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OZNÁMENÍ
záměru kategorie II / bod 10.1
podle § 6 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění
v rozsahu přílohy č. 3

AUTOVRAKOVIŠTĚ STRAKOV

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
Doklad 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

Obrázek 1 na titulní straně : Pohled do areálu provozovny (foto I. Dvořáková)
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VYSVĚTLENÍ ZKRATEK
BPEJ

Bonitovaná půdně ekologická jednotka

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

CO

Oxid uhelnatý

ČGÚ

Český geologický ústav

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČIŢP

Česká inspekce ţivotního prostředí

ČOV

Čistírna odpadních vod

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

CHOPAV

Chráněná oblast přirozené akumulace vod

ILNO

Identifikační list nebezpečného odpadu

k.ú.

Katastrální území

kat. č.

Katalogové číslo

LNA

Lehký nákladní automobil

MZem

Ministerstvo zemědělství

MŢP

Ministerstvo ţivotního prostředí

NO2

Oxid dusičitý

p.č.

Parcelní číslo

PO

Poţární ochrana

PM10

Suspendované částice, frakce 10 µm

SO2

Oxid siřičitý

TNA

Těţký nákladní automobil

ÚR

Územní rozhodnutí

ÚSES

Územní systém ekologické stability krajiny

VIN

Identifikační číslo vozidla (angl. (Vehicle Identification Number)

VKP

Významný krajinný prvek

WHO

Světová zdravotnická organizace

ZÚ

Zdravotní ústav

ZÚJ

Základní územní jednotka

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. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
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. 477/2001 Sb., o obalech 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 Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 - CLP
Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky 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
Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování
spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Vyhláška MŢP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
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 MZem č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a
způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
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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. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek,
přípustné míry obtěţování zápachem a způsobu jejího zjišťování
Vyhláška MŢP č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků,
vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů
vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému
sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)
Vyhláška MŢP č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

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

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

OZNAMOVATEL
Firma :

Jiří Stříteský
-

fyzická osoba oprávněná k podnikání

IČ :

135 54 344

Sídlo :

Komenského nám. 1046, 570 01 Litomyšl

Oprávněný zástupce :

Jiří Stříteský
tel. : 605 180 397, 461 639 121
e-mail : jiri.stritesky@lit.cz

ČÁST B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
„Autovrakoviště Strakov“ - kategorie II, bod 10.1

B.I.2. Kapacita záměru
Kapacita je navrţena 2 000 vozidel za rok - jedná se o maximální moţné mnoţství
zpracovávaných odpadů, běţný provoz je očekáván podstatně niţší, ale je navrţen
s dostatečnou rezervou.
Přijímané a zpracovávané autovraky jsou zařazeny podle Katalogu odpadů
následujícím způsobem :
Kat. číslo

Název odpadu

Kategorie

16 01 04

Autovraky

„N“

16 01 06

Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí

„O“

Provoz bude z marketingového hlediska zaměřen na zpracování autovraků kategorie
vozidel, které mají nejvýše 8 míst k přepravě osob mimo řidiče, příp. na vozidla víceúčelová
a vozidla, jejichţ přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg.
Zpracování nákladních vozidel však není vyloučeno, z provozního hlediska bude
v zařízení moţné (bude se jednat nejvýše o jednotky ks ročně).
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B.I.3. Umístění záměru
Kraj Pardubický, obec Strakov, k.ú. Strakov, pozemek p.č. 369
-

jedná se o areál provozovny na okraji obce Strakov, PSČ 570 01, okres Svitavy

Obrázek 2 : Umístění záměru

B.I.4. Charakter záměru a moţnost kumulace vlivů s jinými záměry
Pan Jiří Stříteský je fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vlastní areál ve
Strakově a zde provozuje následující ţivnosti :
1. Opravy silničních vozidel
2. Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona,
obory :
-

maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Záměrem je rozšíření činnosti o sběr, výkup a vyuţívání odpadů – autovraků,
spočívající v příjmu autovraků, jejich přechodnému uloţení v prostorách zařízení a
následnému vyuţívání (demontáţi).
Provoz autovrakoviště bude zahrnovat demontáţ aut, vyčerpání kapalin a lisování
zbytků autovraku (karoserie).

8

Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Autovrakoviště Strakov“

Pro zajištění činnosti bude vybudován halový objekt a zpevněné plochy.
Jiný záměr, s kterým by mohlo dojít ke kumulaci vlivů, není podle dostupných
informací v zájmovém území připravován.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant s odůvodněním
výběru
Realizace záměru je podnikatelskou aktivitou reagující na stávající poptávku po
bezpečném způsobu vyuţívání autovraků - vozidel po jejich doţití.
Umístění autovrakoviště je vhodné zejména z důvodu rozšíření sluţeb souvisejících
s auty v jednom areálu, který je ve vlastnictví oznamovatele – zřízením autovrakoviště tak je
doplněna činnost ve stávajícím areálu o sběr a ekologické zpracování autovraků.
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.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení
Zařízení ke sběru, výkupu a vyuţívání odpadů bude určeno k příjmu autovraků,
k jejich přechodnému uloţení v prostorách zařízení a následnému vyuţívání (demontáţi).
V provozovně p. Stříteského (Strakov, PSČ 570 01, okres Svitavy) bude prováděn
sběr, výkup a ekologické zpracování autovraků – tedy demontáţ a separace jednotlivých
částí vozidel s ukončenou ţivotností. Separované součásti budou dále vyuţity jako náhradní
díly; pokud to nebude moţné, bude s nimi zacházeno v reţimu zákona o odpadech – budou
předány oprávněným osobám k materiálovému, energetickému nebo jinému vyuţití,
popřípadě k odstranění.
STAVEBNÍ ÚDAJE
Pro zajištění provozu autovrakoviště bude vybudován halový objekt v zadní části
pozemku stávajícího areálu a upraveny zpevněné plochy.
Hala je navrţena jako samostatný volně stojící jednopodlaţní objekt s ocelovým
halovým skeletem s opláštěním stěn a střechy zateplenými panely z PUR.
Objekt bude mít sedlovou střechu, rámy s vazníky v modulu 5,0 m, rozpon haly bude
15 m a délka 20 m, výška na okapu 5,0 m a ve hřebeni 5,75 m.
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Vstupní vrata jsou navrţena sekční v boční stěně 4 x 4 m, okna v bočním opláštění
budou tvořit pás prosklení pod okapem na výšku 1 m.
Vnitřní prostor haly není členěn, podlaha na ploše cca 10 x 10 m bude izolovaná proti
ropným produktům a organizovaně spádovaná s odvodněním do sběrné bezodtoké jímky o
velikosti 100 l.
Objekt nebude vytápěný; bude zde rozvod elektro s umělým osvětlením a zásuvkami,
napájení elektro bude navazovat na sousedící stávající dílnu.
Zpevněné plochy budou mít rozměr 18 x 20 m.

STRUČNÝ POPIS ZÁMĚRU

PŘÍJEM AUTOVRAKŮ (SBĚR A VÝKUP)
Příjem vozidel bude uskutečňován přímo v dílně – v prostoru objektu, na ploše
vybavené nepropustným povrchem pro minerální oleje a další kapalné provozní náplně
autovraků a vyspádované do bezodtoké jímky o objemu 100 litrů.
-

Přijaté autovraky s provozními náplněmi nebudou umísťovány na jiné místo neţ
přímo do dílny pro zpracování. Provozovatel toto organizačně zajistí a bude
garantovat.

-

Vozidla nebudou vršena na sebe, nebudou ani skladována v poloze na boku nebo na
střeše.
Místo k přejímce autovraků bude dále vybavené pomůckami pro úklid, sorbenty a

shromaţďovacími prostředky pro vznikající odpady.
Před převzetím budou vozidla zváţena (v areálu bude instalována váha). 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).

ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ
Zpracování autovraků bude prováděno ve výše zmíněné dílně, uvnitř nového
jednopodlaţního nepodsklepeného objektu – bude zde prostor pro současnou demontáţ 2
autovraků o celkové rozloze cca 10 x 10 m.
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Podlaha objektu bude nepropustná, v prostoru pro zpracování autovraků bude mít
provedenou izolaci odolnou proti působení chemikálií a bude vyspádována do bezodtoké
jímky o objemu 100 litrů (dostatečná kapacita pro případný únik provozních náplní současně
ze dvou vozidel, včetně nákladních).
Veškeré operace budou prováděny v souladu s pokyny danými výrobcem v
demontáţních příručkách vozidel.

Odčerpání provozních kapalin a demontáţ dalších nebezpečných částí autovraků :
a) provozní kapaliny
Z vozidel bude odstraněno zbytkové palivo. Dále budou odčerpány 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 odčerpány 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 místě (nejspíše v objektu a nejčastěji v regálu). Údaje o
vyjmutých částech určených k opětovnému pouţití zanese pracovník do tzv. skladovací karty
vozidla.
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).
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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 uvnitř objektu – v prostoru určeném jako shromaţdiště odpadů.
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 uskladněny.
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 transportních kontejnerů.
Následně bude prováděna demontáţ a roztřídění především velkých části plastů,
jako jsou např. nárazníky, kryty kol, mříţky chladičů, přístrojové desky, nádrţe na kapaliny,
kryty světlometů apod. Tyto se budou demontovat jako celek, a pokud nebudou vhodné k
opětovnému pouţití, budou tříděny a podle materiálového sloţení ukládány do transportních
kontejnerů na zpevněné ploše mimo objekt.
Zbytkové karoserie – ţelezný šrot, budou umístěny na zpevněné ploše v areálu.
Části, které nebude moţné dále jiţ jednoznačně identifikovat, rozdělit a zatřídit (např.
neoddělitelné zbytky kůţe, lepenky, plastů apod.) a nebudou mít nebezpečné vlastnosti,
budou umístěny do transportního kontejneru.
Fáze IV – Úprava zbytků autovraků
Zbytky autovraků zbavené provozních kapalin a všech nebezpečných částí budou
slisovány za účelem zmenšení jejich objemu.

Veškerá místa k přejímání autovraků, jejich zpracování, shromaţďování odpadů
a skladování materiálů a součástí k opětovnému pouţití budou zřetelně označena.

TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Autovrakoviště bude určeno pro sběr, výkup a vyuţívání odpadů – autovraků.
Přijímané odpady budou zařazené podle vyhlášky MŢP č. 383/2001 Sb., v platném
znění pod kat.č. 16 01 04 - Autovraky - kategorie „N“ a kat.č. 16 01 06 - Autovraky zbavené
kapalin a jiných nebezpečných součástí - kategorie „O“.
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Podmínky příjmu :
-

pokud budou do provozovny přijímány autovraky od jejich původních majitelů proti
vystavení příslušného potvrzení o převzetí autovraku do zařízení, budou tyto
autovraky přijímány výhradně pod kat.č. 16 01 04 „N“

-

pokud budou do provozovny přijímány autovraky od právnických osob, resp. od
fyzických osob podnikajících, které jsou provozovateli zařízení k vyuţívání autovraků
a kteří u přejímaných autovraků ve svých provozovnách jiţ provedli odstranění všech
nebezpečných sloţek a vyloučení všech nebezpečných vlastností, potom mohou být
tyto autovraky přijímány pod kat.č. 16 01 06 „O“
Kapacita zařízení je navrţena na max. 2 000 vozidel ročně – zpracovávány budou

zejména autovraky 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., v platném znění, tzn., ţe zkontroluje,
zda autovrak neobsahuje další odpady, které nejsou součástí vozidla, zjistí údaj o hmotnosti
autovraku a po předání písemného potvrzení o přejímce uloţí autovrak do dílny – na
nepropustnou plochu zabezpečenou proti úniku provozních kapalin přijatých automobilů o
velikosti cca 10 x 10 m v objektu, vyspádovanou do záchytné jímky.
Autovraky s provozními náplněmi nesmějí být vršeny na sebe nebo ukládány na bok
či na střechu.
Provozovatel zajistí, ţe autovraky s provozními náplněmi nebudou ukládány na jiné
místo neţ do dílny.
Během provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady bude vedena průběţná
evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi.
Autovraky

budou

do

areálu

dopravovány

pomocí

externích

dopravců

a

prostřednictvím soukromých dodávek.
Zpracování bude probíhat v dílně. První operací bude odčerpání provozních
kapalin a oddělené shromaţďování. Jedná se o následující náplně : pohonné hmoty,
motorový a převodový olej, oleje z rozvodovky, z hydrauliky, chladicí 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, nebezpečné odpady a malé mnoţství pohonných hmot
bude uskladněno v sudech, kanystrech či nepropustných sběrných nádobách ve
shromaţdišti odpadů.
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V následné fázi budou v dílně zajišťovány další zpracovatelské operace spočívající
v odstranění dalších škodlivých látek a nebezpečných součástí autovraku. Budou
vyjmuty baterie a nádrţe na zkapalněný nebo stlačený plyn, airbagy (pokud je nelze
deaktivovat), také části či materiály obsahující olovo, rtuť, kadmium nebo šestimocný chrom
(je-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).

Dílna bude vybavena 2 hydraulickými zvedáky, ručním elektrickým nářadím a
zařízením k odčerpání provozních kapalin.
Manipulace s autovraky, skelety, shromaţďovacími nádobami a ostatními součástmi
bude prováděna pomocí vysokozdviţného vozíku.


Znovuvyuţitelné komponenty budou ukládány na vhodném místě (v regálech v objektu
nebo na venkovní zpevněné ploše) a nabídnuty k prodeji. Případné odmaštění bude
prováděno pomocí speciální mycí kapaliny na mycím stole, umístěném v objektu.



S nepotřebnými komponentami bude nakládáno jako s odpady v intencích zákona
č. 185/2001 Sb., v platném znění. Tyto odpady budou shromaţďovány ve sběrných
nádobách – sudech, kontejnerech, ve vhodných případech volně (vytříděné podle
katalogových čísel odpadů) a průběţně budou odváţeny k dalšímu vyuţití, k recyklaci či
k odstranění oprávněnými osobami. Odpady kategorie „N“ budou shromaţďovány
v uzavřených obalech v záchytné plastové vaně – v objektu, v prostoru označeném jako
„shromaţdiště odpadů“.

OBSLUHA :
V zařízení bude smět pracovat pouze proškolená osoba.
Povinnosti obsluhy :
-

při své práci bude povinna dodrţovat všechna ustanovení provozního řádu zařízení,
poţárního řádu a havarijního plánu, dále se bude řídit pokyny majitele provozovny

-

bude povinna respektovat zásady ekologicky šetrného provádění činností

-

bude povinna udrţovat pořádek na pracovišti a dodrţovat bezpečnostní předpisy
14
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-

bude kontrolovat technický stav pracovního nářadí a strojů, neporušenost
shromaţďovacích prostředků s odpady

-

bude udrţovat prázdnou jímku v dílně
Při práci bude obsluha pouţívat předepsané ochranné prostředky (pracovní oděv,

pracovní obuv, rukavice apod.). Po práci nebo při znečištění bude nutné se ihned umýt,
v případě potřísněného oděvu pak oděv vyměnit. V prostoru manipulace s autovraky a
shromaţďování odpadů bude zakázáno jíst, pít a kouřit.
Zaměstnanci budou prokazatelně poučeni o vlastnostech odpadů, s kterými budou
manipulovat, o jejich účinku na lidský organismus a se zásadami bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. Podstatné informace budou k dispozici v ILNO.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ :
Provoz zařízení autovrakoviště bude jednosměnný – v pracovní dny od 7.00 do 16.00
hod. a bude zajišťován 1 - 2 pracovníky.

MONITOROVÁNÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ :
Předpokládá se, ţe ţádný orgán státní správy nenařídí svým rozhodnutím provádět
monitoring některé ze sloţek ţivotního prostředí.
Pravidelný vizuální monitoring se bude týkat všech manipulačních míst a
shromaţďovacího místa odpadů – z důvodu včasného zjišťování úkapů či úniku závadné
látky.
Vizuální monitoring bude patřit mezi základní povinnosti pracovníků zařízení.
Pravidelně 1 x za 5 let se budou provádět zkoušky těsnosti jímky v dílně.
Monitoring bude upřesněn v provozním řádu zařízení.

B.I.7. Předpokládané termíny realizace záměru
Zahájení stavby :

červenec 2010

Ukončení stavby :

prosinec 2010

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Pardubický kraj
Obec Strakov
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B.I.9

Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat



Rozhodnutí podle stavebního zákona
Městský úřad Litomyšl - stavební úřad, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl



Rozhodnutí podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech
Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor ţivotního prostředí a zemědělství
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Činnost bude provozována v areálu firmy Jiří Stříteský, Strakov, PSČ 570 01, okres
Svitavy.
Dotčeným pozemkem je p.č. 369 v k.ú. Strakov 756041, vlastníkem je oznamovatel,
v katastru nemovitostí je pozemek veden jako trvalý travní porost (druh pozemku), parcela
nemá evidované BPEJ.
Pro stavbu bude nutné poţádat o vynětí ze ZPF – rozloha záboru bude 660 m2.
Stávající volné plochy v areálu budou zpevněny a vyasfaltovány.
Obrázek 3 : Umístění záměru – zákres nového objektu do fotomapy
STRAKOV
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Na dotčený pozemek zasahuje ochranné pásmo lesa (vzdálenost stavby od lesa je
12 m).
Nebudou dotčena ţádná technická ochranná pásma.
Výskyt spodních vod nebyl zjišťován.
Areál se nenachází v seismickém ani poddolovaném území.
Přesné údaje o radonovém indexu nejsou k dispozici – podle orientačního zjištění
(mapa radonového rizika ČGÚ 1 : 50 000, 13 – 34A Svitavy) spadá zájmové území do
kategorie radonového rizika z geologického podloţí - nízké, kde realizace staveb nevyţaduje
provedení speciálních ochranných opatření proti vnikání půdního radonu do projektované
stavby.

B.II.2. Voda
Výstavba
Stavební práce budou provedeny dodavatelsky, zdrojem vody (pro pracovníky a v
minimální míře pro přípravu stavebních hmot) bude veřejný vodovod zásobující stávající
provoz areálu.
V jednom dni se uvaţuje max. s 20 pracovníky stavební firmy. Pro účely bilance vody
pro pitné a sociální účely se počítá s nejnepříznivějším stavem, tedy maximálním počtem
dělníků po celou dobu výstavby a se spotřebou 120 l/osoba/den (s vyuţitím vyhlášky MZem
č. 428/2001 Sb., v platném znění). Denní spotřeba pitné vody je pak vypočtena na 2,4 m3.
Určité mnoţství vody bude spotřebováno pro kropení staveniště či čištění příjezdové
vozovky, ale bude minimální (s ohledem na očekávaný značně omezený rozsah zemních
prací).
Provoz
Způsob nakládání s autovraky nevyţaduje pouţití vody.
Pro sociální a pitné účely v provozovně je vyuţíván veřejný vodovod - spotřeba vody
se eviduje; navýšení spotřeby bude minimální (budou přijati max. 2 pracovníci).
Vodovod je také zdrojem poţární vody; pro protipoţární zabezpečení jsou a budou
vyuţívány spíše práškové a pěnové hasicí přístroje.

B.II.3. Energetické zdroje
Výstavba
Při stavebních pracích bude potřebná elektrická energie (provoz mechanismů), bude
vyuţito stávajícího napojení areálu. Odběr není vyčíslen, není předpokládán ve významném
mnoţství.
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Provoz
Elektrická energie bude pouţívána pro mobilní zařízení na odsátí provozních kapalin,
pro pouţití zvedací plošiny, lisu a ručního nářadí při demontáţi, také pro osvětlení.
Předpokládaná potřeba do 10 kW bude kryta ze stávajícího napájení bez nároku na
navýšení z veřejné sítě.

B.II.4. Surovinové zdroje
Výstavba
Pro výstavbu se počítá s pouţitím běţných stavebních materiálů a výrobků,
elektroinstalačních materiálů apod. Upřesnění jejich mnoţství a určení dodavatelů bude
provedeno v dalších stupních projektové přípravy. Spotřeba bude standardní a bude
odpovídat charakteru záměru, kterým je výstavba jednopodlaţního objektu a úprava ploch.
Provoz mechanismů a aut si vyţádá spotřebu paliva (nafty a benzínu), mnoţství není
vyčísleno.
Provoz
Surovinami budou zpracovávané odpady, konkrétně :
16 01 04 „N* Autovraky
16 01 06 „O“ Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí
-

do 1 800 t/rok (při uvaţované průměrné hmotnosti autovraku 0,9 t)

Tabulka 1 : Množství využitelných materiálů z přijímaných odpadů
Předpokládané materiálové sloţení autovraku

Odhad mnoţství vyuţitelných materiálů

(v závislosti na značce vozidla a stáří)

(při zpracovaném mnoţství 1 800 t/rok)

Ţelezné kovy

60 - 70 %

1 080 - 1 260 t

Neţelezné kovy

4-8%

72 - 144 t

Guma

5-7%

90 - 126 t

Sklo

3-4%

54 - 72 t

Plasty

9 - 11 %

162 - 198 t

Kapaliny

0,5 - 3 %

9 - 54 t

Ostatní nespecifikovatelné, příp. směsné materiály 0,2 - 0,3 %

3,6 – 5,4 t

Další suroviny :
Pro úplnost je třeba uvést, ţe budou při provozu pouţívány (jen v nutné míře) různé
čistící prostředky, tkaniny, hydraulický olej, mazivo apod. pro údrţbu.
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B.II.5. Nároky na dopravu a ostatní inţenýrskou infrastrukturu
Výstavba
Provozovna firmy p. Stříteského se nachází na okraji obce Strakov, při komunikaci
III/03530 Litomyšl – Janov.
S ohledem na charakter a velikost stavby je moţné odhadnout celkový nárok na
dopravu v počtu 10 těţkých nákladních automobilů a 15 lehkých nákladních automobilů
během doby výstavby.
Pro odhad dopravy stavebních dělníků na pracoviště je počítáno s nejméně příznivou
variantou – tedy, ţe se kaţdý dělník bude na pracoviště dopravovat sám svým vozem, coţ si
vyţádá maximálně 20 osobních vozidel denně.
Inţenýrské sítě v areálu jsou k dispozici, jiné investice pro potřeby stavebních prací
nebudou potřebné.
Provoz
Dopravní napojení areálu zůstane beze změny.
Při maximálním vyuţití kapacity autovrakoviště (2 000 vozidel za rok) by byl příjem
cca 8 autovraků denně a odvoz šrotu a dalších odpadů na úrovni cca 5 kontejnerů
nákladním automobilem za týden.
Osobní doprava (zaměstnanců a zákazníků) bude zanedbatelná.
Potřebná infrastruktura je v provozovně k dispozici.

