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O Z N Á M E N Í    

 

záměru kategorie II / bod 10.1 

 

 

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

v rozsahu přílohy č. 3 

 

 

 

„Sběr, výkup a zpracování autovraků, Komárov“ 

 

       

 

 

 

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

č. 100/2001 Sb., v platném znění. 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 ţivotní prostředí vydáno MŢP ČR dne 16.9.1998 pod 

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

- osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na veřejné zdraví vydáno MZ ČR dne 26.1.2005 pod  

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

 

 

 

Datum zpracování :  prosinec 2008 
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VYSVĚTLENÍ ZKRATEK 

 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

BSK5 Biochemická spotřeba kyslíku 

CO2 Oxid uhličitý 

ČGÚ Český geologický ústav 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČIŢP Česká inspekce ţivotního prostředí 

ČSN Česká státní norma 

HGR Hydrogeologický rajón 

HZS Hasičský záchranný sbor 

CHSKCr Chemická spotřeba kyslíku 

ILNO Identifikační list nebezpečného odpadu 

k.ú. Katastrální území 

kat. č. Katalogové číslo 

MÚPa Městský úřad Pardubice VII 

MZ Ministerstvo zdravotnictví 

MZem Ministerstvo zemědělství 

MŢP Ministerstvo ţivotního prostředí 

NO2 Oxid dusičitý 

p.č. Parcelní číslo 

PM10 Suspendované částice, frakce 10 µm 

PO Poţární ochrana 

SO2 Oxid siřičitý 

 

Nejsou uvedeny všeobecně známé a běţně pouţívané zkratky – např. fyzikální 

jednotky. 
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SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

Pro vypracování oznámení byly pouţity zejména následující právní předpisy : 

  

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

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

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní 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 závaţných havárií 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 - REACH 

 

Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na výrobky z hlediska 

emisí hluku  

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

Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší 

 

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

Vyhláška MŢP 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 MŢP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné 

emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování mnoţství vypouštěných 

znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěţování zápachem a intenzity 

pachů, podmínky autorizace osob, poţadavky na vedení provozní evidence zdrojů 

znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování 

Vyhláška MŢP č. 450/2005 Sb., o náleţitostech nakládání se závadnými látkami a 

náleţitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 

zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 

Vyhláška MŢP č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky 

 

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

 

OZNAMOVATEL 

Firma :   Vlastimil Danihelka 

- fyzická osoba oprávněná k podnikání 

IČ :    115 98 042 

Sídlo :   Hošťalovice 71, 538 03 Heřmanův Městec 

Provozovna : Komárov 17, 530 02 Dolní Roveň 

Oprávněný zástupce : Vlastimil Danihelka, majitel 

 tel. : 775 361 046, fax : 466 670 024 

 

 

ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

 

B.I. Základní údaje 

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

„Sběr, výkup a zpracování autovraků, Komárov“ - kategorie II / 10.1 

 

B.I.2 Kapacita záměru 

Kapacita zařízení je max. 1 000 t/rok zpracovaných odpadů kat.č. 16 01 04 

„Autovraky“, kategorie „N“, coţ odpovídá cca 100 vozidlům - se zaměřením zejména na 

autovraky nákladních vozidel. 

 

B.I.3 Umístění záměru 

Kraj Pardubický, obec Dolní Roveň, k.ú. Komárov u Holic, p.č. st. 27/1, 207/2  

 

Provozovna je umístěna uprostřed obce,  v areálu pana Lubomíra Pištory. 

 V areálu mají pronajaté prostory dva nájemci – p. Vlastimil Danihelka a p. Jiří 

Rojkovič, který provozuje autoservis. 
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Obrázky 1 a 2 : Umístění provozovny      
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B.I.4 Charakter záměru a moţnost kumulace vlivů s jinými záměry 

 Pan Vlastimil Danihelka je fyzická osoba oprávněná k podnikání, která má sídlo 

v Hošťalovicích 71, 538 03 Heřmanův Městec a provozovnu v Komárově 17, 530 02 Dolní 

Roveň, kde provozuje následující ţivnosti : 

1. Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní i mezinárodní provozovaná vozidly 

téţ nad 3,5 t celkové hmotnosti. 

2. Opravy silničních vozidel. 

3. Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů.    

4. Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona. 

Obory činnosti : 

- pronájem a půjčování věcí movitých  

- zasilatelství a zastupování v celním řízení  

- velkoobchod a maloobchod  

- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti  

- výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 

  

Posuzovaným záměrem v areálu v Komárově je činnost nakládání s autovraky - sběr, 

výkup a zpracování. Zpracování zahrnuje demontáţ aut, vypouštění kapalin a zcela ojediněle 

mechanické řezání.  

 

 Jiný záměr není podle dostupných informací v zájmovém území plánován. 

 

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

výběru 

 Záměr p. Danihelky zavést zpracování autovraků je reakcí na poptávku po 

ekologickém způsobu zpracování vozidel po jejich doţití.  

 Umístění záměru je vhodné zejména z důvodu provádění autoservisní činnosti 

v areálu, kdy je moţné opětovně vyuţít některé vymontované díly z autovraku. 

 Záměr je v souladu s poţadavky zákona o odpadech a současně s cíli a opatřeními 

Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje – konkrétně s cílem č. 3.1.4.7.I „Zajistit 

sběr a vyuţití autovraků“. 

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

Záměrem je provádění sběru, výkupu a zpracování autovraků v provozovně Komárov 

17, 530 02 Dolní Roveň. 

Kapacita zpracování autovraků, spočívající v demontáţi aut, vypouštění kapalin, 

zcela ojediněle mechanickém rozřezání velkých zbytků karoserie, je předpokládána max.  

1 000 t/rok, coţ odpovídá cca 100 vozidlům (při průměrné hmotnosti autovraku nákladního 

auta 8 t). 

 

Pro realizaci záměru nebudou provedeny ţádné stavební úpravy v areálu.  

 

Záměrem je zajistit zpracování autovraků, a to ekologickým způsobem podle 

poţadavků zákona o odpadech specifikovaných ve vyhlášce MŢP č. 352/2008 Sb., o 

podrobnostech nakládání s autovraky. 

 

Do zařízení nebudou přijímány odpady, které : 

- nebudou uvedeny ve výroku rozhodnutí, kterým bude dán souhlas k provozování 

zařízení podle § 14, odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění 

- svým vzhledem a sloţením nebudou odpovídat odpadům, která budou deklarována 

dodavatelem, tedy původcem odpadu 

 

Veškeré činnosti při nakládání s odpady budou zajišťovány v souladu 

s Provozním řádem vypracovaným podle přílohy č. 1 vyhl. MŢP č. 352/2008 Sb. 

 

 

POPIS ZAŘÍZENÍ   

 

PŘÍJEM AUTOVRAKŮ (SBĚR A VÝKUP) 

Příjem vozidel bude uskutečňován přímo v místě zpracování autovraků – v dílně, kde 

nejprve dojde k odčerpání provozních kapalin.  

Přijaté autovraky nebudou umísťovány na jiné místo neţ přímo do dílny. Provozovatel 

tento postup organizačně zajistí a bude za něj zodpovídat.  

Vozidla nebudou před zpracováním vršena na sebe, nebudou ani skladována 

v poloze na boku nebo na střeše. 

Dílna je vybavena pomůckami pro úklid, sorbenty a shromaţďovacími prostředky pro 

vznikající odpady.  
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Před převzetím vozidla bude ze štítku nebo z technického průkazu opsán údaj o 

hmotnosti. Následně je obsluha zařízení prohlédne, převezme, zkontroluje doprovodné 

doklady a vydá potvrzení o převzetí vozidla autovraku (v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 

vyhlášky MŢP č. 352/2008 Sb.). Současně budou provedeny příslušné záznamy do 

provozního deníku a průběţné evidence odpadů a pro vozidlo bude zavedena skladová karta 

(evidence části vozidla určené k opětovnému pouţití). 

Po odčerpání provozních kapalin bude vrak umístěn v prostoru areálu na volné 

zpevněné ploše do doby opětovného přemístění do dílny ke konečnému zpracování. 

 

ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ 

Zpracování autovraků bude prováděno v dílně, v místnosti objektu. Veškeré operace 

budou prováděny v souladu s pokyny danými výrobcem v demontáţních příručkách vozidel.  

Dílna má nepropustnou betonovou podlahu s nátěrem celé podlahové plochy proti 

působení chemikálií; uprostřed je montáţní jáma 8 m x 1 m x 120 cm - také s nepropustným 

povrchem pro minerální oleje a další kapalné provozní náplně autovraků, bezodtoká. 

Případné úkapy z přijímaného vozidla budou zde zachyceny. Nepropustnost jímky je jednou 

za 5 let prověřována zkouškami těsnosti.  

 

Odčerpání provozních kapalin a demontáţ dalších nebezpečných částí autovraků : 

a) provozní kapaliny 

Z vozidel bude odstraněno zbytkové palivo. Dále budou odčerpány nebo vypuštěny 

oleje (motorový, převodový, hydraulický apod.), chladicí kapalina, brzdová kapalina, 

nemrznoucí směsi, a to takovým způsobem, aby bylo dosaţeno stavu, kdy kapalina 

jiţ neodkapává. Chladicí prostředky klimatizace budou vypouštěny pomocí 

uzavřeného systému. 

b) pevné nebezpečné části 

Dále budou z autovraků vyjmuty akumulátory, olejové filtry, kondenzátory, případně 

airbagy a klimatizační systémy.  

 

Další postup při demontáţi autovraků : 

Fáze I – Speciální demontáţ pro opětovné pouţití dílů 

V této fázi budou z autovraků šetrně vymontovány části, u nichţ je předpoklad jejich 

opětovného pouţití. Budou podle potřeby omyty v mycím stole s ekologickou mycí kapalinou 

a následně uloţeny na vhodném označeném místě v některém ze 2 skladů - 

místností objektu (nejčastěji v regálu). Údaje o vyjmutých částech určených k opětovnému 

pouţití zanese pracovník do tzv. skladovací karty vozidla.  
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Fáze II – Odstranění VIN 

Dále bude vybroušeno identifikační číslo vybraného autovraku způsobem, který 

vyloučí jakékoliv další pouţití nebo zneuţití autovraku. 

 

Fáze III – Hlavní demontáţ 

Během hlavní demontáţe budou z vozidla odmontovány veškeré části, které lze dále 

materiálově vyuţít, a dále části, které by znemoţnily další materiálové vyuţití karoserie. 

Jedná se o kola, pneumatiky, motor, převodovku, nápravy a pomocné agregáty (stěrače, 

chladiče, topení, skla, reflektory, kabelové svazky, katalyzátory, plasty, sedačky).  

