočívat v jejich sběru a svozu od původců a
jejich přepravě (v autocisternách) do stáčecího zařízení. Stáčení bude prováděno na
zabezpečeném místě do nových skladovacích nádrží N1, N2. Na každém sání čerpadla
budou filtry. Po odsazení vody budou kapaliny naplněny do AC a expedovány - upravené
odpady budou energeticky využity v rotační peci na výpal slínku v cementárně Holcim
(Česko) a.s., člen koncernu – v závodě Prachovice.

Výstupní produkt bude :
-

alternativní palivo Emulzní topný olej ETO 10 – produkt na bázi odpadních olejů
odpovídající podmínkám certifikátu č.100030948 vydaném ZÚLP s.p. České
Budějovice dne 1.9.2003 neboli odpad kat.č. 19 02 08 kategorie „N“ Kapalné
hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky

Výstupní produkt bude odpovídat následujícím parametrům :
Min. výhřevnost

30 MJ/kg

Max. obsah Cl

0,5 % hm.

Max. obsah H2O

10 % hm.

Min. bod vzplanutí

56 °C (odpadní oleje)

Max. obsah SO2

3 % hm.

Max. obsah F

400 mg/kg

Max. obsah Hg

2 mg/kg

Max. obsah Tl

10 mg/kg

Max. obsah PCB

30 mg/kg

Max. obsah Zn

4 000mg/kg

Max. obsah As, Ni, Cr, Co

200 mg/kg

Max. obsah Pb, Cu, Mn

2 000 mg/kg

Provozovatel bude garantovat složení produktu autorizovaným rozborem.
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Úprava kapalných odpadů je nyní provozována ve stáčecím zařízení v prostoru
cementárny Holcim (Česko) a.s., člen koncernu – stejná technologie nakládání
s odpady se stejnou kvalitou výstupního produktu bude uplatněna v novém zařízení
ve Skoranově.

Technický a technologický popis :
Jedná se o vybudování zařízení pro příjem, expedici a skladování hořlavých kapalin
1.- 4. třídy nebezpečnosti, v kterém budou upravovány kapalné odpady.
Manipulace (úprava) odpadů bude spočívat v odsazení vody z kapalných odpadů.
Hořlavé kapaliny budou do areálu ecorec Česko s.r.o. dováženy a expedovány
v automobilových cisternách.
Stáčení a plnění AC bude prováděno na nově vybudovaném stáčecím a plnícím
místě čerpadly. Provedení stáčecího a plnícího místa bude odpovídat příslušné ČSN. Prostor
stání AC při plnění (stáčení) bude tvořit záchytnou jímku, jejíž povrch bude odolný
manipulovaným látkám. Tato záchytná jímka bude napojena na podzemní havarijní jímku o
objemu 20 m3 - podle ČSN. Jímka bude tvořena dvouplášťovou ocelovou nádrží s detekcí
těsnosti meziprostoru. Stáčecí a plnící místo je zastřešeno ocelovým přístřeškem, ve kterém
je umístěna čerpací stanice, rozvodna a místnost pro obsluhu. Výtlačná potrubní trasa bude
vedena k jednotlivým nádržím po nově instalovaném potrubním mostě. Tento potrubní most
bude sloužit jednak pro vedení veškerých potrubních tras od jednotlivých nádrží k sacím
čerpadlům a dále k vedení potrubních tras požárního zabezpečení. Horní patro potrubních
mostů bude opatřeno kabelovými trasami s pochůzkovou podlážkou.
Hořlavé kapaliny budou skladovány v nádržích N1, N2. Jedná se o nadzemní ocelové
nádrže o objemu 60 m3, které jsou umístěny v ocelové havarijní jímce. Nádrže budou
vybaveny elektrickým otopem. Veškeré manipulace s hořlavými kapalinami budou
prováděny nově instalovanými čerpadly, které budou umístěny ve stáčecím přístřešku.
Ve stáčecím přístřešku bude umístěna lávka se sklopnou plošinou, která umožní
přístup k hornímu dómu stáčené a plněné autocisterny. Na plnící lávce bude instalováno
plnící rameno, které umožní zpětné jímání plynné fáze ze skladovacích nádrží do
autocisterny a naopak.
Součástí akce je instalace skladovací nádrže odsazené znečištěné vody. Jedná se o
nadzemní ocelovou skladovací nádrž o objemu 15 m3, která je umístěna v ocelové havarijní
jímce.
Z hlediska požární ochrany bude toto zařízení napojeno na již provozovaný
protipožární systém v areálu. Bude prováděno chlazení havarijních jímek nádrží a jejich
hašení. Instalovaný soubor bude vybaven signalizací EPS.
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Skladovací nádrže :
Pro skladování hořlavých kapalin jsou navrženy 2 ks (N1, N2) nadzemních ocelových
3

nádrží o objemu 2 x 60 m s pevnou střechou.
Nádrže N1, N2
Skladovací nádrže jsou řešeny jako nadzemní jednoplášťové vizuálně kontrolovatelné
s kovovou ochrannou jímkou. Dna nádrží jsou opatřena trvalou kontrolou těsnosti proti úniku
ropných látek pomocí indikačních žlábků. Nádrže jsou uloženy na základovém betonovém
prstenci a betonové desce. Dno nádrže je kuželové. Nádrže a jímky jsou osazeny průlezy.
Obě nádrže jsou vybaveny potřebnými hrdly. Odvětrání všech nádrží a napojení na
rekuperační systém je provedeno pomocí pojistných antidetonačních armatur. Měření výšky
hladiny ve skladovacích nádržích je navrženo hladinoměrem. Je prováděno nezávislé
havarijní měření maximální hladiny v nádrži s blokací plnících čerpadel. Dále je prováděno
místní a dálkové měření teploty skladovaného média. Otop nádrží N1, N2 je prováděn el.
kabely. Nádrže jsou opatřeny vertikálními míchadly. Velikost havarijní jímky je podle ČSN
navržena na 100 % skladovaného média + 0,6 m na hasivo.
Přístup k nádržím a k zařízení na nádržích je zajištěn obslužnými plošinami,
venkovním žebříkem a vnitřním žebříkem do prostoru ocelové havarijní jímky.
Potrubí, která jsou součástí nádrží, jsou běžného typu, bezešvá ocelová pro
jmenovitý tlak PN 16 z ocelí jakosti 12022.1 (normalizačně žíhané). Volba materiálu potrubí
je dána předpokladem, že potrubí bude provozováno i při teplotě stěny potrubí pod 0 oC.
Kompenzace potrubí je přirozená tvarem potrubních tras. V prostoru mezi stěnou nádrže a
stěnou kovové havarijní jímky je potrubí opatřeno axiálními kompenzátory.
Skladovací nádrže N1, N2 jsou otápěny topným páskem. Střecha i plášť
skladovacích nádrží jsou opatřeny tepelnou izolací.

Parametry nádrží N1, N2 :
-

průměr

3,5 m

-

výška

8,7 m

-

objem celkem

60 m3

-

užitný objem 95 %

57 m3

Havarijní jímka nádrže
-

průměr

5,7 m

-

výška

4,0 m
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Vybavení nádrže a jímky :
Obslužná plošina na vrcholu jímky
Obslužná plošina na střeše nádrže
Žebřík na plášti jímky – vnější
Žebřík na plášti jímky – vnitřní (do jímky)
Žebřík z plošiny jímky na plošinu nádrže
Vertikální míchadlo – příkon cca 10 kW
Kalník jímky
Kontinuální měření hladiny
Měření maximální hladiny

Znečištěná voda bude shromažďována v nadzemní ocelové skladovací nádrži, která
bude umístěna v havarijní jímce.

Nádrž N3
Parametry nádrže N3 :
-

průměr

2m

-

výška

5m

-

objem celkem

16 m3

-

užitný objem 95 %

15 m3

Havarijní jímka nádrže
-

průměr

4,2 m

-

výška

2,0 m

Nádrž bude otápěna el. kabelem a izolovaná.

Stáčecí a plnící místo :
Jedná se o místo, na kterém je umístěna AC při plnění a stáčení. Podlaha je
chemicky odolná stáčeným médiím. Stáčecí a plnící místo je umístěno pod přístřeškem o
půdorysném rozměru cca 10,5 x 10,5 m. V tomto přístřešku jsou umístěna manipulační
čerpadla a plnící lávka AC. Čerpadla jsou vybavena elektrickým otopem. Na plnící lávce je
umístěno plnící rameno s rekuperací. Stáčení AC bude prováděno hadicí.

Typy čerpadel :

1 ks pro řídká média
1 ks pro hustá média
1 ks pro vodu
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Parametry čerpadel : Q = 40 m3 / hod.
P = cca 25 kW

Vnější potrubní rozvody :
Řeší potrubní propojení materiálových rozvodů a plynné fáze mezi jednotlivými
provozními

soubory,

ocelové

konstrukce

pro

uchycení

potrubí

a

technologickou

elektroinstalaci. Potrubní rozvody jsou navrženy v provedení tř. 12, otápěné el. kabelem a
izolované.

ASŘ a MaR :
Celý proces bude řízen systémem, který bude umístěn v místnosti pro obsluhu. Bude
provedena vizualizace procesu a zajištěny potřebné blokace podle příslušné ČSN. Tento
provozní soubor řeší v jednotlivých objektech ASŘ a MaR nádrží, čerpací stanice, stáčení a
plnění AC a rozvodů HZ a DCHZ.

Elektro :
Napojení bude provedeno ze stávajícího zdroje.
Při zpracovávání projektové dokumentace bude vypracován Protokol o stanovení
vnějších vlivů. Veškerá instalovaná elektrická zařízení budou v provedení Ex.

POPIS ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU PRŮMYSLOVÝCH KALŮ = nová investice
V areálu drtírny je plánováno instalovat také zařízení na úpravu kašovitých odpadů.
Upravovanými odpady by měly být kašovité odpady od konzistence kapalné po konzistenci
pastovité. Půjde o mechanické míchání odpadů s dřevními pilinami, uhelným prachem nebo
jiným vhodným sorpčním materiálem. Finálním produktem bude sypká nelepivá směs
absorpčního materiálu a zapracovaného odpadu, která bude dále dodávána k využití do
cementárny Holcim (Česko) a.s., člen koncernu.

Výstupní produkt bude :
-

odpad kat.č. 19 02 05 kategorie „N“ Kaly z fyzikálně-chemického zpracování
obsahující nebezpečné látky

Zařízení bude instalováno a provozováno na základě zkušeností společnosti
ecorec Slovensko s.r.o., která zamýšlí v letošním roce instalovat novou provozovnu
na zpracování kalův v Pezinku.
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Základními požadavky na novou činnost je vybudování ekologicky a ekonomicky
přijatelného zařízení s ohledem na bezpečnostní a hygienické standardy ČR a EU.

Technický a technologický popis :
Prvním krokem v postupu úpravy bude vyprázdnění kalů z nakladačů do 2
3

skladovacích (záchytných) boxů o objemu každé cca 45 m . Boxy budou zakryté vaky
a budou mechanicky otvírané a zavírané operátorem z kontrolní místnosti. Uvnitř boxů
budou vibrační síta na odseparování částic větších než 150 mm. Nadrozměrné části
zachycené vibračními síty budou vybrané bagrem a uložené do určeného kontejneru. Kaly
budou dopravovány z boxů do výrobního zařízení pomocí hydraulicky poháněného rotačního
drapákového bagru.
Odděleně od skladovacího prostoru pro kaly budou prostory pro skladování
elastických vaků se sypkým materiálem, např. pilinami. Sušina bude vstupovat do mísícího
zařízení přes vyprázdňovací stanoviště a bude dopravována uzavřenými dopravníky.
Hlavní proces úpravy začne tím, že operátor vizuálně zjistí, jestli je kal vhodný pro
přímé dávkování nebo je nutné jej ještě dodatečně „přesít“. V případě dalšího přesátí se tato
operace uskuteční pomocí rolovacího síta, přičemž budou odstraněny částice > 50 mm (a
budou uloženy do určeného kontejneru umístěného na rolovacím pásu). Přesátý kal bude
přepadávat přes rolovací síto do závitovky, která kal přesune do dávkovacího mixéru.
Mixér (o objemu 10 m3, s využitelnou kapacitou 7 m3) bude promíchávat vloženou
hmotu konstantně a pomalu po předem nastavenou dobu. Množství kalů a sušiny bude
váhově snímané na dně mixéru, takže operátor dokáže ovlivnit celkové složení produktu.
Po ukončení mísícího procesu bude homogenizovaný produkt vypouštěn do
automaticky přistavovaných kontejnerů o objemu 10 m3, které mají speciální vrchní poklop
na zamezení úniku v době plnění a následného transportu. Kontejnery mají ve vrchní části
dávkovací otvor, který je možné pevně spojit s výpustným ventilem mixéru flexibilním žlabem
a je také pevně uzavíratelný pro potřeby transportu. Vnitřek kontejnerů je navržen s ohledem
na co nejsnazší vyprazdňování u odběratele upravených odpadů.
Posouvání kontejnerů se bude provádět poloautomaticky za kontroly operátora na
speciálních rolujících pásech, čímž se zabezpečí jejich bezpečný posun. Tímto systémem se
zajistí i přesun kontejneru s nadrozměrnými částmi, které byly odděleny rolovacím sítem
nebo drapákovým bagrom.
Vzhledem k navrženému způsobu dopravy s automatickým vyprázdňováním
a uzavřeným dopravníkovým systémem je značně omezeno vytváření prašného prostředí
v pracovním prostoru. Z preventivních důvodů budou nainstalované dodatečné filtrační
jednotky k předcházení prašnému prostředí na pracovišti.
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K zabránění uvolňování zapáchajících látek z vyprazdňovaných nákladních aut a ze
skladovacích boxů, bude součástí technologie i odsávací systém napojený na filtr s aktivním
uhlím.
Celý provoz bude řízen operátorem z kontrolní místnosti.