B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba
S bodovým zdrojem znečišťování ovzduší se v době výstavby neuvaţuje.
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, navíc přechodnou, takţe jistě není nutné
vyčíslovat hmotnostní toky (za pouţití faktorů MEFA).
Za plošný zdroj znečišťování ovzduší je povaţován volnoběţný chod motorů v místě
vykládky/nakládky nebo na parkovišti (podle výše uvedených četností dopravy bude opět
minimální). Za dočasný plošný zdroj znečišťování se povaţuje vlastní staveništní prostor,
zemní práce budou prováděny pouze pro přípravu terénu na omezené ploše.
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Provoz
Při zpracování autovraků nebude docházet k emisím látek do ovzduší.
Bodovým zdrojem znečišťování ovzduší je kotel na pevná paliva na vytápění
stávajícího objektu – DAKON U 28, r. výroby 1979; malý zdroj znečišťování ovzduší podle
zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění. Další zdroj vytápění nebude instalován.
Liniovými zdroji znečišťování ovzduší v prostoru areálu v souvislosti s provozem
autovrakoviště bude osobní a nákladní silniční doprava – při maximální kapacitě bude
frekvence dopravy za týden na úrovni 40 převáţně osobních nebo dodávkových automobilů
(přiváţení autovraků) a 5 TNA (odvoz odpadů, zejména šrotu); četnost osobní dopravy bude
zanedbatelná.
Součástí záměru není budování nebo rozšiřování parkoviště.
Pro vyjádření emisní situace z automobilové dopravy, resp. pro výpočet emisních
faktorů pro motorová vozidla je určen program MEFA. V případě hodnoceného záměru
autovrakoviště ve Strakově byly pouţity pro určení emisního faktoru pomocí tohoto
programu MEFA, v. 02 následující parametry :
Výpočtový rok

2010

Kategorie vozidla

LNA, TNA

Palivo

diesel

Emisní úroveň

EURO 1

Rychlost

50 km/hod. (příjezd k 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

Lehký nákladní automobil (do 3,5 t)

3,2901

0,0079

0,2215

Těţký nákladní automobil (nad 3,5 t)

17,6911

0,0594

1,5364

Roční hmotnostní toky – příspěvky vlivem silniční dopravy :
NOx

14,8 kg/km. rok-1 (zaokrouhleno)

benzen

0,06 kg/km. rok-1 (zaokrouhleno)

PM10

1,65 kg/km. rok-1 (zaokrouhleno)

Poznámka : Výpočet je proveden pro pohyby aut (tedy příjezd a odjezd).
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B.III.2. Odpadní vody
Výstavba
Odpadní vody z technologie výstavby se nepředpokládají. Mnoţství splaškových vod
bude odpovídat nárokům na spotřebu vody pro max. 20 pracovníků denně v období
stavebních prací – celkem 2,4 m3 denně, s vyuţitím stávajícího sociálního zázemí
provozovny, příp. bude staveniště vybaveno mobilními WC.
Provoz
Technologie výkupu, sběru a vyuţívání autovraků není zdrojem odpadní vody.
Zaměstnanci budou mít k dispozici sanitární zařízení ve stávajícím objektu. Areál
není napojen na kanalizaci, je zde jímka na vyváţení.
Dešťové vody jsou zasakovány, v moţných případech je voda zachycována a
vyuţívána pro zalévání zeleně.
Případná hasební kontaminovaná voda v areálu by musela být odčerpána a
bezpečně zlikvidována (jako odpadní voda, nejpravděpodobněji na vhodné ČOV), avšak
z technických důvodů je pro hašení zařízení preferováno pouţití práškových nebo pěnových
hasicích přístrojů.
Záměrem nedojde ke změně ve způsobu odvádění odpadních vod, mnoţství
splaškových vod naroste minimálně (s vyuţitím vyhlášky MZem č. 428/2001 Sb., v platném
2

znění o 2 x 30 m za rok); odtokové poměry sráţkových vod se nezmění.

B.III.3. Odpady
Výstavba
Při výstavbě budou vznikat běţné stavební odpady.
Se vzniklými odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností. Průběţně
bude prováděn screening stavebních odpadů a výkopových zemin pro určení třídy
vyluhovatelnosti

a

nebezpečných

vlastností

v souladu

s poţadavky

vyhlášky

MŢP

č. 383/2001 Sb., v platném znění. Kontaminace výkopové zeminy nebezpečnými látkami
však není předpokládána (v tabulce 3 je uveden odpad kat.č. 17 05 03 „N“ spíše pro
moţnost znečištění provozními kapalinami vlivem zanedbání údrţby strojních mechanismů
nebo při dopravní nehodě).
Za vyuţití / odstranění v souladu s poţadavky zákona č. 185/2001 Sb., v platném
znění budou smluvně odpovídat dodavatelské firmy.
Pro shromaţdování jednotlivých druhů odpadu vytvoří investor potřebné podmínky.
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Odpady budou tříděny a shromaţďovány ve vyčleněných nádobách a kontejnerech
na určených místech.
Zvláštní důraz bude kladen na shromaţdování nebezpečných odpadů – budou
umísťovány do vyčleněných uzavřených nepropustných nádob a zabezpečených tak, aby
nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s odpady nebo k úniku do prostoru mimo nádoby.
Sběrné nádoby s nebezpečnými odpady budou opatřeny identifikačními listy nebezpečných
odpadů.
Mnoţství stavebních odpadů nelze jednoznačným způsobem predikovat. Ke
kolaudačnímu řízení budou předloţeny doklady o mnoţství a způsobu vyuţití / odstranění
odpadů vyprodukovaných během výstavby.
Odvoz bude zajišťován průběţně, po dosaţení technicky a ekonomicky optimálního
mnoţství.
Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zabezpečena tak, aby
bylo minimalizováno případné ovlivnění ţivotního prostředí (skrápěním nebo zakrytím
deponií k zamezení prášení atd.).
Tabulka 3 : Odpady při výstavbě podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění
Katalogové
číslo odpadu

Název druhu odpadu

Kategorie

Předpokládané

Způsob

odpadu

mnoţství za dobu

nakládání

výstavby

17 01 01

Beton

O

1,5 t

odstranění

17 01 06

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,

N

1,0 t

odstranění

O

2,0 t

odstranění

tašek a keramických výrobků obsahující
nebezpečné látky
17 01 07

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

17 02 01

Dřevo

O

200 kg

vyuţití

17 02 02

Sklo

O

100 kg

vyuţití

17 02 03

Plasty

O

50 kg

vyuţití

17 04 05

Ţelezo a ocel

O

200 kg

vyuţití

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

50 kg

odstranění

17 05 03

Zemina a kamení obsahující nebezpečné

N

neurčeno

odstranění

látky
17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03

O

neurčeno *

vyuţití

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady

O

5,0 t

vyuţití

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17
09 03
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Katalogové
číslo odpadu
20 03 01

Kategorie

Předpokládané

Způsob

odpadu

mnoţství za dobu

nakládání

Název druhu odpadu

výstavby
Směsný komunální odpad

O

1,0 t

odstranění

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

Provoz
V provozovně budou vznikat odpady z demontáţe autovraků, dále při úklidu, údrţbě
a administrativní činnosti.
Tabulka 4 : Odpady z demontáže podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění
Katalogové

Název druhu odpadu

číslo odpadu

Kategorie

Způsob nakládání

odpadu

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

N

odstranění

filtrů jinak blíţe neurčených), čisticí tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
16 01 03

Pneumatiky

O

vyuţití

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

O

vyuţití / odstranění

16 01 14
16 01 16

Nádrţe na zkapalněný plyn

O

vyuţití

16 01 17

Ţelezné kovy

O

vyuţití

16 01 18

Neţelezné kovy

O

vyuţití
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Katalogové

Název druhu odpadu

Kategorie

Způsob nakládání

odpadu

externí firmou

číslo odpadu
16 01 19

Plasty

O

vyuţití

16 01 20

Sklo

O

vyuţití

16 01 21

Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07

N

odstranění

aţ 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14
16 01 22

Součástky jinak blíţe neurčené

O

vyuţití / odstranění

16 06 01

Olověné akumulátory

N

vyuţití / odstranění

ODHAD PRODUKCE ODPADŮ - při max. vyuţití kapacity 2 000 autovraků/rok
-

odpady kategorie „N“

- cca 20 t/rok

-

odpady kategorie „O“ (+ vyuţitelné materiály) - cca 1 780 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 vznikající při demontáţi autovraků budou tříděny, shromaţďovány ve
sběrných nádobách, příp. ve vhodných případech volně na zabezpečeném místě v
areálu a předávány oprávněným osobám ke konečnému vyuţití nebo odstranění.
Odpady kategorie „N“ budou shromaţďovány výhradně v objektu – v prostoru
nazvaném

„shromaţdiště

odpadů“,

který

bude

mít

nepropustnou

podlahu,

v uzavřených nádobách umístěných v typové záchytné vaně.
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.
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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 specifikovány ve vyhlášce MŢP
č. 352/2008 Sb., zejména :
§ 4 Informační systém sledování toků vybraných autovraků a jeho doplňování
(2) Informační systém vede MŢP v přenosovém standardu dat o odpadech.
(3) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků se zapojuje do informačního systému
zasíláním identifikačních údajů o provozovateli zařízení ke sběru vybraných
autovraků a o osobě předávající vybraný autovrak, údajů o souhlasu k provozování
zařízení ke sběru autovraků a údajů o převzatém vybraném autovraku a o chybějících
částech převzatého autovraku v rozsahu poţadovaném v potvrzení o převzetí
autovraku do zařízení, uvedeném v příloze č. 3 této vyhlášky.
Údaje zasílá MŢP současně s vystavením

potvrzení o převzetí autovraku

v přenosovém standardu dat o odpadech v elektronické podobě na elektronickou
adresu, kterou MŢP zveřejní na svých internetových stránkách.
Více k informačnímu systému : www.cenia.cz, odpadové hospodářství.
§ 5 Způsob vedení průběţné evidence
(1) Osoba oprávněná ke sběru nebo zpracování autovraků vede průběţnou evidenci
odpadů podle § 39 odst. 1 zákona podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.
Evidence dále vţdy obsahuje :
a) datum převzetí odpadu a číslo zápisu do evidence
b) údaje o převzatém autovraku a údaje o předávající osobě v rozsahu přílohy č. 3 k
této vyhlášce
c) jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence
(2) Osoba oprávněná ke zpracování autovraků vede v rámci průběţné evidence odpadů
odděleně evidenci materiálů a částí k opětovnému pouţití. Evidence materiálů a částí
k opětovnému pouţití se nezasílá s ročním hlášením o sběru a zpracování autovraků,
ale na vyţádání se předkládá kontrolním orgánům.
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§ 6 Ohlašování počtu a stavu převzatých autovraků, způsobů jejich zpracování
a ohlašování jiných odpadů
(1) Osoby oprávněné ke sběru a zpracování autovraků zasílají roční hlášení o sběru a
zpracování autovraků, hlášení o produkci odpadů vzniklých zpracováním autovraků a
způsobu nakládání s těmito odpady a hlášení o produkci a nakládání s odpady jinými,
neţ jsou autovraky, za uplynulý kalendářní rok (dále jen „roční hlášení“) podle přílohy
č. 4.
(2) Ohlašování se provádí zvlášť za kaţdou samostatnou provozovnu a za kaţdý druh
odpadu.
(4) Ohlašovací povinnost se plní zasláním ročního hlášení v elektronické podobě podle
přílohy č. 4, a to v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu,
kterou obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní na svých internetových
stránkách.
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.