Části autovraku, u nichţ nehrozí znečištění nebezpečnými látkami, mohou být 

uloţeny ve shromaţďovacích prostředcích nebo na zpevněných vyčleněných prostorách 

areálu.  

Jakékoliv materiály nesoucí stopy znečištění ropnými nebo jinými nebezpečnými 

látkami budou uloţeny v krytém prostoru (připomínající plechovou garáţ) v areálu – 

v prostoru určeném jako shromaţdiště odpadů - v uzavřených nepropustných nádobách 

nebo plechových vanách; kapalné odpady budou shromaţďovány v původním typizovaném 

zařízení určeném pro olejové hospodářství – ve 2 plechových nádobách (po cca 200 l) 

se záchytným prostorem o objemu nádoby. 

Rozebírání pohonu bude prováděno za účelem oddělení ocelových a litinových 

součástí agregátů od součástí z barevných kovů a hliníkových slitin. Demontáţ pneumatik a 

disků kol bude prováděna buď ručně nebo pomocí zařízení určeného pro pneuservisy. Po 

demontáţi pneumatiky z disku kola bude posouzeno, zda je moţné pneumatiku nebo disk 

opětovně pouţít. Komponenty, u nichţ je předpoklad opětovného vyuţití, budou převezeny 

do prostoru určeného pro skladování součástek. Vyřazené pneumatiky budou skladovány 

volně na zpevněné ploše s důrazem na protipoţární zabezpečení; nepouţitelné disky budou 

dle druhu materiálu, z něhoţ jsou vyrobeny, ukládány do kontejnerů nebo na vyčleněné 

místo v areálu. 

Následně bude prováděna demontáţ a roztřídění především velkých části plastů, 

jako např. nárazníky, kryty kol, mříţky chladičů, přístrojové desky, nádrţe na kapaliny, kryty 

světlometů apod. Tyto se demontují jako celek, a pokud nebudou vhodné k opětovnému 

pouţití, budou tříděny a podle materiálového sloţení ukládány do kontejnerů nebo na 

vyčleněné místo v areálu. 

Zbytkové karoserie – ţelezný šrot, budou umístěny na zpevněné ploše v areálu. 

Části, které není dále jiţ moţné jednoznačně identifikovat, rozdělit a zatřídit (např. 

neoddělitelné zbytky kůţe, lepenky, plastů apod.) a nemají nebezpečné vlastnosti, budou 

umístěny do kontejneru. 
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Fáze IV – Úprava zbytků autovraků 

Zbytky autovraků zbavené provozních kapalin a všech nebezpečných částí se ve 

výjimečných případech rozřeţou na menší kusy. Tato činnost bude probíhat pouze ojediněle, 

protoţe se smluvním odběratelem ţelezného šrotu je dohodnutý odvoz celých skeletů. Není 

tedy důvod provádět rozřezání zbytků autovraků za účelem zmenšení jejich objemu.  

 

Místa k přejímání a zpracování autovraků (tj. dílna), shromaţďování odpadů (tj. 

shromaţďovací místo odpadů) a skladování materiálů a součástí k opětovnému 

pouţití (tj. sklad) budou zřetelně označena. 

 

 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP  

V provozovně p. Danihelky v Komárově bude probíhat sběr, výkup a zpracování 

autovraků (demontáţ aut, vypouštění kapalin a zcela ojediněle mechanické řezání).  

Pro účely provozu budou přijímány odpady zařazené podle vyhlášky MŢP  

č. 383/2001 Sb., v platném znění, pod katalogové číslo 16 01 04 – Autovraky (nebezpečný 

odpad - „N“).    

 

Kapacita zařízení je do 1 000 tun – zpracovávány budou většinou autovraky 

nákladních vozidel, v menší míře osobních a dodávkových automobilů. 

 

Provozovatel zařízení ke sběru a výkupu autovraků bude postupovat při přejímce 

odpadů v souladu s vyhláškou MŢP č. 352/2008 Sb., tzn., ţe zkontroluje, zda autovrak 

neobsahuje další odpady, které nejsou součástí vozidla, zjistí údaj o hmotnosti autovraku a 

po předání písemného potvrzení o přejímce umístí autovrak do dílny – místnosti objektu. 

Během provozování činnosti nakládání s autovraky bude vedena průběţná evidence 

o odpadech a způsobech nakládání s nimi.  

Autovraky budou do provozovny dopravovány pomocí externích dopravců nebo 

prostřednictvím soukromých dodávek. 

Zpracování bude probíhat v dílně. První operací je odčerpání nebo vypuštění 

provozních kapalin a oddělené shromaţďování. Jedná se o následující náplně : pohonné 

hmoty, motorový a převodový olej, oleje z rozvodovky, z hydrauliky, chladící kapaliny, 

nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny, elektrolyt z baterií, náplně klimatizačního systému, 

z ostřikovačů a další kapaliny, pokud nejsou potřebné pro opětovné pouţití příslušných 

součástí, ve kterých jsou obsaţeny. Provozní kapaliny a další nebezpečné odpady budou 

umístěny v nepropustných sběrných nádobách či plechových vanách (kapalné odpady ve 2 
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shromaţďovacích nádobách se záchytným prostorem u kaţdé z nich) - ve shromaţdišti 

odpadů – krytém prostoru na zpevněné ploše v areálu.   

V další fázi budou v dílně zajišťovány následné zpracovatelské operace spočívající 

v odstranění dalších škodlivých látek a nebezpečných součástí autovraku. Budou 

vyjmuty baterie a nádrţe na zkapalněný nebo stlačený plyn, airbagy, také části či materiály 

obsahující olovo, rtuť, kadmium nebo šestimocný chrom (bude-li to technicky proveditelné). 

Nebezpečné odpady budou uloţeny ve shromaţdišti odpadů.  

V souladu s demontáţními postupy určenými obvykle výrobcem nebo dovozcem 

budou demontovány ostatní části a díly autovraku. Při této demontáţi se vymontují kola, 

převodovky, nápravy, motor, sedačky, stěrače, topení, chladiče, klimatizace, reflektory, 

ţárovky, kabely atd., dále recyklovatelné díly : katalyzátory, skla, pneumatiky a kovové 

součásti (např. z motoru budou odděleny ocelové a litinové části od hliníkových komponent). 

Velké díly karoserie autovraků budou rozřezány pouze ve výjimečných případech. 

 

 Znovuvyuţitelné komponenty budou ukládány na vhodném místě (ve skladu, ojediněle 

na venkovní zpevněné ploše). Případné odmaštění bude prováděno pomocí speciální 

mycí kapaliny na mycím stole, umístěném v dílně.  

 S nepotřebnými komponentami bude nakládáno jako s odpady v reţimu zákona  

č. 185/2001 Sb., v platném znění. Tyto odpady budou shromaţďovány ve sběrných 

nádobách – kontejnerech, vanách, ve vhodných případech volně (roztříděné podle 

katalogových čísel odpadů) a průběţně budou odváţeny k dalšímu vyuţití, k recyklaci či 

k odstranění oprávněnými osobami.  

 

Manipulace s autovraky, skelety, shromaţďovacími nádobami a ostatními součástmi 

bude prováděna pomocí jeřábu AD a vysokozdviţného vozíku.  

 

 

OBSLUHA : 

V zařízení smí pracovat pouze proškolená osoba.  

 

 Povinnosti obsluhy : 

- při své práci je povinna dodrţovat všechna ustanovení provozního řádu zařízení a 

poţárního řádu, dále se řídí pokyny majitele provozovny 

- je povinna respektovat zásady ekologicky šetrného provádění činností  

- je povinna udrţovat pořádek na pracovišti a dodrţovat bezpečnostní předpisy 
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- kontroluje technický stav pracovního nářadí a strojů, neporušenost shromaţďovacích 

prostředků s odpady 

- udrţuje prázdnou jímku v dílně 

 

Při práci obsluha pouţívá předepsané ochranné prostředky (pracovní oděv, pracovní 

obuv, rukavice apod.). Po práci nebo při znečištění je nutno se ihned umýt, v případě 

potřísněného oděvu pak oděv vyměnit. V prostoru manipulace s autovraky a shromaţďování 

odpadů je zakázáno jíst, pít a kouřit.  

Zaměstnanci jsou prokazatelně poučeni o vlastnostech odpadů, s kterými manipulují 

(především nebezpečných odpadů), o jejich účinku na lidský organismus a se zásadami 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Podstatné informace jsou k dispozici v identifikačních listech nebezpečných odpadů. 

 

 

MONITOROVÁNÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ : 

Pravidelný vizuální monitoring se týká všech manipulačních míst a shromaţďovacího 

místa odpadů – z důvodu včasného zjišťování úkapů či úniku závadné látky. 

Vizuální monitoring patří mezi základní povinnosti pracovníků zařízení. 

Pravidelně 1 x za 5 let se provádějí zkoušky těsnosti jímky v dílně. 

 

 

POČET PRACOVNÍCH SIL, PRACOVNÍ DOBA : 

Provoz zařízení je jednosměnný – v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. a je 

zajišťován 5 pracovníky. 

 

B.I.7 Předpokládané termíny realizace záměru 

Předpokládaný termín zahájení činnosti :     únor 2009 

Stavební úpravy prováděny nebudou. 

Činnost sběru, výkupu a zpracování autovraků bude zahájena po vydání souhlasu 

podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. 

 

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Pardubický kraj 

 Obec Dolní Roveň 

 



Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Sběr, výkup a zpracování autovraků, Komárov“  

 

 

 

  

 
15 

 

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

budou tato rozhodnutí vydávat 

 Souhlas podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech 

Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor ţivotního prostředí a zemědělství 

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 

  

Majitelem areálu v Komárově 17, 530 02 Dolní Roveň je p. Lubomír Pištora. 

Kolaudační rozhodnutí stavby „Opravna zemědělských strojů, ostatních aut a 

zámečnická dílna“ vydal Městský úřad Holice, odbor ţivotního prostředí a stavební úřad dne 

21.4.2004 pod č.j. 2003/7649/SU/Ho, datum nabytí právní moci dne 14.5.2004. 

 

 

B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1.  Půda 

Provozovna p. Danihelky se nachází uprostřed obce Dolní Roveň, v k.ú. Komárov u 

Holic – na pozemcích p.č. st. 27/1 a 207/2. 

 

Tabulka 1 : Dotčené pozemky 

Parcelní číslo Způsob vyuţití Druh pozemku BPEJ 

p.č. st. 27/1 ostatní komunikace ostatní plocha nemá evidované 

p.č. 207/2 budova č.p. 17 zastavěná plocha a nádvoří nemá evidované 

 

Volná plocha před objektem je zpevněná.  

Záměr si nevyţádá ţádné stavební úpravy – nebude prováděn zábor (ani dočasný) 

zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkcí lesa, nebudou káceny 

dřeviny.  

