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O Z N Á M E N Í    

 

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 

 

 

 

ecorec Česko s.r.o. 

 

„MECHANICKÁ ÚPRAVA ODPADŮ DRCENÍM“ 

v areálu Holcim (Česko) a.s., člen koncernu – závod Prachovice 

 

 

   

 

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

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

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

fyzikálně-chemické úpravě, energetickému vyuţívání 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  

 

     

 Datum zpracování :  srpen 2010 
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VYSVĚTLENÍ ZKRATEK 

 

BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

CO Oxid uhelnatý 

č.h.p. Číslo hydrologického pořadí 

č.p. Číslo popisné 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČGÚ Český geologický ústav 

ČOV Čistírna odpadních vod 

ČSN Česká státní norma 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

kat. č. Katalogové číslo 

k.ú. Katastrální území 

LBC Lokální biocentrum 

LBK Lokální biokoridor 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MZem Ministerstvo zemědělství 

MŢP Ministerstvo ţivotního prostředí 

NO2 Oxid dusičitý 

NOx Oxidy dusíku 

NPR Národní přírodní rezervace 

NRBK Nadregionální biokoridor  

parc.č. Parcelní číslo 

PE Polyetylén 

PM10 Suspendované částice, frakce 10 µm 

POH Plán odpadového hospodářství 

PVC Polyvinylchlorid 

SO2 Oxid siřičitý 

THP Technicko-hospodářský pracovník 

TNA Těţký nákladní automobil 

TTS Tuhá topná směs 

TZL Tuhé znečišťující látky 

ÚSES Územní systém ekologické stability krajiny 

VKP Významný krajinný prvek 

 

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., lesní zákon 

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. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod 

do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

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

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 
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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 

Vyhláška MPO č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se 

klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických 

přípravků 

Vyhláška 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. 13/2009 Sb., o stanovení poţadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje 

z hlediska ochrany ovzduší 

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  

Název :   ecorec Česko s.r.o. 

Adresa sídla :   Skoranov 64, 538 43 Třemošnice 

IČ :     498 14 125 

Odpovědný zástupce : Bc. Milan Maciga, jednatel 

tel. : 469 660 292 

e-mail : milan.maciga@ecorec.net 

Kontaktní osoba :  Hana Kubantová 

tel. : 469 660 682, 724 796 303 

e-mail : hana.kubantova@ecorec.net 

 

 

ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

 

B.I. Základní údaje 

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

„Mechanická úprava odpadů drcením“ - kategorie II, bod 10.1 

 

B.I.2. Kapacita záměru 

 Mnoţství  upravovaných tuhých odpadů kategorie „O – ostatní“ : max. 70 000 t / rok
 

 

B.I.3. Umístění záměru 

 Kraj Pardubický, obec Prachovice, k.ú. Prachovice, parc.č. 215/2 a 215/24 

- zařízení bude umístěno v areálu společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu – 

Tovární 296, 538 04 Prachovice  

- částečně bude vyuţit prostor zrušené provozovny oznamovatele „Stáčecí zařízení pro 

ropné produkty“ 

- před zahájením stavby budou pozemky od vlastníka odkoupeny nebo dlouhodobě 

pronajaty 
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Obrázek  1 :  Orientační umístění záměru  

 
 

Obrázek  2 :  Letecký snímek  
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B.I.4. Charakter záměru a moţnost kumulace vlivů s jinými záměry 

Záměrem je výstavba objektů pro umístění technologie nakládání s tuhými odpady 

kategorie „O – ostatní“. 

Nakládání s odpady bude spočívat v jejich sběru, výkupu, shromaţďování, 

mechanické úpravě (drcení na poţadované parametry) a přípravě směsí splňujících 

poţadované kvalitativní ukazatele odběratele.  

Upravené odpady budou energeticky vyuţity v rotační peci na výpal slínku v 

cementárně Holcim (Česko) a.s., člen koncernu – v závodě Prachovice. 

Technologické zařízení bude obsahovat kolové nakladače, primární a sekundární 

drtící mlýny (od rakouské firmy Lindner nebo finské BMH Enviro), chlorový separátor, 

separátory kovů a nekovových částic, nakládací zařízení, výloţníky výstupního produktu – 

Vecoplan, mostový jeřáb s automatickým drapákem, vzorkovací stanici a příslušnou pásovou 

dopravu (hotová směs bude dopravována do zařízení cementárny pomocí zakrytého 

pásového dopravníku). 

Jiné záměry, se kterými by mohlo dojít ke kumulaci vlivů, nejsou podle dostupných 

informací v současné době v areálu či lokalitě připravovány.  

Provoz závodu Holcim (Česko) a.s., člen koncernu je zdrojem hlukové zátěţe pro 

obyvatele obce Prachovice, postupně jsou realizována protihluková opatření podle 

stanoveného harmonogramu. Stávající stav akustické zátěţe v území zjištěný na základě 

aktuálního kontrolního měření hladin akustického tlaku u nejbliţší chráněné obytné zástavby 

v 09 – 11/2009 vlivem zdrojů hluku cementárny je zohledněn v hlukové studii záměru. 

 

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

výběru 

Společnost ecorec Česko s.r.o. je výhradním dodavatelem alternativních paliv – 

odpadů do cementárny společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu v Prachovicích. 

Vybudováním nové drtírny budou uspokojeny jak zájmy odběratele, který bude mít 

zajištěny dostatečné dodávky paliva pro výrobu, tak původců odpadů, kteří budou mít 

vyřešeno ekologické vyuţívání vyprodukovaných odpadů oprávněnou osobou. 

 

Záměr je v souladu s Plánem odpadového hospodářství Pardubického kraje. 
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Dokladování souladu s POH Pardubického kraje 

- schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 29. dubna 2004 usnesením 

číslo Z/256/04; datum změny č. 1 - 03/2010 

Závazná část řešení POH Pardubického kraje obsahuje přehled strategických cílů, 

opatření a odpovědností jednotlivých subjektů za jejich realizaci podle stanovených 

indikátorů a cílových hodnot.  

POH kraje stanovuje způsoby řešení opatření v odpovědnosti veřejné správy a 

nástroje k podpoře řešení opatření v odpovědnosti ostatních subjektů odpadového 

hospodářství kraje. 

 

Tabulka 1 : POH Pardubického kraje - přehled opatření a cílů mající přímý vztah k záměru 

Číslo 

opatření 

Název opatření 

 

Odpovědnost 

 

ZÁSADY PRO VYTVÁŘENÍ JEDNOTNÉ A PŘIMĚŘENÉ SÍTĚ ZAŘÍZENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

3.1.5.I 
Zajistit potřebné kapacity pro úpravu odpadů vhodných pro zpracování na 

alternativní palivo 

Oprávněná 

osoba 

PODÍL ODPADŮ UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKU 

3.1.7.A 

Ukládat odpady na skládky jen v případě, ţe s odpady nelze v daném 

místě, čase a za ekonomicky přijatelných podmínek nakládat jiným 

způsobem 

Původce 

odpadů 

 

3.1.7.1 Podíl odpadů ukládaných na skládku 

Strategické cíle : 

Číslo cíle 3.1.7.I 

Název cíle Omezovat odstraňování odpadů skládkováním *) 

Indikátor Podíl odpadů ukládaných na skládky 

Cílová hodnota 
O 20% hmotnosti do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s výhledem 

dalšího postupného sniţování  

Zdroje dat 
Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů 

a zařízení (Vyhl. č. 383/2001 Sb., př. 20, 21, 23)  

 

3.1.7.1 Podíl odpadů ukládaných na skládku 

Strategické cíle : 

Číslo cíle 3.1.7.III 

Název cíle Sníţit skládkování spalitelných odpadů **)  

Indikátor Podíl skládkovaných spalitelných odpadů  

Cílová hodnota 0% do roku 2010  
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Zdroje dat 
Krajský informační systém o odpadech; evidence a ohlašování odpadů 

a zařízení (Vyhl. 383/2001 Sb., př. 20, 21, 23)  

 

 *) POH ČR - závazná část (nařízení vlády č. 197/2003 Sb.)  

 **) Koncepce odpadového hospodářství Pardubického kraje  

 

Umístění provozovny společnosti ecorec Česko s.r.o. je výhodné zejména z důvodu 

uvaţované přepravy výstupních produktů do zařízení rotační pece cementárny přímo pomocí 

pásové dopravy. 

V prostoru připravované stavby byla dříve umístěna provozovna ecorec Česko s.r.o. 

„Stáčecí zařízení pro ropné produkty (2 ţelezniční cisterny)“ – zrušena byla k 28.2.2009. 

Na dotčených pozemcích je také ještě část zařízení bývalé kotelny společnosti 

Holcim (Česko) a.s., člen koncernu; postupně probíhá odstraňování. 