K provozování zařízení byly vydány souhlasy Krajského úřadu Pardubického kraje podle
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění :
Provozovna - DRTÍRNA
-

rozhodnutí č.j. 39683-4/2006/OŽPZ/BA z 26.9.2006, platnost do 30.6.2010
podle § 14 odst. 1 - sběr a výkup tuhých odpadů, souhlas s provozním řádem

-

rozhodnutí č.j. OŽPZ/21352/2005/BA z 20.1.2006, platnost do 30.6.2010
podle § 18 odst. 2 - upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování

Navýšení množství upravovaných odpadů bude zajištěno :
-

instalací sekundárního drtícího mlýnu Lindner Komet 1800 náhradou za méně
výkonný drtič Unikasset KN 100

-

vybudováním technologického objektu pro zařízení k nakládání s kapalnými
odpady

-

instalací potřebných boxů pro kašovité odpady (v nové výrobní hale)

-

vyšším využitím časového fondu

POČET PRACOVNÍCH SIL, FOND PRACOVNÍ DOBY :
Provoz zařízení drtírny je dvousměnný včetně sobot a nedělí, příjem odpadů je
v pracovní dny od 6.00 do 16.00 hod. Záměr bude znamenat rozšíření činnosti – provoz
pevných odpadů bude nepřetržitý a výkup bude prováděn do 22.00 hod., olejové
hospodářství a nakládání s kašovitými odpady bude provozováno ve 2 směnách.
Celkový počet zaměstnanců je počítán 19 (oproti současnosti se nezmění) – bez
pracovníků pro kašovité odpady, jejich počet ještě není upřesněn.
Fond pracovní doby provozovny je 290 dní za rok (1 měsíc odstávka zimní, 5 dní
odstávka letní, měsíční odstávky 1 den).

B.I.7 Předpokládané termíny realizace záměru
Zvýšení rozsahu odpadů využívaných v cementárně jako paliva se předpokládá
postupně v letech 2007 až 2010, takže zvýšení dodávek do společnosti Holcim (Česko) a.s.,
člen koncernu bude těmto termínům odpovídat.
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Výměna drtícího zařízení je plánována na I. čtvrtletí 2007, v té době dojde i k úpravě
pracovní doby v provozovně. Nové zařízení pro stáčení kapalných odpadů bude vybudováno
do konce r. 2007. Termín instalace zařízení na úpravu kašovitých odpadů není ještě určen,
s nakládáním s těmito odpady se uvažuje spíše až v roce 2008 nebo 2009.

Vzhledem k uvedeným předpokládaným termínům realizace jednotlivých záměrů jsou
údaje o výstavbě v dalších kapitolách uváděny pro aktuální vybudování zařízení k nakládání
s kapalnými odpady. Pro nakládání s kaly bude postaven objekt, přičemž rozsah výstavby
bude obdobný a k souběhu stavebních prací nedojde.

B.I.8

Výčet dotčených územně samosprávných celků
Pardubický kraj
Město Třemošnice

B.I.9

Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Pro vybudování zařízení pro nakládání s kapalnými odpady :
•

Stavební povolení
Městský úřad Třemošnice – stavební úřad, náměstí Míru 451, 538 43 Třemošnice

•

Integrované povolení
Krajský úřad Pardubického kraje - odbor životního prostředí a zemědělství,
Komenského nám. 125, 532 11 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 drtírny.
Provozovna leží v blízkosti hranice CHKO Železné hory.
Přesné údaje o radonovém riziku nejsou k dispozici – podle orientačního zjištění
spadá zájmové území do kategorie nízkého radonového rizika, 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 studna – (v
minimální míře) pro přípravu stavebních hmot, voda pro pracovníky bude dovážena balená
(její množství bude záviset na aktuálním počtu pracovníků).
V jednom dni se uvažuje s 20 pracovníky stavební nebo montážní 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 očekávaný
značně omezený rozsah zemních prací).

Provoz
Způsob úpravy odpadů v ecorec Česko s.r.o. nevyžaduje použití vody.
Pro sociální účely v drtírně je využívána studna – k odběru podzemní vody bylo
vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Chrudimi č.j. ŽP/VH/18/01/Šp-406 ze dne 2.3.2001.
Spotřeba vody se eviduje, v současnosti je cca 340 m3 za rok (2006). Voda ze studny není
upravována, kvalita vody je nejméně 1 x za rok prověřována KHS Pardubického kraje,
územním pracovištěm v Chrudimi.
Pitná voda pro zaměstnance je nakupována a dovážena.
Záměrem nedojde ke změně ve způsobu dodávané vody, nezmění se ani spotřeba
vody pro sociální a pitné účely (počet pracovníků se nenavýší).
Zdrojem požární vody v areálu drtírny je v omezeném rozsahu studna (pro
protipožární zabezpečení jsou a budou využívány spíše práškové hasicí přístroje a
pěnotvorné soupravy). V přípravě je projekt pro vybudování zásobníku požární vody o
objemu 500 m3, včetně rozvodů požární vody do objektů a strojovny.

B.II.3. Energetické zdroje
Výstavba
Při stavebních pracích bude potřebná elektrická energie (osvětlení, provoz
mechanismů), bude využito stávajícího napojení areálu. Odběr není vyčíslen, není
předpokládán ve významném množství.
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Provoz
Pro provoz zařízení je potřebná elektrická energie – ecorec Česko s.r.o. nakupuje
elektřinu od společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, která je držitelem licence na
distribuci elektrické energie. Spotřeba se eviduje a vyhodnocuje, roční spotřeba elektřiny v
provozovně je nyní cca 760 MWh (2006), z toho spotřeba pro technologický provoz je 95 %
(provoz zařízení drtící linky) a zbylá část slouží pro osvětlení, vytápění kancelářských prostor
apod. Záměrem bude navýšena spotřeba elektrické energie přibližně o polovinu současné
spotřeby – jednak zvýšením doby provozu zařízení, ale také provozem nových čerpadel a
elektrickým otopem nádrží. Nový drtič, který nahradí provozovaný drtící mlýn, bude
výkonnější, ale zároveň energeticky úspornější.
Energetická náročnost drtících mlýnů :
JUPITER 2200
Motor (2x)

220 kW

Řídící jednotka

11 kW

Počet otáček

51/min.

KOMET 1800
Motor (1x)

200 kW

Řídící jednotka

11 kW

Počet otáček

330/min.

Technické údaje původního mlýnu Unikasset KN 100 (součástí záměru je výměna za KOMET 1800) :
Drtící výkon

max. 5 t/hod.

Max. výkon poháněcího motoru

110 kW

Napájecí napětí

3x400 V/50 Hz

Energetická náročnost čerpadel (3 x) : jmenovitý příkon cca 25 kW
Energetická náročnost míchadel (2 x) : jmenovitý příkon cca 10 kW

Jiné zdroje energie nejsou a nebudou využívány.
B.II.4. Surovinové zdroje
Výstavba
Pro výstavbu se počítá s použitím běžných stavebních materiálů a výrobků,
elektroinstalačních materiálů apod. Upřesnění jejich množství a určení dodavatelů bude
provedeno v dalších stupních projektové přípravy. Spotřeba bude standardní a bude
odpovídat charakteru záměru, kterým je výstavba nádrží / boxů a příslušné technologie pro
stáčení a čerpání. Provoz mechanismů a aut si vyžádá spotřebu paliva (nafty a benzínu),
množství není vyčísleno.
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Provoz
Pro provozované činnosti jsou ve společnosti ecorec Česko s.r.o. surovinami odpady
přijímané pro úpravu. Jedná se o odpady kategorie „O“ i „N“ (v případě kapalných odpadů
téměř výhradně „N“). Seznamy druhů odpadů podle Katalogu odpadů, s kterými je
v současné době povoleno nakládat, jsou součástí schválených provozních řádů (pro obě
provozovny – drtírnu i stáčecí zařízení v areálu cementárny).
Nový upřesněný seznam odpadů, které budou zpracovávány, je v příloze č. 5
oznámení.

ZPŮSOB MANIPULACE S ODPADEM V ZAŘÍZENÍ, KONTROLA NA VSTUPU / VÝSTUPU

PEVNÉ ODPADY
Odpady jsou po přivezení do prostoru technologické linky v co nejkratší době
upraveny na konečný produkt. Odpady kategorie „N“, které není možné z provozních důvodů
okamžitě po přijetí zpracovat – není v té době vyráběna směs z odpadů kategorie „N“, jsou
dočasně uloženy do určeného boxu vyhrazeného pro „N“ odpady v hale č. 1.
Evidence přijímaných odpadů je vedena podle § 21 vyhlášky MŽP č. 383/2001
Sb., v platném znění.
Před prvním návozem odpadu je třeba uzavřít smlouvu (objednávku), která obsahuje
základní údaje : IČO, jméno, adresa dodavatele, event. původce, název, kód a kategorii
odpadu a údaje o vzniku odpadů. Smlouva obsahuje požadavek, že v zařízení se
nezpracovávají odpady obsahující chlór (PVC), nemocniční (infekční) odpady. Přijímány jsou
odpady pouze zpracovatelné na stávající technologii, tzn. odpady v pevném, drtitelném
skupenství. Při dodávkách vznikajících z technologických procesů, kde je možnost výskytu
zvýšené koncentrace Cl, Hg a Tl, nejsou tyto odpady přejímány, dokud dodavatel nepředloží
výsledky analýzy odpadu v minimálním rozsahu těchto prvků. Tyto hodnoty si v případě
potřeby provozovatel zařízení ověří v nezávislé laboratoři. Záznamy o chemických analýzách
těchto odpadů jsou uchovávány u odpadového hospodáře nejméně 5 let. První návoz
odpadu se smí uskutečnit až po odsouhlasení obchodním oddělením společnosti.
Dopravce se po příjezdu prokáže vyplněným dodacím listem, event. přejímkou
odpadu, která obsahuje veškeré informace o odpadu (název, kód a kategorii) a o dodavateli
a dopravci odpadu (jméno, adresu a IČO), u nebezpečných odpadů listy Evidence přepravy
nebezpečných odpadů podle zákona. Pracovník provede vizuální kontrolu nákladu podle
dodacího listu (přejímky) a následně je vozidlo zváženo na automatickém vážícím zařízení a
dopravci je předána kopie vážního lístku. Vážní lístek obsahuje všechny důležité informace
pro evidenci přijatých odpadů, tj. kód, název odpadu, kategorii, hmotnost, datum, jméno,
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adresu a IČO dodavatele odpadu. Potom dopravci umožní náklad složit opět za kontroly
pracovníka evidence, který kontroluje, zda skutečnost souhlasí s dodacím listem
(přejímkou). Dodací list (přejímka) obsahuje datum, druh, název, kategorii, jméno, adresu a
IČO dodavatele odpadu. Při podezření na dodání odpadu o nevhodné skladbě provede
pracovník orientační zjištění a je v tomto případě oprávněn nedefinovatelný nebo nevhodný
odpad odmítnout převzít. V případě nefunkčnosti váhy je dodací list (přejímka) označen
„neváženo“ a dopsána dohodnutá hmotnost odpadu s dodavatelem.
Evidence odpadů je vedena průběžně v počítači napojeném na automatickou váhu,
základní data o dodávkách odpadů jsou jednou měsíčně zálohována v počítači odpadového
hospodáře společnosti. Souběžně je evidence odpadů vedena ručně v Knize evidence
odpadů, kde je uvedeno datum, číslo vážního lístku, původce, SPZ dopravce, kód odpadu,
množství odpadu.
Hotová upravená směs je skladována v hale č. 3, odkud se odváží zakrytovanými
nákladními automobily na základě požadavků odběratele k energetickému využití do Holcim
(Česko) a.s., člen koncernu. V průběhu výroby jsou odebírány vzorky podle těchto zásad :
-

odběr vzorků je prováděn z vyvážecího pásu do skladovacího prostoru 1 x za směnu
o objemu cca 1 l jako průměrný vzorek

-

jednotlivé dílčí vzorky jsou postupně sesypávány do kontejneru „Měsíční průměr“

-

takto vzniklý průměrný vzorek se následně zhomogenizuje a kvartací se z něj vydělí
vzorek o obsahu cca 2 l jako měsíční průměrný vzorek

-

tento dvoulitrový vzorek se rozdělí na polovinu, jedna polovina se dá k rozborům do
akreditované laboratoře, druhá polovina se uskladní po dobu dvou let, vzorek je
označen datem období, za které byl odebrán
Provozní kontrola je prováděna v environmentální laboratoři společnosti ecorec

Česko s.r.o., a to tak, že se minimálně 1 x denně se odebere další vzorek z vyvážecího pásu
a předá se k analýze do uvedené laboratoře (záznamy z těchto dílčích analýz se uchovávají
v laboratoři a u mistra drtírny)
Aktuální provozní řád pro nakládání s pevnými odpady bude předložen ke schválení
příslušnému orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství před zahájením
rozšířeného nakládání s odpady.
Systém nakládání s pevnými odpady se záměrem nezmění, změna se týká
navýšení množství upravovaných odpadů.
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KAPALNÉ ODPADY
Manipulace s odpadními oleji bude shodná se stávající úpravou, která je provozována
ve stáčecím zařízení v areálu Holcim (Česko) a.s., člen koncernu. Zařízení však bude nové,
s vyšší kapacitou, technicky lépe vybavené a maximálně zabezpečené proti úniku olejů do
životního

prostředí.

Nakládání

s kapalnými

odpady

bude

spočívat

v přečerpávání

z autocisteren do skladovacích nádrží (na sání čerpadel budou filtry), kde bude docházet
k homogenizaci a odvodnění.
Evidence

přijímaných

odpadů

bude

vedena

podle

§

21

vyhlášky

MŽP

č. 383/2001 Sb., v platném znění.
Provozní řád pro provozování nového stáčecího zařízení v areálu drtírny bude
předložen ke schválení příslušnému orgánu veřejné správy v oblasti odpadového
hospodářství před zahájením nakládání s odpadními oleji – resp. dokument bude schvalován
v rámci procesu integrovaného rozhodování.

KAŠOVITÉ ODPADY
Manipulace s těmito odpady bude spočívat v úpravě mechanickým mícháním odpadů
s dřevními pilinami, uhelným prachem nebo jiným vhodným sorpčním materiálem. Investice
je teprve zvažována, potřebné údaje pro vyčíslení očekávané spotřeby sorpčního materiálu
nejsou zatím k dispozici.
Evidence přijímaných odpadů bude vedena podle § 21 vyhlášky MŽP č. 383/2001
Sb., v platném znění.
Veškeré údaje o způsobu sběru a svozu do zařízení, způsobu manipulace, vedení
evidence, kontrole vzorků na vstupu i výstupu budou obsaženy v provozním řádu, který bude
předložen ke schválení příslušnému orgánu veřejné správy v oblasti odpadového
hospodářství před zahájením nakládání s kašovitými odpady (kaly).