Nebudou dotčena ţádná technická ochranná pásma.  

Podle orientačního zjištění (mapa radonového rizika ČGÚ 1 : 50 000, 13 - 42 

Pardubice) spadá zájmové území do kategorie radonového rizika z geologického podloţí – 

přechodné; opatření proti vnikání půdního radonu do staveb není nutné (není projektována 

ţádná nová stavba).  

 

 

 

 



Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Sběr, výkup a zpracování autovraků, Komárov“  

 

 

 

  

 
16 

 

B.II.2. Voda 

Způsob nakládání s autovraky nevyţaduje pouţití vody. 

Pro sociální a pitné účely je v provozovně veřejný vodovod. Předpokládaná spotřeba 

pitné vody bude odpovídat počtu zaměstnanců. Výpočet lze provést s vyuţitím přílohy č. 12 

vyhlášky MZem č. 428/2001 Sb. - pro provozovny místního významu, kde se vody neuţívá 

k výrobě - s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači s moţností sprchování 

teplou vodou, je směrné číslo roční potřeby 30 m
3
/osobu /rok. Celkovou spotřebu vody pro 5 

osob je pak moţné odhadnout na cca 150 m
3
/rok. 

Zdrojem poţární vody pro areál je rybníček slouţící jako poţární nádrţ a dva obecní 

hydranty; v prostorách objektu jsou dále rozmístěny práškové ruční hasicí přístroje (7 ks).  

 

B.II.3. Energetické zdroje 

Areál je napojen na veřejnou elektrickou síť. 

Elektřina je potřebná pro osvětlení a provoz ručních elektrických nástrojů a 

vysokozdviţného vozíku. 

Vytápění je ústřední a je zajištěno kotlem na štěpku, dřevo - jmenovitý výkon 160 

kW, pravidelně jsou na zařízení prováděny revize.  

Areál není napojen na zemní plyn. 

 

B.II.4. Surovinové zdroje 

Vstupními surovinami v době provozu budou autovraky, konkrétně : 

 kat.č. 16 01 04, kategorie „N“ Autovraky  

 

Kapacita zpracování autovraků je předpokládána do 1 000 tun za rok.  

Předpokládané materiálové sloţení autovraku (v závislosti na značce vozidla a stáří) : 

Ţelezné kovy   60 - 70% 

Neţelezné kovy  4 - 8 % 

Guma    5 - 7% 

Sklo    3 - 4% 

Plasty    9 - 11% 

Kapaliny   0,5 - 3% 

Ostatní nespecifikovatelné, příp. směsné materiály 

 

PROSTŘEDKY PRO MANIPULACI S AUTOVRAKY : 

- jeřáb AD 

- vysokozdviţný vozík  
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Další suroviny : 

Pro úplnost je třeba uvést, ţe budou při provozu pouţívány (jen v nutné míře) různé 

čistící prostředky, tkaniny, mazivo apod. pro údrţbu.  

 

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

Doprava : 

Řešení dopravního napojení provozovny zůstane stávající – vjezd z komunikace 

Komárov - Horní Ředice. 

Parkování zaměstnanců a návštěv je moţné v areálu. Součástí záměru není 

budování nebo rozšiřování parkoviště. 

Provozovna je řadu let provozována jako autoservis - stávající četnost dopravy je cca 

10 osobních (včetně zaměstnanců) a 15 nákladních vozidel týdně. 

 

Komunikace III. třídy vedoucí z Komárova na Horní Ředice, z které je odbočka 

k provozovně p. Danihelky, je napojena na frekventovanou silnici II/322 (Dašice – Dolní 

Roveň, a dále I/35). 

 

Výsledky sčítání dopravy v roce 2005 na uvedené komunikaci II/322 jsou následující : 

II/322 v úseku č. 5-3260   

celoroční průměrná intenzita všech vozidel    3 214 vozidel / 24 hod. 

II/322 v úseku č. 5-3250   

celoroční průměrná intenzita všech vozidel    842 vozidel / 24 hod. 

 

Při očekávané kapacitě zpracování autovraků (do 100 vozidel / rok) je předpokládán 

příjem cca 2 autovraků týdně a odvoz odpadů (ţelezného šrotu) bude na úrovni cca 3 – 4 

kontejnerů za měsíc. Osobní doprava (zaměstnanců) bude zanedbatelná. 

 

Inţenýrská infrastruktura a ostatní vyvolané investice :  

Potřebná infrastruktura je v provozovně vybudována. 
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B.III. Údaje o výstupech 

B.III.1. Půda  

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

lesa, ani ostatní plochy – zemní práce nebudou prováděny, areál provozovny je bez vzrostlé 

zeleně.  

Veškeré manipulace s odpady budou prováděny na plochách zabezpečených před 

únikem do půdního prostředí, prováděná činnost bude důsledně kontrolována. Především 

bude zajištěno skladování přijatých autovraků a nakládání se shromaţďovanými 

nebezpečnými odpady tak, aby byl vyloučen únik do ţivotního prostředí – viz kapitola B.I.6 

oznámení. 

Nebudou vytvářena ţádná bezpečnostní a ochranná pásma.  

 

B.III.2. Voda 

Technologie uvaţovaného nakládání s odpady (výkup, sběr, zpracování autovraků) 

není zdrojem odpadní vody. 

Splaškové vody z areálu jsou svedeny do jímky na vyváţení. 

Dešťové odpadní vody odtékají do obecní kanalizace, kam by odtekla i případná 

hasební voda, avšak z technických důvodů je pro hašení zařízení v dílně preferováno pouţití 

práškových hasicích přístrojů, kterými jsou prostory objektu vybaveny.  

 

B.III.3. Ovzduší  

 Při zpracování autovraků nedochází k emisím látek do ovzduší. 

Bodovým zdrojem znečišťování ovzduší je kotel na štěpku / dřevo pro vytápění 

s jmenovitým výkonem 160 kW, tzn. ţe je kategorizován jako malý zdroj znečišťování 

ovzduší podle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění. 

Liniovými a plošnými zdroji znečišťování ovzduší je osobní a nákladní silniční 

doprava, záměrem dojde ke změně v četnosti dopravy na úrovni max. 2 automobilů 

(převáţně LNA nebo TNA) týdně (autovraky), 4 TNA měsíčně (šrot a další demontované 

části, odpady); navýšení četnosti dopravy zaměstnanců bude zanedbatelné. 

Pro vyjádření emisní situace z automobilové dopravy, resp. pro výpočet emisních 

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

provozovny v Komárově byly pouţity pro určení emisního faktoru pomocí tohoto programu 

MEFA v.02 následující parametry :  

Výpočtový rok   2008 

Kategorie vozidla  TNA 
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Palivo     diesel  

Emisní úroveň   EURO 1  

Rychlost    10 km/hod. (pohyb v areálu) 

Podélný sklon vozovky  0 % 

 

Tabulka 2 : Výstupy z programu MEFA - emisní faktory pro oxidy dusíku, benzen a tuhé znečišťující 

látky (frakce PM10)  

Typ vozidla Emisní faktor (g/km) 

NOx benzen PM10 

Těţký nákladní automobil (nad 3,5 t) 46,0128 0,2255 5,6271 

 

Roční hmotnostní toky – příspěvky záměru : 

NOx  13,98789 kg/km. rok
-1
 = cca 14,0 kg/km. rok

-1  
(zaokrouhleno) 

benzen 0,068552 kg/km. rok
-1 

= cca 0,07 kg/km. rok
-1 

(zaokrouhleno) 

PM10  1,710638 kg/km. rok
-1 

= cca 1,71 kg/km. rok
-1 

(zaokrouhleno) 

Pozn. : Výpočet je proveden pro pohyby aut (tedy příjezd + odjezd). 

 

B.III.4. Odpady 

V provozovně budou vznikat odpady z demontáţe autovraků, dále při údrţbě a 

při administrativní činnosti. 

 

Tabulka 3 : Odpady z demontáže podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění  

Katalogové 

číslo odpadu 

Název druhu odpadu 

 

Kategorie 

odpadu 

Způsob nakládání 

externí firmou 

13 01 11 Syntetické hydraulické oleje N vyuţití   

13 01 13 Jiné hydraulické oleje N vyuţití 

13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N vyuţití  

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N vyuţití  

13 07 01 Topný olej a motorová nafta N vyuţití  

13 07 02 Motorový benzín N vyuţití  

13 07 03 Jiná paliva (včetně směsí) N vyuţití 

15 01 01 Papírové obaly O vyuţití 

15 01 02 Plastové obaly O vyuţití 

15 01 07 Skleněné obaly O vyuţití 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 

filtrů jinak blíţe neurčených), čisticí tkaniny a 

ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N odstranění 

16 01 03 Pneumatiky O vyuţití 
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Katalogové 

číslo odpadu 

Název druhu odpadu 

 

Kategorie 

odpadu 

Způsob nakládání 

externí firmou 

16 01 07 Olejové filtry N vyuţití / odstranění 

16 01 08 Součástky obsahující rtuť N vyuţití  

16 01 10 Výbušné součásti (např. airbagy) N odstranění 

16 01 11 Brzdové destičky obsahující asbest N odstranění 

16 01 12 Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11 O vyuţití 

16 01 13 Brzdové kapaliny N vyuţití 

16 01 14 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky N odstranění 

16 01 15 Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem  

16 01 14 

O vyuţití / odstranění 

16 01 16 Nádrţe na zkapalněný plyn O vyuţití 

16 01 17 Ţelezné kovy O vyuţití 

16 01 18 Neţelezné kovy O vyuţití 

16 01 19 Plasty O vyuţití 

16 01 20 Sklo O vyuţití 

16 01 21 Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 

07 aţ 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14 

N odstranění 

16 01 22 Součástky jinak blíţe neurčené O vyuţití / odstranění 

16 06 01 Olověné akumulátory N vyuţití / odstranění 

 

PŘEDPOKLÁDANÁ PRODUKCE ODPADŮ  

- odpady kategorie „N“  -  do cca 10 t/rok 

- odpady kategorie „O“  -  do cca 950 t /rok 

 

Provozovatel si je vědom povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění : 

§ 15 – „Původce a oprávněná osoba, kteří nakládali v posledních 2 letech 

s nebezpečnými odpady v mnoţství větším neţ 100 t nebezpečného odpadu za rok, jsou 

povinni zajišťovat odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby 

(odpadového hospodáře).“ 

§ 44 – „Plán odpadového hospodářství původce odpadů zpracovávají původci 

odpadů, kteří produkují ročně více neţ 10 t nebezpečného odpadu nebo více neţ 1 000 t 

ostatního odpadu.“ 

 

 

Odpady budou tříděny, shromaţďovány ve sběrných nádobách, příp. ve vhodných 

případech volně – ve skladu nebo na zpevněné ploše, a budou předávány oprávněným 

firmám.  
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Odpady kategorie „N“ budou uloţeny výhradně v krytém prostoru 

(připomínající plechovou garáţ) v areálu – v prostoru určeném jako shromaţdiště 

odpadů - v uzavřených nepropustných nádobách nebo plechových vanách; kapalné 

odpady budou shromaţďovány v původním typizovaném zařízení určeném pro olejové 

hospodářství – ve 2 plechových nádobách (po cca 200 l) se záchytným prostorem o 

objemu nádoby. 