Souvisejícími investicemi je vybudování nové trafostanice a domovní ČOV. 

 

Záměr není navrhován ve variantách – co se týče umístění, technologického postupu 

nebo roční kapacity zpracování odpadů. 

Určitou nejistotou je dodavatel drtících mlýnů, o kterém bude rozhodnuto na základě 

výběrového řízení, a to v předpokládaném termínu do konce srpna 2010. 

 

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení 

Společnost ecorec Česko s.r.o. je předním poskytovatelem řešení v oblasti 

odpadového hospodářství se zaměřením na energetické a materiálové zhodnocování 

odpadů. Finálním produktem jsou hlavně tzv. alternativní paliva na bázi zpracovaných 

odpadů nebo upravené odpady, které se vyuţívají jako ekologicky výhodná náhrada 

tradičních paliv a surovin v jiných odvětvích průmyslu.  

Sluţby jsou nabízeny na základě mezinárodního know-how. Společnost je součástí 

mezinárodní skupiny ecorec s působností v osmi zemích střední a východní Evropy.  
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Obrázek 3 : Působnost společnosti ecorec 

 

 

Společnost KAPO s.r.o. (původní název společnosti ecorec Česko s.r.o.) byla 

zaloţena v roce 1993. K oficiální změně obchodního názvu na ecorec Česko došlo 

s účinností od 10.8.2005. 

Společnost ecorec Česko s.r.o. má zaveden integrovaný systém řízení kvality (QMS) 

podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a ochrany ţivotního prostředí (EMS) podle normy ČSN 

EN ISO 14001:2005, dále zavedl a uplatňuje systém řízení bezpečnosti práce a zdraví při 

práci (HSMS) podle poţadavků OHSAS 18001:2008 a má certifikát „Odborný podnik pro 

nakládání s odpady“ (od r. 2007), také je členem České asociace odpadového hospodářství 

Praha, která sdruţuje významné soukromé subjekty, které podnikají v oblasti vyuţívání, 

odstraňování, svozu a sběru a recyklace odpadu a souvisejících činností a kladou důraz na 

aplikaci vysokého technického standardu. 

 

Zajišťované činnosti : 

- sběr, výkup a přeprava odpadů na území celé České republiky  

- zpracování tuhých odpadů na bázi dřeva, plastů, papíru, textilu, kůţe apod., a 

kapalných odpadů na bázi odpadních olejů, rozpouštědel a vodných emulzí na 

vlastních technologických linkách  

- sběr a výkup odpadů a předávání těchto odpadů pro energetické nebo 

materiálové vyuţití oprávněné osobě 

- úprava odpadů na energetické vyuţití  

- analýza odpadů v laboratoři  

- konzultace a poradenství v odpadovém hospodářství 
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Základní skupiny zpracovávaných odpadů : 

 Odpadní oleje   

 Odpadní emulze, vody, kaly  

 Směsné průmyslové plasty  

 Pouţité obaly z plastů, fólií, papíru, dřeva apod.  

 Pneumatiky a odpadní guma  

 Odpadní dřevěné piliny  

 Odpady z obuvnické, koţařské a textilní výroby  

 Odpady vyuţitelné jako Si a Fe korekce při přípravě surovinové moučky 

v cementářském průmyslu   

 

 

PROVOZOVNA VE SKORANOVĚ 

Činnost mechanické úpravy odpadů společnost ecorec Česko s.r.o. jiţ provozuje 

v zařízení „Drtírna tuhých odpadů“ v provozovně ve Skoranově 64, 538 43 Třemošnice.  

Zařízení je určeno ke sběru, výkupu, úpravě a vyuţívání odpadů kategorie „O - 

ostatní“ a „N – nebezpečné v projektované kapacitě 60 000 t upravovaných odpadů za rok. 

Odpady jsou upravovány dvoustupňovým drcením, vyuţívání odpadů je prováděno 

způsobem uvedeným pod kódem R1 aţ R11 (R12) přílohy č. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, v aktuálním znění. 

Zařízení je provozováno nepřetrţitě, příjem odpadů je od 6.00 do 22.00 hodin. 

Upravené odpady jsou dále energeticky vyuţity v cementářské rotační peci na výpal 

slinku v Holcim (Česko) a.s., člen koncernu v Prachovicích.  

  

Zařízení je provozováno v souladu s vydaným integrovaným povolením č.j. KrÚ 

31652-15/2008/OŢPZ/JI ze dne 30.12.2008, ve znění rozhodnutí o změně č. 1 č.j. KrÚ 

37719-7/2009/OŢPZ/JI ze dne 11.8.2009. 
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 POPIS ZÁMĚRU  

 

Zařízení bude určeno ke sběru, výkupu, úpravě a vyuţívání tuhých odpadů kategorie 

„O – ostatní“ s kapacitou 70 000 t/rok.  

V zařízení bude umístěna technologie úpravy odpadů k aplikaci některého z postupů 

uvedených pod označením R1 aţ R11 (mechanická úprava odpadů drcením). 

Nakládání s přijímanými odpady bude spočívat v jejich shromaţďování, mechanické 

úpravě (drcení na poţadované parametry) a přípravě směsí splňujících poţadované 

kvalitativní ukazatele. Upravené odpady budou energeticky vyuţity v rotační peci na výpal 

slínku v cementárně Holcim (Česko) a.s., člen koncernu – v závodě Prachovice.  

Vstupními surovinami budou odpady kategorie „O – ostatní“; seznam je uveden 

v příloze č. 5 oznámení. 

 

Výstupní produkty : 

- alternativní palivo Tuhá topná směs TTS – produkt odpovídající podmínkám 

certifikátu č. 100031137 vydaném ZÚLP s.p. České Budějovice dne 10.10.2003 

- odpad kat. č. 19 12 12 kategorie „O“ Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z 

mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11 

- odpad kat. č. 19 12 10 kategorie „O” Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)  

 

Výstupní produkty musí odpovídat následujícím parametrům : 

Min. výhřevnost     15 MJ/kg sušiny 

Max. obsah chloru Cl     1,5 % hm. 

Max. obsah fluoru F     200 mg/kg sušiny 

Max. obsah rtuti Hg     1 mg/kg sušiny 

Max. obsah thalia Tl     5 mg/kg sušiny 

 

Max. velikost jednotlivých částic plochého tvaru nepřesáhne 50 mm a ostatních tvarů 

15 mm. 

K přípravě produktů budou pouţívány odpady, jejichţ charakter zaručuje, ţe při 

teplotě na vstupu do rotační pece budou tuhého skupenství. 

Provozovatel bude garantovat sloţení produktů rozborem dle smlouvy s odběratelem.  
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TECHNICKÝ A TECHNOLOGICKÝ POPIS : 

V areálu nové drtírny budou postaveny 4 ocelovo-betonové haly. 

Hala č. 1 (příjmová hala, rozměry 15 x 18 m) s prostorem pro sloţení odpadu před 

příjmem z důvodu provedení kontroly kvality přijímaného odpadu včetně provedení 

laboratorního rozboru. Tato kontrola bude prováděna zejména u odpadu nových původců. 

Pokud odpad bude odpovídat kvalitativním poţadavkům, bude kolovým nakladačem 

přemístěn do haly č. 2 (rozměry 50 x 10 x 10 m). Tato hala bude tvořena pouze  jímkou o 

kapacitě cca 1 000 t odpadů. Jímka bude osazena  mostovým jeřábem s drapákem.   

Haly č. 1 a č. 2 budou odděleny dveřmi ovládanými fotobuňkou.  

V hale č. 3 (rozměry 60 x 30 m) bude umístěna drtící linka, tj primární drtič, 

magnetický separátor kovů, vzduchový separátor nemagnetických nedrtitelných předmětů, 

chlorový separátor a jeden nebo dva sekundární drtiče (podle dodavatele). Dále zde bude 

umístěno nakládkové zařízení, balíkovací stroj, látkový rukávcový filtr a vzorkovací stanice 

pro odběr vzorků. Odpad bude automaticky, drapákem, z haly č. 2 dávkován do primárního 

drtiče. Takto upravený odpad bude postupovat pasem přes magnetický separátor kovů, 

vzduchový separátor nemagnetických nedrtitelných předmětů a chlorový separátor do 

sekundárních drtičů, kde bude upraven - podrcen na finální frakci. Na výstupu ze 

sekundárních drtičů budou odpady opět procházet přes magnetický separátor kovů a dále 

pak pasem dopravovány do haly č. 4 (rozměry 30 x 10 m) do zásobníků Vecoplan. Z těchto 

zásobníků bude odpad přenášen krytým dopravníkovým pásem přímo do příjmové haly 

odpadů společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu a následně bude energeticky vyuţit. 