ODPADY Z ÚKLIDU, ÚDRŢBY A ODPADY KOMUNÁLNÍHO CHARAKTERU
Směsný komunální odpad kat.č. 20 03 01 - kategorie „O“ je v areálu vykazován,
provozovna je napojena na systém svozu obce.
Tabulka 5 : Odpady z úklidu, údržby a odpady komunálního charakteru
Název druhu odpadu

Kategorie

Katalogové

Mnoţství za rok

Způsob

číslo

(odhad)

nakládání

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

20 01 21

50 ks

zpětný odběr

Směsný komunální odpad

O

20 03 01

0,5 t

odstranění

Uliční smetky

O

20 03 03

0,3 t

odstranění
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Označování odpadů :
V případě odpadů s nebezpečnými vlastnostmi bude v blízkosti shromaţďovacího
prostředku nebo shromaţďovacího místa nebo na nich umístěn identifikační list
nebezpečného odpadu, 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 nebezpečných odpadů, které mají stejné nebezpečné vlastnosti,
jako mají chemické látky nebo přípravky, na které se vztahuje zákon č. 356/2003 Sb.,
v platném znění se také vztahují obdobné technické poţadavky jako na shromaţďování
těchto chemických látek a přípravků a je vhodné shromaţďovací místa označit výstraţným
symbolem podle kritérií citovaného zákona.

ODPADY PŘI ÚNIKU
Odpady vzniklé asanací prostoru po případné havárii spojené s únikem závadné látky
mohou být podle svého charakteru zařazeny pod následující katalogová čísla podle Katalogu
odpadů (zařazení je vhodné projednat s oprávněnou osobou, která bude po případné havárii
zajišťovat vyuţití / odstranění odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném
znění) :
13 02 04 „N“ Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
13 02 05 „N“ Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
13 02 06 „N“ Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
13 02 08 „N“ Jiné motorové, převodové a mazací oleje
13 07 01 „N“ Topný olej a motorová nafta
13 07 02 „N“ Motorový benzín
15 02 02 „N“ Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíţe
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
17 05 03 „N“ Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
ODPADY PŘI UKONČENÍ PROVOZU
Po ukončení provozu zařízení bude třeba odstranit nezpracované a shromáţděné
odpady (přijaté autovraky a odpady po demontáţi), materiály k opětovnému pouţití, vzniknou
odpady stavebního charakteru. Odpady budou vyuţity nebo odstraněny v souladu
s aktuálními právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství.
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B.III.4. Zdroje hluku, vibrací a záření
Výstavba
Realizace záměru bude vyţadovat stavební práce v omezeném rozsahu s tím, ţe tyto
činnosti budou trvat krátkodobě. S postupem výstavby se bude měnit nasazení strojů a tím i
emitovaná hlučnost. „Nejhlučnější“ činnosti se dají předpokládat v úvodní fázi stavby – při
přípravě prostoru pro stavbu a při betonování.
Při realizaci stavby dojde k dočasnému zvýšení provozu nákladních vozidel v rozsahu
daném potřebami výstavby.
Z hlediska vibrací se bude jednat o krátkodobé zvýšení stávajícího provozního pozadí
při některých stavebních pracích, které je těţko specifikovatelné.
Nebudou pouţity stavební materiály, u nichţ by se daly očekávat účinky
radioaktivního záření; pokud bude potřebné krátkodobě svařovat, budou dodrţovány
poţadavky bezpečnosti práce.
Provoz
Při vlastní činnosti zpracování autovraků nebude provozován ţádný stacionární zdroj
hluku, který by mohl ovlivnit okolní prostředí – při demontáţi bude pouţíván hydraulický
zvedák, odsávací zařízení a ruční nářadí. Zpracování bude prováděno pouze v denních
hodinách od 7.00 hod do 16.00 hod., a to v dílně (dá se očekávat, ţe nosné zdivo bude
vyzděno z pórobetonových tvárnic tl. 400 mm). Uvaţovaný zdroj hluku je tak plášť objektu,
kterým prostupuje hluk sníţený o hodnoty váţené neprůzvučnosti prvků obvodových
konstrukcí; útlum obvodové stěny udává projektant stavby cca 45 dB.
Hlučná bude pouze úprava zbytků karoserie před odvozem (slisování) a nakládka
ţelezného šrotu – bude se však jednat o činnosti nárazové, v řádu max. 5 x za týden (při
plném vyuţití kapacity), přičemţ naloţení jednoho kontejneru trvá max. 15 minut.
Důraz na minimalizaci hluku bude kladen i při příjmu autovraků – při zaváţení do
dílny bude maximálně omezena doba se spuštěným motorem a při nutnosti sundávat
autovraky z přívěsu / návěsu bude pouţit vysokozdviţný vozík.
Mobilním zdrojem hluku bude doprava – viz přehled 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

-

lisování : do LA = 85 - 95 dB (není ještě určen typ paketovacího lisu)
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Z akustického

hlediska

jsou

při

posuzování záměru

rozhodující následující

skutečnosti :
1. autovrakoviště nebude provozováno v noční době
2. četnost dopravy spojené s provozováním autovrakoviště bude nízká
3. nejbliţší zástavba je ve vzdálenosti min. 100 m od areálu
V provozovně nebudou pouţívány stroje a zařízení, které by byly zdrojem vibrací.
Nebude provozován zdroj záření, který by mohl ovlivňovat okolní prostředí.

B.III.5. Moţná rizika havárií
Provoz zařízení nebude vykazovat mimořádná rizika – ani pracovní, ani ve vztahu
k ţivotnímu prostředí.
ZAŘAZENÍ PODLE ZÁKONA č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií
Oznamovatel splnil povinnost podle § 3 odst. 1 zákona č. 59/2006 Sb. a zjistil, ţe se
na něj nebudou vztahovat povinnosti navrhnout zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A
nebo B.
Mnoţství odpadů kategorie „N“, které bude umístěno v areálu (shromáţděno před
odvozem), 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.

IDENTIFIKACE A ROZBOR INICIAČNÍCH UDÁLOSTÍ :
Iniciační události objasňují příčiny moţného vzniku vrcholové události - úniku látek do
ţivotního prostředí v provozovně autovrakoviště ve Strakově.
Na základě popisu zařízení a popisu moţností vnějšího a vnitřního ohroţení byly
identifikovány následující nejpravděpodobnější iniciační události :
-

dopravní nehoda

-

závada na zařízení

-

lidská chyba

Dopravní nehoda
Příčiny : Při události můţe dojít k porušení autovraku – rozlití provozních kapalin. Moţnost
vzniku poţáru při dopravní nehodě se nepředpokládá, nepředpokládá se také havárie více
neţ dvou dopravních prostředků.
Následná opatření : Posyp sorbentem a mechanické smetení, v případě úniku mimo
zpevněnou plochu - zajištění odtěţení kontaminované zeminy a bezpečné odstranění.
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Výsledek události : Bez následků na ţivotech a zdraví osob. Bez váţných následků na
ţivotním prostředí. Ekonomická škoda.
Závada zařízení, porušení obalu
Příčiny : K události můţe dojít zejména poruchou elektrických zařízení (rozvody, osvětlení,
elektrická zařízení) a za nepříznivých okolností můţe dojít aţ k poţáru objektu a rozptylu
toxických zplodin hoření odpadů. Rozšíření případně vzniklého poţáru na obytnou zástavbu
nebo jiné stavební objekty se s ohledem na umístění areálu, stavební řešení nového objektu
a vzdálenost od zástavby nepředpokládá; i stávající objekt je dostatečně poţárně
zabezpečen.
Veškeré činnosti budou prováděny na zabezpečených plochách, takţe únik závadných látek
(zejména kapalin z autovraků) do ţivotního prostředí při poruše strojního zařízení nebo obalu
se shromaţďovanými odpady se nepředpokládá.
Následná opatření : V případě vzniku poţáru ohlásit tuto skutečnost podle plánu vyrozumění
HZS a podílet se na likvidaci poţáru (v objektu budou k dispozici příslušné hasicí přístroje).
Při úniku závadné látky posyp sorbentem a mechanické smetení do náhradního obalu.
Výsledek události : Ekonomická škoda. V případě poruchy zařízení - bez dalších následků
na ţivotech a zdraví osob, ţivotním prostředí. V případě úniku toxické směsi plynů existuje
moţnost poškození zdraví osob, zvířat a ţivotního prostředí v bezprostředním okolí
provozovny; přímé ohroţení zdraví, ţivotů či majetku poţárem se nepředpokládá.
Lidská chyba
Příčiny : K události můţe dojít nedodrţením pracovního postupu obsluhou při manipulacích s
odpady. Při události můţe dojít k uvolnění závadných látek v dílně a vytečení kapalných
odpadů do záchytné jímky. Únik mimo toto zabezpečené místo je nepravděpodobný (a
souvisí s případnou dopravní nehodou).
Následná opatření : Viz výše – závada zařízení, porušení obalu.
Výsledek události : Bez dalších následků na ţivotech a zdraví osob, ţivotním prostředí.