Další suroviny :
Pro úplnost je třeba uvést, že jsou a budou pro provoz používány (jen v nutné míře)
oleje a mazadla jako pomocné látky pro údržbu. Technologie výroby nevyžaduje používání
dalších surovin.

B.II.5. Nároky na dopravu a ostatní inženýrskou infrastrukturu
Výstavba
Veškerý dovoz stavebního materiálu a vybavení proběhne po silnici. S ohledem na
charakter a velikost stavby je možné odhadnout celkový nárok na dopravu v počtu 10
těžkých nákladních automobilů a 15 lehkých nákladních automobilů během doby výstavby.
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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.
Inženýrské sítě v areálu jsou k dispozici, jiné investice pro potřeby stavebních prací
nebudou potřebné.

Provoz
Doprava :
Veškerá doprava surovin (přijímaných odpadů) je a bude realizována po silnici III.
třídy Vápenný Podol - Prachovice. Také produkty jsou přepravovány automobily - z důvodu
absence vlečky z firmy ecorec Česko s.r.o. do cementárny. Auta se vstupními odpady
přijíždějí do areálu drtírny z různých dopravních směrů, doprava výrobku z drtírny do závodu
Holcim (Česko) a.s., člen koncernu je vedena podél východního a jihovýchodního okraje
obce Prachovice směrem k nákladní vrátnici závodu.
Mapka znázorňující dopravní směry v oblasti :

Legenda :
modře - vnitroareálová doprava v Holcim (Česko) a.s., člen koncernu
zeleně - přeprava hmot (surovin, produktů)
červeně - osobní doprava
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Údaje o nákladní automobilové dopravě v souvislosti s úpravou odpadů
-

doprava odpadů přímo od původce do cementárny není započítána – jedná se o dopravu
odpadů, která je zajišťována firmou ecorec Česko s.r.o., odpady nejsou před využitím
v cementárně upravovány (zvýšení četnosti této dopravy bylo bráno v úvahu při
posuzování vlivů v podaném oznámení záměru Holcim (Česko) a.s., člen koncernu na
životní prostředí, 2006)

Dopravní intenzity pro současný stav a pro stav po realizaci záměru byly získány od
oznamovatele a jsou uvedeny v následující tabulkách :
Nákladní doprava / stávající stav 2006 :
Materiál

2006 : Frekvence – maximální hodnoty
auto za 24
hod
Přeprava po veřejné komunikaci – dovoz odpadů na úpravu do drtírny
Tuhé odpady (13 810 t)
7 x 5,5 t / den (2 511 aut/290 dní)
8,6
prázdná auta - odpady
8,6
Přeprava po veřejné komunikaci – dovoz odpadů do cementárny
TTS (13 810 t)
7 x 7 t / den (1 973 aut/290 dní)
6,8
odjezd - TTS
Odpadní oleje (2 885 t)
odjezd - oleje

1 x 10 t (290 aut/290 dní)

Celkem stávající přeprava po veřejné komunikaci :

denní noční

8,6
8,6

0
0

6,8

0

6,8

6,8

0

1
1

1
1

0

32,8

32,8

0

Nákladní doprava / po realizaci záměru :
Materiál

Po realizaci : Frekvence – maximální hodnoty
auto za 24
denní noční
hod
Přeprava po veřejné komunikaci – dovoz odpadů na úpravu do drtírny
Tuhé odpady (60 000 t)
37,6 x 5,5 t /den (10 909 aut/290 dní) 37,6
37,6
0
odjezd - odpady
37,6
37,6
0
Odpadní oleje (10 000t)

3,44 x 10 t (1000 aut/290 dní)

3,4

3,4

0

odjezd - oleje
3,4
Kašovité odpady (10 000 t) 6,8 x 5 t / den (2 000 aut/290 dní)
6,8
odjezd - odpady
6,8
Přeprava po veřejné komunikaci – dovoz odpadů do cementárny
TTS (60 000 t)
41,3 x 5 t / den (12 000 aut/290 dní)
41,3

3,4
6,8
6,8

0
0

31,3

10

odjezd - TTS

41,3

31,3

10

3,4
3,4
6,8
6,8

3,4
3,4
6,8
6,8

0
0
0
0

198,6

178,6

20

Odpadní oleje (10 000 t)
odjezd - oleje
Kašovité odpady (10 000 t)
odjezd - kašovité

3,44 x 10 t (1 000 aut/290 dní)
6,8 x 5 t / den (2 000 aut/290 dní)

Celkem budoucí přeprava po veřejné komunikaci :
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Z porovnání vyplývá, že průměrný počet jízd nákladních automobilů se po realizaci
záměru zvýší na komunikaci od drtírny směrem k cementárně o 5,4 jízd za hodinu v denní
době a o cca 2,5 jízdy za hodinu v noční době, na komunikaci s výjezdem směrem
k Vápennému Podolu o cca 5 jízd za hodinu v denní době.
Osobní doprava (zaměstnanců) zůstane beze změny.

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 a výstavba mimo stávající haly budou omezeného
rozsahu.
Veškeré manipulace s odpady jsou prováděny na plochách zabezpečených před
průsakem do půdního prostředí, prováděná činnost je důsledně kontrolována. V souvislosti
se záměrem nedojde ke změně.

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
Technologie není zdrojem odpadní vody.
Zdrojem splaškových vod v areálu jsou sociální zařízení a kuchyňka, odpadní vody
mají charakter běžných komunálních vod. V areálu drtírny jsou vody svedeny na domovní
čistírnu TOPAS 5-99, roční množství čištěných odpadních vod je nyní cca 340 m3 (2006).
Vyčištěné vody jsou použity v areálu – pro hasební účely, zalévání apod. S vybudovaním
nové administratívní budovy se osadí další čistírna TOPAS 5-99.
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Odpadní vody ze střech a zpevněných ploch jsou zasakovány, v možných případech
je voda zachycována a využívána pro zalévání zeleně apod. Jedná se o běžné dešťové vody
bez uvažované kontaminace.
Případná hasební kontaminovaná voda v areálu drtírny by musela být odčerpána a
odstraněna jako kapalný odpad, avšak z technických důvodů je pro hašení zařízení
preferováno použití práškových nebo pěnových hasicích přístrojů. V přípravě je projekt pro
3

vybudování zásobníku požární vody o objemu 500 m , včetně rozvodů požární vody do
objektů a strojovny.
Záměrem nedojde ke změně ve způsobu odvádění odpadních vod ani v množství
(počet pracovníků se nezvýší).

B.III.3. Ovzduší
Výstavba
S bodovým zdrojem znečišťování ovzduší se v době výstavby zařízení neuvažuje.
Liniový zdroj znečišťování ovzduší - během období realizace stavby vzniknou určité
nároky na přivezení stavebního materiálu a technického vybavení, budou dopravováni
pracovníci. Odhadovaných 10 TNA a 15 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 pro přípravu terénu na omezené ploše.

Provoz
BODOVÉ ZDROJE
Nakládání s odpady v drtírně je zdrojem emisí do ovzduší – tuhých znečišťujících
látek, jedná se však podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb. o zdroj, který není uveden v příloze
č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení ani v odstavci 2 nebo 3 a vzhledem k emitovanému množství
se považuje za malý zdroj znečišťování ovzduší.
Ve výrobní hale je instalováno odlučovací zařízení (linka odprášení) – textilní filtr,
odprášeny jsou přesypy pásové dopravy a výstupy z drtičů. Materiál zachycený v hadicovém
filtru BHF 2/3375-60-S je umístěn ve skladu odpadu k úpravě. Zařízení je postaveno vně
výrobní haly, uvnitř haly jsou umístěny rozvody vzduchotechniky a kompresorovna.
Nejpozději do 1. čtvrtletí 2007 bude zprovozněn hadicový filtr FVU-200, výrobce Strojírny
s.r.o. Uhlířské Janovice s odsávacím ventilátorem RVJ 630, který je také vně výrobní haly.
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Zařízení

BHF 2/3375-60-S
FVU-200

Rok instalace

Střední objemový tok
vzdušniny

2006
2007

13 844 m .h
3 -1
3 496 m .h

3

Hmotnostní tok

-1

-1

0,063 kg.h
-1
0,0021 kg.h

Střední
koncentrace TZL
provozní
-3
4,6 mg.m
-3
0,6 mg.m

Při současném provozu a produkci se 1 t tuhých znečišťujících látek vypustí do
ovzduší za 15 873 hodin, přičemž 1 rok má časový fond 8 760 hodin.
Technické parametry BHF 2/3375-60-S, Besler Fufftechnik :
Povrch filtru

210 m

2

Rukávy
- množství

120 ks

- délka

3 375 mm

- průměr

160 mm

- materiál

polyester

- koncentrace na jednotku

400 g/m2

- zatížení

119 m3/m2/hod.

Celková výška

7 110 mm

Objemový tok

25 000 m3/hod.

Provozní teplota

- 5 - + 30° C

V 1. čtvrtletí r. 2006 proběhla rekonstrukce drtící linky, stávající technologie byla
zachována. Původní filtr FVU-200, výrobce Strojírny s.r.o. Uhlířské Janovice s odsávacím
ventilátorem RVJ 630 byl odstaven a byl instalován nový odlučovač BHF 2/3375-60-S,
Besler Fufftechnik.
Začátkem roku 2007 bude filtr FVU-200, výrobce Strojírny s.r.o. Uhlířské Janovice
opět zprovozněn a tudíž budou provozovány 2 odlučovače, příp. bude filtr Besler
rekonstruován.
Po zprovoznění filtrů bude provedeno nové autorizované měření TZL.
Poznámka : V době zpracování záměru je ještě zvažována nutnost instalovat nové filtry s provedením
v prostředí Ex.

Stáčecí zařízení odpadních olejů a úprava průmyslových kalů budou odpovídat znění
§ 3 odst. 4 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. a budou považovány za malé zdroje znečišťování
ovzduší.
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Upravované odpadní oleje nemají významné prchavé vlastnosti, přesto budou
přiměřeně splněny technické podmínky provozu podle přílohy č. 1 uvedeného vládního
nařízení – bodu 4.7.1, odst. b). Bude zajištěno zpětné jímání plynné fáze ze skladovacích
nádrží do autocisterny a naopak. Jednotlivé zdroje iniciace (skladovací cisterny a stáčená
AC) budou vzájemně odděleny plamenojistkami, které zamezí případnému šíření požáru
mezi jednotlivými zdroji. Používaná čerpadla budou vybavena mechanickou ucpávkou.
Součástí technologie úpravy průmyslových kalů bude odsávací systém napojený
na filtr s aktivním uhlím zabraňující úniku zapáchajících látek.

LINIOVÉ A PLOŠNÉ ZDROJE
Liniovými (a plošnými) zdroji znečišťování ovzduší je osobní a nákladní silniční
doprava, záměrem dojde ke změně v četnosti dopravy surovin (odpadů od původců) a
výrobků (odpadů do cementárny). Tato změna je očekávána na úrovni max. nárůstu 166
TNA za 24 hodin (pohybů), navýšení četnosti OA bude zanedbatelné.
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 ecorec Česko s.r.o. byly použity pro určení emisního faktoru pomocí tohoto programu
MEFA následující parametry :
Výpočtový rok

2007

Kategorie vozidla

TNA

Palivo

diesel

Emisní úroveň

EURO 1

Rychlost

50 km/hod.

Podélný sklon vozovky

0%

Výstupy z programu MEFA - emisní faktory pro oxidy dusíku, benzen a tuhé znečišťující
látky (frakce PM10) :
Typ vozidla

Emisní faktor (g/km)

Těžký nákladní automobil (nad 3,5 t)

NOx

benzen

PM10

18,7031

0,0594

1,5868

Roční hmotnostní toky – příspěvky záměru (na místní komunikaci) :
NOx

3,1047146 kg/km. den-1

0,90037 t/km. rok-1 (zaokrouhleno)

benzen

0,0098604 kg/km. den-1

0,00286 t/km. rok-1 (zaokrouhleno)

PM10

0,2634088 kg/km. den-1

0,07639 t/km. rok-1 (zaokrouhleno)

Poznámka : Je počítáno s dopravou 290 dnů v roce.
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B.III.4. Odpady
Výstavba
Při realizaci záměru budou produkovány následující odpady – podle vyhlášky MŽP
č. 381/2001 Sb., v platném znění :
Kategorie
odpadu

Název druhu a katalogové číslo odpadu
Beton
17 01 01
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené pod 17 01 06
17 01 07
Dřevo
17 02 01
Sklo
17 02 02
Plasty
17 02 03
Železo a ocel
17 04 05
Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 04 11
Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03
17 05 04
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené
pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
17 09 04
Směsný komunální odpad
20 03 01

O

Předpokládané
množství za dobu
výstavby
1,5 t

Způsob
nakládání
odstranění

O

2,0 t

odstranění

O

200 kg

využití

O

250 kg

využití

O

50 kg

využití

O

200 kg

využití

O

50 kg

odstranění

O

neurčeno *

využití

O

5,0 t

využití

O

1,0 t

odstranění

* Budou provedeny zemní práce pro úpravu staveništní plochy, zemina bude zcela využita v prostoru
areálu.