 Případně bude odpad nakládán pomocí nakládkového zařízení umístěného v hale  

č. 3 do přistaveného automobilového návěsu a transportován odběrateli. Nebo bude moţno 

mechanicky upravený odpad balíkovat a balíky soustřeďovat v jiţ provozovaném zařízení ke 

sběru a výkupu odpadů. 

 

Haly budou zvukově izolovány tak, aby bylo moţné provozovat zařízení v 

nepřetrţitém provozu. Dále budou mít betonové nepropustné podlahy a budou objízdné po 

asfaltové komunikaci.  

Celý areál bude oplocen a  uzamykatelný. 

 

Laboratoř a automatické váţní zařízení nebudou součástí zařízení. Všechny 

přijímané a předávané odpady budou váţeny a analyzovány v zařízení ”Drtírna tuhých 

odpadů”, Skoranov 64, Třemošnice.  
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TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ : 

3 x kolový nakladač  

drtící mlýny pro primární drcení : 

1 x Lindner typ Jupiter 3200 nebo 1 x BMH Enviro typ Tyrannosaurus 7703 

drtící mlýny pro sekundární drcení : 

2 x Lindner typ Komet 2800 nebo 1 x BMH Enviro typ Tyrannosaurus 1204 

Látkový, rukávcový filtr 

Chlorový separátor 

Magnetický a vzduchový separátor 

Nakládací zařízení 

Výloţníky výstupního produktu – Vecoplan 

Mostový jeřáb s automatickým drapákem 

Vzorkovací stanice 

 

Součástí technologického zařízení bude příslušná pásová doprava. 

 

Odpady budou v zařízení drceny dvoustupňově – nejprve budou předdrceny v drtiči 

Jupiter 3200 (nebo Tyrannosaurus 7703), na výstupu z drtiče budou separovány kovy a jiné 

nedrtitelné předměty (magnetickou, vzduchovou a chlorovou separací) a poté budou 

dodrceny na finální frakci v drtících mlýnech Komet 2800 (nebo Tyrannosaurus 1204 – ten 

by byl instalován pouze jeden); na výstupu ze sekundárních drtičů budou odpady opět 

procházet přes magnetický separátor kovů. 

 

Tabulka 2 : Základní technická data – zařízení Lindner (zdroj : l-rt.com) 

  JUPITER 3200 KOMET 2800 

Rozměry násypky 5050 x 2365 mm 2825 x 1700 mm 

Obsah násypky cca 8 m³ cca 4,5 m³ 

Drtící plocha 3190 x 1750 mm 2825 x 1315 mm 

Délka rotoru 3190 mm 2825 mm 

Šířka rotoru 745 mm 740 mm 

Rychlost rotoru 58 otáček/min. 350 otáček/min. 

Počet lopatek 36 ks 80 ks 

Hnací výkon 2 x 160 kW 2 x 160 kW 

Hydraulický posuv 11 kW 11 kW 

Síto cca 100 - 300 mm 10 - 100 mm 

Váha cca 39 000 kg cca 28 000 kg 



 Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Mechanická úprava odpadů drcením“ 

 

  17  

Obrázek 4 : Zařízení JUPITER od firmy Lindner, primární drtící mlýn (zdroj : l-rt.com) 

 

 

 

 

Obrázek 5 : Zařízení KOMET od firmy Lindner, sekundární drtící mlýn (zdroj : l-rt.com) 

 

 
 

 

 

 Alternativně je zvaţován i další dodavatel drtících mlýnů – finská společnost 

BMH Enviro. V tomto případě by byl instalován 1 primární drtič TYRANNOSAURUS 

7703 a 1 sekundární drtič TYRANNOSAURUS 1204.  

Umístění linky by bylo identické s linkou Lindner. 
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Tabulka 3 : Základní technická data – zařízení BMH Enviro (zdroj : bmh.fi) 

  TYRANNOSAURUS 7703 TYRANNOSAURUS 1204 

Rozměry násypky 2500 x 2000 mm  

Délka rotoru 2400 mm 3200 mm 

Šířka rotoru 770 mm 1000 mm 

Rychlost rotoru cca 50 otáček/min. 100 - 350 otáček/min. 

Počet lopatek 80 ks cca 240 ks 

Velikost lopatek 
 

60 x 60 mm 

Hnací výkon 350 kW 400 kW 

Hydraulický posuv 15 kW  

Síta 3 ks  

Délka drtiče 4000 mm  

Šířka drtiče 4200 mm  

Výška drtiče, vč. násypky 3900 mm  

Váha cca 35 000 kg  
 

Obrázek 6 : Zařízení TYRANNOSAURUS od firmy BMH Enviro (zdroj : bmh.fi) 

 

 

DRTÍCÍ LINKA  : 

Materiál bude pomocí automatického drapáku dávkován do primárního drtiče Lindner, 

typ Jupiter 3200 (nebo BMH Enviro typ Tyrannosaurus 7703). Dávka do násypky drtiče bude 

řízena automaticky dle jejího zaplnění. V násypce bude odpad masivním hydraulickým 

přítlačným zařízením tlačen k pomalu běţícímu frézovému rotoru. Bude řezán mezi 

stacionárními protinoţi a noţi na rotoru a protlačován sítem. Poté bude primárně podrcený 

materál pokračovat přes separátor kovů a nedrtitelných předmětů a chlorový separátor do 2 

drtících mlýnů Lindner - typ Komet 2800 (nebo do 1 drtiče BMH Enviro - typ Tyrannosaurus 

1204).  
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Vyrobený produkt bude dopravován do dvou zásobníků, odkud bude výloţníkem 

dávkován na pásovou dopravu (cca 140 m) vedoucí do závodu Holcim (Česko) a.s., člen 

koncernu. 

K zařízení ještě patří nakládací zařízení pro případ výpadku výloţníkového systému a 

pásové dopravy hotového produktu, kdy bude moţné zajistit přepravu nákladními 

automobily, dále zde bude výsypka jako moţnost pro balíkování primárně drceného odpadu. 

Velikost výstupního produktu bude moţné řídit různou velikostí sít v sekundárních 

drtičích.  

Výkon celé linky je dimenzován na 14 tun za hodinu (v případě zařízení od firmy 

Lindner), resp. 15 t/hod. (firma BMH Enviro) při sypné hmotnosti vstupního materiálu 100 

kg/m
3
.  

Poţadovaný výkon linky je 70 000 tun za rok. 

Odpadní materiály, vypadávající z magnetického, chlorového nebo vzduchového 

separátoru, budou shromaţďovány v kontejnerech a poté s nimi bude nakládáno v reţimu 

zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. 

Všechna zařízení budou opatřena přístupovými a montáţními otvory pro jednoduchou 

obsluhu a údrţbu. Celá linka bude provozována automaticky, pouze s pochůzkou obsluhy. 

 

Zařízení pro odprášení : 

Pro záchyt tuhých znečišťujících látek bude instalován hadicový filtr (pravděpodobně 

od výrobce Scheuch GmbH, typ SFDW 05/11-D-04) – bude odprašovat přesypy pasové 

dopravy a výstupy z drtičů.  

Odprašky zachycené v hadicovém filtru budou umístěny do výstupního materiálu a 

spolu s ním dávkovány do zásobníků.  

 

Technologický postup : 

Zůstane shodný s postupem, který je aplikován v provozované drtírně ve Skoranově. 

Odpady se budou přijímat na základě smlouvy. Odpad bude přejímat odpovědný 

pracovník, dopravce se prokáţe příslušnou dokumentací, která bude obsahovat veškeré 

údaje o původci, dopravci a o odpadu. Po prvotní vizuální kontrole bude odpad zváţen 

v zařízení „Drtírna tuhých odpadů“ ve Skoranově. 

Následně bude odpad odvezen do nového zařízení v areálu cementárny, do místa 

vykládky odpadů - hala č. 1. Prostor bude přizpůsoben vyloţení odpadů a bude odpovídat 

stavebně - technickým poţadavkům podle vyhlášky MŢP č. 383/2001 Sb., v platném znění. 

Odpady projdou technologií – viz výše DRTÍCÍ LINKA. 
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Hotový produkt bude dopravován pomocí zakrytého pásového dopravníku do zařízení 

společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu určeného ke způsobu vyuţití odpadu 

způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie, kód R1. 

 

Počet pracovních sil, fond pracovní doby : 

Provoz zařízení nové drtírny je uvaţován nepřetrţitý (v závislosti na mnoţství 

dodávaných vstupních odpadů). 