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 provede u nových zaměstnanců při přijetí, následně se bude
provět toto školení 1 x ročně.
30

Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Autovrakoviště Strakov“

Pracovníci budou povinni uţívat při plnění pracovních úkolů předepsané ochranné
pomůcky poskytnuté zaměstnavatelem, v případě manipulace s nebezpečnými odpady –
např. olověnými akumulátory, olejovými filtry, provozními kapalinami musí být vybaveni
těmito ochrannými prostředky :
-

gumové rukavice

-

gumová zástěra

-

ochranné brýle nebo obličejový štít

Pracovníci budou mít k dispozici kompletní sociální zázemí s pitnou vodou
(umyvadlo, sprcha, WC).
Na pracoviště nebudou mít přístup nepovolané osoby.
Na pracovišti bude platit zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
V případě úrazu budou pracovníci povinni zajistit první pomoc a bude-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
Pro případ úniku závadné látky v areálu autovrakoviště p. Stříteského ve
Strakově bude zpracován Havarijní plán podle vyhlášky MŢP č. 450/2005 Sb.
Preventivním protihavarijním opatřením při zpracování autovraků bude pravidelný
vizuální monitoring a zkoušky těsnosti jímky (v dílně) i technické zabezpečení provozu – viz
kapitola B.I.6. oznámení.
Za havárii se bude povaţovat únik mimo zabezpečené prostory areálu (dílny a
shromaţdiště odpadů) – v mnoţství kapalných odpadů cca 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.
Ten, kdo způsobil havárii (původce havárie), je povinen činit bezprostřední opatření
k odstranění příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, popř. pokyny
vodoprávního úřadu a ČIŢP. Při zásahu jsou povinny pomáhat všechny přítomné osoby,
které řídí majitel provozovny nebo příchozí pracovník vodoprávního úřadu.
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Popis postupu při vzniku havárie :
1) Bezprostřední odstranění příčin havárie.
2) Hlášení havárie.
3) Zneškodňování havárie.
4) Odstraňování následků havárie.
5) Vedení dokumentace o postupech pouţitých při zneškodňování a odstraňování
následků havárie.
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)

POSTUP :


Zabránit dalšímu moţnému úniku všemi dostupnými prostředky, např. zahrazením
unikající kapaliny, ucpáním otvoru vhodným natočením prasklé nádoby, zachycováním
kapalin do různých nádob apod.



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



V případě havarijního úniku závadné látky mimo zabezpečené prostory je třeba všemi
dostupnými prostředky zabránit vniknutí závadné látky do okolního půdního prostředí.
Princip protihavarijního zásahu v tomto případě spočívá v ohraničení místa nebo zdroje
úniku nasypanou zeminou nebo pískem a v zachycení a odstranění znečištěné zeminy.
ASANAČNÍ PROSTŘEDKY
K okamţitému zásahu při zdolávání havárie budou k dispozici následující prostředky :
-

nářadí (lopata, krumpáč, koště, rýč)

-

nasáklivý materiál (dřevěné piliny, Vapex, hadry)

-

ostatní (zemina, písek, dřevo, sběrné nádoby atd.) - budou podle potřeby bez
problémů obstarány z nejbliţšího okolí
Při likvidaci úniku musí být dodrţovány předpisy bezpečnosti práce a poţární

ochrany.
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ČÁST C.

ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I. Výčet nejzávaţnějších environmentálních charakteristik
Areál provozovny se nachází ve Strakově, na okraji zástavby, při silnici III. třídy
vedoucí do Janova.
Obec Strakov leţí cca 4 km východně od Litomyšle.
Obec je součástí mikroregionu „Litomyšlsko“, ve kterém je sdruţeno 42 obcí. Vnější
hranice svazku, ale i vnitřní struktura obcí přibliţně odpovídá bývalému okresu Litomyšl,
který byl zrušen k 1.1.1960. Hlavním cílem sdruţených obcí v mikroregionu je spolupracovat
na společné strategii rozvoje a sluţeb, která je důleţitá pro lidi ţijící v mikroregionu, ale je
nad rámec moţností jednotlivých obcí.
Širší území láká turisty a další návštěvníky historickými památkami, nepoškozeným
přírodním prostředím v povodí luţních řek Loučné a Desné, rozhlednami; oblast je protkána
sítí turistických tras a cyklostezek.
Významnými krajinnými prvky (ze zákona) v lokalitě je Končinský potok, protékající
obcí Strakov, coţ je zároveň prvek územního systému ekologické stability krajiny, dále
rekreačně vyuţívaný Strakovský rybník a rozsáhlé lesní komplexy východně od obce.
Zvláště chráněná území, lokality soustavy NATURA 2000 a další významné
přírodovědně cenné lokality se v konkrétním řešeném prostoru nenacházejí.
Území není vymezenou oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Území není z environmentálního hlediska zatěţované nad únosnou míru.

C.II. Stručná charakteristika sloţek ŢP v území, které budou
pravděpodobně významně ovlivněny
Významné ovlivnění sloţek ţivotního prostředí po realizaci záměru není rozhodně
očekáváno, přesto je stručná charakteristika sloţek ţivotního prostředí v území uvedena.
Geomorfologie, geografie :
Obec Strakov se nachází v mírně členité krajině, v nadmořské výšce 435 m n.m.
Z hlediska regionálního geomorfologického členění České republiky je zájmové
území součástí geomorfologické provincie Česká vysočina, soustavy Česká tabule, oblasti
Východočeská tabule, geomorfologického celku Svitavská pahorkatina, podcelku Loučenská
tabule a okrsku Litomyšlský úval.
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Loučenská tabule má charakter členité pahorkatiny na slínovcích, spongilitech,
jílovcích a pískovcích svrchní křídy. Charakter reliéfu je erozně denudační s výrazně
zaříznutými tektonicky predisponovanými údolími vodních toků, zejména Loučné a
Novohradky. Střední výška Loučenské tabule je 413 m n.n., střední sklon svahů je 2 o56´.
Litomyšlský úval je tektonicky podmíněná deprese ve střední části Svitavské pahorkatiny,
protaţená ve směru J – S.

Geologie :
Řešené území leţí z hlediska regionálního geologického členění v jihovýchodní části
české křídové pánve a spadá do jednotky Orlicko – ţďárská oblast křídy.
Ze strukturního hlediska patří zájmová oblast do vysokomýtské synklinály.
Podloţí kvartérních sedimentů je budováno komplexem svrchnokřídových sedimentů
stáří cenoman aţ svrchní turon – coniak. Křídové sedimenty náleţí převáţně k pánevnímu
vývoji v převaţující facii vápnitých jílovců a slínovců. Spodní část vrstevního sledu je tvořena
křemennými pískovci a slepenci, přecházejících přes prachovce do jílovců. Bazální klastika
náleţí k perucko-korycanskému souvrství cenomanského stáří. Následující stratigrafickou
jednotkou je bělohorské a jizerské souvrství. Svrchní část křídových vrstev je tvořena
sedimenty svrchního turonu aţ coniaku patřící k teplickému souvrství.
Kvartérní sedimenty představují v zájmové oblasti zejména pleistocénní eolické
spraše a sprašové hlíny.
V zájmové lokalitě se podle dostupných podkladů nenachází dobývací prostor ani
chráněné loţiskové území či území s předpokládanými výskyty loţisek (prognózní zdroje);
sesuvná či poddolovaná území nebo jiné svahové deformace se zde také nevyskytují.

Pedologie :
Širší oblast je intenzivně zemědělsky vyuţívána.
Záměr si vyţádá zábor zemědělské půdy, která nemá evidované BPEJ.
Soudě podle evidovaných BPEJ okolních pozemků, vyskytují se v lokalitě zejména
kambizemě - modální a vyluhované, eubazické aţ mezobazické, výjimečně i kambizemě
pelické na opukách a tvrdých slínovcích, středně těţkém flyši, permokarbonu, středně
těţké, aţ středně skeletovité, půdy s dobrou vodní kapacitou.
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Hydrologie :
Obcí Strakov protéká Končinský potok pramenící východně od obce Mendryka (ve
vzdálenosti cca 4 km od Strakova) a ústící v Cerekvici nad Loučnou do řeky Loučná.
3

V ústí dosahuje Končinský potok průměrného průtoku 0,33 m , plocha jeho povodí
činí 59,7 km2 a celková délka toku je 21,2 km. Jde o mimopstruhovou vodu spadající do II.
třídy kategorie čistoty. Tok je spojen náhonem se Sloupnickým potokem.
Končinský potok není významným vodním tokem podle vyhlášky MZem č. 470/2001
Sb., v platném znění.
Na Končinském potoce, ve vzdálenosti cca 100 m od záměru, se vyskytuje
Strakovský rybník.
Areál posuzované provozovny není vzhledem k lokální geomorfologii zátopovým
územím.
Celá širší oblast se nachází v rozsáhlé CHOPAV Východočeská křída. Důvodem pro
vyhlášení byla existence vydatných křídových kolektorů v oblasti tzv. Vysokomýtské
synklinály.
Z hlediska podzemních vod je území zařazeno do hydrogeologického rajónu
VYSOKOMÝTSKÁ SYNKLINÁLA – rajón 427. Rajón tvoří široká artézská pánev
v jihozápadním výběţku východočeské křídové pánve, mezi vraclavskou a potštejnskou
antiklinálou. Zvodnění vázané na křídovou výplň synklinály je tvořeno 4 vrstevními kolektory
A, B, Ca, Cb vzájemně oddělenými izolátory.
Bazální kolektor A vázán na klastika perucko-korycanského souvrství cenomanského
stáří není vyvinut v celé ploše rajónu souvisle. Jedná se o puklinovo-průlinový kolektor
podzemní vody s napjatou hladinou a sníţenou kvalitou podzemní vody. Zásoby kolektoru
podzemní vody nejsou významné.
Významné zásoby podzemní vody ve svrchnokřídových horninách tvoří kolektory B,
Ca, Cb vázané na horní části inverzních sedimentačních cyklů v bělohorském (spodní turon)
a jizerském souvrství (střední turon). Kolektory tvoří rigidní křehké horniny typu vápnitých
prachovců a pískovců, které se při tektonicvké deformaci tříští, a tím se v nich otevírá
puklinový systém.
Kolektor B je vyvinut v celém území rajónu, kolektory Ca a Cb pouze jiţně od
zámrské elevace.
Chemické sloţení podzemní vody kolektorů B, Ca, Cb je typu Ca – HCO3, přičemţ
celková mineralizace se u kolektorů B a Ca pohybuje v rozmezí 200 – 600 mg/l a u kolektoru
Cb 400 – 450 mg/l. Zranitelnost kolektoru B je nízká, kolektoru Ca střední a kolektoru Cb
vysoká.
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Klimatologie :
Řešené území spadá do klimatické oblasti mírně teplé MT9, která je stručně
charakterizována takto : dlouhé léto, teplé, suché aţ mírně suché, přechodné období krátké,
s mírným aţ mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima, mírná, suchá,
krátkým trváním sněhové pokrývky
Vybrané klimatické charakteristiky oblasti MT9 :
Průměrná roční teplota [oC]

6-7

Počet letních dnů

40 - 50
o

Počet dnů s rpůměrnou teplotou 10 C a více

140 - 160

Průměrný počet dnů se sráţkami 1 mm a více

100 - 120

Sráţkový úhrn ve vegetačním období [mm]

400 - 450

Sráţkový úhrn v zimním období [mm]

250 - 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

60 - 80

Tabulka 6 : Průměrný měsíční srážkový úhrn (mm, období 1961 – 1990) - platí pro stanici
Litomyšl, podle ČHMÚ
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

43

35

38

42

74

83

81

82

54

43

50

49

674

Tabulka 7 : Průměrná měsíční teplota ovzduší (°C, období 1961 – 1990) - platí pro stanici
Litomyšl, podle ČHMÚ
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