 

Odpady budou průběţně odváţeny k dalšímu vyuţití, k recyklaci či k odstranění 

oprávněnými osobami. 

Povinností je vést Provozní deník zařízení ke sběru a výkupu odpadů. 

 

VEDENÍ EVIDENCE  

Provozovatel musí vést evidenci o převzatých autovracích a o způsobech jejich 

zpracování podle § 37b (povinnosti provozovatele zařízení ke sběru autovraků), resp. § 37c 

(povinnosti zpracovatele autovraků) zákona o odpadech. 

Konkrétní poţadavky na vedení evidence jsou aktuálně specifikovány ve vyhlášce 

MŢP č. 352/2008 Sb. 

Vedle evidence odpadů povede zpracovatel autovraků srovnatelným způsobem 

průběţnou evidenci materiálů a částí k opětovnému pouţití. V evidenci vybraných autovraků 

je zpracovatel povinen vést identifikační číslo kaţdého převzatého vozidla VIN (vehicle 

identification number). 

V případě, ţe by došlo k situaci, ţe odpad není moţné přijmout a odpad by byl 

odmítnut, pracovník provede záznam do Provozního deníku, vyplní Zápis o zjištěných 

neshodách při přejímce - a to se všemi dostupnými údaji, a informuje majitele provozovny, 

který zajistí, aby nejpozději do 14 dnů bylo zasláno o této skutečnosti písemné hlášení na 

Krajský úřad Pardubického kraje. 

 

OZNAČENÍ ODPADŮ 

V případě odpadů s nebezpečnými vlastnostmi bude v blízkosti shromaţďovacího 

prostředku nebo shromaţďovacího místa nebo na nich umístěn ILNO, a na shromaţďovacím 

prostředku bude uvedeno katalogové číslo a název nebezpečného odpadu a jméno a 

příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údrţbu shromaţďovacího prostředku.  

Na shromaţďování odpadů „N“, které mají stejné nebezpečné vlastnosti jako  

chemické látky / přípravky, na které se vztahuje zákon č. 356/2003 Sb., v platném znění se 

vztahují technické poţadavky jako na shromaţďování těchto chemických látek a přípravků a 

je vhodné shromaţďovací místa označit výstraţným symbolem dle kritérií tohoto zákona. 



Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Sběr, výkup a zpracování autovraků, Komárov“  

 

 

 

  

 
22 

 

ODPADY Z ÚDRŢBY A ODPADY KOMUNÁLNÍHO CHARAKTERU 

Směsný komunální odpad kat.č. 20 03 01 - kategorie „O“ je v areálu při stávající 

činnosti vykazován, provozovna je napojena na systém svozu obce. 

 

Tabulka 4 : Odpady z údržby a odpady komunálního charakteru  
 

Název druhu odpadu 

 

Kategorie Katalogové 

číslo 

Odhad 

mnoţství  

za rok 

Způsob 

nakládání 

Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 13 02 08 0,1 t vyuţití/ 

odstranění 

Papírové a lepenkové obaly  

 

O 15 01 01 0,02 t vyuţití 

Plastové obaly  

 

O/N 15 01 02 0,02 t vyuţití/ 

odstranění 

Kovové obaly  

 

O/N 15 01 04 0,03 t vyuţití/ 

odstranění 

Skleněné obaly O 15 01 07 0,02 t vyuţití 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 

olejových filtrů jinak blíţe neurčených), čisticí 

tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami  

N 15 02 02 0,2 t odstranění 

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 20 01 21 30 ks zpětný odběr 

Směsný komunální odpad  O 20 03 01 0,5 t odstranění 

Uliční smetky O 20 03 03 0,2 t odstranění 

 

 ODSTRAŇOVÁNÍ HAVÁRIÍ 

Odpady vzniklé asanací prostoru po případné havárii spojené s únikem závadné látky 

nebo i úklidem úkapů v dílně mohou být podle svého charakteru zařazeny do skupin podle 

Katalogu odpadů uvedených v tabulce (zařazení je vhodné projednat s oprávněnou firmou, 

která bude zajišťovat vyuţití / odstranění odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 

v platném znění). 

 

Tabulka 5 : Předpokládané skupiny odpadů vzniklé při asanaci prostoru / úklidu úkapů 

13 01  Odpadní hydraulické oleje 

13 02  Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 

15 02  Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy 

17 05  Zemina (včetně vytěţené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěţená 

hlušina  
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Při ukončení provozu zařízení bude postupováno v souladu se stavebním zákonem a 

z hlediska ochrany ţivotního prostředí bude třeba provést zejména :  

- vyprázdnit všechny prostory a zařízení od odpadů 

- zajistit vyuţití / 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 

Stacionárním zdrojem hluku při zpracování autovraků mohou být stroje a zařízení, 

které budou slouţit k vlastní demontáţi autovraků. Jedná se pouze o zvedák, odsávací 

zařízení a ruční nářadí. Rozřezání / rozstřihnutí velkých částí karoserie (hydraulickými 

nůţkami) bude jen ojedinělé. 

Zpracování autovraků bude prováděno pouze v denních hodinách od 7.00 hod do 

17.00 hod., a to v uzavřené dílně (stěny tl. 400 mm). Uvaţovaný zdroj hluku je tak i plášť 

objektu, kterým prostupuje hluk sníţený o hodnoty váţené neprůzvučnosti prvků obvodových 

konstrukcí.  

Hlučná bude také nakládka ţelezného šrotu při odvozu, četnost je však 

předpokládána 3 - 4 x za měsíc a v délce max. 15 minut. Důraz na minimalizaci hluku bude 

kladen i při příjmu autovraků – při zaváţení na plochu příjmu či do dílny bude max. omezena 

doba se spuštěným motorem a při nutnosti sundávat autovraky z přívěsu / návěsu bude 

pouţit vysokozdviţný vozík či jeřáb.  

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

dopravy v kapitole B.II.5. oznámení.  

 

Předpokládaná hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti 2 m od zdroje : 

- doprava a manipulace vně objektu : do LA = 80 dB 

- činnost v dílně (hluk vně objektu) : do LA = 55 dB 

 

Z akustického hlediska jsou při posuzování záměru rozhodující následující 

skutečnosti : 

1. zařízení nebude provozováno v noční době a o víkendu 

2. doprava spojená se sběrem a výkupem autovraků bude zanedbatelná 

3. obytná zástavba je ve vzdálenosti cca 80 m od areálu, otvory objektu jsou však 

orientovány mimo zástavbu obce (severním směrem na zemědělské pozemky)  

4. demontáţ bude prováděna v uzavřené dílně 
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Vibrace : 

   V provozovně nebudou pouţívány stroje a zařízení, které by byly zdrojem vibrací.  

 

Záření : 

 Nevznikne nový zdroj záření, který by mohl ovlivňovat okolní prostředí.  

 

B.III.6. Moţná rizika havárií 

Provoz zařízení nebude vykazovat mimořádná rizika – ani pracovní, ani ve vztahu 

k ţivotnímu prostředí. Veškeré činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými ČSN a 

provozním řádem, zaměstnanci budou patřičně proškoleni.  

Riziko havárií nebo vzniku nestandardních situací nepřevýší běţně akceptovatelnou 

úroveň. 

Významná pozornost je při posuzování záměru věnována opatřením k vyloučení 

ohroţení vod závadnými látkami. 

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

Oznamovatel splnil povinnost podle § 3 odst. 1 zákona č. 59/2006 Sb. a 

nevztahují se na něj povinnosti navrhnout zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A 

nebo B.  

Mnoţství odpadů kategorie „N“, umístěných v provozovně, není větší neţ 2 % 

mnoţství nebezpečné látky uvedené v příloze č. 1 k citovanému zákonu v části 1 sloupci 1 

tabulky I nebo tabulky II. 

 

BEZPEČNOST PROVOZU A OCHRANA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ LIDÍ 

Obsluha musí být zaškolena a prokazatelně seznámena s technologickým postupem 

při zpracování autovraků a s provozním řádem. 

Obsluha musí být proškolena z poskytování první pomoci při úraze a při zasaţení 

elektrickým proudem. 

Školení PO a BOZP se provádí u nových zaměstnanců při přijetí, následně se 

provádí toto školení 1 x ročně. 

Pracovníci jsou povinni uţívat při plnění pracovních úkolů předepsané ochranné 

pomůcky poskytnuté zaměstnavatelem. K dispozici mají potřebné sociální zázemí. 

Na pracoviště nemají přístup nepovolané osoby. 

Na pracovišti platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. 



Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Sběr, výkup a zpracování autovraků, Komárov“  

 

 

 

  

 
25 

 

V případě úrazu jsou pracovníci povinni zajistit první pomoc a je-li třeba, přivolat 

lékaře nebo zajistit transport zraněného k lékaři, nahlásit událost majiteli provozovny a 

účastnit se sepsání záznamu o úrazu do provozního deníku. 

 

 

OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD HAVÁRIE 

  V zařízení bude nakládáno s autovraky, bude se provádět jejich demontáţ a 

vypouštění provozních kapalin. Odpady kategorie „N“ jsou závadnými látkami, které by 

mohly při havárii – úniku do ţivotního prostředí, ohrozit okolní půdní prostředí a dále 

podzemní a povrchové vody. 

  Provozovatel zařízení nemá povinnost zpracovat havarijní plán - Plán opatření pro 

případy havárie, nezachází se závadnými látkami ve větším rozsahu podle § 39 odst. 2 

vodního zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění - mnoţství závadných látek v kapalném 

skupenství nepřevyšuje 1 000 l a pevných látek 1 000 kg (podle § 2 písm. b) vyhlášky MŢP 

č. 450/2005 Sb.), přesto po dohodě s pracovníky Městského úřadu v Holicích bude havarijní 

plán vypracován. 

  Preventivním opatřením je pravidelný vizuální monitoring a zkoušky těsnosti jímky i 

technické zabezpečení provozu – viz kapitola B.I.6. oznámení. 

 

Za havárii se povaţuje únik mimo zabezpečené prostory areálu (dílny a 

shromaţdiště odpadů) – v mnoţství kapalných odpadů nad 10 litrů. 