Počet zaměstnanců provozovny je předpokládán 12 (10 pracovníků ve výrobě + 

výrobní manaţer + mistr); bude pro ně vybudována buňka se zázemím v areálu Holcim 

(Česko) a.s., člen koncernu. Pracovníci zajišťující další činnosti – laboratoř, obchod, váha, 

administrativa, vedení (celkem 10 osob) zůstanou v prostorách firmy ve Skoranově.  

Fond pracovní doby provozovny se očekává 290 dní za rok (1 měsíc odstávka zimní, 

5 dní odstávka letní, měsíční odstávky 1 den). 

 

B.I.7. Předpokládané termíny realizace záměru 

Plánované zahájení stavby :  09/2010 

Plánované ukončení stavby :  12/2011 

 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

 Pardubický kraj 

Obec Prachovice 

 

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

budou tato rozhodnutí vydávat 

 

 Rozhodnutí podle stavebního zákona   

Městský úřad  – stavební úřad, Nám. Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec 

 Povolení podle § 17 zákona o ovzduší 

Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 

 Povolení podle § 8 odst. 1 písm. c) a podle § 15 vodního zákona  

Městský úřad  – odbor ţivotního prostředí, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim  

 Rozhodnutí podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech  

Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 
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 Zařízení nebude spadat pod působnost zákona č. 76/2002 Sb., o integrované 

prevenci, v platném znění – zařízení nebude patřit do ţádné z kategorií průmyslových 

činností dle bodu 5 „Nakládání s odpady“. 

 

 

B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1.  Půda 

       Technologie drcení bude umístěna do nově vybudovaných objektů v areálu 

společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu - závod Prachovice, v k.ú. Prachovice, na 

parc.č. 215/2 a 215/24, v severní části areálu. 

 V daném prostoru byla dříve provozovna oznamovatele „Stáčecí zařízení pro ropné 

produkty“ = zařízení pro úpravu odpadních olejů, a také mazutová kotelna pro vytápění 

areálu. 

 

Tabulka 4 : Stavbou dotčené pozemky – k.ú. Prachovice  

 Parcelní číslo Druh pozemku Způsob vyuţití BPEJ 

 

215/2 ostatní plocha dobývací prostor nemá 

215/24 ostatní plocha jiná plocha nemá 

  

 Na pozemku nejsou evidovány ţádné způsoby ochrany. 

 Stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území. 

Pozemky staveniště nejsou zemědělským půdním fondem ani se nejedná o pozemky 

určené pro plnění funkce lesa; nebude třeba kácet dřeviny. 

Zábor půdy nebude vyţadován. 

Prostor pro výstavbu je zpevněnou plochou se zchátralým objektem původní kotelny 

společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu vytápějící areál – objekt bude odstraněn 

stejně jako jiţ dříve nádrţe na mazut a další části zařízení kotelny. 

Výstavba bude provedena výhradně v hranicích areálu. 

Nebudou dotčena území chráněná z přírodovědného hlediska. 

Prostor pro umístění záměru se nachází na okraji v areálu cementárny, při oplocení a 

na dotčené pozemky zasahuje ochranné pásmo lesa (50 m). 

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

(mapa radonového rizika ČGÚ 1 : 50 000, 13 - 41D Čáslav) spadá zájmové území do  

kategorie radonového rizika z geologického podloţí – střední. 



 Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. : „Mechanická úprava odpadů drcením“ 

 

  22  

B.II.2. Voda 

Výstavba 

Výstavba bude probíhat po dobu 16 měsíců s průměrným počtem cca 30 pracovníků 

denně. Při uvaţované spotřebě vody na jednoho pracovníka ve výši 120 l/den (s vyuţitím 

vyhlášky Mzem č. 428/2001 Sb., v platném znění) bude průměrná spotřeba vody pro pitné a 

sociální účely v době výstavby cca 3,6 m
3
 denně. 

 Voda bude potřebná pro vlastní stavební práce (pro přípravu stavebních směsí, 

betonu); určité mnoţství vody bude třeba pro skrápění staveniště či čištění vozidel a 

komunikace při výjezdu z místa stavby - k omezení prašnosti.  

V prostoru stavby je voda k dispozici, pracovníci budou vyuţívat stávající sociální 

zázemí v areálu, příp. bude patřičně vybaveno zařízení staveniště.  

 

Provoz 

Posuzovaný způsob úpravy odpadů (mechanické drcení) nevyţaduje pouţití vody. 

 V objektu kanceláře bude vybudováno sociální zázemí – zdrojem vody bude 

vodovod, který je v areálu k dispozici, přičemţ v souladu s vyhláškou MZem č. 428/2001 Sb. 

se uvaţuje s nárůstem 30 m
3
/rok pro výrobního pracovníka, 16 m

3
/rok pro THP. 

V areálu nové drtírny bude vybudováno stabilní hasicí zařízení, plně automatické, 

zásobník poţární vody bude napojen na vodovodní přípojku (pro protipoţární zabezpečení 

budou vyuţívány také práškové hasicí přístroje a pěnotvorné soupravy). 

 

B.II.3. Energetické zdroje 

Výstavba 

Při stavebních pracích bude potřebná elektrická energie (osvětlení, provoz 

mechanismů), bude vyuţito stávajícího napojení areálu. Odběr není vyčíslen, není 

předpokládán ve významném mnoţství.  

 

Provoz 

Pro provoz zařízení bude potřebná elektrická energie – ecorec Česko s.r.o. nakupuje 

elektřinu od společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, která je drţitelem licence na 

distribuci elektrické energie. Spotřeba se eviduje a vyhodnocuje. Systém odběru a evidence 

bude zachován i u nového provozu. 

Očekávaná spotřeba el. energie : 4 900 MW na 70 000 t drceného odpadu / rok (70 

kWh/t); vypočítáno dle stávající spotřeby v drtírně ve Skoranově. 
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Energetická náročnost drtících mlýnů (zdroj : www.l-rt.com a údaje oznamovatele) : 

Drtiče od firmy Lindner : 

JUPITER 3200 

Motor    2 x 160 kW 

Počet otáček   58/min. 

KOMET 2800 

Motor    2 x 160 kW 

Počet otáček   350/min. 

Drtiče od firmy BMH Enviro : 

TYRANNOSAURUS 7703 

Motor    1 x 350 kW 

Počet otáček   cca 50/min. 

TYRANNOSAURUS 1204 

Motor    1 x 400 kW 

Počet otáček   100 - 350/min. 

 

Jiné zdroje energie nejsou a nebudou vyuţívány. 

 

B.II.4. Surovinové zdroje 

Výstavba 

Při výstavbě vznikne potřeba surovin v mnoţství a sortimentu obvyklém pro 

srovnatelné stavby, tedy pro výstavbu hal a zpevněných ploch – tzn. běţné stavební hmoty a 

materiály jako kamenivo, písek, štěrkopísek, cement, cihly, betonové směsi, asfalt, ocelové 

nosníky a výztuţe, izolační materiál, plastové potrubí, elektrické kabely a elektromateriál, 

klempířské prvky, trapézové plechy a mnohé další materiály a výrobky.  

Rozsah stavebních prací a specifikace materiálů bude součástí projektové 

dokumentace.  

Dovoz materiálu bude zajištěn z nejbliţších moţných lokalit.  

Provoz mechanismů a aut si vyţádá spotřebu paliva (nafty a benzínu) – v obvyklém 

mnoţství. 

 

 

 

 

 

 

http://www.l-rt.com/
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Provoz 

Pro posuzovaný záměr ve společnosti ecorec Česko s.r.o. budou vstupními 

surovinami ODPADY přijímané pro úpravu - výhradně odpady kategorie „O - ostatní“. 

Seznam druhů odpadů (dle katalogových čísel), které budou v zařízení nové drtírny 

zpracovávány, je v příloze č. 5 oznámení.  

Kapacita zařízení bude dimenzována na max. 70 000 tun upravovaných odpadů / rok. 

 

PŘEJÍMKA ODPADŮ :  

Odpady budou přijímány od původců odpadů, eventuelně oprávněných osob na 

základě smlouvy či objednávky.  

Dopravce se po příjezdu prokáţe vyplněným dodacím listem, příp. přejímkou odpadu, 

která obsahuje veškeré informace o dodavateli a dopravci odpadu.  

Vozidlo bude zváţeno na automatickém váţícím zařízení a dopravci bude předána 

kopie váţního lístku. Váţní lístek obsahuje všechny důleţité informace pro evidenci přijatých 

odpadů, tj. kód, název odpadu, kategorii, hmotnost, datum, jméno a IČO dodavatele odpadu. 

Dodací list (přejímka) obsahuje datum, druh, název, kategorii, jméno, adresu a IČO 

dodavatele odpadu. 