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
V drtírně vznikají odpady především vytříděním některých složek z přijímaných
odpadů, dále při údržbě a administrativní činnosti, rozsah odpadů a systém nakládání
s odpady zůstane stejný. Stáčecí zařízení je provozováno v areálu Holcim (Česko) a.s., člen
koncernu, takže ani při úpravě odpadních olejů v areálu drtírny nebudou vznikat jiné odpady
než v současnosti. U úpravy kašovitých odpadů se nepředpokládá vznik specifických druhů
odpadů.
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Produkované odpady – podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění (zdroj
firemní evidence) :
Název druhu a katalogové číslo odpadu
Odpady jinak blíže neurčené
13 08 99
Směsné obaly
15 01 06
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
15 02 02
Odpady obsahující ropné látky
16 07 08
Papír a lepenka
20 01 01
Jiné frakce obsahující nebezpečné látky
19 10 05
Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05
19 10 06
Železné kovy
19 12 02
Nerosty (např. písek, kameny)
19 12 09

Kategorie
odpadu

Množství
za rok 2006

N

„zaolejovaná voda“

O

nevykazován
5,44 t

N

nevykazován

N

„odsazená voda ze
zpracování olejů“

O

214 t
1,15 t

Způsob nakládání

odstranění externí
firmou
úprava v areálu
drtírny
úprava v areálu
drtírny

odstranění externí
firmou

O

úprava v areálu
drtírny
„vytříděné složky
odstranění externí
z pevných odpadů“
firmou
odstranění externí
8,06 t
firmou
(evidence byla vedena
využití externí firmou

O

využití externí firmou

N
O

pod kat.č. 17 04 05)

Směsný komunální odpad není v provozovně vykazován, nevzniká.
Změna množství produkovaných odpadů bude odpovídat navýšení množství
upravovaných odpadů.
V ecorec Česko s.r.o. 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 vhodném případě jsou externí firmou recyklovány. V případě odpadů s nebezpečnými
vlastnostmi je vždy na shromažďovacím prostředku umístěn identifikační list odpadu.
Hlášení o produkci odpadů je předáváno na Městský úřad v Chrudimi, odbor životního
prostředí.
Směsné obaly a papír / lepenka jsou shromažďovány v administrativních prostorách.
Odpady kat.č. 16 07 08 a 13 08 99 jsou a budou shromažďovány ve vyčleněné nádrži, resp.
nádobě. Pro shromažďování vytříděných složek z pevných odpadů (kovy a jiné nedrtitelné
předměty – v plechových a plastových nádobách) je určena plocha 20 x 50 m s panelovým
podložím (pozemek p.č. 174/1), podle nového provozního řádu budou tyto odpady
umísťovány do doby odvozu v hale č. 2.

38

Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Rozšíření kapacity pro úpravu odpadů“

Při ukončení provozu zařízení bude postupováno v souladu se stavebním zákonem a
z hlediska ochrany životního prostředí bude třeba provést 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

B.III.5. Zdroje hluku, vibrací a záření
Výstavba
Během výstavby, zejména zřejmě při betonování, bude vznikat hluk z provozu
stavebních mechanismů 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 příjezdové komunikace) 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 :
STACIONÁRNÍ ZDROJE
Stacionárním zdrojem hluku v areálu drtírny jsou technologická zařízení provozovaná
v denní době, včetně sobot a nedělí - zejména drtící mlýny uvnitř haly drtírny a filtrační
stanice situovaná ve venkovním prostoru před drtírnou. Z porovnání výsledků měření
(provedeného zpracovatelem akustické studie v 11/2006) v bodech na silnici vedoucí podél
hranice závodu ve směru k obci Skoranov vyplývá, že oba zdroje jsou přibližně stejně
významné z hlediska šíření hluku k obci Skoranov.
Hladina hluku v drtírně v blízkosti drtičů se blíží hodnotám 100 dB, hluk je částečně
tlumen obvodovým pláštěm haly drtírny, takže na hranici areálu dosahuje přibližně hodnot
LAeq = 60 dB. Akustické parametry filtrační stanice jsou sice nižší než v případě drtičů, ale
vzhledem k umístění stanice ve venkovním prostoru nedochází k dodatečnému útlumu
pláštěm objektu.
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Připravovaným záměrem dojde k náhradě drtiče typ KN 100 typem Komet 1800 a
většímu časovému využití jednotlivých zařízení. Podle informací investora již byla provedena
výměna drtiče Unikasset za nový drtič, který bude následně nahrazen výkonnějším drtičem,
avšak se stejnými akustickými parametry jako cílový Komet 1800. K určitému navýšení
akustických hodnot může dojít pouze u venkovního filtračního zařízení.
Zdroji hluku při úpravě kapalných a kašovitých odpadů budou čerpadla a míchadla.
Jejich hlukové charakteristiky nejsou zatím známy, při očekávaném splnění požadavků podle
nařízení vlády č. 9/2002 Sb., v platném znění lze jistě tato zařízení považovat ve srovnání
s drtícími mlýny a dopravou za podružné zdroje hluku. Čerpadla však budou muset být
umístěna v samostatné strojovně tak, aby bylo utlumeno šíření hluku do okolí.

Z akustického hlediska jsou při posuzování záměru rozhodující následující
skutečnosti :
1. po realizaci záměru se počítá s provozem drtírny i v noční době
2. dojde ke zvýšení množství upravovaných odpadů, a tím i ke zvýšení
nákladní dopravy, a to jak na příjezdu do areálu drtírny, tak i na trase ekorec
Česko s.r.o. – cementárna Holcim (Česko) a.s., člen koncernu
3. dojde k přemístění stáčení a úpravy kapalných odpadů do areálu drtírny

MOBILNÍ ZDROJE
Mobilním zdrojem hluku je doprava – viz přehled stávající a očekávané frekvence
dopravy v kapitole B.II.5. oznámení.
Vibrace :
V zařízení ecorec Česko s.r.o. nejsou identifikovány zdroje vibrací ovlivňující
prostředí mimo areál společnosti, ani nebudou instalovány. Je však třeba počítat s možnými
dopravními otřesy vyvolanými nákladními automobily.
Záření :
Zařízení provozovaná v ecorec Česko s.r.o. 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
Provoz zařízení nevykazuje mimořádná rizika – ani pracovní, ani ve vztahu
k životnímu prostředí. Veškeré činnosti jsou a budou prováděny v souladu s příslušnými
ČSN a provozními řády, technický stav zařízení je důsledně kontrolován pravidelnými
revizemi, provozní personál je pravidelně proškolován. V případě havárie z jakéhokoliv
důvodu nebo v případě ohrožení obsluhy lze provoz vypnout zmáčknutím bezpečnostních
havarijních tlačítek.
I nadále budou dodržována následující opatření :
•

Bude dodržován zákaz manipulace s otevřeným ohněm v předepsaném prostoru,
k dispozici bude požární řád.

•

Strojní zařízení bude uzemněno podle platných předpisů.

•

Kontrola, opravy, údržba technologického zařízení bude prováděna podle provozního
řádu a příslušných norem, např. :
ČSN 650201 – Hořlavé kapaliny. Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci.
ČSN 650202 – Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice.
ČSN 753415 – Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování.

•

Údržbu strojního a elektro zařízení budou provádět pracovníci s příslušnou odbornou
kvalifikací.

•

Pracovníci budou plnit povinnosti při údržbě a čištění zařízení podle provozní
dokumentace :
-

udržovat čistotu na pracovišti

-

provádět vizuální kontrolu elektroinstalace, kontrolu funkčnosti a těsnosti
jednotlivých zařízení

-

strojní zařízení zbavovat materiálu a nečistot zejména v těch místech, kde ve
zvýšené míře hrozí vznik mimořádných událostí (pohonné a vratné stanice, nosné
válečky, plochy, kde dochází ke tření apod.)

-

u odprašovací linky je nutné nejméně 1 x v polovině každé směny provést
kontrolu, zda dochází k vynášení odprašků z komory kontrolou turniketu

-

ze strojních, elektro zařízení a z ocelových konstrukcí průběžně odstraňovat
usazený prach pomocí odpovídajícího technického zařízení s minimalizací
možnosti víření prachu

•

Preventivní opatření v prostoru stáčecího zařízení budou doplněna o protihavarijní
soupravu obsahující prostředky pro zásah v případě úniku odpadních olejů.
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Požární zabezpečení zařízení pro nakládání s odpadními oleji :
Nový technologický objekt bude vybaven hasícím zařízením (HZ) a napojen na
drenčerové chladící zařízení v areálu (DCHZ).

Výpis chráněného zařízení :
- nádrže a havarijní jímky N1, N2
- stáčecí přístřešek včetně manipulačních čerpadel
Hasicím zařízením budou vybaveny havarijní jímky skladovacích nádrží a stáčecí a
plnící místo AC včetně čerpací stanice. Pro hašení jímek budou instalovány pěnotvorné
soupravy. Stáčecí místo AC bude zabezpečeno plošným hašením pěnou pomocí pěno-vodní
hubice.

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 ecorec Česko s.r.o. nakládáno, podle zákona
č. 59/2006 Sb. a tedy případné zařazení podniku podle tohoto zákona je složitější.
V zásobních nádržích i v drtírně 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.
V případě, že se v případě produktů budeme pohybovat v režimu zákona č. 86/2002
Sb., v platném znění, resp. vyhlášky MŽP č. 357/2002 Sb., v platném znění a upravené
odpady budou prezentovány jako alternativní paliva, nedojde v žádném případě ke změně
zařazení objektu / zařízení, protože tyto látky a přípravky nemají v bezpečnostním listě
uvedeny takovou klasifikaci, aby byly nebezpečnou látkou podle 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 ecorec Česko s.r.o. ve Skoranově.
Na základě popisu zařízení a popisu možností vnějšího a vnitřního ohrožení byly
identifikovány následující nejpravděpodobnější iniciační události :
-

dopravní nehoda

-

požár
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-

závada na zařízení

-

lidská chyba

Dopravní nehoda
Příčiny : Při události může dojít k porušení korby, celistvosti obalů nebo cisterny a rozsypání
či vytečení odpadů. Možnost vzniku požáru při dopravní nehodě se nepředpokládá,
nepředpokládá se také havárie více než dvou dopravních prostředků dopravujících odpady.
Následná opatření : Mechanické sesbírání pevných odpadů, smetení do náhradních
prostředků a obalů, v případě kapalných / kašovitých odpadů zajištění 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,
elektrická zařízení) a za nepříznivých okolností může dojít až k požáru objektů a rozptylu
toxických zplodin hoření odpadů. Při poruše jakékoliv části stáčecího zařízení může dojít
k vytečení kapalných odpadů – vždy do dostatečně dimenzované havarijní jímky. Manipulace
s kaly bude probíhat výhradně na nepropustných plochách. Rozsypání pevných odpadů
vlivem závady zařízení se nepředpokládá.
Následná opatření : V případě vzniku požáru viz výše. Mechanické sesbírání pevných
odpadů, vyčerpání kapalných odpadů do druhé nádrže nebo AC / kašovitých do některého z
boxů.
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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 a nakládce pevných / kašovitých odpadů, stáčení kapalných odpadů apod. Při
události může dojít k uvolnění pevných / kašovitých odpadů na zpevněných manipulačních
plochách a vytečení kapalných odpadů do záchytných jímek. Únik mimo tato zabezpečená
místa je nepravděpodobný (a souvisí s případnou dopravní nehodou).
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 :
-

fyzická manipulace s pevnými odpady

-

vykládka / nakládka kalů

-

připojování a odpojování autocisterny, stáčení / plnění AC
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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

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 vzniku havárie (uvedená v provozním řádu) :
OKAMŽITÁ OPATŘENÍ :
První zásah směřuje k vyloučení dalšího ohrožení zdraví a zajištění požární
bezpečnosti zařízení a zasaženého prostoru. Při likvidaci rozsypaných či rozlitých látek /
odpadů je nutné postupovat podle opatření uvedených v bezpečnostních listech (příp. podle
identifikačních listů nebezpečných odpadů).

NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ :
-

zajistit, aby nedocházelo k dalšímu úniku – utěsnit netěsnosti porušených obalů
apod., ukončit stáčení / plnění autocisteren

-

zamezit rozšiřování uniklé látky do okolí – např. ohraničit inertním materiálem, překrýt
sorbentem apod.

-

podle charakteru a rozsahu havárie informovat příslušné složky integrovaného
záchraného systému a příslušné orgány státní správy a samosprávy

-

vypracovat záznam o havárii
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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 stávajícího areálu drtírny, pro dopravu nebudou využívány jiné
komunikace než v současnosti.
Provozovna leží při komunikaci III. třídy spojující Vápenný Podol a Prachovice –
v lokalitě Skoranov, což je místní část Třemošnice. V sousedství se rozkládá provoz firmy
NM NAMONT, spol. s r.o.
Širší oblast je využívána pro zemědělskou a rekreační činnost, průmysl je soustředěn
do menších středisek – do města Třemošnice a obce Prachovice, oblasti soustředěné
zástavby v území nejsou (nejbližší větší město je Heřmanův Městec ve vzdálenosti cca 7 km
od Prachovic).
Lokalita je silně poznamenána lomovou činností, celkově však zájmová oblast
nevykazuje známky intenzivního antropogenního využívání - krajina není výrazně intenzivně
zemědělsky využívána (zornění je zde menší než 30 %), původní louky nejsou odvodněny a
vodní toky nejsou z valné části regulovány.
Území je přírodovědně cenné a krajinářsky zajímavé, provozovna leží na hranici s
chráněnou krajinnou oblastí podle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění – CHKO
Železné hory.
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 :
Železné hory se vyznačují složitou geologickou stavbou, některé zdejší horniny patří
k nejstarším v českém masivu. Jsou to přeměněné i nepřeměněné staroprvohorní
sedimenty, sopečné vyvřeliny, žulové vápence a křemence, žulové vyvřeliny, krystalické
břidlice a jiné.
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Krajinnou dominantou území je Železnohorský hřbet, který byl vyzdvižen podél
důležité zlomové linie během třetihor. Je tvořen horninami, náležejícími k různým typům rul a
žul. Jejich stáří je starohorní až prvohorní a patří ke geologickým jednotkám Podhořanské a
Ohebské krystalinikum. Tyto horniny tvoří zvětráváním základ kyselých půd. Geologickou
skladbu území však zpestřují i ostrůvky tvořené dalšími typy hornin, například krystalickým
vápencem, amfibolitem nebo rulami s výskytem granátů. Při povrchu pak větší část území
pokrývají různé druhy svahových sedimentů, často s příměsí méně zvětralých úlomků
hornin.
Přírodním zdrojem v oblasti je krystalický vápenec (velice kvalitní silurskodevonská
surovina), který je základní surovinou pro výrobu ve společnosti Holcim (Česko) a.s., člen
koncernu - závodě Prachovice, na již vzdáleném Skutečsku a Žumbersku se těží žulové
horniny.

Půda :
Pedologie území je dána především geologickou stavbou. Převládajícím půdním
typem v širší oblasti je spektrum hnědých půd (nenasycených, nasycených, případně
oglejených). S výjimkou bezprostředního okolí cementárny je území využíváno pro
zemědělskou činnost.