 

Pracovník, který první zjistí havárii, provede sám nebo společně s dalšími pracovníky 

okamţitý operativní zásah k zamezení šíření závadných látek do okolního půdního prostředí.  

Prvotní opatření musí být provedeno bezodkladně, rychle a s vyuţitím všech 

dostupných pohotovostních i provizorních prostředků.  

 

 

Popis postupu při vzniku havárie : 

1) Bezprostřední odstranění příčin havárie. 

Zabránit všemi dostupnými prostředky vniknutí závadné látky do okolního půdního 

prostředí, např. zahrazením unikající kapaliny nebo ohraničením zdroje úniku 

nasypanou zeminou nebo pískem, ucpáním otvoru vhodným natočením prasklé 

nádoby, zachycováním kapalin do různých nádob apod. 
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2) Hlášení havárie. 

Informovat o vzniklé havárii majitele provozovny, který řídí práce na okamţitém 

odstraňování havárie a havárii neprodleně nahlásí všemi dostupnými prostředky HZS 

ČR nebo jednotkám poţární ochrany nebo Policii ČR. 

 

Ohlašovatel úniku závadné látky musí při hlášení oznámit : 

- kdo a odkud telefonuje (jméno, místo, číslo telefonu) 

- kde k úniku došlo (název objektu, pracoviště), čas zjištění události 

- co uniklo (název látky) 

- rozsah úniku (zasaţená plocha) 

- komu jiţ byla havárie nahlášena 

 

Významná telefonní čísla 

Integrovaný záchranný systém 

Zdravotnická záchranná sluţba 

Hasičský záchranný sbor 

Policie ČR 

112 

155 

150 

158 

 

3) Zneškodňování havárie. 

Odstranit závadnou látku ze zpevněných ploch za pouţití sorbentů, mechanicky 

vybrat (odtěţit) kontaminovanou zeminu. 

Odpady vkládat do vyčleněných obalů. 

 

4) Odstraňování následků havárie. 

Znečištěný prostor uklidit úklidovými prostředky. 

Odpady předat k vyuţití / odstranění oprávněné osobě. 

 

5) Vedení dokumentace o postupech pouţitých při zneškodňování a odstraňování 

následků havárie. 

Vypracovat Protokol o havárii. 

Obsah protokolu : 

a) Přesné místo havárie 

b) Vznik havárie (den, měsíc, rok, hodina) 

c) Situační náčrt místa havárie 

d) Rozsah a druh havárie (popis a rozsah způsobené škody) 

e) Co bylo při havárii zasaţeno (půda, vegetace, voda) 

f) Příčina vzniku havárie (technická závada, dopravní nehoda) 

g) Mnoţství uniklých závadných látek 

h) Kdo havárii zjistil a nahlásil 

i) Komu byla havárie hlášena 
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j) Postup likvidace havárie 

k) Přijatá následná opatření, kdo zajišťuje 

l) Datum a výsledky odběru vzorků půdy, příp. vody na asanovaném území 

m) Jméno a funkce osoby, která byla pověřena zpracováním zápisu 

 

Ten, kdo způsobil havárii, je povinen činit bezprostřední opatření k odstranění příčin a 

následků havárie. Přitom se řídí pokyny vodoprávního úřadu a ČIŢP. Při zásahu jsou povinny 

pomáhat všechny přítomné osoby, které řídí majitel provozovny nebo příchozí pracovník 

vodoprávního úřadu. 

 

Všeobecný pokyn při likvidaci havárie : 

- asanaci je nutné provádět s opatrností a v předepsaných ochranných 

pomůckách (gumové rukavice, uzavřená obuv, příp. ochranný štít, brýle, 

ochranná maska)  
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ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

C.I. Výčet nejzávaţnějších environmentálních charakteristik 

Provozovna p. Danihelky leţí uprostřed obce Komárova cca 2 km severovýchodně od 

Dašic a cca 4 km jihozápadně od Holic.  

Obec Komárov patří spolu s obcemi Dolní Roveň, Horní Roveň a Litětiny do obce 

Dolní Roveň, která má necelé 2 000 obyvatel. 

Území zastavěné části obce Dolní Roveň se nachází v nadmořské výšce 228 - 242 

m, coţ při délce obce cca 8 km znamená téměř rovinné území. Území je z klimatického 

hlediska zařazeno do teplé oblasti - s dlouhým, teplým a sušším létem. Průměrná roční 

teplota vzduchu se pohybuje kolem 8,4 
o
C, průměrné roční sráţky jsou kolem 600 mm. Z 

hlediska převaţujících směrů větru mají největší četnost větry z jihovýchodu. 

Komárovem protéká potok Lodrantka ústící za Dašicemi do řeky Loučné.  

Území spadá do vymezené oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší - především 

z důvodu překračování denního limitu suspendovaných částic PM10 – platí pro území 

stavebního úřadu (města Holice). 

Obcí prochází silnice II/322 z Pardubic směrem na Dolní Roveň a I/35.   

Širší okolí je vyuţíváno pro zemědělství.  

Původní biota území je zatlačena do refugií v intenzivně zemědělsky 

obhospodařované krajině – coţ je zejména potok Lodrantka, vzdálenější řeka Loučná, les 

Boršov či rybník Lodrant, a je nahrazena synantropními druhy.  

Severně od obce Dolní Roveň je vyhlášena ptačí oblast Komárov - lokalita soustavy 

NATURA 2000.  

Lokalita není územím historického, kulturního či archeologického významu. 

 

Území není z environmentálního hlediska zatěţované nad míru únosného zatíţení.  
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C.II. Stručná charakteristika sloţek ŢP v území, které budou 

pravděpodobně významně ovlivněny 

Významné ovlivnění sloţek ţivotního prostředí záměrem není rozhodně očekáváno, 

přesto je stručná charakteristika sloţek ţivotního prostředí v území uvedena.  

 

OVZDUŠÍ : 

Klimatické faktory 

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

teplým a sušším létem. Přechodné období je krátké, s teplým aţ mírně teplým  jarem a 

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

Mezoklimatické poměry nejsou rovinným reliéfem terénu prakticky vůbec ovlivněny. 

Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 8,4 
o
C. Průměrné roční mnoţství sráţek 

se pohybuje kolem 600 mm, z nichţ 62 % je v teplé části roku. Z hlediska převaţujících 

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

 

Tabulka 6 : Klimatická charakteristika lokality 

Úkazatel T2 

Počet letních dnů 50 - 70 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C 160 - 180 

Počet mrazových dnů 100 - 110 

Počet ledových dnů 30 - 40 

Počet dnů se sráţkami 1 mm 90 - 100 

Sráţkový úhrn ve vegetačním období 350 - 400 

Sráţkový úhrn v zimním období 200 - 300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 

 

V následujícím přehledu jsou uvedeny základní charakteristiky, které byly získány 

zpracováním údajů z klimatických pozorovacích stanic sítě ČHMÚ reprezentujících poměry v 

oblasti Pardubice. 

 

Tabulka 7 : Průměrná teplota vzduchu ve o 
C 

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

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

 

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

spadne v průměru 599 mm sráţek.  
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Roční chod sráţek je velmi proměnlivý a maximum se můţe vyskytnout prakticky od 

června po srpen, v ojedinělých případech dokonce v květnu. Nejniţší sráţky připadají  v 

dlouholetém průměru na únor. 

 

Tabulka 8 : Průměrný úhrn srážek v mm 

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

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

 

Tabulka 9 : Průměrný počet dnů se sněžením 

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

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

 

Meteorologické podmínky  

Meteorologické podmínky jsou ovlivňovány směrem a rychlostí větru (viz větrná 

růţice), dále pak stabilitou atmosféry vycházející z vertikálního tepelného zvrstvení.  

Převládajícími jsou v zájmové oblasti západní a východní směry větru. Minimum 

v četnosti směrů větru leţí ve směrech severovýchodních a jiţních. Bezvětří se vyskytuje 

s četností 19,01 % časového fondu v roce. Nejfrekventovanější je IV. třída stability ovzduší. 

Vítr o rychlosti do 2,5 m/s vane s četností 39,17 % časového fondu v roce. 

Obecně zhoršené rozptylové podmínky (I., II. třída stability a bezvětří (calm)), kdy 

mají na imisní situaci v přízemní vrstvě atmosféry největší vliv nízké chladné bodové zdroje, 

lze v oblasti očekávat okolo 58,18 % časového fondu v roce. 

 

Tabulka 10 : Větrná růžice – Dolní Roveň  

  DOLNÍ ROVEŇ     

          

 Směr S SV V JV J JZ Z SZ CALM 

% 3.78 5.00 14.52 7.50 5.90 9.79 25.30 9.20 19.01 

h/r 331 438 1272 657 517 858 2216 806 1665 

h/< 7.4 9.7 28.3 14.6 11.5 19.1 49.3 17.9 37.0 

m/s         Celkem 

1.7 5.10 5.99 10.15 6.27 5.65 6.72 11.32 7.01 58.18 

5 1.03 1.36 6.24 2.97 2.21 4.24 12.92 3.92 34.89 

11 0.03 0.03 0.51 0.64 0.42 1.21 3.44 0.65 6.93 

Celkem 6.16 7.38 16.90 9.88 8.28 12.17 27.68 11.58 100.00 
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Obrázek 3 : Větrná růžice – všechny kombinace  

 

 

 

Kvalita ovzduší 

V okrese Pardubice se pravidelný monitoring kvality ovzduší provádí na třech 

měřících stanicích. Imisní situaci v zájmovém území – v Dolní Rovni, lze tedy pouze 

odhadnout na základě výsledků měření těchto měřících stanic.  

Těmito stanicemi jsou : 

- stanice ČHMÚ č. 1346 Sezemice 

- stanice MÚPa č.  1418 Pardubice - Rosice  

- stanice ČHMÚ č. 1465 Pardubice - Dukla    

 

 Lze předpokládat, ţe kvalita ovzduší v zájmové lokalitě bude pravděpodobně nejvíce 

blízká výsledkům platným pro měřící stanici v lokalitě obdobného charakteru a tou jsou 

Sezemice. Stanice je umístěna na okraji obce, na hřišti u řeky. Charakterizována je jako 

stanice pozaďová, venkovská, příměstská.  

Lokalizace je následující : 

- zeměpisné souřadnice 50° 3' 41,54 " sš ; 15° 51' 1,71 " vd 

- nadmořská výška  222 m 

- terén    rovina, velmi málo zvlněný terén 

- krajina    část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí 

- reprezentativnost   okrskové měřítko - 0,5 aţ 4 km 
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 Přehled stavu znečištění ovzduší SO2 na stanici č. 1346 – Sezemice : 

 V roce 2007 dosahovalo denní maximum hodnoty 7,1 g/m
3
 (20.12.2007), 98% Kv = 

6,2 g/m
3
. Hodnoty čtvrtletních průměrných koncentrací byly 3,0 g/m

3
 (1. čtvrtletí), a 1,1 

g/m
3
 (4. čtvrtletí), hodnota roční průměrné koncentrace byla 1,6 g/m

3
. 