Před prvním návozem odpadu bude třeba uzavřít smlouvu, která bude obsahovat 

základní údaje : IČO, jméno, adresu dodavatele, eventuelně původce, název, kód, kategorii 

odpadu a základní popis odpadu. Smlouva bude obsahovat poţadavek, ţe v zařízení se 

nezpracovávají odpady obsahující PVC apod. (zvýšená koncentrace chlóru Cl).  

Návoz odpadu se smí uskutečnit pouze se souhlasem obchodního zástupce 

společnosti. Pouze pokud je obchodním zástupcem dohodnut nový materiál/odpad, můţe 

původce po dohodě s obchodním zástupcem dovézt vzorek odpadu na zkoušku bez 

smlouvy, kdy se provede v laboratoři společnosti ecorec Česko s.r.o. analýza nadrceného 

odpadu a zjistí se, zda je odpad vhodný k drcení. Pokud je vše v pořádku, uzavře se 

smlouva. 

Při podezření na dodání odpadu o nevhodné skladbě provede pracovník orientační 

zjištění a je v tomto případě oprávněn nedefinovatelný nebo nevhodný odpad odmítnout 

převzít a učiní zápis. 

V případě nefunkčnosti váhy bude dodací list (přejímka) označen „neváţeno“ a 

dopsána dohodnutá hmotnost odpadu s dodavatelem. 

Evidence přijatých odpadů bude probíhat průběţně v počítači obsluhy váhy (databáze 

odpadů Inisoft Sklad/Evi), souběţně bude evidence odpadů vedena ručně v Knize evidence 

odpadů. 
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V případě, ţe odpad nebude přijat do zařízení, provede vedoucí pracovník zařízení 

záznam, a to se všemi dostupnými údaji - SPZ vozidla, kód odpadu, název a dodavatel 

odpadu a zároveň bude informovat ředitele společnosti, který zajistí, aby nejpozději do 14 

dnů bylo zasláno o této skutečnosti písemné hlášení na Krajský úřad Pardubického kraje. 

 

Systém přejímky a vedení evidence bude shodný s postupem ve stávající drtírně ve 

Skoranově. 

 

Další suroviny : 

Pro úplnost je třeba uvést, ţe budou pro provoz pouţívány (jen v nutné míře) oleje a 

mazadla jako pomocné látky pro údrţbu strojního zařízení.    

 

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

Doprava : 

Výstavba 

Dopravní napojení staveniště bude řešeno vjezdem (a výjezdem) z komunikace 

objíţdějící severně areál Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, dále bude vjezd umoţněn 

nákladní vrátnicí závodu. 

Dopravní nároky budou srovnatelné s běţnými dopravními nároky obdobných staveb, 

lze odhadnout, ţe frekvence dopravy v době výstavby nepřekročí úroveň cca 10 nákladních 

vozidel denně, která bude vázána zejména na fázi dovozu stavebního materiálu, později 

technologie.  

Četnost dopravy osobními auty bude závislá na způsobu přepravy stavebních dělníků 

na pracoviště a domluvě o společné jízdě. 

 

Provoz 

Dopravní napojení v lokalitě zůstává beze změny. 

Četnost dopravy na příjezdové veřejné komunikaci k areálu cementárny (ve směru od 

Vápenného Podolu) se v souvislosti se záměrem zvýší o celkem 12 nákladních vozidel 

denně (7 v denní době, 5 v noci) – při uvaţovaném počtu 290 dní/rok, vyuţití maximální 

kapacity 70 000 t/rok a plném vytíţení dopravních vozidel. 

Jedná se pouze o přiváţení surovin, produkty budou do zařízení cementárny 

přepravovány dopravníkovým pásem. 

Odvoz odpadů (vytříděných ze surovin) se odhaduje na cca 4 vozidla měsíčně. 

Frekvence osobní dopravy se dá vyčíslit na cca 12 vozidel denně. 
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Inţenýrská infrastruktura :  

V předmětné části areálu Holcim (Česko) a.s., člen koncernu je potřebná 

infrastruktura k dispozici. 

 

Ostatní vyvolané investice :  

Souvisejícími investicemi je vybudování nové trafostanice a domovní čistírny 

odpadních vod. 
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B.III. Údaje o výstupech 

B.III.1. Ovzduší 

Výstavba 

Při výstavbě bude staveniště zdrojem prašnosti s působením v bezprostředním okolí 

dotčeného prostoru (v hranicích areálu). Mnoţství emisí bude záviset zejména na aktuálních 

povětrnostních podmínkách. „Nejprašnějším“ obdobím bude etapa zemních prací a 

betonáţe. 

Dalším zdrojem emisí do ovzduší bude nákladní silniční doprava – jízda i volnoběţný 

chod motorů v místě vykládky/nakládky, především při dovozu stavebních materiálů a 

výrobků.  

Prašnost ze staveniště bude moţné potlačit vhodnou organizací práce a skrápěním. 

Působení zdrojů znečišťování ovzduší bude dočasné. 

 

Provoz  

Nakládání s odpady v drtírně bude zdrojem emisí do ovzduší – tuhých znečišťujících 

látek, konkrétně budou zdrojem prachu přesypy pasové dopravy a výstupy z drtičů. 

Odprášení bude dvoubodový zdroj znečišťování ovzduší s průměry výduchů 500 mm. 

Z hlediska zařazení se bude jednat o nevyjmenovaný zdroj dle nařízení vlády  

č. 615/2006 Sb., v platném znění s emisním limitem tuhých znečišťujících látek ve výši  

200 mg/m
3
. Celkové odsávané mnoţství vzdušiny bude činit 14 000 m

3
/h. 

 

Tabulka 5 : Emise bodových zdrojů – 2 výduchy TZL (převzato z rozptylové studie) 

1. výduch 

průměr průřez  

0,5 m 0,19625 m
2
  

rychlost vzdušiny tok vzdušiny emise PM10 

8,6 m/s 1,68775 m
3
/s 6 075,9 m

3
/h 0,303795 g/s 

2. výduch 

průměr průřez  

0,5 m 0,19625 m
2
  

rychlost vzdušiny tok vzdušiny emise PM10 

10,9 m/s 2,139125 m
3
/s 7 700,85 m

3
/h 0,385043 g/s 

 

Roční emise : 

1. výduch – 5 800 h/r, 16 240 kg/r 

2. výduch – 8 760 h/r, 24 528 kg/r 
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Tabulka 6 : Emisní parametry nového zdroje (převzato z rozptylové studie) 

 

Výška 

komínu  

h 

Mnoţství 

vzdušiny  

Vs 

Teplota 

vzdušiny  

t 

Průměr 

výduchu  

d 

Rychlost 

vzdušiny  

w 

Vyuţití 

zdroje  

alfa 

Denní 

provoz 

 

m m
3
/s 

o
C m m/s  hod. 

1. výduch 11 1,69 22 0,5 8,6 1 24 

2. výduch 11 2,14 22 0,5 10,9 1 24 

 

Dle granulometrie přepočet TZL na PM10 částice koeficientem 0,9. 

 

Pro záchyt TZL bude instalován látkový hadicový filtr.  

Technické parametry filtru jsou uvaţovány obdobné jako v drtírně ve Skoranově, 

pravděpodobným dodavatelem (výrobcem) bude rakouská firma Scheuch : 

Výrobce   Scheuch GmbH  

Typ    SFDW 05/11-D-04 

Filtrační plocha  280 m
2 

Počet filtračních patron 120 ks 

Počet výdechů  2 

 

Obrázek 7 : Ilustrační obrázek filtru Scheuch (zdroj : www.scheuch.com) 

 
 

 

Odprašky zachycené ve filtru budou umístěny do výstupního materiálu a spolu s ním 

dále zpracovávány.  

Zdrojem znečišťování ovzduší bude doprava – viz kapitola B.II.5. oznámení. 

http://www.scheuch.com/
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B.III.2. Odpadní vody 

Výstavba 

V období výstavby nebudou vznikat technologické odpadní vody v pravém slova 

smyslu, ale moţnost vzniku kontaminace vod souvisí s pohybem vozidel a stavebních 

mechanismů v prostoru staveniště. Tato rizika mohou být provozního nebo havarijního 

charakteru. 

Provozní charakter potenciální kontaminace vod spočívá především ve znečištění 

dešťových vod. Povrchovými vodami jsou splachovány ze silničního tělesa a zpevněných 

ploch úkapy ropných látek. Kontaminace havarijního charakteru spočívá ve znečištění vod v 

důsledku havárie některého z dopravních prostředků, případně stavebního stroje či zařízení.  

Preventivními kontrolami technického stavu vozidel lze ve většině případů moţné 

kontaminaci vody předejít, případně výrazně sníţit jejich pravděpodobnost. 

Pracovníci budou vyuţívat stávající sociální zázemí v areálu, příp. patřičně vybavené 

zařízení staveniště. 