- 2,2

- 0,8

3,1

8,0

13,1

16,2

17,5

17,0

13,4

8,5

3,2

- 0,7

8,0

Tabulka 8 : Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Litomyšl (platná ve výšce 10 m nad
zemí v %), podle ČHMÚ
m/s

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

bezvětří

součet

1,7

3,41

5,98

5,55

5,03

3,33

3,75

5,65

5,16

11,99

49,85

5,0

2,43

3,44

5,59

6,25

3,48

4,16

8,43

5,91

0,00

39,69

11,0

0,36

0,08

0,98

2,02

1,10

1,08

3,32

1,52

0,00

10,46

součet

6,20

9,50

12,12 13,30

7,91

8,99

17,40 12,59

11,99

100,00

KVALITA OVZDUŠÍ
Přímo v lokalitě se monitoring základních znečišťujících látek neprovádí, nejbliţší
stanice začleněné do systému automatického imisního monitoringu AIM, které vyhovují
reprezentativností, jsou v Ústí nad Orlicí (č. 1338) a ve Svitavách (č. 1195).
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Tabulka 9 : Imisní situace – stanice 1338 Ústí nad Orlicí (ČHMÚ)
IMISNÍ SITUACE
-3

Rok

koncentrace [µg.m ]

Látka

čtvrtletní

roční

denní maximum

hodinové maximum

I.Q

II.Q

III.Q

IV.Q

průměr

(datum)

(datum)

2008

SO2

2,4

1,7

-

-

1,7

7,5 (8.3.2008)

-

2008

NO2

10,9

4,9

7,5

12,1

8,8

32,4 (19.2.2008)

-

86,0 (13.2.2008)
2008

PM10

26,8

16,7

12,1

20,0

18,9

98%Kv. - 57,0

-

počet překročení 10 x

Tabulka 10 : Imisní situace – stanice 1195 Svitavy (ZÚ)
IMISNÍ SITUACE
-3

Rok

koncentrace [µg.m ]

Látka

čtvrtletní

roční

denní maximum

hodinové maximum

I.Q

II.Q

III.Q

IV.Q

průměr

(datum)

(datum)

2008

SO2

10,6

7,8

6,6

-

8,3

24,4 (5.1.2008)

45,3 (18.9.2008)

2008

NO2

27,3

20,9

-

25,9

23,8

46,2 (11.2.2008)

123,4 (18.9.2008)

2008

PM10

-

-

19,6

22,8

-

-

-

Zdrojem informací je ročenka ČHMÚ zveřejněná na internetových stránkách.
Pro posouzení úrovně znečištění ovzduší v předmětné lokalitě lze rovněţ pouţít
hodnoty uvedené v rozptylové studii zpracované v rámci Programu zlepšení kvality
ovzduší Pardubického kraje, aktualizace 2009.
Výsledky pro zdroje REZZO 1 – r. 2007 :
-

roční průměr / denní průměr PM10

0,5 - 1,6 µg/m3 / 0,2 µg/m3

-

denní průměr / hodinový průměr SO2

8 - 10 µg/m3 / 7 - 11 µg/m3

-

roční průměr / hodinový průměr NO2

4 - 5 µg/m / 14 - 28 µg/m

-

osmihodinový průměr CO

7 - 78 µg/m3

3

3

Imisní údaje dalších látek, které by byly relevantní pro dokladování pozaďové imisní
situace v zájmové oblasti, nebyly ve zmíněné rozptylové studii sledovány.
Pro vyjádření imisní situace základních znečišťujících látek lze pouţít také
modelované hodnoty publikované ČHMÚ - odečty z map (zdroj informací : www.chmi.cz),
které jsou ovšem zatíţeny značnou nepřesností :
3

-

pole roční průměrné koncentrace NO2

≤ 26 µg/m (2008)

-

pole roční průměrné koncentrace PM10

> 14 - 20 µg/m3 (2008)

-

pole roční průměrné koncentrace SO2

≤ 8 µg/m3 (2008)
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-

pole roční průměrné koncentrace benzenu

≤ 2 µg/m3 (2008)

-

pole roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu

> 0,4 - 0,6 ng/m3 (2008)

Území příslušného stavebního úřadu (Městského úřadu Litomyšl) nespadá do
vymezené oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (na základě dat za rok 2008), tak jak bylo
zveřejněno ve sdělení č. 6 ve Věstníku MŢP ČR z dubna 2010.

Fauna, flóra, ekosystémy :
Podle regionálního fytogeografického členění spadá zájmové území do obvodu
Českomoravského mezofytika, okrsku 62 – Litomyšlská pánev. Jedná se o oblast s
převáţně teplomilnějšími druhy květeny. V oblasti jsou poměrně hojné mezní prvky květeny,
a to vzhledem k tomu, ţe region leţí na okraji teplé části České kotliny Jsou zde zastoupeny
subatlantské druhy, např. pupečník obecný (Hydrocotyle vulgaris), ovsíček mnohokvětý (Aira
caryophyllea), bělolístka nejmenší (Logfia minima) a další. Ze spíše kontinentálních druhů se
zde vyskytují např. ostřice plstnatá (Carex tomentosa), plamének přímý (Clematis recta),
tuţebník obecný (Filipendula vulgaris), len ţlutý (Linum flavum) atd. Z rostlin typických pro
karpatskou květenu se zde vyskytují např. druhy ostřice ptačí noţka (Carex ornitopoda) a
podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa).
Potenciální přirozenou vegetací území je černýšová dubohabřina Melampyro
nemorosi – Carpinetum.
Vliv člověka způsobil, ţe se v zájmovém území zachovaly pouze fragmenty
přirozených i přírodě blízkých společenstev a většina ploch je přeměněna na agrocenózy,
případně zastavěné nebo rumištní plochy.
Pozemek s posuzovaným záměrem je veden v katastru nemovitostí jako trvalý travní
porost, v okolí stávajícího objektu jsou provedeny sadové úpravy. Prostor pro výstavbu haly
zasahuje do ochranného pásma lesa.

Systém stability krajiny, chráněná území, ochranná pásma :
Z hlediska ekologické stability představuje sledovaná oblast (orientačně) území se
střední ekologickou stabilitou, kde je značné procento zemědělsky intenzivně vyuţívané
plochy a plochy zastavěné, ale také výrazný podíl lesních pozemků, luk a vodních ploch.
PŘEHLED O STRUKTUŘE PŮDNÍHO FONDU (údaje k 31.12.2008, ČSÚ) :
rozloha k.ú. Strakov – celkem 853 ha
zemědělská půda
z toho :

313 ha
orná půda

227 ha

zahrady

12 ha
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sady

2 ha

louky

72 ha

lesní půda

509 ha

vodní plochy

4 ha

zastavěné plochy

5 ha

ostatní plochy

23 ha

V okolí řešeného areálu se nenachází lokalita soustavy NATURA 2000, ani
zvláště chráněné území, nejsou zde evidovány registrované významné krajinné prvky
ani vyhlášen přírodní park.
Nejbliţší evropsky významnou lokalitou je „Psí kuchyně“ – ve vzdálenosti cca 5 km
jihovýchodním směrem, přírodní rezervace, rozloha 269 ha, rozsáhlý lesní komplex převáţně
jedlových bučin charakteristických pro Kozlovský hřbet.
Z hlediska

ÚSES

je

vodní

tok

-

Končinský

potok

lokálním

biokoridorem

charakterizovaným jako liniové společenstvo, zároveň se jedná o významný krajinný prvek
(ze zákona). Potok protéká přímo zastavěným územím obce Strakov.
Dalšími VKP v lokalitě je Strakovský rybník a lesní komplexy východně od Strakova.

Kulturně-historická charakteristika, sídelní a demografické parametry :
Obec Strakov se nachází skoro aţ na samé sevení hranici svitavského okresu, poblíţ
česko-moravského pomezí, v nadmořské výšce 435 m n.m. V podrobnějším vymezení leţí
Strakov v bezprostřední blízkosti Litomyšle, cca 4 km východním směrem. Reálnou spojnicí
Strakova s Litomyšlí je komunikace III. třídy, odbočující ze silnice I/35.
Přeloţka komunikace I. třídy č. 35 (obchvat Litomyšle) je navrhována v trase
přiblíţující se ke Strakovu.
Obec Strakov zaloţili čeští osadníci ve 13. století vykácením kraje pohraničního lesa.
Poprvé je ves připomínána v listině vratislavského biskupa Přeclava z Pogorelly z r. 1347, jíţ
učinil majetkové narovnání mezi litomyšlským biskupem a biskupskou kapitulou.
Z pamětihodností v obci je třeba zmínit zejména kapli panny Marie, vystavěnou v r.
1734.
Obec Strakov má nyní 213 obyvatel (údaj k 31.12.2009), katastrální výměra 853 ha
přiřazuje Strakov k plošně malým obcím o jediné místní části.
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V obci je areál sportoviště u rybníka vybaveného víceúčelovým hřištěm, krytým
pódiem a stoly s lavicemi. Areál je vyuţíván jak pro sportování, tak pro pořádání letních
společenských akcí.
Severně a severovýchodně od obce vznikly dvě chatové osady. Na katastru obce se
nachází prameniště „Zlaté studánky“, ke které vede turistická značená stezka, dále lze dojít
po stezce na chatu Maxe Švabinského v Kozlově.
Tabulka 11 : Vybrané statistické údaje za ZÚJ - Strakov (ČSÚ, údaje k 31.12.2008)
Hospodářská

Počet podnikatelských subjektů celkem

činnost

Z toho nejvíce :