 

Přehled stavu znečištění ovzduší NO2 na stanici č. 1346 – Sezemice : 

 V roce 2007 dosahovalo denní maximum hodnoty 83,2 g/m
3
 (26.1.2007), 98% Kv = 

29,3 g/m
3
. Hodnoty čtvrtletních průměrných koncentrací byly 13,0 g/m

3
 (1. čtvrtletí), 

11,4 g/m
3
 (2. čtvrtletí), 12,8 g/m

3
 (3. čtvrtletí) a 15,0 g/m

3
 (4. čtvrtletí), hodnota roční 

průměrné koncentrace byla 13,1 g/m
3
. 

 

 Přehled stavu znečištění ovzduší PM10 na stanici č. 1346 – Sezemice : 

 Denní maximum v roce 2006 dosahovalo hodnoty 172,0 g/m
3
 (29.1.2006), 

98% Kv = 90,0 g/m
3
. Hodnota 36. nejvyšší naměřené 24-hodinové koncentrace v roce 2006 

byla 54,0 g/m
3
 (15.3.2006). Hodnoty čtvrtletních průměrných koncentrací byly 44,1 g/m

3
 

(1. čtvrtletí) a 24,5 g/m
3
 (2. čtvrtletí), hodnota roční průměrné koncentrace byla 32,9 g/m

3
. 

V roce 2006 byl na měřící stanici č.1346 překročen stanovený 24-hodinový imisní 

limit (50 g/m
3
) 44x, hodnota 24-hodinového imisního limitu zvýšená o mez tolerance (55 

g/m
3
) byla překročena 44x za rok 2006. 

Výsledky za rok 2007 jsou značně neúplné. 

 

Tabulka 11 : Imisní situace – stanice 1346 Sezemice 
 

Látka  Rok 

IMISNÍ SITUACE  
koncentrace [µg.m

-3
] 

čtvrtletní roční 
průměr 

denní maximum 
(datum) 

hodinové maximum 
(datum) I.Q II.Q III.Q IV.Q 

SO2 2007 3,0 - - 1,1 1,6 7,1 (20.12.2007) - 

NO2 2007 13,0 11,4 12,8 15,0 13,1 83,2 (26.1.2007) - 

PM10 
2006 44,1 24,5 - - 32,9 172,0 (29.1.2006) - 

2007 - 23,2 - 28,3 - - - 

 

Kromě uvedených škodlivin nejsou na stanici měřeny koncentrace dalších látek. 

Zdrojem informací je ročenka ČHMÚ zveřejněná na internetových stránkách - www.chmi.cz. 

  

 Pro posouzení úrovně znečištění ovzduší v předmětné lokalitě lze rovněţ 

pouţít hodnoty uvedené v rozptylové studii zpracované v rámci návrhu Krajského 

programu sniţování emisí Pardubického kraje.  



Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Sběr, výkup a zpracování autovraků, Komárov“  

 

 

 

  

 
33 

 

 Rozptylová studie hodnotila stávající stav prezentovaný rokem 2001. Do výpočtu byly 

zahrnuty všechny zdroje typu REZZO 1, 2, 3 a 4 z Pardubického kraje a zdroje ze 

sousedních krajů v pásmu minimálně 5 km od hranice kraje. 

 Z obrázku, kde je uvedeno pole maximálních hodinových koncentrací pro výchozí 

stav (rok 2001), lze pro řešené území zjistit imisní koncentrace NO2 v rozmezí 20,1 – 50,0 

g/m
3
; roční imisní koncentrace NO2 lze odečíst na úrovni 15,1 – 30,0 g/m

3
.  

 Imisní údaje dalších látek, které by byly relevantní pro dokladování pozaďové imisní 

situace v zájmové oblasti, nebyly ve zmíněné rozptylové studii sledovány. 

 

VODA : 

Povrchové vody 

Zájmové území je odvodňováno Lodrantkou, která ústí za Dašicemi do řeky Loučné. 

Povodí Lodrantky měří k ústí 45,78 ha, 355 denní voda zde je 0,06 m
3
/s, stoletá  

voda 26 m
3
/s (zdroj : www.dolniroven.cz).  

 

Podle dostupných údajů (informací majitele areálu) se prostor provozovny  

p. Danihelky v Komárově nenachází v zátopovém území. 

 

Nejbliţší měřící hydrologický objekt na řece Loučné je v Dašicích – č. 4001. 

Název vodního toku     Loučná 

Číslo hydrologického pořadí   1-03-02-074 

 

Tabulka 12 : Umístění hydrologického měřícího místa Dašice 

 

Databankové číslo 4001 

Lokalita Dašice 

Souřadnice 15-54-32 v.d.  50-02-14 s.š. 

Kraj Pardubický kraj 

Okres Pardubice 

Tok Loučná 

Říční km 7.2 

Hydrologické pořadí 1-03-02-074 

Hydrologické povodí 1-03-02 Loučná a Labe od 
Loučné po Chrudimku 

Sledované období od 24.01.2000 do 11.12.2006 

 
 

 

http://www.dolniroven.cz/
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Řeka Loučná je významným vodním tokem podle vyhlášky MZem č. 470/2001 Sb., 

v platném znění. 

 

Tabulka 13 : Hodnoty ukazatelů 

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

kvalitativní ukazatele naměřené v uvedeném profilu v období 1.1.2005 – 1.12.2008 (získané 

na internetových stránkách ČHMÚ - www.chmi.cz), typ odběru bodový. 

CHSKCr 6,0 - 29,0 mg/l 

BSK5 1,3 - 3,2 mg/l 

Rozpuštěné látky (105 
o
C) 448 - 580 mg/l 

Nerozpuštěné látky (105 
o
C) pod 2,0 - 58 mg/l 

Dusík celkový 5,7 - 10,1 mg/l 

Fosfor celkový 0,04 - 0,13 mg/l 

 

Údaje o kvantitativních vlastnostech Loučné jsou také z nejbliţšího hlásného profilu 

(kategorie A) – Dašice, staničení 7,2 km, provozovatel stanice ČHMÚ Hradec Králové, 

umístění profilu pod mostem na severním okraji obce, pravý břeh (aktualizace 03/2006) : 

 

Tabulka 14 : Průtoky v Loučné 

N-leté průtoky Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 

(m
3
/s) 15,4 37,0 49,0 82,9 100 

   

 Průměrný roční stav – 94 cm 

   Průměrný roční průtok – 3,79 m
3
/s 

 

Podzemní vody 

  Z hlediska hydrogeologického členění leţí území v severní části hydrogeologického 

rajónu  431 „Chrudimská křída“, který reprezentuje kvartérní sedimenty Labe a jeho přítoků.  

Následující údaje jsou získány z internetových stránek Výzkumného ústavu 

vodohospodářského – www.heis.vuv.cz a charakterizují HGR 431 : 

Přípovrchová zóna :  

Litologie : jílovce a slínovce  

Dělitelnost rajonu : lze dělit  

Mocnost souvislého zvodnění : 15 aţ 50 m  

Hladina : volná  

Typ propustnosti : průlino - puklinová  

Transmisivita : nízká <1.10
-4

 m
2
/s  

http://www.heis.vuv.cz/
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Mineralizace : 0,3-1 g/l  

Chemický typ : Ca-Mg-HCO3-SO4  

 

1. vrstevní kolektor : 

Litologie : pískovce a slepence  

Křídové souvrství : perucko-korycanské  

Stratigrafická jednotka : cenoman  

Dělitelnost rajonu : nelze dělit  

Mocnost souvislého zvodnění : 15 aţ 50 m  

Hladina : napjatá  

Typ propustnosti : průlino - puklinová  

Transmisivita : střední 1.10
-4

-1.10
-3

 m
2
/s  

Mineralizace : 0,3-1 g/l  

Chemický typ : Ca-Mg-HCO3-SO4  

 

Území není součástí vyhlášené chráněné oblasti přirozené akumulace vod, lokalita se 

nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů. 

 

PŮDA : 

Pedologie území je vţdy dána především geologickou stavbou. Převládajícím půdním 

typem v širší oblasti jsou převáţně hnědozemě – modální, středně těţké s těţší spodinou, 

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

mezobazické na nivních uloţeninách, středně těţké lehčí a středně těţké, zpravidla bez 

skeletu a vláhové příznivé. 

 

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE : 

Geomorfologické podmínky a geologická charakteristika 

Území leţí v okrsku Kunětická kotlina jako části podcelku Pardubická kotlina a celku 

Východolabská tabule; z hlediska regionálně geologického v křídové synklinále 

severovýchodních Čech a je součástí jejího jihozápadního křídla. Skalní podloţí je budováno 

sedimentárními horninami svrchní křídy, nad nimiţ jsou uloţeny sedimenty spodního aţ 

svrchního turonu a coniaku. Litologicky se jedná o slínovce, písčité a spongilitické slínovce, 

vápnité jílovce a prachovce. Horniny skalního podloţí jsou překryty kvartérními zeminami, 

které tvoří hlíny, spraše, písky, štěrky. 

Povrch terénu je v zájmové lokalitě rovinný, pohybující se okolo 235 m.n.m. 
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Povrch  slínovců lze očekávat  v hloubce kolem 2 metrů. Podzemní voda 

vytváří souvislou hladinu nad nepropustným křídovým podloţím - lze ji tedy očekávat v 

hloubce 1 - 2 m pod povrchem terénu. 

 

Seizmicita, eroze 

Zájmová lokalita není hodnocena jako seizmicky aktivní, patří k seizmicky 

nejklidnějším oblastem České republiky. Vzhledem ke konfiguraci terénu není oblast 

ohroţena větrnou erozí. 

 

Oblasti surovinových zdrojů a jiných  přírodních bohatství 

V zájmovém území se oblasti tohoto druhu nenacházejí. 

 

FLÓRA, FAUNA A EKOSYSTÉMY : 

Provozovny p. Danihelky se nachází uprostřed obce, v prostoru vyuţívaném pro 

podnikatelskou činnost.  

Přítomnost antropogenně neovlivněných biotopů a chráněných druhů ţivočichů a 

rostlin je vázána zejména na přírodovědně cenná území – např. břehové porosty Lodrantky 

či vzdálenější Loučné, les Boršov, rybník Lodrant a také ptačí oblast Komárov, kaţdopádně 

mimo moţný dosaţitelný vliv posuzované provozovny.  

Významným krajinným prvkem ze zákona a zároveň prvkem důleţitým z hlediska 

ekologické stability krajiny je potok Lodrantka a řeka Loučná (niva a břehové porosty). 