 

Provoz 

Technologie drcení odpadů není zdrojem odpadní vody. 

Odpadní vody ze střech a zpevněných ploch budou zasakovány. 

Případná hasební kontaminovaná voda v areálu drtírny by musela být odčerpána a 

zlikvidována jako odpadní voda (na vhodné ČOV), avšak z technických důvodů je pro hašení 

zařízení preferováno pouţití práškových nebo pěnových hasicích přístrojů.  

 

SPLAŠKOVÉ VODY 

Splaškové vody budou mít charakter běţných komunálních vod. Odpadní vody z 

vybudovaného sociálního zázemí v buňce provozovny ecorec Česko s.r.o. budou svedeny do 

domovní čistírny – pravděpodobně typ TOPAS, ve verzi s pískovým filtrem (na základě 

dobrých zkušeností z provozu v drtírně ve Skoranově); z hlediska velikosti bude nejspíše 

zvolen typ T10. 

Domovní čistírny odpadních vod Topas 5 aţ Topas 300 (pro 5 - 300 osob) jsou určeny 

k čištění veškerých odpadních vod z individuálních zdrojů znečištění. 

Čistírny Topas pracují na principu čištění odpadních vod pomocí aktivovaného 

kalu ve vznosu.  

Vzduch, nezbytný pro ţivot mikroorganismů je dodáván malým membránovým 

dmychadlem s nehlučným provozem, jeţ je umístěno přímo v čistírně. Dmychadlo, spolu 

s přidaným třícestným elektroventilem je pouţito také na pohon vzduchového čerpadla, 

zajišťujícího přečerpávání vody mezi jednotlivými komorami ČOV. 
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STANDARDNÍ VERZE – popis : 

- biologická ČOV s účinností čištění 95 % 

- patentovaný princip činnosti, zaloţený na střídání průtočné a regenerační fáze 

- vestavěná zvuková a světelná signalizace havarijního stavu 

- zateplené, parotěsné, pochozí víko 

- samostatný kalojem pro aerobní stabilizaci kalu 

- kompletně vyjímatelná technologie při servisu ČOV 

- vyčištěná voda je vhodná pro vypouštění do recipientu 

- voda je vhodná pro zalévání vegetace (kromě kapénkové zálivky) 

 

Verze s pískovým filtrem : 

Čistírna TOPAS je prakticky jediná dostupná čistírna na trhu, která můţe 

mít vestavěný pískový filtr na mechanické dočištění vody na odtoku, který se při regenerační 

fázi několikrát denně automaticky propírá – s ním je účinnost čištění větší neţ 98 %.   

Vyčištěná voda je vhodná pro zasakování do povrchových i podzemních vod a pro 

vypouštění do dešťové kanalizace, je to i vhodný typ pro kořenovou i kapénkovou zálivku. 

 

FÁZE ČINNOSTI ČOV TOPAS 

Činnost čistírny Topas spočívá ve střídání dvou fází, které reguluje řídící plovákový 

spínač, umístěný v přítokové komoře. 

 

 Fáze průtočná - hlavní fáze, při níţ dochází k samotnému čištění odpadní vody a 

následnému odtoku čisté vody z čistírny 

Surové odpadní vody natékají do akumulační nádrţe, kde dochází k usazení hrubých 

nečistot. Předčištěná odpadní voda je z akumulační nádrţe přečerpávána přes filtr hrubých 

nečistot, vzduchovým čerpadlem, mamutkou (1), do aktivační nádrţe, kde probíhá vlastní 

proces čištění odpadních vod aktivovaným kalem ve vznosu (6). Následně je směs vyčištěné 

vody a kalu načerpávána mamutkou (4) do kónické dosazovací nádrţe, kde kal sedá ke dnu a 

otvorem ve spodní části nádrţe, propadá zpět do aktivační komory. Vyčištěná voda stoupá k 

hladině a přepadá do nádrţe pískového filtru. Tady gravitačně protéká ke dnu a současně se 

dočišťuje. Z mezidna pískového filtru je mamutkou (5) odčerpávána do odtoku z čistírny. 

V průtočné fázi dochází zároveň také k provzdušňování filtru hrubých nečistot, aby 

nedošlo k jeho ucpání a k provzdušnění kalojemu (3) proto, aby kal nazahníval a byl aerobně 

stabilizován. 
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Obrázek 8 : ČOV Topas – fáze průtočná (zdroj : www.topolwater.com) 

 
 

 Fáze regenerace - dochází k odtahu kalu do kalojemu a celkové údrţbě 

Při nedostatečném přítoku splašků, plovákový spínač (14) v akumulační nádrţi 

dosáhne minimální hladiny a nastává fáze regenerace (3 – 5 krát za den). Dojde k odčerpání 

usazeného přebytečného kalu (8) z aktivační nádrţe společně s vyčištěnou vodou do 

kalojemu. Tady kal sedimentuje a v horní části přepadá zpět do akumulační nádrţe, která se 

provzdušňuje (12), aby nedocházelo k anaerobním procesům a ke vzniku zápachu. Jejím 

provzdušňováním současně dochází k rozmělňování usazených hrubých nečistot. 

Dále dochází k provzdušňování dosazovací nádrţe a odtahu plovoucích nečistot z 

jejího povrchu zpět do aktivace. Zároveň začíná automatické praní náplně pískového filtru. Na 

dno filtru se přivádí vzduch (10), který uniká k povrchu a tím uvolňuje nečistoty, které se 

přečerpávají s vrstvou vody nad pískovým filtrem mamutkou (11) zpět do akumulační nádrţe. 

 

Obrázek 9 : ČOV Topas – fáze regenerace (zdroj : www.topolwater.com) 

 

http://www.topolwater.com/
http://www.topolwater.com/
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Obrázek 10 : Popis vnitřního prostoru ČOV Topas (zdroj : www.topolwater.com) 

 

 

 

Legenda k obrázku 10 : 

1 Mamutka surové vody 

2 Mamutka provzdušňování filtru hrubých nečistot 

3 Mamutka provzdušňování kalojemu 

4 Mamutka načerpávání dosazovací nádrţe 

5 Mamutka odsávání mezidna pískového filtru 

6 Provzdušňovací element aktivační nádrţe 

7 Provzdušnění dosazovací nádrţe 

8 Mamutka přebytečného kalu 

9 Vývod mamutky stahování plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrţe 

10 Mamutka provzdušnění pískového filtru 

11 Mamutka stahování nečistot pískového filtru 

12 Provzdušňovací element akumulační nádrţe 

13 Havarijní plovák 

14 Řídící plovák 

15 Lapák vlasů 

16 Mamutka pro odčerpání kalu z kalojemu 

17 Zemnící elektroda 

18 Třícestný elektroventil 

19 Elektrický rozvaděč 

20 Dmychadlo 

21 Plováček pískového filtru 

http://www.topolwater.com/
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Tabulka 7 : Technická data pro Topas 10 (zdroj : www.topolwater.com) 

Počet připojených obyvatel 3 - 10 EO 

Denní přínos znečištění 0,6 kg BSK5/den 

Kapacita kalojemu 32,9 kg sušiny 

Příkon (230 V) 95 W 

Spotřeba el.energie 2,28 kWh/den 

Délka 2,1 m 

Šířka 1,1 m 

Výška 2,4 m 

Váha 420 kg 

Váha pískové náplně ( u verze s PF) 125 kg 

Skladovací kapacita kalu 84 dny 

Výška odtoku 1,6 m 

Výška přítoku 1,10 aţ 1,80 m 

Navrhovaný průtok 1,5 m
3
/den 

Max. denní průtok vody 2 m
3
/den 

 

Pozn. : Denní průtok vody je moţné krátkodobě (cca 2 dny) překročit aţ na 200 %. 

 

Obrázek 11 : Vnější pohled na ČOV Topas 10 (zdroj : www.topolwater.com) 

 

 

Vyčištěné splaškové vody budou svedeny do akumulační nádrţe, přečištěná voda 

bude rozstřikována na zeleň v areálu; způsob nakládání v zimním období se ještě zvaţuje - 

voda bude buď vypouštěna do recipientu (Habřinka č.h.p. 1-03-04-019) nebo předávána k 

odstranění na ČOV (např. na čistírnu města Seč). Řešení bude projednáno se správcem toku 

a vodoprávním úřadem a upřesněno v projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí. 

http://www.topolwater.com/
http://www.topolwater.com/
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B.III.3. Odpady  

Výstavba 

V době stavebních prací vzniknou běţné odpady související s výstavbou provozních 

objektů a zpevněných ploch. Odpadem budou tedy zejména zbytky stavebních směsí, 

stavebních výrobků, kabely, odpadní dřevo, kusy ţeleza, obaly apod.  