37

Průmysl

11

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboţí a

9

pohostinství
Zemědělství, lesnictví, rybolov
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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 je hodnocena pomocí následující stupnice relativních jednotek :
-

nulový vliv, vliv není předpokládán

-

zanedbatelný vliv

-

malý vliv

-

střední vliv

-

velký vliv

Významnost vlivů je 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 vyuţíván jiţ nyní pro podnikatelskou činnost.
Určité obtěţování (hlukem, emisemi) je moţné očekávat u nejbliţší obytné zástavby ve
Strakově nebo v objektech při příjezdové komunikaci - a to v době intenzivních stavebních
prací, kdy bude prováděna úprava staveniště, později betonování a bude provozována
doprava materiálu / osob.
Vliv bude přechodný - období výstavby se předpokládá max. 6 měsíců, intenzivní
činnost bude trvat 3 - 4 týdny.
Vlivy na zdraví v době stavební činnosti budou velikostně malé a nevýznamné.
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Provoz
Areál je vyuţíván pro podnikání spojené s automobily – především to je provoz
autoservisu. Provozovna je umístěna na okraji zástavby obce Strakov, při silnici III/03530 na
Janov. Stávající činnost v areálu není zdrojem negativních vlivů nebo obtěţování obyvatel
v obytné zástavbě.
Záměr znamená moţnost provozovat autovrakoviště s kapacitou 2 000 vozidel
za rok - jedná se však o maximální moţné mnoţství zpracovávaných autovraků, běţný
provoz je očekáván podstatně niţší.
Vlastní zpracování autovraků spočívající v demontáţi aut a odčerpání kapalin
bude doplněno lisováním zbytků karoserie z důvodu sníţení objemu odváţených
odpadů.
Plánované zřízení autovrakoviště by mohlo vyvolat otázky ohledně případného
obtěţování obyvatel hlukem.
Zvýší se četnost dopravy (při maximálním vyuţití navrţené kapacity se bude jednat o
příjem cca 8 autovraků denně, odvoz odpadů bude na úrovni cca 5 kontejnerů nákladním
automobilem za týden); osobní doprava bude zanedbatelná.
Při příjmu autovraků bude kladen důraz na minimalizaci hluku – při zaváţení do dílny
bude maximálně omezena doba se spuštěným motorem a při nutnosti sundávat autovraky
z přívěsu / návěsu bude pouţit vysokozdviţný vozík.
Demontáţ autovraků bude prováděna v objektu, v dílně.
Lisování zbytků karoserií a nakládka ţelezného šrotu bude prováděna nárazově –
předpokládá se s četností max. 5 x týdně (při plném vyuţití kapacity zařízení), přičemţ
naloţení jednoho kontejneru trvá max. 15 minut.
Činnosti příjmu a zpracování autovraků budou zajišťovány pouze v denní době, ve
všední dny.
Akustické pozadí v lokalitě není známo, příspěvky záměru však stávající situaci
neovlivní. Z hlediska hodnocení rizik na veřejné zdraví s vyuţitím znalostí o dostatečně
prokázaných prahových účincích hluku je moţné uvést, ţe očekávané účinky hlukové zátěţe
hodnot LAeq,T < 50,0 dB se při působení v denní době neprojeví nepříznivě na zdravotním
stavu nebo pohodě obyvatel - nebudou mít za následek ani mírné obtěţování, natoţ další
účinky jako silné obtěţování, zhoršenou komunikaci řečí, ohroţení vznikem ischemické
choroby srdeční apod.
Posuzovaný záměr nebude zdrojem významného zdravotního rizika z hluku.
Uvedený předpoklad je možné ve zkušební době ověřit měřením v chráněném
venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb v zástavbě Strakova, po
dohodě s orgány ochrany veřejného zdraví.
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Jiné moţné ovlivnění zdravotního stavu obyvatel v okolní obytné zástavbě provozem
autovrakoviště je nerelevantní.

b) Sociální a ekonomické důsledky
Pozitivním jevem bude zaměstnanost pracovníků v době výstavby (i kdyţ jen na
přechodnou dobu). Provozování bude mít přímé (příznivé) sociální a ekonomické důsledky
pro nově přijaté zaměstnance a jejich rodiny.

c)

Začlenění stavby, faktory pohody
Stavba nového objektu bude prováděna v areálu, kde jiţ jeden objekt je provozován;

nová hala bude umístěna v zadní části pozemku, pohledově zcela zakryta tímto stávajícím
objektem, s kterým bude svým vzhledem, hmotovou velikostí a výškou korespondovat. Bude
se jednat o jednopodlaţní objekt jednoduchého (obdélníkového) půdorysu, strohého vzhledu
odpovídajícího budoucímu vyuţití pro podnikatelské účely.
Obrázek 4 : Pohled do areálu od silnice, šipka označuje umístění nového objektu (foto I.
Dvořáková)
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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 sloţek

-

nedojde k narušení vizuálních vjemů

Ovlivnění faktorů pohody není důvod předpokládat.

VLIVY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vlivy na povrchové a podzemní vody :
Výstavba
Při výstavbě bude potřebné zajistit vodu pro pitné 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 a příjezdové komunikace.
Pracovníci budou vyuţívat sociální zázemí v provozovně, příp. budou mít k dispozici
mobilní WC; technologická odpadní voda nebude vznikat.
Vliv na vodu při stavebních pracích bude zanedbatelný a nevýznamný.
Provoz
Při provozování zařízení autovrakoviště není potřebná technologická voda.
Zaměstnanci budou mít k dispozici sanitární zařízení ve stávajícím objektu. Areál
není napojen na kanalizaci, je zde jímka na vyváţení.
Dešťové vody jsou zasakovány, v moţných případech je voda zachycována a
vyuţívána pro zalévání zeleně.
Případná hasební kontaminovaná voda v areálu by musela být odčerpána a
bezpečně zlikvidována (jako odpadní voda, nejpravděpodobněji na vhodné ČOV), avšak
z technických důvodů je pro hašení zařízení preferováno pouţití práškových nebo pěnových
hasicích přístrojů.
Záměrem nedojde ke změně ve způsobu odvádění odpadních vod, mnoţství
splaškových vod naroste minimálně (s vyuţitím vyhlášky MZem č. 428/2001 Sb., v platném
znění o 2 x 30 m2 za rok); odtokové poměry sráţkových vod se nezmění.
Ovlivnění kvality podzemní či povrchové vody se nepředpokládá - důvodem je
provádění příjmu a zpracování autovraků na vodohospodářsky zabezpečených místech.
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Zvláštní důraz bude kladen na technické zabezpečení shromaţdiště odpadů – tím
bude prostor v novém objektu, s nepropustnou podlahou, a odpady budou uloţeny v
nádobách umístěných v typové záchytné vaně. Příslušné shromaţďovací prostředky budou
označeny identifikačními listy nebezpečných odpadů. Odpady kategorie „N“ budou
shromaţďovány výhradně zde.
K dispozici bude Havarijní plán – Plán opatření pro případ havarijního zhoršení
jakosti vod vypracovaný v souladu s vyhláškou MŢP č. 450/2005 Sb.
Provozovna neleţí v záplavovém území.
Vliv je moţné označit jako zanedbatelný a nevýznamný.

Vlivy na stav ovzduší :
Výstavba
Rozsah

stavební

činnosti

při

realizaci

záměru

bude

odpovídat

stavbě

jednopodlaţního objektu o půdorysu 15 m x 20 m a vybudování zpevněných ploch před
objektem; emitování látek bude spojeno v omezeném rozsahu s terénními úpravami,
betonáţí, dopravou. „Nejprašnější“ činnosti budou probíhat v řádu několika týdnů.
Stavební práce budou z hlediska ovzduší velikostně malou a nevýznamnou zátěţí.
Provoz
Stávajícím stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší je kotel na pevná paliva
DAKON U 28 zajišťující vytápění - malý zdroj znečišťování ovzduší podle zákona č. 86/2002
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.
Další zdroj vytápění nebude instalován.
Liniovými zdroji znečišťování ovzduší v prostoru areálu je osobní a nákladní silniční
doprava, záměrem dojde ke změně v četnosti dopravy – při maximální kapacitě bude
frekvence dopravy za týden na úrovni 40 převáţně osobních nebo dodávkových automobilů
(přiváţení autovraků) a 5 TNA (odvoz odpadů); navýšení četnosti osobní dopravy bude
zanedbatelné.
Uvolňování zapáchajících látek při manipulaci s autovraky, resp. odčerpávanými
kapalinami se nepředpokládá; kapaliny budou shromaţďovány v uzavřených obalech,
samotné čerpání je několikaminutová záleţitost připomínající čerpání pohonných hmot a
dalších provozních kapalin do automobilu.
Celkově lze vliv hodnotit jako zanedbatelný a nevýznamný.
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Vlivy na hlukovou situaci, vibrace, záření :
Výstavba
Pro hlučnost při výstavbě platí obdobné předpoklady a závěry jako u emisí do
ovzduší – totiţ, ţe nejhlučnější období bude spojeno se zemními pracemi, coţ bude činnost
časově i rozsahem značně omezená, také s betonováním a dopravou. Nadměrné zatíţení
okolí provozovny hlučností není předpokládáno, vliv lze označit za velikostně malý a
nevýznamný. Důleţité je, ţe „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 zvaţovat.
Provoz
Stacionárním zdrojem hluku při vlastní činnosti zpracování autovraků (demontáţi,
odčerpání kapalin) bude strojní vybavení - zvedák, odsávací zařízení, ruční nářadí.
Zpracování autovraků bude probíhat v dílně, v objektu, u kterého bude zajištěn
patřičný útlum hluku konstrukcí (útlum obvodové stěny udává projektant stavby cca 45 dB).
Není důvod předpokládat, ţe by tato činnost mohla být akusticky zaznamenána v prostoru
obytné zástavby obce – v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru
staveb. Nejbliţší zástavba je vzdálena cca 100 m (chatová osada).
Důraz na minimalizaci hluku bude kladen i při příjmu autovraků – při zaváţení do
dílny bude maximálně omezena doba se spuštěným motorem a při nutnosti sundávat
autovraky z přívěsu / návěsu bude pouţit vysokozdviţný vozík.
Hlučná bude pouze úprava zbytků karoserie před odvozem (slisování) a nakládka
ţelezného šrotu – bude se však jednat o činnosti nárazové, v řádu max. 5 x za týden (při
plném vyuţití kapacity), přičemţ naloţení jednoho kontejneru trvá max. 15 minut.
Nakládání s autovraky bude prováděno pouze v denních hodinách od 7.00 hod do
16.00 hod.
Mobilním zdrojem hluku bude doprava, vzhledem k očekávané četnosti se neprojeví
na hlukové situaci v území.
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

-

lisování : do LA = 85 - 95 dB (není ještě určen typ paketovacího lisu)

Strojní zařízení bude splňovat hlukové parametry dle nařízení vlády č. 9/2002 Sb.,
v platném znění – týká se zejména paketovacího lisu.
Vliv záměru z hlediska hluku je moţné označit za zanedbatelný a nevýznamný.
Vliv vibrací a záření není předpokládán.
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Vlivy na půdu a horninové prostředí :
Výstavba
Zemní práce spojené s výstavbou budou omezené, opatřením proti kontaminaci půdy
při výstavbě bude provádění řádné údrţby technického stavu stavebních mechanismů a
dopravních prostředků.
Rozsah záboru zemědělského půdního fondu bude činit 660 m2.
Zábor pozemků určených pro plnění funkce lesa nebude vyţadován.
Nebudou káceny dřeviny.
Vliv na půdu při stavebních pracích bude zanedbatelný a nevýznamný.
Provoz
Nakládání se závadnými látkami bude technicky zabezpečeno.
Vliv není předpokládán.

Vlivy na faunu a flóru, ekosystémy :
Prostor areálu není vhodnou plochou pro moţný trvalý výskyt významnějších populací
zvláště chráněných druhů ţivočichů a rostlin ve smyslu vyhlášky MŢP č. 395/1992 Sb.,
v platném znění.
Na přírodovědně cenné části přírody v okolí – lesní porosty, rybník nebude mít provoz
autovrakoviště ţádný očekávaný vliv, a to zejména opatřeními, která jsou přijata k vyloučení
moţného ohroţení půdy a vod v území.
Při výstavbě ani při vlastním provozu se nepředpokládá ohroţení či přímá likvidace
ţivočichů. Příprava staveniště si nevyţádá kácení dřevin.
Vliv není předpokládán.

Vlivy na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory :
Vliv není předpokládán.