Voda :
V blízkosti areálu Holcim (Česko) a.s., člen koncernu protéká potok Habřinka –
levostranný přítok Podolského potoka, který je významným vodním tokem – č.h.p. 1-03-04018. Podolský potok ústí do Labe.
Údaje o základní kvalitativní charakteristice Podolského potoka nejsou k dispozici,
nejbližší hydrologické měřící místo je na Labi - ve Valech (databankové číslo 0101, říční km
118,07) :
Hydrologické pořadí 1-03-04-055
Hydrologické povodí 1-03-04
Hodnoty (rozmezí hodnot) pro vybrané kvalitativní ukazatele naměřené v období 01 –
12/2005, typ odběru bodový (zdroj ČHMÚ 2006) :
CHSKCr

9,4 – 25 mg/l

BSK5

1,7 – 4,1 mg/l

pH

7,4 – 8,0
o

Rozpuštěné látky (105 C)
o

192 – 380 mg/l

Nerozpuštěné látky (105 C)

5 – 48 mg/l

Dusík celkový

4,0 – 7,0 mg/l
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Nepolární extrahovatelné látky

pod 0,01 – 0,11 mg/l

Rtuť

pod 0,05 – 0,06 µg/l

Kadmium

pod 0,05 – 1,2 µg/l

Oblast areálu drtírny se nachází v dílčím povodí Zlatého potoka a jeho přítoků. Zlatý
potok pramení 2,5 km východně od Kraskova a ústí do Doubravy u Mladotic, je významným
vodním tokem – č.h.p. 1-03-05-024. Jeho hydrologické poměry jsou ovlivněny hospodařením
na vodních dílech toku (Horní Peklo, Dolní Peklo, Mlýnský a Kaprný rybník), na kvalitu má
vliv průmyslová oblast města Třemošnice.
Hlavní hydrologické a kvalitativní údaje Zlatého potoka (zdroj ČHMÚ 2004) :
2

Plocha povodí (A) :

26,23 km

Průměrná dlouhodobá roční výška srážek (Pa) :

706 mm

Průměrný dlouhodobý průtok (Qa) :

226 l.s

M-denní průtok (Q355) :

16 l.s

N-letý průtok (Q100) :

34,7 m .s

-1

-1
3

Ukazatel

Jednotka

pH
CHSKCr
BSK5
N - NO3
N - NO2
+
N- NH4
Pcelk.
RL
RAS
NL
NEL

-1
mg.l
-1
mg.l
-1
mg.l
-1
mg.l
-1
mg.l
-1
mg.l
-1
mg.l
-1
mg.l
-1
mg.l
-1
mg.l

-1

Zlatý potok
(současný stav)
7,31
17,19
4,23
3,39
0,033
0,068
0,09
262
175
14,86
0,018

Z hlediska podzemních vod leží území na rozhraní dvou hydrogeologických rajónů,
653 Kutnohorské krystalinikum a Železné hory, resp. 434 Čáslavská křída. Podle
hydrologické rajonizace však náleží k rajónu 653, který je prakticky celý filtrační oblastí. K
proudění

podzemní

vody

dochází

především

ve

zvětralinovém

plášti

a

pásmu

přípovrchového rozpojení.
Proudění má v podstatě lokální charakter a k odvodnění dochází zejména v úrovních
místních erozních bází pozvolnými výrony do povrchových toků zprostředkovanými obvykle
deluviálními a fluviálními sedimenty. Hladina spodní vody bývá většinou volná v malé
hloubce pod terénem, což ovšem závisí na morfologii a celkové propustnosti horninového
podloží.
2
Specifický odtok podzemní vody v daném území je 1,5 l/s . km .
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Podle chemického složení je možné podzemní vodu v oblasti přiřadit k typu kalciumbikarbonátovému, popř. kalcium-síranovému (ve svrchních partiích kolektoru). Souvislá
hladina podzemní vody se pohybuje cca 2 až 3 m pod terénem.

Ovzduší :
Z klimatického hlediska se areál Holcim (Česko) a.s., člen koncernu nachází v oblasti
B3 – mírně teplé a mírně vlhké. Průměrná roční teplota je přibližně 7,5 °C. Po čet dnů v roce
se sněhovou pokrývkou je 50 – 60, počet letních dnů je 40 - 50. Srážkový úhrn ve
vegetačním období je 350 – 400 mm, v zimním období 200 – 300 mm.
V zájmovém území převažují západní a jižní větry.

Odborný odhad větrné růžice (ČHMÚ, 2005)
ODBORNÝ ODHAD VĚTRNÉ RŮŽICE PRO LOKALITU PRACHOVICE, okres Chrudim
- platná ve výšce 10 m nad zemí v %
Celková růžice
m.s

-1

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

1,7

2.77

2.75

4.63

4.43

5,0

3.58

2.94

5.38

11,0

0.02

0.02

součet

6.37

5.71

CALM

součet

4.84

3.66

3.26

3.25

0.44

30.03

11.37

11.19

7.39

13.12

11.77

66.74

0.00

0.31

0.24

0.21

1.62

0.81

3.23

10.01

16.11

16.27

11.26

18.00

15.83

0.44

100.00

Celková růžice :

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/337.
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Přehled průměrných ročních koncentrací SO2 a NO2 v měřící stanici Hošťalovice

stanice

2002

Hošťalovice

13

SO2
3
(µ
µg/m )
2003
2004
8

5,8

2005

2002

10,8

11

NO2
3
(µ
µg/m )
2003
2004
-

7,1

2005
8,7

Přehled max. denních koncentrací SO2 a NO2 v měřící stanici Hošťalovice

stanice

2002

SO2
3
(µ
µg/m )
2003
2004

Hošťalovice

47,2

35,6

28,0

2005
28,9

2002

NO2
3
(µ
µg/m )
2003
2004

2005

30,0

23,7

25,2

35,3

Přehled max. hodinových koncentrací SO2 a NO2 v měřící stanici Hošťalovice

stanice

2002

SO2
3
(µ
µg/m )
2003
2004

Hošťalovice

107,1

115,4

58,5

2005
122,5

2002

NO2
3
(µ
µg/m )
2003
2004

2005

55,2

65,6

50,0

67,5

Na stanici nedochází k překračování ročních průměrných ani krátkodobých
maximálních koncentrací sledovaných látek SO2 a NO2, prašný aerosol není dlouhodobě
sledován. Stanice je reprezentativní v oblastním měřítku, je umístěna na okraji obce,
nejbližší domy jsou vzdáleny cca 500 m, při SZ proudění se projeví vliv elektrárny
Chvaletice.
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 Prachovic na úrovni až do 147 µg/m3.

Fauna a flóra, zvláště chráněné části přírody :
V areálu drtírny jsou na travnatém pozemku umístěny provozní haly dostupné po
objezdové asfaltové komunikaci, areál je značně porostlý dřevinami, částečně je zde
parková úprava. Za areálem (severovýchodně) jsou lesní pozemky, avšak výskyt zvláště
chráněných druhů rostlin nebo živočichů není v prostoru provozovny dokumentován ani
předpokládán.
Posuzovaný areál firmy ecorec Česko s.r.o. se nachází v zemědělské oblasti,
přítomnost významných krajinných prvků podle § 3 odst. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb.,
v platném znění - vodních toků, rybníků, údolních niv, dále přírodních parků nebo
chráněných druhů živočichů a rostlin je vázána zejména na vyhlášená chráněná území,
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resp. zde chráněnou krajinnou oblast Železné hory, která je vymezena až ke komunikaci
vedoucí kolem areálu drtírny.
CHKO Železné hory byla zřízena v roce 1991, její rozloha je 284 km2 a celá oblast je
rozdělena do čtyř zón vymezených s ohledem na přírodní hodnoty oblasti podle zákona
č. 114/1992 Sb. Nejbližším maloplošným územím je národní přírodní rezervace Lichnice Kaňkovy hory a přírodní památka Na obůrce.

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.
Nejbližšími navrženými lokalitami jsou :
-

Lichnice - Kaňkovy hory (acidofilní a květnaté bučiny), kód lokality CZ0530500,
vzdálenost cca 3,5 km jihozápadně od areálu drtírny

-

Heřmanův Městec (zámecký park), kód lokality CZ0533300, vzdálenost cca 8,5 km
jihovýchodně od areálu drtírny

-

Běstvina (luční ekosystémy), kód lokality CZ0533295, vzdálenost cca 7,5 km
jihozápadně od areálu drtírny

Přírodní parky :
Jediným přírodním parkem v okolí je „Údolí Doubravy“, které je současně i
nadregionálním biokoridorem. Jeho území se nachází jižním směrem od města Třemošnice,
od areálu drtírny ve vzdálenosti min. 7 km. Jedná se o malebné údolí řeky Doubravy
s kamenitým řečištěm, lemované lesy, poli, loukami a různými skalními výchozy.

Územní systém ekologické stability krajiny :
Nejvýznamnějšími lokalitami v širším území jsou z hlediska ÚSES následující krajinné
segmenty :
-

NRBK vedoucí po hlavním hřbetu Železných hor s vloženým nadregionálním
biocentrem Lichnice - Kaňkovy hory (což je současně i vyhlášená NPR)

-

NRBK Doubrava, na kterém bylo v prostoru pod Mladoticemi vymezeno regionální
biocentrum Údolí Doubravy

-

LBK-8 Zlatý potok
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Charakteristika funkčních lokálních biocenter v blízkém okolí :
Podolský potok u ČOV LBC 8
-

hluboké údolí Podolského potoka před levostranným zaústěním Habřinky, 380-400 m.n.m.

-

kultura – les

-

plocha 3 ha

-

slabá kmenovina cca 60 let, v nivě převažují listnáče, přilehlý svah je tvořen převážně smíšeným
lesem, na okraji je bývalé drážní těleso v iniciální sukcesi

Boukalka LBC 10
-

část „Kozího hřbetu“ procházejícího jižně od Prachovic, na místě SZ orientovaných svahů
„Bučiny“, 606 m.n.m.

-

kultura – les

-

plocha 5,68 ha

-

bučiny s příměsí ostatních dřevin na stanovišti květnatých jedlin

Kobylí hlava LBC 14
-

část lesního komplexu jižně od Prachovic („Kozí hřbet“) ve výšce 460-535 m.n.m.

-

kultura – les

-

plocha 3 ha

-

hřeben a prudký kamenitý severní svah, kmenovina cca 90 let

Krajinný ráz :
Charakteristické znaky krajinného rázu jsou odvozeny z přírodních podmínek a
způsobů využití krajiny. V území převažuje zemědělská a rekreační činnost, průmysl je
soustředěn do menších středisek – do města Třemošnice a obce Prachovice, oblasti
soustředěné zástavby v území nejsou (nejbližší větší město je Heřmanův Městec ve
vzdálenosti cca 7 km od Prachovic). Charakteristiku území nepochybně spoluvytváří závod
Holcim (Česko) a.s., člen koncernu - především provozem lomového hospodářství.
Širší území je přírodovědně cenné a krajinářsky zajímavé – je chráněnou krajinnou
oblastí podle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Důvodem je zachování typického
rázu krajiny – klidné, harmonické a vyvážené oblasti lesů, vodních ploch, říčních údolí,
zajímavých rezervací, venkovských sídel, památníků minulosti v podobě hradů, či staletých
stromů.
Ráz území je dán geomorfologickými poměry – Železnohorským hřbetem, který je ve
svém průběhu protknut 2 výraznými erozními zářezy – údolími potoků Lovětínského a
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Zlatého. Své maximální výšky dosahuje na vrchu Vestec (668 m n.m.), který se nachází v
jižní části CHKO, cca 5 km JZ od Trhové Kamenice.
Areál drtírny ecorec Česko s.r.o. je viditelný pouze z místní části Skoranov –
pozemek je však dostatečně zarostlý dřevinami, které zabraňují přímému pohledu na
jednotlivé objekty. V sousedství – podél komunikace směrem na Vápenný Podol, je
provozovna firmy NM NAMONT, spol. s r.o. (kovovýroba), rozlohou převyšující areál ecorec
Česko s.r.o.
Architektonické a jiné kulturní památky :
První písemné zmínky o existenci obce Prachovice jsou spojovány s rokem 1398 - je
ale pravděpodobné, že obec vznikla již dříve a její historie je spjata se stavbou blízkého
hradu Lichnice Smilem ze Žitavy (kolem roku 1250). Z obydlí skalníků lámajících kámen na
stavbu hradu vznikla osada Prachovice. Obec Prachovice má cca 1 500 obyvatel – život
obyvatel byl a je, i když již ne v takové míře, stále spjat se zdejším lomem a cementárnou.
Hlavní kulturní památkou v Prachovicích je místní kaple.
Vápenný Podol je připomínán v 16. století, v 17. a 19.století byl využíván jako malé
lázně nazývané Lázněmi svatého Václava – na úpatí vrchu JV od obce vytékal ze země
mohutný léčivý pramen (alkalicko-zemitý), který byl využíván nemocnými již od roku 1659.
Kulturní památkou je pozdně barokní kostel sv. Václava z roku 1788. Dnes je obec
rekreačním místem, má necelých 200 obyvatel.
Místní ložisko vápence je bohaté i na drobné krasové útvary – např. jeskyně Páterova
(žijí zde netopýři) a Podolská.
Skoranov je místní část města Třemošnice, které leží na úpatí jihozápadního svahu
Železných hor a je v současnosti centrem pracovních příležitostí regionu. Třemošnice čítá
téměř 3 500 obyvatel. První písemná zmínka o bývalé osadě Vejborno, z které město podle
dochovaných zpráv vzniklo, pochází z roku 1564. Historie Třemošnice je úzce spojená s
dějinami nedalekého hradu Lichnice.
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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. Určité
obtěžování je možné očekávat ve Skoranově - v zástavbě nejblíže k areálu, a to v době
intenzivních stavebních prací, kdy bude prováděna úprava staveniště a později betonování,
bude provozována doprava materiálů / osob.
Vliv bude přechodný - období výstavby se předpokládá max. 3 měsíce (intenzivní
činnost bude trvat několik dnů).
Vlivy na zdraví v době stavební činnosti budou velikostně malé a nevýznamné.
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Provoz
Relevantním vlivem, který byl v souvislosti se záměrem podrobněji zvažován, je
hlučnost – emise hluku by mohly negativně působit na zdraví veřejnosti v místní části
Skoranov.