Celkové mnoţství produkovaných odpadů je moţné odhadnout na max. 15 t odpadů 

kategorie „O“ a max. 0,5 t odpadů kategorie „N“ s tím, ţe v průběhu výstavby bude vedena 

evidence o produkci jednotlivých druhů odpadů, která bude předloţena při kolaudačním 

řízení.  

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 (dále v tabulce je uveden odpad kat.č. 17 05 03 „N“ spíše pro 

moţnost znečištění provozními kapalinami vlivem zanedbání údrţby strojních mechanismů 

nebo při dopravní nehodě). 

Odpovědnost za nakládání s odpady vznikajícími při stavbě bude stanovena v 

příslušné smlouvě uzavřené mezi investorem a dodavatelem stavby. Vyuţití nebo odstranění 

odpadu bude zajištěno servisním způsobem u oprávněných osob. 

Pro shromaţdování jednotlivých druhů odpadu vytvoří investor potřebné podmínky. 

Odpady, které budou vznikat během výstavby, budou shromaţdovány ve vhodných 

sběrných nádobách a kontejnerech. 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. 

Předpokládané odpady při realizaci stavby podle vyhlášky MŢP č. 381/2001 Sb., 

v platném znění :  

 

Tabulka 8 : Odpady při výstavbě 
 

Katalogové 

číslo 

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů Kategorie Způsob 

nakládání 

17 01 01 Beton O vyuţití 

17 01 02 Cihly O vyuţití 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

O vyuţití 

17 02 01 Dřevo O vyuţití 
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Katalogové 

číslo 

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů Kategorie Způsob 

nakládání 

17 02 02 Sklo O vyuţití 

17 02 03 Plasty O vyuţití 

17 04 05 Ţelezo a ocel O vyuţití 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O odstranění 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N odstranění 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O vyuţití 

17 05 06 Vytěţená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O vyuţití 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 

17 08 01 

O vyuţití 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 

stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné 

látky 

N odstranění 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

O vyuţití 

20 03 01 Směsný komunální odpad O odstranění 

 

V tabulce nejsou uvedeny odpady, jejichţ produkce nesouvisí přímo se stavební 

činností, např. : 

- odpad z údrţby stavebních mechanismů – kat.č. 15 02 02 „N“ „Absorpční činidla, 

filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíţe neurčených), čisticí tkaniny a 

ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami“ – tento odpad můţe být předáván 

k vyuţití v provozovně ecorec Česko s.r.o. 

- odpad z třídění vyuţitelných sloţek z odpadu podobnému komunálnímu (např. kat.č.  

20 01 39 „O“ „Plasty“, kat.č. 20 01 01 „O“ „Papír a lepenka“, kat.č. 20 01 02 „O“ „Sklo“, 

kat.č. 20 01 40 „O“ „Kovy“) – tyto odpady budou předány k vyuţití, a odpad kat.č.  

20 03 01 „O“ *) „Směsný komunální odpad“ (bude předáván k odstranění) 

 

*) Odpad katalogového čísla 20 03 01 kategorie „O“ – směsný komunální odpad, smí být 

v provozovně ecorec Česko s.r.o. zpracováván pouze v případě, ţe původcem tohoto 

odpadu je provozovatel zařízení. Tento odpad nesmí být přijímán od jiných původců. 

Bude tedy záleţet na smluvní dohodě o tom, kdo bude veden jako původce odpadů 

produkovaných při výstavbě. 

 

Odpady budou před odvezením k vyuţití / odstranění tříděny podle druhu a jednotlivé 

druhy budou shromaţďovány odděleně.  
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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.).  

 

Provoz 

V nové provozovně budou vznikat odpady především vytříděním některých sloţek 

z přijímaných odpadů, dále při údrţbě a  administrativní činnosti. 

Rozsah druhů produkovaných odpadů a systém nakládání s odpady bude shodný 

jako ve stávající drtírně ve Skoranově. 

 

Tabulka 9 : Odpady při provozu  

Katalogové 

číslo 

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů Kategorie Odhad  

mnoţství/rok 

[ t ] 

Způsob 

nakládání  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O odpad 

vznikne 

nárazově 

(např. při 

dodání náhr. 

dílů) 

vyuţití *) 

15 01 02 Plastové obaly O vyuţití *) 

15 01 03 Dřevěné obaly O vyuţití *) 

15 01 06 Směsné obaly O vyuţití *) 

15 01 07  Skleněné obaly O vyuţití *) 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné 

N 0,003  vyuţití *) 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 

olejových filtrů jinak blíţe neurčených), čisticí 

tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

N 0,08  vyuţití *) 

16 05 07  Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo 

obsahují nebezpečné látky 

N zanedb. 

mnoţství 

(odpad 

z laboratoře) 

odstranění 

16 05 08 Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo 

obsahují nebezpečné látky 

N odstranění 

16 06 01 Olověné akumulátory N odpad 

vznikne 

nárazově 

zpětný 

odběr 

19 12 02 Ţelezné kovy O 7 vyuţití 
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Katalogové 

číslo 

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů Kategorie Odhad  

mnoţství/rok 

[ t ] 

Způsob 

nakládání  

19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) 

z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod 

číslem 19 12 11 

O 600 odstranění 

 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 50 ks zpětný 

odběr 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 0,9 vyuţití *) 

 

*) Vyuţití v provozovně ecorec Česko s.r.o. 

 

Odpady 16 05 07 „N“ a 16 05 08 „N“ budou vznikat v laboratoři, která je však 

umístěna v provozovně ve Skoranově. 

Veškeré opravy a údrţba strojního zařízení budou zajišťovány odborným servisem na 

základě smluvních vztahů. Součástí smlouvy bude i podmínka, ţe servisní sluţba zajistí 

vyhovující způsob nakládání s odpady, které vznikly v rámci provedení této servisní činnosti.   

Stabilizovaný kal z domovní ČOV je moţné kompostovat nebo pouţít jako hnojivo 

(pro zeleň v provozovně).  

 

 V zařízení ecorec Česko s.r.o. budou vyuţívány pouze odpady obsaţené v 

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

Nakládání s produkovanými odpady bude zajišťováno v rámci systému odpadového 

hospodářství společnosti ecorec Česko s.r.o., tj. tříděním, shromaţďováním v kontejnerech a 

PE pytlích na zabezpečených místech a buď vyuţitím ve vlastní provozovně nebo předáním 

oprávněné osobě k vyuţití či  odstranění.  

V případě odpadů s nebezpečnými vlastnostmi bude vţdy na shromaţďovacím 

prostředku umístěn identifikační list odpadu.  

Shromaţďovacím místem bude vyčleněný prostor v buňce s kanceláří, prostor pro 

kontejner u této buňky, dále vyčleněné prostory v hale č. 3. 

Produkované odpady vyuţívané v nové drtírně budou soustřeďovány v hale č. 2. 

Evidence produkovaných odpadů bude vedena v souladu s právními předpisy 

obdobně jako ve stávající drtírně - hlášení o produkci odpadů bude předáváno 

prostřednictvím systému IRZ. 

 

ODPADY PO UKONČENÍ PROVOZU 

Po doţití zařízení vzniknou odpady, které 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 

Během výstavby bude vznikat hluk z provozu stavebních mechanismů a ze 

související dopravy s tím, ţe hlučnější činnosti a činnosti s většími nároky na dopravu budou 

trvat krátkodobě v počáteční fázi výstavby a budou omezeny na denní dobu 6.00 – 22.00 

hod. s vyloučením práce ve dnech pracovního klidu.  

Na stavbě bude pouţita stavební technika různé velikostní kategorie.  

S postupem stavebních prací se bude měnit nasazení strojů a tím i emitovaná 

hlučnost. 

V následující tabulce je uveden předběţný seznam obvyklých typů předpokládaných 

hlavních mechanismů pouţitých při stavebních pracích v rámci posuzované akce a 

ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (dle dostupných podkladů) od jejich provozu. 

Hladiny hluku jsou stanoveny pro vzdálenost 10 m od obrysu zařízení. 

Spektrum mechanismů bude upřesněno v projektové dokumentaci.  

 

Tabulka 10 : Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A od hlavních mechanismů při výstavbě 

Předpokládané mechanismy LAeq,14 h-10 m  (dB) Předpokládané vytíţení za den 

(hod.) 