Vlivy na krajinný ráz :
Areál je vyuţíván pro podnikatelskou činnost spojenou s automobily jiţ v současnosti
(autoopravna) - nový provozní objekt bude pohledově zcela skryt za stávající budovou; ráz
krajiny nebude změněn.
Vliv není předpokládán.
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D.II. Rozsah vlivů
Záměr znamená vybudování autovrakoviště v provozovně p. Stříteského v obci
Strakov.
Bude vystavěn objekt, kde bude i dílna pro zpracování autovraků, a provedena
potřebná úprava venkovních ploch.
Areál provozovny se nachází cca 4 km východně od Litomyšle, na okraji zástavby
Strakova, při silnici III. třídy vedoucí do Janova. Nejbliţší zástavba je jihovýchodním směrem
(cca 100 m, chatová osada) a severním směrem (cca 150 m, obytný dům).
Záměrem je zřízení provozu autovrakoviště spočívající v demontáţi aut, odčerpání
kapalin a lisování zbytků karoserií.
Technologický postup zpracování autovraků je striktně dán právními předpisy
v oblasti nakládání s odpady, stejně jako jsou stanovena bezpečnostní opatření k prevenci
úniku závadných látek do ţivotního prostředí.
Plánovaný provoz uvedené poţadavky splňuje.
Vlivy záměru lze očekávat výhradně v lokálním měřítku, resp. nepřesáhnou
hranice areálu.
V období výstavby budou vlivy velikostně malé a nevýznamné s tím, ţe intenzivní
stavební činnosti, které mohou obtěţovat hlukem, prašností, emisemi z dopravy budou trvat
jen pár týdnů v počátcích výstavby (zemní práce, betonování a doprovodná doprava).
Stavební práce spojené s vybudování nového objektu a zpevněných ploch budou
probíhat v rozsahu max. 6 měsíců s tím, ţe při realizaci stavby nedojde k omezení provozu
na příjezdové komunikaci.
Zařízení staveniště budou zcela na pozemku investora; zdrojové napojení se
omezuje na elektrickou energii, bude vyuţita areálová přípojka.
V době provozování budou vlivy záměru zanedbatelné a nevýznamné, přičemţ
pozornost byla při hodnocení soustředěna na moţné ovlivnění půdního prostředí a vod, resp.
popisem plánovaného způsobu nakládání s autovraky v kapitole B.I.6 bylo dokladováno, ţe
provozovatel si je vědom právních poţadavků na provoz autovrakoviště, technicky je zajistí a
bude garantovat jejich dodrţování.
Na základě posouzení očekávaných hlukových charakteristik provozu a vyvolané
dopravy bylo konstatováno, ţe záměr nebude zdrojem významného zdravotního rizika
z hluku.
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Sběr, výkup a zpracování autovraků bude zajišťováno na základě souhlasu
Krajského úřadu Pardubického kraje podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech, 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 nejsou vzhledem ke geografickému umístění záměru a
jeho charakteru zvaţovány.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, sníţení a kompenzaci
nepříznivých vlivů
Opatření pro etapu výstavby – opatření budou uplatněna u dodavatele stavby :
-

bude zajištěno přísné dodrţování poţadavků 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 udrţovány v řádném technickém
stavu

-

podle potřeby bude prováděno účinné omezování prašnosti z prostoru staveniště

-

odpady budou shromaţďovány podle jednotlivých druhů na vyčleněném zabezpečeném
místě - vyuţití nebo odstranění odpadů bude zajištěno oprávněnou osobou, o nakládání
s odpady během výstavby bude vedena příslušná evidence

Opatření pro etapu kolaudačního řízení :
-

budou předloţeny doklady o vyuţití nebo odstranění odpadů vyprodukovaných v době
výstavby

-

budou předloţeny doklady o nepropustnosti plochy pro zpracování autovraků a
bezodtoké jímky (v dílně)
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Opatření pro etapu provozu :
-

provoz zařízení se bude řídit schváleným Provozním řádem

-

veškeré plochy, na kterých bude docházet k manipulaci se závadnými látkami, budou
zabezpečeny proti jejich úniku do vnějšího prostoru (např. nepropustným nátěrem,
záchytnou vanou, nepropustnou jímkou)

-

v případě havárie bude postupováno dle schváleného Havarijního plánu

-

k okamţitému zásahu při úniku závadných látek bude k dispozici dostatečné mnoţství
sanačních prostředků

-

bezprostředně po přijetí autovraku bude autovrak umístěn do dílny a budou z něj
vyčerpány provozní náplně (přijaté autovraky s náplněmi nebudou odstavovány na
přilehlých plochách areálu, tj. na venkovních otevřených nezabezpečených plochách a
prostorách v obci)

-

nebezpečné odpady budou shromaţďovány vytříděné, výhradně ve vyčleněném prostoru
v novém objektu, který bude mít nepropustnou podlahu, a to v nádobách umístěných
v typové záchytné vaně; příslušné shromaţďovací prostředky budou označeny
identifikačními listy nebezpečných odpadů (ILNO)

-

v noční době (od 2200 do 600 hodin) bude vyloučen provoz včetně související dopravy

-

při manipulaci s autovraky bude kladen důraz na minimalizaci hluku – při zaváţení do
dílny bude max. omezena doba se spuštěným motorem a při nutnosti sundávat autovraky
z přívěsu / návěsu bude pouţit vysokozdviţný vozík

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 nebyly zvaţovány.
Umístění autovrakoviště je jednoznačně určeno majetkovými poměry v území –
oznamovatel je majitelem stávajícího provozovaného areálu. Zároveň je zde prostor pro
moţnost výstavby dalšího objektu i potřebných zpevněných ploch. Umístění záměru je
vhodné i z důvodu doplnění současné podnikatelské činnosti (autoopravna).
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Způsob nakládání s autovraky je podrobně stanoven v aktuální právní úpravě, ani
v tomto případě nebyla zvaţována alternativa.
Variantou můţe být pouze kapacita záměru a rozsah prováděných činností.
Předkládaný záměr je v těchto záleţitostech jiţ výsledkem zvaţování a rozhodnutí investora.
Alternativou k navrţenému záměru je odstoupení od provozování autovrakoviště,
k čemuţ jistě není důvod. Poptávka po moţnosti zlikvidovat starý automobil bezpečně a
ekologicky ve společnosti stoupá a je nutné ji vyuţít.

ČÁST F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
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 „Autovrakoviště Strakov“.
Oznamovatelem je pan Jiří Stříteský - majitel provozovny ve Strakově, okres Svitavy,
PSČ 570 01.
Areál je vyuţíván pro podnikání spojené s automobily – je to zejména provoz
autoopravny, záměrem je doplnění činnosti o provoz autovrakoviště.
Kapacita je navrhována 2 000 vozidel za rok - jedná se o maximální moţné mnoţství
zpracovávaných odpadů, běţný provoz je očekáván podstatně niţší.
Rozsah činnosti autovrakoviště bude spočívat v

demontáţi aut, odčerpání

provozních kapalin a lisování zbytků karoserie.
Bude vybudován nový provozní jednopodlaţní objekt o půdorysu 20 m x 15 m a
potřebné zpevněné plochy.
Autovrakoviště bude přijímat odpady zařazené podle vyhlášky MŢP č. 383/2001 Sb.,
v platném znění, do kategorie 16 01 04 - autovraky (nebezpečný odpad - „N“) a 16 01 06 autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí (ostatní odpad - „O“).
Zpracovávány budou zejména autovraky osobních a dodávkových automobilů.
Areál provozovny se nachází cca 4 km východně od Litomyšle, na okraji zástavby
Strakova, při silnici III. třídy vedoucí do Janova. Nejbliţší zástavba je jihovýchodním směrem
(cca 100 m, chatová osada) a severním směrem (cca 150 m, obytný dům).
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Technologický postup nakládání s autovraky :
Přejímka autovraků bude zahájena kontrolou, zda autovrak neobsahuje další odpady,
které nejsou součástí vozidla, zváţením a po předání písemného potvrzení o přejímce bude
autovrak umístěn do dílny, do prostoru v novém objektu – na nepropustnou izolovanou
plochu, vybavenou bezodtokou jímkou, kde dojde k vyčerpání provozních kapalin. Autovraky
s provozními náplněmi nesmějí být vršeny na sebe nebo ukládány na bok či na střechu.
Samotné zpracování bude také probíhat v dílně, veškeré operace budou prováděny v
souladu s pokyny danými výrobcem v demontáţních příručkách vozidel.
První operací bude odčerpání provozních kapalin, dále bude odstraněno číslo VIN a
provedena demontáţ jednotlivých částí – ať jiţ dále vyuţitelných (nabídnutých k prodeji jako
náhradní díl) či nevyuţitelných, které budou odpadem.
-

Znovuvyuţitelné komponenty budou ukládány na vhodném místě (v regálech v objektu
nebo na venkovní zpevněné ploše) a nabídnuty k prodeji. Případné odmaštění bude
prováděno pomocí speciální mycí kapaliny na mycím stole, umístěném v objektu.

-

S nepotřebnými komponentami bude nakládáno jako s odpady v intencích zákona
č. 185/2001 Sb., v platném znění. Tyto odpady budou shromaţďovány ve sběrných
nádobách – sudech, kontejnerech, ve vhodných případech volně (vytříděné podle
katalogových čísel odpadů) a průběţně budou odváţeny k dalšímu vyuţití, k recyklaci či
k odstranění oprávněnými osobami. Odpady kategorie „N“ budou shromaţďovány
v uzavřených obalech v záchytné plastové vaně – v objektu, v prostoru označeném jako
„shromaţdiště odpadů“.
Vlivy provozu autovrakoviště budou zanedbatelné a nevýznamné, přičemţ pozornost

byla při hodnocení soustředěna na moţné ovlivnění půdního prostředí a vod, resp. popisem
plánovaného způsobu nakládání s autovraky bylo dokladováno, ţe provozovatel si je vědom
právních poţadavků na provoz autovrakoviště, technicky je zajistí a bude garantovat jejich
dodrţování.
Na základě posouzení očekávaných hlukových charakteristik provozu a vyvolané
dopravy bylo konstatováno, ţe záměr nebude zdrojem významného zdravotního rizika
z hluku.
Sběr, výkup a zpracování autovraků bude zajišťováno na základě souhlasu
Krajského úřadu Pardubického kraje podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech, v platném znění a podle schváleného Provozního řádu.
Posouzením moţného vlivu záměru na zdraví a ţivotní prostředí nebyly zjištěny
okolnosti bránící rozšířit činnost v provozovně oznamovatele - p. Jiřího Stříteského ve
Strakově o autovrakoviště.
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ČÁST H. PŘÍLOHY
Příloha č. 1

Vyjádření
Vyjádření k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
Stanovisko podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění

Příloha č. 2

Grafické přílohy
Situace (zákres do katastrální mapy), 1 : 1 000
Půdorys, řez, pohledy, 1 : 200

Zpracovatelka oznámení :

RNDr. Irena Dvořáková
Slezská 549, 537 05 Chrudim
tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz

Doklad 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

………………………….....………
podpis zpracovatelky oznámení

Chrudim, dne 12.5.2010
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