HLUČNOST je z hlediska vlivu na veřejné zdraví přetrvávajícím problémem v území.
Obyvatelé Skoranova jsou obtěžováni hlukem – prokázaným zdrojem emisí hluku je linka na
úpravu odpadů v areálu drtírny ecorec Česko s.r.o. – zejména drtící mlýny, také filtrační
zařízení na záchyt emisí. V listopadu 2006 bylo Státním zdravotním ústavem v Pardubicích,
pracovištěm v Chrudimi provedeno měření hluku ve venkovním prostředí ze zdrojů ecorec
Česko, s.r.o. ve Skoranově. Měřením bylo zjištěno, že provozem firmy jsou lehce zasaženy
rodinné domky v severní části obce. Limitní hladiny hluku jsou v denní době na všech
měřených místech prokazatelně dodrženy, v noční době jsou u RD čp. 56 (tj. u nejbližšího
rodinného domu od provozovny – cca 300 m) limitní hodnoty hluku překročeny, u čp. 7 leží
měřené hodnoty hluku v pásmu určeném nejistotou měření. Důležité je, že při měření nebyla
zjištěna tónová složka. Ve vyhodnocení výsledků měření hluku je konstatováno, že v případě
provozu v noční době bude nutné provést protihluková opatření na střeše a hale drtírny.
Drtící mlýny, filtrační stanice, ale také vyvolaná doprava jsou relevantními zdroji hluku
v provozovně ecorec Česko s.r.o. ve Skoranově. Stávající akustická situace v lokalitě
zjištěná Zdravotním ústavem a údaje o připravovaných změnách v provozovně byly
podkladem hlukové studie, zpracované s cílem zhodnotit akustickou situaci v území po
rozšíření provozu a ověřit tak přípustnost záměru.
Studii zpracovala firma LI-VI PRAHA spol. s r.o. (Ing. Jiří Blažek, CSc.) se závěrem,
který koresponduje s výsledky měření Zdravotního ústavu, a to, že z výpočtů provedených v
hlukové studii vyplývá, že provoz závodu v cílovém roce po realizaci záměru nepřekročí
platné limity hluku v denní době. Avšak pro případ provozu v noční době je třeba realizovat
protihluková opatření, která jsou ve studii rámcově navržena. Opatření je třeba navrhnout
s ohledem na charakteristiku a akustická spektra zdrojů hluku.
Provoz v noční době je tak podmíněn provedením protihlukových opatření a
doložením splnění přípustných limitů podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
autorizovaným měřením hluku.
Připravovaná rekonstrukce střechy haly SO 11 (střecha byla poškozena v roce
2006 z důvodu sněhového zatížení) je optimální možností k provedení účinných
protihlukových opatření. Hluková studie (Ing. Petr Brutar Technika prostředí staveb –
TEPS, Hradec Králové) z 12/2006 dokladuje výpočtem účinnost navrženého opatření,
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kterým je zvukoizolační podhled, a to teoretický útlum hluku z plochy této střechy cca
23 dB. V rámci hlukové studie bylo dále provedeno orientační zhodnocení šíření hluku
od dílčích zdrojů hluku z provozu celé haly včetně vzduchotechniky ve vztahu
k nejbližšímu venkovnímu chráněnému prostoru staveb. Výpočet byl zadán pro zdroje
hluku, které mohou být v provozu i v noční době (bez provozu dopravy ve venkovním
prostoru) a z výsledků je zřejmé, že limitní hodnota pro noční dobu (s předpokladem i
výskytu tónových složek ve spektru hluku) LAeq, 1h = 35 dB bude zabezpečena.
Pro stavbu „Nástavba střechy haly SO 11“ v ecorec Česko s.r.o., Třemošnice je
vydáno stavební povolení č.j. SU 801/2006-5 ze dne30.1.2007.

HLUK - HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK

A) IDENTIFIKACE VLIVŮ
Stacionárním zdrojem hluku v areálu drtírny jsou technologická zařízení provozovaná
v denní době, včetně sobot a nedělí - zejména drtící mlýny uvnitř haly drtírny a filtrační
stanice situovaná ve venkovním prostoru před drtírnou. Blíže viz kapitola B.III.5. oznámení.
Mobilním zdrojem hluku je doprava – viz přehled stávající a očekávané frekvence
dopravy v kapitole B.II.5. oznámení.

B) VLIV HLUKU NA ZDRAVÍ
Zvuky jsou přirozenou součástí životního prostředí člověka a mají pro něj velký
význam, protože sluchem člověk přijímá nejvýznamnější podíl informací o svém
prostředí.
Zvuky, které jsou způsobovány mnoha zdroji nezávislými na jednotlivci a jsou příliš
silné, příliš časté nebo působí v nevhodné situaci a době, však mohou na člověka působit
nepříznivě. Obecně se tyto nechtěné zvuky nazývají hlukem, a to bez ohledu na jejich
intenzitu. Proto je nutné považovat hluk do jisté míry za bezprahově působící noxu.
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo
funkční změny organismu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení odolnosti
organismu proti stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí.
Negativní účinky hluku :
AKUTNÍ ÚČINKY (stres a tomu odpovídající obrana organismu) :
-

poškození sluchového aparátu

-

zvýšení krevního tlaku
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-

zrychlení tepové frekvence

-

stažení periferních cév

-

zvýšení hladiny adrenalinu

-

vliv na psychiku - únava, deprese, rozmrzelost, agresivita, neochota

-

snížení výkonnosti, paměti a pozornosti

CHRONICKÉ ÚČINKY (tzv. civilizační choroby) :
-

fixování akutních účinků

-

vznik hypertenze

-

poškození srdce, infarkt myokardu

-

snížení imunitních schopností organismu

-

pocity únavy

-

nepříznivé ovlivnění spánku, nespavost

Na současném stupni poznání je za dostatečně prokázané poškození sluchového aparátu,
ovlivnění kardiovaskulárního a imunitního systému a negativní poruchy spánku.

Neprokázané, tj.

omezené důkazy jsou např. u vlivu na hormonální systém, biochemické funkce, fetální vývoj, mentální
zdraví.
Při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí vychází WHO ze
současných poznatků o negativním účinku hluku na rušení spánku v noční době, na řečovou
komunikaci, obtěžování, pocity nepohody a rozmrzelosti.
Současné poznatky o nepříznivých účincích hluku na lidské zdraví lze stručně
charakterizovat a rozdělit následovně :
Poškození sluchového aparátu
Tento druh poškození je prokázán u pracovní expozice hluku v závislosti na výši LAeq,T a době
trvání expozice. Riziko poškození však existuje i v případě hluku v mimopracovním prostředí při
různých činnostech spojených s vyšší hlukovou zátěží. Epidemiologické studie prokázaly, že u více než
95 % exponované populace nedochází k poškození sluchového aparátu ani při celoživotní expozici
hluku v životním prostředí při LAeq,

24 hod

= 70 dB. Nelze však vyloučit, že při této úrovni hlukové

expozice může dojít k mírnému poškození sluchu u citlivých skupin populace (děti, osoby exponované
dalším noxám - např. vibracím, chemickým škodlivinám apod.). Je také známo, že zvýšená hladina
hluku v komunálním prostředí přispívá k rozvoji sluchových poruch u osob exponovaných hladinám
hluku v pracovním prostředí (profesionální expozice rizikovým hladinám hluku).
S vyšší expozicí hluku v mimopracovním prostředí se můžeme setkat jen ve velmi specifických
případech, např. u lidí žijících v blízkosti frekventovaných letišť nebo velmi rušných komunikacích.
Nezanedbatelně mohou zvyšovat expozici hlukem volnočasové aktivity.
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Vysoký krevní tlak
Výsledky zjištěné v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu
k životnímu prostředí (dále „Monitoring“) vedou k závěru, že lidé žijící dlouhodobě (minimálně 5 let) v
lokalitách s noční hlučností působenou hlukem z dopravy vyšší než LAeq,T = 62 dB mají, po zhodnocení
tzv. matoucích faktorů (věk, dosažené vzdělání, BMI, četnost fyzické aktivity, kouření, pití
alkoholických nápojů a černé kávy), 1,2 x vyšší šanci onemocnět vysokým krevním tlakem. V případě
hypertenze je významná teorie, že se současně uplatňuje i nedostatek hořčíku, který je vlivem hluku
vyplavován z buněk do krevního řečiště a vylučován z organismu.
Ischemická choroba srdeční (ICHS)
V řadě epidemiologických studií a laboratorních pokusů byla zjištěna podobná situace jako v
případě hypertenze. Nejnižší LAeq,

24 hod

s efektem na ICHS v epidemiologických studiích byla 70 dB.

Všeobecný závěr však je, že účinky na kardiovaskulární systém, ovšem v případě hluku z dopravy,
jsou spojeny s dlouhodobou, mnohaletou expozicí LAeq, 24 hod = 65 až 70 dB a více.
Časté katary cest dýchacích
Výskyt onemocnění častými katary horních cest dýchacích stoupá se zvyšující se hlučností.
Lidé žijící dlouhodobě v lokalitách s hlučností větší než LAeq,T= 62 dB v noční době mají až 1,4 x vyšší
riziko onemocnění katary horních cest dýchacích, a to opět po vyloučení matoucích faktorů.
Zhoršení řečové komunikace
Zhoršená komunikace řeči v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných
nepříznivých důsledků v oblasti chování a vztahů mezi lidmi (podrážděnost, nejistota, pocity
nespokojenosti), může vést k překrývání a maskování důležitých signálů. Pro dostatečně srozumitelné
vnímání složitějších zpráv a informací (cizí řeč, výuka, telefonická konverzace) by rozdíl mezi
hlukovým pozadím a hlasitostí vnímané řeči měl být nejméně 15 dB v 85 % doby. Při průměrné
hlasitosti řeči LAeq,T= 50 dB by tak nemělo hlukové pozadí v místnostech překračovat LAeq,T= 35 dB.
Zvláštní pozornost zasluhují domy, ve kterých bydlí malé děti a třídy předškolních a školních zařízení.
Obtěžování hlukem
Obtěžování hlukem je nejobecnější reakce exponovaných osob. Vyvolává mnoho negativních
emočních stavů, např. pocit rozmrzelosti, nespokojenosti, špatnou náladu, deprese, pocit beznaděje. U
každého jedince existuje určitý stupeň tolerance k rušivému účinku hluku. Jedná se o zcela individuální
vnímání rušivosti – v běžné populaci je 5 až 20 % vysoce senzitivních osob stejně jako osob vysoce
tolerantních.
Rozmrzelost může vzniknout po víceleté latenci a s délkou konfliktní situace se prohlubuje a
fixuje. Rovněž může být významně ovlivněna zdravotním stavem exponovaných osob. Podle WHO je
během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách expozicí LAeq,T < 55 dB a mírně
obtěžováno při LAeq,T < 50 dB.
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Nepříznivé ovlivnění (poruchy) spánku
Účinek hluku na spánek je nejvíce očekávaným účinkem působení nadměrného hluku, a to v
oblasti usínání, délky a kvality (hloubky) spánku. Může docházet ke zvýšení krevního tlaku, zrychlení
srdečního pulsu, arytmiím, vasokonstrikci, změnám dýchání. V rušení spánku hlukem se setkávají jak
fyziologické, tak psychologické aspekty působení hluku.
Výsledky Monitoringu potvrzují úzkou závislost počtu osob obtěžovaných venkovním hlukem z
dopravy, osob s obtížným usínáním, zhoršenou kvalitou spánku a osob užívajících sedativa, a to
zejména na noční LAeq,T.
Poruchy duševního zdraví
Nepředpokládá se, že by hluk mohl být přímou příčinou vzniku duševních nemocí, ale
pravděpodobně se může podílet na zhoršení jejich projevů, popř. urychlit rozvoj latentních forem
chorob.
Zvýšení celkové nemocnosti
Zvýšení nemocnosti bylo zjištěno v řadě epidemiologických studií u souborů obyvatel
exponovaných mimopracovně vysokým hladinám hluku. Jako nejpravděpodobnější vysvětlení se uvádí
působení chronického stresu. Jedná se o výskyt arteriosklerózy, poruchy imunity, zánětlivých
onemocnění, onemocnění trávicí soustavy, poruchy menstruačního cyklu. V epidemiologické studii
bylo zjištěno, že k rozdílům v nemocnosti docházelo po dlouhodobé expozici hluku - u nervových
onemocnění po 8 - 10 letech, u chorob kardiovaskulárních po 11 - 15 letech.
Účinky hluku nezpůsobují jednu nebo několik specifických chorob, nýbrž způsobují zhoršování
celkového zdravotního stavu exponovaných osob. Dochází k dřívějšímu výskytu chorob, které by
možná u exponovaných osob propukly později, navíc se působením hluku zhoršuje jejich průběh.
Účinky hluku o nízkých frekvencích
Tyto účinky jsou popisovány jako všeobecná rozladěnost, nevolnost, dezorientace, zvýšená
unavitelnost, poruchy spánku nebo spavost a řada jiných kombinací nespecifických příznaků. Byly
zkoumány účinky hluku na ústrojí rovnováhy – výsledky jsou nejednotné a svědčí o tom, že k ovlivnění
rovnováhy dochází při velmi vysokých hladinách hluku, přinejmenším přesahujících 130 dB - poruchy
rovnováhy tak není pravděpodobné očekávat v komunálním prostředí.
Účinky mohou být zprostředkovány působením nízkofrekvenčního hluku na lidské tělo přímým
vyvoláním oscilací vnitřních orgánů (rezonanční frekvence různých tkání a orgánů lidského těla leží
mezi 2 – 200 Hz).
Účinky hluku obsahujícího tónovou složku
Spektrální účinky hluku se hodnotí ze dvou hledisek :
•

širokopásmový hluk má výraznější účinky na oběhové funkce a další funkce, zprostředkované
přes podkoří

•

tónový hluk je spojován s vyšší subjektivní rušivostí a má pronikavější účinek na sluchové ztráty
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Významnou

roli

hraje

také

výška

působícího

tónu.

Hluky

s převahou

frekvencí

> 2 000 Hz jsou považovány za agresivnější než s frekvencemi < 1 000 Hz. Je přitom prokázáno, že
přítomnost nízkých frekvencí (20 – 100 Hz) nebo i vibrací zhoršuje působení vysokofrekvenčního
hluku.
Nízkofrekvenční imise hluku často vedou v okolí jejich zdroje ke stížnostem a žalobám, a to i
potom, kdy jsou splněny hygienické limity dané legislativou. Šetření ukázala, že vnímání a působení
nízkofrekvenčních

hluků

se

výrazně

liší

od

vnímání

a

působení

středofrekvenčních

a

vysokofrekvenčních hluků, od úzkopásmových a širokopásmových.
Ve frekvenčním intervalu od 20 Hz do ca 60 Hz jsou hluky při odpovídající úrovni slyšitelné, ale
citlivost na výšku tónu je zde jen velmi slabě výrazná. Postižení si často stěžují na pocit hučení a tlaku
v hlavě, pocit houpání, což je pouze podmíněně závislé na síle zvuku, ale při hluku ze stacionárních
zdrojů vede k silnému zatížení osob. Mohou se vyskytovat i sekundární jevy jako je řinčení okenních a
dveřních skleněných výplní, cinkání skleniček, pociťované vibrace částí budov a předmětů, které
mohou být příčinou silnějšího zatěžování a obtěžování exponovaných osob a vyvolávat např.
podrážděnost.
Ve frekvenčním pásmu nad 60 Hz leží přechod k normálním výškám tónů a přechod k citlivosti
na hluk. Hluky jsou zvláště zatěžující a obtěžující, jestliže mají charakter konstantního tónu.