Přírodní park není v oblasti vyhlášen. 

Severně od obce Dolní Roveň se nachází ptačí oblast „Komárov“.  

 

Ptačí oblast  CZ0531013 - KOMÁROV  

- rozloha   2030,8 ha  

- nadmořská výška 224 - 264 m n. m. 

Poloha : 

Lokalita se nachází v Pardubické kotlině, cca 5 km SV od Pardubic a leţí mezi obcemi Dašice, Dolní 

Roveň, Ostřetín a Časy. Území zaujímá plochu 10 km na délku a 4 km na šířku.    

Ekotop : 

Podloţí budují slínovce a jílovce svrchního turonu aţ koniaku svrchní křídy. Místy váté písky. Území 

leţí v okrsku Holické tabule jako části podcelku Pardubická kotlina. Slabě rozčleněný erozně 

denudační reliéf se strukturně denudačními plošinami a plochými hřbety, se zbytky pleistocenních 

říčních teras Loučné. Plochý terén odvodňovaný Zadní Lodrantkou k západu. Území je budováno 

převáţně kambizeměmi arenickými z písků a štěrkopísků a kambizeměmi pelickými, uplatňují se i 

pseudogleje.    
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Kvalita a význam : 

Významné zimoviště a hromadné nocoviště motáka pilicha (Circus cyaneus) a kalouse pustovky (Asio 

flammeus). K nocování jsou uţívány podmáčené plochy s ostřicovými enklávami, starými 

neposečenými travními porosty a nesklizeným obilím a vojtěškou. K lovu kořisti jsou přednostně 

vyuţívány nízké travní porosty, podmáčené neobdělávané plochy a sklizená obilná a vojtěšková pole. 

Pustovky v území rovněţ nepravidelně hnízdí v počtu aţ 3-5 párů. Významná tahová lokalita pro 

dravce, bahňáky a jeřába popelavého (Grus grus).   

 

Obrázek 4 : Umístění ptačí oblasti Komárov 

 

 

Na V okraj obce Dolní Roveň navazuje les Boršov. Louka o rozloze 0,32 ha 

sousedící s lesem byla v r. 1952 vyhlášena státní přírodní rezervací. Je zde největší lokalita 

hořce hořepníku na území ČR, dále zde roste srpice barvířská, hvozdík svazčitý a pyšný. 

Na jiţním okraji lesa je rybník Lodrant - krajinářsky i přírodovědně hodnotná lokalita. 

Tvoří ji rybník s porosty starých dubů na hrázi a přirozené, převáţně listnaté porosty v okolí.  

Pro výskyt vzácných druhů rostlin, hmyzu a zejména vodního ptactva je území navrţeno k 

ochraně na ploše 238,6 ha s ochranným pásmem 118,8 ha. Je zde moţno vidět volavku 

popelavou, severské druhy kachen, bukače velkého, pochopa rákosního, cvrčilku říční, 

chřástala, sýkořici vousatou a mnoho dalších druhů, které se zde zastavují na kratší či delší 

dobu při svém tahu. Ţijí zde všechny druhy roháčů. Z rostlin jsou nejvzácnější nepukavka 

plovoucí (pravděpodobně jediná lokalita v ČR), violka slatinná, ptačinec dlouholistý a ochmel 

evropský. 
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KRAJINA : 

Charakteristické znaky krajinného rázu jsou odvozeny z přírodních podmínek a 

způsobů vyuţití krajiny. Celá krajinná oblast je silně urbanizovaným územím, vyuţívaným pro 

zemědělství.  

Provozovna p. Danihelky se nachází uprostřed obce Komárov – v současně 

zastavěné a zastavitelné části území obce. 

Umístění je v souladu s územním plánem. 

 

Nynější obec Dolní Roveň se skládá ze čtyř  sloučených obcí, a sice Dolní Rovně, 

Horní Rovně, Komárova a Litětin. Původní název obce Waltersdorf se odvozuje 

pravděpodobně od německého kolonizátora, asi z 1. pol. 13. stol. Z této doby (r. 1336) 

pochází i první písemné zprávy o obci. Část Komárova patřila zřejmě sezemickému klášteru, 

část byla samostatným zemanstvím (první dochovaná zpráva aţ z r. 1454),  část patřila 

jiným drţitelům. V 16. stol. se celá vesnice postupně dostala k pardubickému panství. 

 

Obec Dolní Roveň má cca 2 000 obyvatel. 

Do obce je autobusové a vlakové spojení, je plynofikována a je napojena na veřejný 

vodovod. 

Dolní Roveň je součástí dobrovolného svazku obcí Holicko. 
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ČÁST D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A  

NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

D.I.  Charakteristika moţných vlivů a odhad jejich velikosti a 

významnosti 

 

Velikost vlivů můţe být hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :  

- nulový vliv 

- zanedbatelný vliv 

- malý vliv 

- střední vliv 

- velký vliv 

 

Významnost vlivů můţe 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 

Předmětný areál v Komárově, kde má provozovnu p. Danihelka, je jiţ několik let (od 

r. 2004) vyuţíván pro podnikání spojené s opravou vozidel a zemědělských strojů : 

 kolaudační rozhodnutí stavby „Opravna zemědělských strojů, ostatních aut a 

zámečnická dílna“ vydal Městský úřad Holice, odbor ţivotního prostředí a stavební 

úřad dne 21.4.2004 pod č.j. 2003/7649/SU/Ho, datum nabytí právní moci dne 

14.5.2004 

Obyvatelé obce vnímají tento prostor jako území vyčleněné pro uvedený druh 

činnosti, coţ je samozřejmě i v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. 

 

Stávající činnost v areálu není zdrojem negativních vlivů nebo obtěţování 

obyvatel v okolní zástavbě a ani sběr, výkup a zpracování autovraků nevytváří rizika 

pro veřejné zdraví.  
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V úvahu by přicházelo pouze moţné obtěţování hlukem – následující skutečnosti 

však toto vylučují : 

- zařízení nebude provozováno v noční době a o víkendu 

- doprava spojená se sběrem a výkupem autovraků bude zanedbatelná 

- obytná zástavba je ve vzdálenosti cca 80 m od areálu, otvory objektu jsou však 

orientovány mimo zástavbu obce (severním směrem na zemědělské pozemky)  

- demontáţ bude prováděna v uzavřené dílně 

 

Jiné moţné ovlivnění zdravotního stavu obyvatel v obytné zástavbě nakládáním s 

autovraky v provozovně p. Danihelky v Komárově je nerelevantní. 

 

Posuzovaný záměr není zdrojem zdravotního rizika pro obyvatele. 

 

b) Sociální a ekonomické důsledky 

 Provozování záměru bude mít přímé sociální a ekonomické důsledky pro  

zaměstnance a jejich rodiny. 

 

c) Začlenění stavby, faktory pohody 

Předmětný záměr nebude znamenat negativní změnu krajinného rázu v širších 

pohledových vztazích, ani v místě - ţádné stavební úpravy nebudou provedeny. 

Negativní ovlivnění faktorů pohody není třeba předpokládat. 

 

 

 

VLIVY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Vlivy na povrchové a podzemní vody : 

Při provozování zařízení ke zpracování autovraků není potřebná technologická voda.  

Splaškové vody z areálu jsou svedeny do jímky na vyváţení. 

Dešťové odpadní vody odtékají do obecní kanalizace, kam by odtekla i případná 

hasební voda, avšak z technických důvodů je pro hašení zařízení v dílně preferováno pouţití 

práškových hasicích přístrojů, kterými jsou prostory objektu vybaveny.  

Ovlivnění kvality podzemní či povrchové vody se při provozu nepředpokládá - 

důvodem je provádění veškerých činností s odpady, včetně příjmu a zpracování autovraků, 

na vodohospodářsky zabezpečených místech.  

 



Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Sběr, výkup a zpracování autovraků, Komárov“  

 

 

 

  

 
41 

 

Zvláštní důraz je kladen na technické zabezpečení shromaţdiště odpadů – tím je 

krytý prostor (připomínající plechovou garáţ) v areálu – odpady budou shromaţďovány  

v uzavřených nepropustných nádobách nebo plechových vanách; kapalné odpady budou 

shromaţďovány v původním typizovaném zařízení určeném pro olejové hospodářství – ve 2 

plechových nádobách (po cca 200 l) se záchytným prostorem o objemu nádoby. 

Součástí provozního řádu budou pokyny pro případy úniku závadné látky do ţivotního 

prostředí, bude vypracován havarijní plán. 

Areál neleţí podle dostupných informací v zátopovém území. 

Vliv na vody je moţné označit jako zanedbatelný a nevýznamný. 

 

Vlivy na půdu a horninové prostředí : 

 Vliv záměru je nulový. 

 

Vlivy na stav ovzduší : 

 Relevantním zdrojem znečišťování ovzduší je kotel na štěpku / dřevo s jmenovitým 

výkonem 160 kW. Emitované látky, coţ jsou při uvedeném způsobu vytápění zejména oxidy 

dusíku, oxid uhelnatý, oxid siřičitý a tuhé znečišťující látky, nemohou mít vliv na imisní situaci 

v území. Nezanedbatelné je, ţe při spalování biomasy je stanovena hodnota emisí CO2 

s dopadem na klimatický systém Země jako nulová. 

 Kotel je vzhledem ke svému výkonu kategorizován jako malý zdroj znečišťování 

ovzduší podle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění. Povinností provozovatelů malých 

spalovacích zdrojů je v souladu s § 12 uvedeného zákona mj. dodrţovat podmínky výrobce 

kotle a zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, mnoţství 

vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest, a to nejméně jednou za 2 roky. 

Doprava spojená s činností nakládání s autovraky bude zanedbatelná a imisní situaci 

nemůţe významně ovlivnit. 

 Uvolňování zapáchajících látek při manipulaci s odpady, resp. vypouštěnými 

kapalinami z autovraků se nepředpokládá; kapaliny budou shromaţďovány v uzavřených 

obalech, samotné stáčení či čerpání je několikaminutová záleţitost připomínající čerpání 

pohonných hmot a dalších provozních kapalin do automobilu. 

Celkově lze vliv provozu na ovzduší hodnotit jako zanedbatelný a nevýznamný. 
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Vlivy na hlukovou situaci, působení vibrací a záření : 

Stacionárním zdrojem hluku při zpracování autovraků mohou být stroje a zařízení, 

které budou slouţit k vlastní demontáţi autovraků. Jedná se pouze o zvedák, odsávací 

zařízení a ruční nářadí. Rozřezání / rozstřihnutí velkých částí karoserie (hydraulickými 

nůţkami) bude jen ojedinělé. 

Zpracování autovraků bude prováděno pouze v denních hodinách od 7.00 hod do 

17.00 hod., a to v uzavřené dílně. 