C) STANOVENÍ EXPOZICE
Nejvyšší naměřená hodnota byla zjištěna v chráněném venkovním prostoru staveb u
rodinného domu čp. 56, který je situován na severovýchodním okraji obce Skoranov nejblíže
k provozovně. Byla zde naměřena ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T = 42,8 dB při
plném stávajícím provozu. Hygienický limit pro denní dobu je LAeq,T = 50,0 dB (bez korekce
na tónovou složku), nejistota měření je 2,0 dB, limit je tedy prokazatelně splněn, a to
s rezervou 5,2 dB. Podle provedených výpočtů se v denní době po realizaci záměru hladina
hluku v obci Skoranov zvýší maximálně v řádu desetin decibelu, takže denní limit bude
s rezervou splněn.
V noční době není závod v současné době v provozu. Po rozšíření úpravy odpadů
bude v noční době vzhledem k provozu drtírny a filtračního zařízení a omezené nákladní
dopravě ekvivalentní hladina hluku u nejbližší obytné zástavby obce Skoranov dosahovat
hodnoty LAeq,T = 42,2 dB (uvažuje se nejhlučnější hodina, provoz je v podstatě ustálený,
takže lze očekávat tuto hladinu hluku po celou noční dobu). To znamená, že bez provedení
protihlukových opatření by došlo k překročení přípustného limitu pro noční dobu, který
činí LAeq,T = 40,0 dB (bez korekce na tónovou složku).
Připravovaným protihlukovým opatřením v rámci rekonstrukce střechy SO 11
bude na základě výpočtu zabezpečena LAeq, 1h = 35 dB (limitní hodnota pro noční dobu
s uvažovanou korekcí na tónové složky), resp. celkový příspěvek od zdrojů hluku,
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které mohou být v provozu i v noční době (bez provozu dopravy ve venkovním
prostoru) ve výpočtovém bodě - nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb v
obci Skoranov, byl vypočten LAeq, 1h = 33,2 dB.

Z výsledků epidemiologických studií a výsledků zjištěných v rámci Systému
monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí jasně
vyplývá, že z hlediska negativního působení na zdraví obyvatelstva je významnější expozice
v noční době.
Důvodem je lidský biorytmus, neboť v této době lidé spí a negativní působení hluku
na nerušený spánek patří k nejčastějším a nejzávažnějším. Tyto údaje se však týkají pouze
expozice hlukem z dopravy. Pro expozici hlukem ze stacionárních zdrojů zatím - obecně nejsou relevantní podklady. Pro hodnocení zdravotních rizik expozice hluku ze stacionárních
zdrojů se proto používají podklady zjištěné ze studií vlivu hluku z dopravy.
V následujících tabulkách jsou, v závislosti na průměrné noční a denní hlukové zátěži
(expozici) odstupňované po 5 dB, znázorněny křížkem hlavní negativní (nepříznivé) účinky
hluku na zdraví a pohodu obyvatel, které se na dnešním stupni poznání považují za
prokázané. Vycházejí z výsledků epidemiologických studií pro průměrnou populaci, takže
s ohledem na individuální rozdíly v citlivosti vůči nepříznivým účinkům hluku je třeba
předpokládat u citlivější části populace možnost těchto účinků i při hladinách hluku
významně nižších.
Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže - vztaženo k L Aeq ,T 22:00 až 6:00 hodin
Negativní účinek

35-40

L Aeq ,T dB
45-50
50-55

40-45

55-60

Zhoršená nálada a
výkonnost následující den
Subjektivně vnímaná horší
kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ

> 60

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Obtěžování hlukem
Zvýšená nemocnost
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Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže - vztaženo k L Aeq ,T 6:00 až 22:00 hodin
Negativní účinek

45-50

L Aeq ,T dB
55-60
60-65

50-55

65-70

Sluchové postižení *

X

Zhoršené osvojení řeči a
čtení u dětí

X

Hypertenze a ICHS
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování

> 70

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

* Přímá expozice hluku v interiéru (L Aeq,24 h).

CHARAKTERIZACE RIZIK
Z hlediska hodnocení rizik na veřejné zdraví s využitím Autorizačního návodu
k hodnocení zdravotního rizika hluku v mimopracovním prostředí AN/15/04 (konkrétně výše
uvedených tabulek) je třeba uvést, že účinky hlukové zátěže hodnot LAeq,T < 50,0 dB se při
působení v denní době neprojeví nepříznivě na zdravotním stavu obyvatel. Avšak
hodnoty LAeq,T = 40 – 45 dB v noci znamenají prokázané nepříznivé působení s projevy
zvýšené nemocnosti, obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně vnímané
horší kvality spánku.
Připravované protihlukové opatření garantuje dosažení hodnoty LAeq,T < 35 dB, což je
hodnota, která znamená, že z hlediska hlučnosti nebude mít provoz drtírny po rozšíření
činnosti negativní vliv na zdraví obyvatel obce Skoranov.
Konkrétní odhad pravděpodobného počtu osob (kvantitativní hodnocení rizika) s
projevy nepříznivého vlivu hluku nebyl proveden právě z důvodu, že záměrem nedojde
k negativnímu ovlivnění veřejného zdraví.
Nejistoty provedeného hodnocení zdravotních rizik :
1. Nejistoty spojené s použitím konzervativního přístupu, který celkové riziko vědomě nadhodnocuje,
neboť předpokládá, že lidé jsou vystaveni hlukové zátěži celých 24 hodin.
2. Nejistota použitých hodnot z hlukové studie (vypočtených hlukových hladin) je dána matematickým
modelem, který je vždy jen přiblížením skutečnosti.
3. Zdrojem použitých dat o působení hluku jsou zahraniční epidemiologické studie. Je to nezbytný
postup, protože údajů o vztahu dávka – účinek je nedostatek. Přitom je zřejmé, že přenesení
těchto vztahů z jiného prostředí - s jiným hlukovým zatížením či s jinými populačními zvyklostmi,
může vést ke zkreslení výsledků.
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Významné negativní ovlivnění veřejného zdraví hlukem z rozšířeného provozu
ecorec Česko s.r.o. lze vyloučit. Nutné je však dodržet navržené podmínky :
-

pro případ provozu v noční době realizovat protihluková opatření

-

k ověření účinnosti protihlukových opatření provést autorizované měření hluku
v chráněném venkovním prostoru nejbližší obytné zástavby

Z důvodu prověření situace možného obtěžování obyvatel Skoranova ZÁPACHEM
z provozovny ecorec Česko s.r.o. zajistil proozovatel v září 2006 autorizované měření
pachových látek firmou ODOUR, s.r.o. Černošice. Vzorky byly odebrány v odběrném místě
před ventilátorem, který odtahuje vzdušinu z výrobních prostorů drtící linky. V 1 vzorku byla
zjištěna koncentrace pachových látek 41 OUER/m3, v dalších dvou vzorcích byla
koncentrace pod mezí detekce. Zhodnocení výsledku je obtížné z důvodu absence
legislativních limitů – emisní limity pro pachové látky nejsou stanoveny.
Provozovatel si je vědom nutnosti činit veškerá opatření k zabránění emisí
zapáchajících látek z upravovaných odpadů - zejména vyloučit z nakládání ty odpady, které
by svou kontaminací mohly být zdrojem obtěžujícího zápachu pro okolí provozovny. Tento
požadavek bude obsažen v aktuálním Provozním řádu pro nakládání s pevnými odpady
podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění.

Jiné vlivy – např. emise tuhých znečišťujících látek z drtírny, emise v odpadních
vodách z ČOV, nakládání s produkovanými odpady nemohou ovlivnit zdravotní stav obyvatel
v okolní obytné zástavbě Skoranova.

b) Sociální a ekonomické důsledky
Pozitivním jevem bude zaměstnanost pracovníků v době výstavby (i když jen na
přechodnou dobu). Provozování bude mít přímé sociální a ekonomické důsledky pro
pracovníky – avšak ve stejném rozsahu jako nyní, protože s přijímáním nových zaměstnanců
se nepočítá.

c)

Začlenění stavby, faktory pohody
Areál drtírny ecorec Česko s.r.o. je viditelný pouze z místní části Skoranov –

pozemek je však dostatečně zarostlý dřevinami, které zabraňují přímému pohledu na
jednotlivé objekty.
Stavební činnost vně stávajících objektů se bude týkat pouze technologického
objektu k umístění zařízení pro příjem, skladování a expedici kapalných odpadů.
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Předmětná stavba nebude 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.

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
Při provozování zařízení není potřebná technologická voda. Voda z úpravy odpadních
olejů bude shromažďována a odstraňována jako kapalný odpad.
Pro sociální účely je v areálu drtírny využívána studna, pitná voda pro zaměstnance
je dovážena balená a splaškové vody jsou čištěny na domovní čistírně.
Srážkové odpadní vody jsou zasakovány, v možných případech jsou využívány pro
zalévání – nejedná se o kontaminované vody.
Záměrem nedojde ke změně ve způsobu nakládání s vodou, spotřeba vody a
množství odpadní vody se nenavýší.
Ovlivnění kvality podzemní či povrchové vody se nepředpokládá - důvodem je
provádění veškerých činností na vodohospodářsky zabezpečených místech / plochách / v
nádržích.
V souvislosti s nakládáním s odpadními oleji 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 terénními úpravami, betonáží, dopravou. „Nejprašnější“
činnosti budou probíhat v řádu několika dnů.
Stavební práce budou z hlediska ovzduší velikostně malou a nevýznamnou zátěží.

Provoz
Nakládání s pevnými odpady v drtírně je zdrojem emisí do ovzduší – tuhých
znečišťujících látek, je však vzhledem k minimálnímu emitovanému množství považován
podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb. za malý zdroj znečišťování ovzduší. Emise TZL z
přesypů pásové dopravy a drtičů jsou zachycovány v hadicovém filtru, připravuje se
zprovoznění dalšího textilního filtru, příp. rekonstrukce odlučovacího zařízení. K zabránění
emisí zapáchajících látek z drcených odpadů je nezbytně nutné přesně dodržovat provozní
řád a vyloučit z nakládání ty odpady, které by svou kontaminací mohly být zdrojem
obtěžujícícho zápachu pro okolí provozovny.
Při nakládání s kapalnými odpady budou adekvátně dodržovány požadavky na
minimalizaci emisí při stáčení / plnění – bude zajištěno zpětné vedení par.
K zabránění uvolňování zapáchajících látek při manipulaci s kaly bude součástí
technologie i odsávací systém napojený na filtr s aktivním uhlím.
Provozování stávajících stacionárních zdrojů zůstane v podstatě beze změny (týkat
se bude pouze výměny drtícího mlýna), nové zdroje neovlivní imisní situaci v území. Četnost
dopravy v souvislosti se záměrem se navýší, ale vliv na kvalitu ovzduší v okolí provozovny
bude malý 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 se 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.

65

Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Rozšíření kapacity pro úpravu odpadů“

Provoz
Zvýšené úrovně hluku mají negativní vliv především na nervový systém a psychiku
člověka. Hluk ztěžuje řečovou komunikaci, obtěžuje, vyvolává pocit rozmrzelosti a
nespokojenosti. Negativně ovlivňuje odpočinek organismu a tím i jeho výkonnost, může
změnit sociální chování - v hlučném prostředí klesá ohleduplnost, schopnost spolupracovat,
roste podrážděnost a agresivita. V současnosti je za dostatečně prokázané poškození
sluchového aparátu, ovlivnění kardiovaskulárního a imunitního systému a poruchy spánku.

Podkladem pro objektivní posouzení vlivu záměru na hlukovou situaci je
AKUSTICKÁ STUDIE - Ing. Jiří Blažek, CSc., LI-VI PRAHA spol. s r.o., únor 2007.
Cílem této akustické studie je vyhodnotit hlukovou zátěž, která bude vznikat u
nejbližší okolní obytné zástavby při provozu závodu na úpravu odpadů firmy ecorec Česko
s.r.o. po realizaci záměru „Rozšíření kapacity pro úpravu odpadů – ecorec Česko s.r.o.“.
Výpočet byl proveden programem HLUK + verze 7.11 profi (01/2006), licenční číslo
LIVI 5066, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i
průmyslovými zdroji a byl vytvořen podle platné novelizované metodiky pro výpočet hluku
z dopravy a průmyslových zdrojů
Pro výpočet byly zvoleny 3 varianty – denní provoz stávající a denní a noční provoz
po realizaci záměru.
Nejistota výpočtu je ± 1 dB.
Z akustického hlediska jsou rozhodující následující skutečnosti, a to :
-

po realizaci záměru se počítá s provozem drtírny i v noční době

-

dojde ke zvýšení množství upravovaných odpadů, a tím i ke zvýšení nákladní
dopravy, a to jak na příjezdu do drtírny, tak i na trase mezi areálem drtírny a
cementárnou

-

dojde k přemístění stáčení a úpravy kapalných odpadů do areálu drtírny
Tyto skutečnosti byly v akustické studii zohledněny a byla rámcově navržena

opatření, která umožní realizaci záměru a zároveň splnění hygienických limitů hladin hluku
podle platné legislativy.
Lze tedy konstatovat, že uvedená změna v množství upravovaných odpadů se pouze
minimálně projeví na hluku produkovaném stacionárními zdroji v závodě ecorec Česko s.r.o.
v denní době. Dojde pouze k mírnému nárůstu dopravního hluku z nákladní automobilové
dopravy, která je vedena podél jižní hranice areálu drtírny, a to jak po komunikaci směrem
na Vápenný Podol, tak i po komunikaci směrem k nákladní vrátnici cementárny. Tato
komunikace vede cca 350 m od severní hranice obytné zástavby obce Skoranov.
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Naprosto zásadní je však rozhodnutí o provozu v noční době, tedy v době od 22.00
do 06.00 hod. V současnosti není areál v noční době provozován. Nákladní doprava v noční
době bude významně omezena pouze na odvoz zpracovaných odpadů do cementárny,
suroviny nebudou v noční době dopravovány.
Z měření a výpočtů provedených v akustické studii vyplývá, že provoz ecorec Česko
s.r.o. v cílovém roce po realizaci záměru popisovaném v oznámení EIA nepřekročí platné
limity hluku v denní době.
Pro případ provozu v noční době je třeba realizovat protihluková opatření, která jsou
rámcově navržena ve studii. Po jejich realizaci a doložení splnění přípustných limitů podle
nařízení vlády č. 148/2006 Sb. autorizovaným měřením hluku, lze zařízení ecorec Česko
s.r.o. provozovat i v noční době.
Vliv záměru lze za předpokladu provedení protihlukových opatření označit za malý a
nevýznamný.