Nakládka ţelezného šrotu při odvozu je předpokládána 3 – 4 x za měsíc a v délce 

max. 15 minut. Důraz na minimalizaci hluku bude kladen i při příjmu autovraků – při zaváţení 

na plochu příjmu či do dílny bude max. omezena doba se spuštěným motorem a při nutnosti 

sundávat autovraky z přívěsu / návěsu bude pouţit vysokozdviţný vozík či jeřáb.  

Zdrojem hluku bude doprava, vzhledem k její minimální četnosti při nakládání 

s autovraky se neprojeví na hlukové zátěţi v území.  

Ovlivnění akustické situace je moţné označit za zanedbatelné a nevýznamné.  

Vliv vibrací a záření není relevantní. 

 

Vlivy na faunu a flóru, ekosystémy : 

Vliv záměru je nulový. 

 

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

Vliv záměru je nulový. 

 

Vlivy na krajinný ráz : 

 Vliv záměru je nulový. 
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D.II. Rozsah vlivů 

Posuzovaným záměrem je činnost sběru, výkupu a vyuţívání (zpracování) autovraků 

v provozovně p. Danihelky v Komárově 17, 530 02 Dolní Roveň. 

Předmětná provozovna se nachází uprostřed zástavby, s dopravním napojením 

na komunikaci III. třídy Komárov - Horní Ředice. 

Nejbliţší obytná zástavba je ve vzdálenosti cca 80 m.  

Stavební úpravy v areálu provedeny nebudou. 

Technologický postup nakládání s odpady, včetně zpracování autovraků, je striktně 

dán právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství, stejně jako jsou stanovena 

bezpečnostní opatření k prevenci úniku závadných látek do ţivotního prostředí. 

 

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

nulové, přičemţ pozornost byla při hodnocení soustředěna na moţné ovlivnění vod, 

resp. popisem plánovaného způsobu nakládání s odpady (autovraky) v kapitole B.I.6 

je dokladováno, ţe provozovatel si je vědom právních poţadavků na tuto činnost, 

technicky je zajistí a bude garantovat jejich dodrţování. 

Sběr, výkup a zpracování autovraků bude prováděno na základě rozhodnutí 

Krajského úřadu Pardubického kraje - souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a podle 

schváleného provozního řádu. 

 

Závěr : 

Na základě posouzení je moţné realizaci záměru podpořit.  

 

 

D.III. Údaje o moţných významných nepříznivých vlivech 

přesahujících státní hranice 

 Nepříznivé přeshraniční vlivy není třeba, vzhledem ke geografickému umístění 

záměru a jeho charakteru, zvaţovat. 

 

 

 

 

 

 



Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Sběr, výkup a zpracování autovraků, Komárov“  

 

 

 

  

 
44 

 

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

nepříznivých vlivů 

 

Opatření pro etapu provozu : 

- zařízení bude provozováno podle schváleného Provozního řádu podle zákona č. 185/2001 

Sb., v platném znění – vypracovaného v souladu s vyhláškou MŢP č. 352/2008 Sb. 

- příjem vozidel bude uskutečňován přímo v místě zpracování autovraků – v dílně, kde 

nejprve dojde k odčerpání provozních kapalin (přijaté autovraky nebudou umísťovány na 

jiné místo neţ přímo do dílny); vozidla nebudou před zpracováním vršena na sebe, 

nebudou ani skladována v poloze na boku nebo na střeše 

- nebezpečné odpady budou tříděny, shromaţďovány výhradně v krytém prostoru 

(shromaţdišti odpadů) - v uzavřených nepropustných nádobách nebo plechových 

vanách, kapalné odpady v původním typizovaném zařízení určeném pro olejové 

hospodářství – ve 2 plechových nádobách (po cca 200 l) se záchytným prostorem o 

objemu nádoby; příslušné shromaţďovací prostředky budou označeny identifikačními 

listy nebezpečných odpadů (ILNO) 

- bude prováděna pravidelná kontrola a údrţba zařízení na záchyt ropných látek a další 

opatření podle § 39 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění  

 

 

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 ţivotní prostředí. 

 

 

ČÁST E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

 

 Varianty záměru nebyly zvaţovány. 

 Umístění záměru je vhodné z důvodu rozšíření současné podnikatelské činnosti v 

areálu, která se týká servisu pro vozidla a zemědělské stroje, o zpracování autovraků. 

Způsob nakládání s odpady (sběr, výkup a vyuţívání odpadů včetně autovraků) je 

podrobně stanoven v aktuální právní úpravě a při zpracování autovraků je třeba se řídit 

demontáţními příručkami výrobců aut - ani v tomto případě nebyla tedy zvaţována jiná 

varianta. A co se týče kapacity záměru a rozsahu prováděných činností, je předkládaný 

záměr jiţ výsledkem zvaţování a rozhodnutí investora. 
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Alternativou k navrţenému záměru je odstoupení od provozování posuzované 

činnosti, k čemuţ jistě není důvod. Navíc bezpečné a ekologické vyuţití starých automobilů 

je přínosem pro ţivotní prostředí. 

 

 

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 ţivotní prostředí, 

v aktuálním znění je podáváno oznámení záměru „Sběr, výkup a zpracování 

autovraků, Komárov“. 

 Oznamovatelem je pan Vlastimil Danihelka (fyzická osoba oprávněná k podnikání), 

který má v areálu v Komárově 17, 530 02 Dolní Roveň pronajaty prostory pro podnikání 

spojené s opravami vozidel a zemědělských strojů.  

 Předkládaným záměrem je činnost sběru, výkupu a vyuţívání (zpracování) autovraků 

v uvedené provozovně v Komárově, přičemţ zpracování zahrnuje demontáţ aut, vypouštění 

kapalin a zcela ojediněle mechanické řezání velkých kusů karosérie. 

Kapacita zařízení je cca 100 zpracovaných autovraků ročně - zejména nákladních 

vozidel. 

Předmětná provozovna se nachází uprostřed zástavby, s dopravním napojením 

na komunikaci III. třídy Komárov - Horní Ředice. 

Nejbliţší obytná zástavba je ve vzdálenosti cca 80 m.  

Stavební úpravy v areálu provedeny nebudou. 

 Záměr p. Danihelky zavést zpracování autovraků je reakcí na poptávku po 

ekologickém způsobu zpracování vozidel po jejich doţití.  

 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP 

Příjem vozidel bude uskutečňován přímo v místě zpracování autovraků – v dílně, kde 

nejprve dojde k odčerpání provozních kapalin. Přijaté autovraky nebudou umísťovány na jiné 

místo neţ přímo do dílny. Provozovatel tento postup organizačně zajistí a bude za něj 
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zodpovídat. Vozidla nebudou před zpracováním vršena na sebe, nebudou ani skladována 

v poloze na boku nebo na střeše. 

Dílna je vybavena pomůckami pro úklid, sorbenty a shromaţďovacími prostředky pro 

vznikající odpady.  

Před převzetím vozidla bude ze štítku nebo z technického průkazu opsán údaj o 

hmotnosti. Následně je obsluha zařízení prohlédne, převezme, zkontroluje doprovodné 

doklady a vydá potvrzení o převzetí vozidla autovraku. Současně budou provedeny příslušné 

záznamy do provozního deníku a průběţné evidence odpadů a pro vozidlo bude zavedena 

skladová karta (evidence části vozidla určené k opětovnému pouţití). 

Po odčerpání provozních kapalin bude vrak umístěn v prostoru areálu na volné 

zpevněné ploše do doby opětovného přemístění do dílny ke konečnému zpracování. 

Veškeré operace budou prováděny v souladu s pokyny danými výrobcem v 

demontáţních příručkách vozidel.  

 

Dílna má nepropustnou betonovou podlahu s nátěrem celé podlahové plochy proti 

působení chemikálií; uprostřed je montáţní jáma 8 m x 1 m x 120 cm - také s nepropustným 

povrchem pro minerální oleje a další kapalné provozní náplně autovraků, bezodtoká. 

Případné úkapy z přijímaného vozidla budou zde zachyceny. Nepropustnost jímky je jednou 

za 5 let prověřována zkouškami těsnosti.  

 

 Znovuvyuţitelné komponenty budou ukládány na vhodném místě (ve skladu, ojediněle 

na venkovní zpevněné ploše). Případné odmaštění bude prováděno pomocí speciální 

mycí kapaliny na mycím stole, umístěném v dílně.  

 S nepotřebnými komponentami bude nakládáno jako s odpady v reţimu zákona  

č. 185/2001 Sb., v platném znění. Části autovraku, u nichţ nehrozí znečištění 

nebezpečnými látkami, budou uloţeny ve shromaţďovacích prostředcích nebo na 

zpevněných vyčleněných prostorách areálu. Jakékoliv materiály nesoucí stopy znečištění 

ropnými nebo jinými nebezpečnými látkami budou uloţeny v krytém prostoru 

(připomínající plechovou garáţ) v areálu – v prostoru určeném jako shromaţdiště 

odpadů - v uzavřených nepropustných nádobách nebo plechových vanách; kapalné 

odpady budou shromaţďovány v původním typizovaném zařízení určeném pro olejové 

hospodářství – ve 2 plechových nádobách (po cca 200 l) se záchytným prostorem o 

objemu nádoby. 

 Odpady budou průběţně odváţeny k dalšímu vyuţití, k recyklaci či k odstranění 

oprávněnými osobami. 
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V době provozování budou vlivy záměru zanedbatelné a nevýznamné, příp. nulové, 

přičemţ pozornost byla při hodnocení soustředěna na moţné ovlivnění vod, resp. popisem 

plánovaného způsobu nakládání s odpady (autovraky) je dokladováno, ţe provozovatel si je 

vědom právních poţadavků na tuto činnost, technicky je zajistí a bude garantovat jejich 

dodrţování. 

Sběr, výkup a zpracování autovraků bude prováděno na základě rozhodnutí 

Krajského úřadu Pardubického kraje - souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a podle schváleného 

provozního řádu. 

 

Posouzením moţného vlivu záměru na zdraví a ţivotní prostředí nebyly zjištěny 

okolnosti bránící panu Danihelkovi zpracovávat v provozovně v Komárově autovraky - 

- naopak bezpečné a ekologické vyuţívání starých automobilů je přínosem pro ţivotní 

prostředí. 

 

 

ČÁST H.  PŘÍLOHY 

 

 Vyjádření stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace  

 Stanovisko orgánu ochrany přírody k vlivu na lokality soustavy NATURA 2000 

 Kopie katastrální mapy, 1 : 2 880  

 

 

 

Zpracovatelka oznámení :  RNDr. Irena Dvořáková  

     Slezská 549, 537 05 Chrudim 

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

 
 

 

 

 

 

………………………………… 

Chrudim, dne 10.12.2008 
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