Z hlediska možného vzniku vibrací bude působení záměru na okolí při drcení
pevných odpadů v mlýnech zanedbatelné a nevýznamné – změna strojního vybavení
nebude z tohoto pohledu podstatná. Nakládání s odpadními oleji a kaly nebude zdrojem
vibrací. Vzhledem k očekávané změně četnosti dopravy nákladními auty / 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.

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 – CHKO Želené hory a prvky ÚSES
nebude mít provoz zařízení žádný očekávaný vliv.
Při výstavbě ani při vlastním provozu se nepředpokládá ohrožení či přímá likvidace
živočichů. Příprava staveniště si nevyžádá kácení dřevin, vliv na lesní porosty (v okolí) např.
prostřednictvím emisí není důvod očekávat.
Vliv na faunu a flóru není předpokládán.
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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. Teoretický vliv vibrací na budovy při silnici, po které budou projíždět vozidla při
výstavbě (s minimální četností) i při provozuje zmíněn výše u zvažování vlivu vibrací.
Vliv na objekty či památky, příp. další výtvory není předpokládán.

D.II. Rozsah vlivů
Záměr znamená výstavbu technologického objektu pro nakládání s odpadními oleji,
instalaci zařízení pro uvažovanou úpravu kalů a instalaci výkonnějšího drtícího zařízení,
včetně organizačních opatření ke zvýšení množství upravovaných pevných odpadů –
v provozovně ecorec Česko s.r.o. ve Skoranově.
Areál provozovny je ohraničen z jihozápadní strany silnicí III. třídy vedoucí
z Vápenného Podolu do Prachovic. Po této silnici je a bude realizována veškerá doprava.
Za komunikací, v níže položených částech území se rozkládá obytná zástavba místní
části Třemošnice – Skoranova. V sousedství, jihovýchodním směrem se rozkládá provoz
firmy NM NAMONT, spol. s r.o. (kovovýroba). Ostatními směry jsou volné pozemky – lesy a
pozemky využívané pro zemědělské účely.
Technologické postupy úpravy odpadů jsou standardní, ověřené - zpracování
pevných odpadů je v provozovně zajišťováno i nyní, stáčecí zařízení kapalných odpadů je
také provozováno - v areálu Holcim (Česko) a.s., člen koncernu (bude zrušeno), nově bude
nakládáno s odpady kašovitými.
Skutečností je, že stávající provozovaná činnost firmy je vlivem lokalizace a
charakteru provozu pro obyvatele v okolí znatelná. Vliv se týká hluku, proto byla při
hodnocení velikosti a rozsahu vlivů záměru věnována značná pozornost zejména výsledné
akustické situaci.

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 (zemní práce, betonování a doprovodná doprava).
Stavební práce spojené s vybudování zařízení pro nakládání s odpadními oleji budou
probíhat v rozsahu max. 3 měsíců s tím, že při realizaci stavby nedojde k omezení provozu
na příjezdové komunikaci ani sousedních pozemcích. Zařízení staveniště budou zcela na
pozemcích investora, voda a elektrická energie pro potřeby stavby budou využity
z areálových přípojek.
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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 měření a výpočtů provedených v akustické studii vyplývá, že provoz ecorec Česko
s.r.o. v cílovém roce po realizaci záměru popisovaném v oznámení EIA nepřekročí platné
limity hluku v denní době. Pro případ provozu v noční době je třeba realizovat navržená
protihluková opatření.
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

-

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
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Opatření pro etapu provozu :
-

pro případ provozu v noční době budou realizována protihluková opatření a následně
bude provedeno autorizované měření hluku ve venkovním chráněném prostoru nejbližší
obytné zástavby k ověření účinnosti protihlukových opatření a doložení splnění
hygienických limitů podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

-

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

-

v případě havárie bude postupováno podle Plánu opatření pro případ havárie podle
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění

POZNÁMKA :
Provozní řády pro nakládání s odpady a havarijní plán budou před zahájením rozšířené
činnosti aktualizovány a předloženy ke schválení příslušnému orgánu státní správy.
Provozní řád podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění pro nakládání
s pevnými odpady bude obsahovat pokyn činit veškerá opatření k zabránění emisí
zapáchajících látek z upravovaných odpadů, zejména vyloučit z nakládání ty odpady, které
by svou kontaminací mohly být zdrojem obtěžujícího zápachu pro okolí provozovny.

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.

ČÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Varianty záměru nebyly zvažovány.
Umístění je jednoznačně určeno provozováním objektů, zařízení a ploch v areálu
drtírny ve Skoranově. Rozšíření stávajícího pracoviště pro nakládání s odpadními oleji
v areálu cementárny není možné, provoz tohoto zařízení bude z důvodu nevyhovujícího
technického stavu ukončen a s využitím uvolněných prostorů má pronajímatel (Česko) a.s., člen koncernu, jiné úmysly.
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Způsob provádění úpravy 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 záměru navýšit množství
upravovaných odpadů, což by znamenalo omezení využívání alternativních paliv - odpadů
jako náhrady za část paliv v Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, resp. provozovatel
cementárny by musel hledat jiného dodavatele paliv, pravděpodobně mimo region s možnými negativními důsledky na dopravu v území, a také zaměstnanost v ecorec
Česko s.r.o.
* 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 „Rozšíření kapacity pro úpravu
odpadů“.
Oznamovatelem je společnost ecorec Česko s.r.o. (dříve KAPO s.r.o.), která je
předním poskytovatelem řešení v oblasti odpadového hospodářství se zaměřením na
energetické a materiálové zhodnocování odpadů. V současné době je výhradním
dodavatelem alternativních paliv – odpadů pro energetické využití v cementárně Holcim
(Česko) a.s., člen koncernu v Prachovicích.

Činnost firmy ecorec Česko s.r.o. je prováděna ve 2 provozovnách :
•

DRTÍRNA TUHÝCH ODPADŮ – tj. areál v k.ú. Skoranov
Zde se upravují pevné odpady s kapacitou 25 000 tun upravovaných odpadů za rok.
Nakládání s odpady spočívá v jejich shromažďování a mechanické úpravě (drcení na
požadované parametry).
V drtírně jsou upravovány odpady kategorie „O“ a „N“.
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Do areálu je plánován posuzovaný záměr spočívající ve zvýšení kapacity nakládání
s pevnými odpady na 60 000 tun za rok – a to instalací výkonnějšího drtiče a
organizačními opatřeními, ve vybudování zařízení pro nakládání s kapalnými
odpady s kapacitou 10 000 tun za rok (filtrace, odvodnění a mísení odpadních
olejů) a v instalaci zařízení pro nakládání s kašovitými odpady s kapacitou 10 000
tun za rok (mechanické míchání průmyslových kalů s vhodným sorpčním
materiálem). Kapalné a kašovité odpady budou odpady kategorie „O“ a „N“.
•

STÁČECÍ ZAŘÍZENÍ PRO ROPNÉ PRODUKTY – tj. železniční cisterny umístěné přímo
v areálu Holcim (Česko) a.s., člen koncernu - v závodě Prachovice
Zde se upravují kapalné odpady (odpadní oleje), kapacita je 3 000 tun upravovaných
odpadů za rok.
Nakládání s kapalnými odpady spočívá v jejich filtraci a odvodnění, zároveň mísení.
Kapalné odpady jsou klasifikovány téměř výhradně jako odpady kategorie „N“.
Zařízení bude zrušeno.

Provozovna leží při komunikaci III. třídy spojující Vápenný Podol a Prachovice –
v lokalitě Skoranov, což je místní část Třemošnice. V sousedství se rozkládá provoz firmy
NM NAMONT, spol. s r.o. (kovovýroba). Širší oblast je využívána pro zemědělskou a
rekreační činnost, průmysl je soustředěn do menších středisek – do města Třemošnice a
obce Prachovice, oblasti soustředěné zástavby v území nejsou. Území je přírodovědně
cenné a krajinářsky zajímavé, provozovna leží na hranici s chráněnou krajinnou oblastí
Železné hory.
Umístění záměru je v souladu s souladu s územním plánem města Třemošnice.
Rozšíření provozu nakládání s pevnými a kapalnými odpady je plánováno do konce
letošního roku, zařízení pro průmyslové kaly bude instalováno v dalších letech.
Po zprovoznění nového zařízení pro úpravu odpadních olejů bude zrušeno
nevyhovující stáčecí zařízení v areálu cementárny v Prachovicích. Přínosem je zejména
zavedení rekuperace par při stáčení / plnění autocisteren a maximální zabezpečení před
únikem závadných látek do životního prostředí.
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 (zemní práce, betonování a doprovodná doprava).
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Stavební práce spojené s vybudování zařízení pro nakládání s odpadními oleji budou
probíhat v rozsahu max. 3 měsíců s tím, že při realizaci stavby nedojde k omezení provozu
na příjezdové komunikaci ani sousedních pozemcích. Zařízení staveniště budou zcela na
pozemcích investora, voda a elektrická energie pro potřeby stavby budou využity
z areálových přípojek.
V době provozování budou vlivy záměru malé / zanedbatelné a nevýznamné, příp.
nulové, přičemž pozornost byla při hodnocení soustředěna na možné ovlivnění akustické
situace.
Z měření a výpočtů provedených v akustické studii vyplývá, že provoz ecorec Česko
s.r.o. v cílovém roce po realizaci záměru nepřekročí platné limity hluku v denní době. Pro
případ provozu v noční době je třeba realizovat protihluková opatření a následně provést
autorizované měření hluku v chráněném venkovním prostoru nejbližší obytné zástavby (k
ověření účinnosti protihlukových opatření).
Posouzením možného vlivu záměru na zdraví a životní prostředí nebyly zjištěny
okolnosti bránící rozšířit činnost úpravy odpadů v provozovně ecorec Česko s.r.o. ve
Skoranově.

ČÁST H. PŘÍLOHY
Příloha č. 1

Vyjádření
Vyjádření stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění

Příloha č. 2

Grafické přílohy
Kopie katastrální mapy, 1 : 2 000
Situační plánky k zařízení pro nakládání s kapalnými odpady :
-

celková situace - odstupy, 1 : 5 000

-

situace, 1 : 200

Příloha č. 3

Akustická studie k záměru (BLAŽEK, 02/2007)

Příloha č. 4

Hluková studie k akci Rekonstrukce střechy haly SO11 (BRUTAR, 12/2006)

Příloha č. 5

Přehled odpadů určených ke zpracování – budoucí stav
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PODKLADY :
Firemní dokumentace :
-

Provozní řád zařízení podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění – sběr a úprava
kapalných odpadů, ecorec Česko s.r.o., 08/2006

-

Provozní řád zařízení podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění – drtírna tuhých
odpadů, ecorec Česko s.r.o., 08/2006

-

Studie pro akci „Manipulace s tekutými alternativními palivy – odpady“, Jitka KOPICOVÁ
– Projektová a obchodní činnost, Pardubice, 01/2007

-

údaje z firemní evidence

-

vydaná rozhodnutí orgánů státní správy k provozu zařízení

-

Protokol o měření hluku č. 197.1/06 provedené dne 3.11.2006 v provozovně Skoranov
ecorec Česko s.r.o. - za účelem kategorizace prací, Zdravotní ústav se sídlem
v Pardubicích, Hygienické laboratoře Pardubice a Chrudim, pracoviště Chrudim

-

Protokol o měření hluku č. 197.2/06 provedené dne 9.11.2006 v nejbližší chráněné
obytné zástavbě v obci Skoranov – za účelem měření hluku z drtírny odpadů, Zdravotní
ústav se sídlem v Pardubicích, Hygienické laboratoře Pardubice a Chrudim, pracoviště
Chrudim

-

Protokol č. 122-06 Autorizované měření pachových látek provedené dne 26.9.2006 na
lince na výrobu alternativního paliva ecorec Česko s.r.o., Skoranov, ODOUR, s.r.o.
Černošice

-

Hluková studie – akce Rekonstrukce střechy haly v ecorec Česko s.r.o., Třemošnice,
Ing. Brutar Technika prostředí staveb – TEPS Hradec Králové, 12/2006

-

Dokumentace pro stavební řízení „Střecha haly SO 11“, Jitka KOPICOVÁ – Projektová a
obchodní činnost, Pardubice, zak.č. 290/06, 12/2006

-

Stavební povolení č.j. SU 801/2006-5 ze dne 30.1.2007 na stavbu “Nástavba střechy
haly SO 11“ na pozemku parc.č. 81 v obci Třemošnice a katastrálním území Skoranov –
ecorec Česko s.r.o., Třemošnice

Mapové podklady :
-

Informace od pracovníka Městského úřadu v Chrudimi, odboru životního prostředí, mapa
ÚSES – mapový list 13 – 41 - 25, 1 : 10 000, 08/2005

-

Mapa Region Železné hory – příroda, kultura, rekreace, Invence Litomyšl, 1998
(2. vydání), 1 : 75 000

-

Turistická mapa Železné hory č. 45, KČT, 1992 – 1995, 1 : 50 000
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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

-

Oznámení o hodnocení vlivu záměru „Rozšíření výroby provozu ELECTROPOLIGALVIA, s.r.o. Třemošnice“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném
znění, Ing. Václav Martinovský, SVHF Liberec, 08/2006

-

Autorizační

návod

AN/15/04,

verze

2

Hodnocení

zdravotního

rizika

hluku

v mimopracovním prostředí, 2006
-
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