Autojeřáb  70 ~6 

Malý nakladač (např. Bobcat) 74 ~2 

Ruční el. rozbrušovačka 78 ~2  

Sbíječka 78 ~2 

Kompresor v protihlukové kapotě 65 ~4 

Motorová řetězová pila 78 ~1 

Elektrická vrtačka 65 ~2 

Čerpadlo na betonovou směs  70 ~ 2 

Automix  72 (při vypouštění betonu) 

90 *)  (LASEL-7.5 m) 

~ 2 jízdy/den  

Ponorný vibrátor 65 ~ 6 

Míchačka  65 ~ 6 

Těţký nákladní automobil   90 *)  (LASEL-7.5 m) max. 10 jízd/den 

 

*)  Hladina hluku LASEL (hluková expoziční úroveň) jednoho průjezdu je celková ekvivalentní 

hladina akustického tlaku A od průjezdu sloučená do časového intervalu 1 s. Hodnota je 

uváděná pro vzdálenost referenčního bodu 7,5 m a rychlost 15 km/h (včetně startování). Tento 

cyklus lze povaţovat za příjezd / odjezd od staveniště. V případě jízdy po hlavních 

komunikacích v území rychlostí 50 km/h bude hodnota  LASEL o cca 3 dB vyšší. 
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V době výstavby je moţné očekávat vyuţívání vibrujících mechanismů, avšak 

krátkodobě - bude třeba připravit plochu pro výstavbu (odstranit některé zpevněné plochy). 

Zdroj elektromagnetického záření bude pouţíván jen v průběhu montáţních prací, 

kdy bude zřejmě potřebné krátkodobě svařovat. Nebudou pouţity stavební materiály, u nichţ 

by se daly očekávat účinky radioaktivního záření. 

 

Provoz 

Novým akustickým zdrojem bude celá technologická hala, 2 výduchy látkových filtrů a 

pásová doprava. Uvaţovaný provoz zdrojů : celodenní. 

Jednotlivé technologické zdroje budou umístěny v průmyslové hale : 

3 kolové nakladače (hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m : LpA=88,8 dB(A), 

3 ks Lw=93,6 dB(A)) 

1 drtící mlýn Jupiter 3200 (LpA=91,7 dB(A)) 

2 drtící mlýny Komet 2800 (LpA=101,2 dB(A)) 

nakládací zařízení, výloţníky produktu (LpA=102,1 dB(A)) 

mostový jeřáb (LpA=88,8 dB(A)  

látkový filtr se 2 výduchy (LpA=85 dB(A))  

pásová doprava (LpA=85 dB(A)) 

 

Alternativně zvaţuje investor místo 3 drtičů Lindner osazení 2 drtičů Tyrannosaurus. 

Podle údajů výrobce je typický akustický tlak při provozu stroje 85 dB(A) ve vzdálenosti 10 m 

od stroje (to odpovídá 98 dB(A) ve vzdálenosti 1 m), při měření provedeného za chodu stroje 

ve vzdálenosti 20 - 25 m byla stanovena hodnota akustického tlaku ve výši 80 dB(A) (97 

dB(A) ve vzdálenosti 1 m). 

 

Tabulka 11 : Průmyslové zdroje hluku záměru 

Zdroj Popis Výška 

[m] 

Směrový 

činitel 

Q 

Plocha 

[dB] 

Akustický 

tlak zdroje 

hluku 

L2 

[m
2
] 

Akustický 

výkon zdroje 

hluku 

Lw 

[dB] 

Vzduchová 

neprůzvučnost 

RMin 

[m] 

P 1*) Průmyslová hala 10,0 1,0 67,0 1,000 67,0 0,28 

P 2 Pásová doprava 5,0 1,0 85,0 1,000 85,0 0,28 

P 3 Textilní filtr 11,0 1,0 85,0 0,200 78,0 0,28 

P 4 Textilní filtr 11,0 1,0 85,0 0,200 78,0 0,28 

 

*) Nejméně příznivý stav -  technologie Lindner. 
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Veškeré technologické zařízení bude umístěno v hale. Provoz technologie je 

uvaţován jako nepřetrţitý. 

Nevýznamným zdrojem hluku bude membránové dmychadlo umístěné v ČOV Topas. 

výrobcem udávaná hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m : LpA < 39 dB(A). 

 

Zdrojem hluku bude doprava – viz kapitola B.II.5. oznámení. 

Zdroj vibrací či záření s dosahem mimo provozovnu nevznikne. 

 

B.III.5. Moţná rizika havárií 

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

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

pokyny a provozními řády, technický stav zařízení bude důsledně kontrolován revizemi, 

provozní personál bude pravidelně proškolován pro případ poskytnutí první pomoci, vzniku 

poţáru a v oblasti bezpečnosti práce.  

Při provozu budou dodrţována následující opatření : 

 Bude dodrţován zákaz manipulace s otevřeným ohněm v předepsaném prostoru, 

k dispozici bude poţární řád. 

 Strojní zařízení bude uzemněno podle platných předpisů. 

 Kontrola, opravy, údrţba technologického zařízení bude prováděna podle provozního 

řádu a příslušných norem. 

 Údrţbu strojního a elektro zařízení budou provádět pracovníci s příslušnou odbornou 

kvalifikací. 

 Určení pracovníci budou provádět vizuální kontrolu kaţdé dodávky odpadů, 

dávkování odpadů do linky, průběţnou kontrolu stavu jednotlivých částí linky, vést 

denní evidenci o provozu linky a odebírat kaţdé 2 hodiny vzorky výrobku pro analýzu 

(směsný vzorek 1 x za směnu), dodrţovat bezpečnostní předpisy a pouţívat 

přidělené ochranné pomůcky. 

 Pracovníci budou plnit povinnosti při údrţbě a čištění zařízení podle provozní 

dokumentace : 

- udrţovat čistotu na pracovišti 

- provádět vizuální kontrolu elektroinstalace, kontrolu funkčnosti a těsnosti 

jednotlivých zařízení 

- strojní zařízení zbavovat materiálu a nečistot zejména v těch místech, kde ve 

zvýšené míře hrozí vznik mimořádných událostí (pohonné a vratné stanice, nosné 

válečky, plochy, kde dochází ke tření apod.) 
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- u odprašovací linky je nutné nejméně 1 x v polovině kaţdé směny provést 

kontrolu, zda dochází k vynášení odprašků z komory kontrolou turniketu 

- ze strojních, elektro zařízení a z ocelových konstrukcí průběţně odstraňovat 

usazený prach pomocí odpovídajícího technického zařízení s minimalizací 

moţnosti víření prachu 

 
HAVARIJNÍ VYPNUTÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ 

Jednotlivé stroje budou zapojeny do řídící jednotky, která hlídá posloupnost chodu 

jednotlivých prvků linky, tzn. nejdříve se spustí poslední dopravník a pak postupně ostatní 

pohony aţ po primární drtič. Při vypnutí (výpadku) některého pohonu automaticky vypnou 

všechny pohony proti toku materiálu, přičemţ při spouštění pohonů je nejdříve automaticky 

zapnut zvukový signál. 

Drtiče mají při přetíţení moţnost automatické reverzace chodu se současným 

zastavením chodu dopravníků předcházejících pohonů linky. V případě, ţe se drtič touto 

operací uvolní, dopravníky se opět automaticky spustí. Nedojde-li k uvolnění drtiče, drtič se 

zablokuje a teprve po odstranění příčiny zablokování je moţno drtič a část linky před ním 

spustit. 

Reţim „deblok“ : 

Tento reţim slouţí pro údrţbu zařízení nebo mimořádné situace. V tomto reţimu 

nejsou prvky linek vzájemně blokovány a lze je jednotlivě spouštět a zastavovat bez ohledu 

na ostatní prvky linky. Tento reţim není určen pro provoz ! 

Blokování : 

Podél celé linky jsou umístěna STOP tlačítka, která okamţitě zastaví celou linku. 

Odblokování se provádí z ovládacího panelu.  

 

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

Společnost ecorec Česko s.r.o. prohlašuje, ţe splnila povinnost podle § 3 odst. 1 

zákona č. 59/2006 Sb. a deklaruje, ţe se na provozovnu nové drtírny v areálu Holcim 

(Česko) a.s., člen koncernu nebude vztahovat povinnost navrhnout zařazení objektu nebo 

zařízení do skupiny A nebo B.  

Důvodem je skutečnost, ţe v zařízení nebudou umístěny nebezpečné látky podle 

zákona č. 59/2006 Sb. 

Poznámky :  

- Odpady od původců (soustřeďované v zařízení před úpravou) budou výhradně 

kategorie „O“. 
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- Výstupními produkty budou odpady kat.č. 19 12 12 „O“ nebo kat.č. 19 12 10 „O“, 

příp. Tuhá topná směs TTS (R 36/37/38 – Xi; dráţdivý dle zákona č. 356/2003 Sb., 

v platném znění). 

- Laboratoř nebude v zařízení umístěna, analýzy vzorků budou prováděny 

v provozovně ve Skoranově. 

 

 

IDENTIFIKACE A ROZBOR INICIAČNÍCH UDÁLOSTÍ : 

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

prostředí. Na základě popisu zařízení a popisu moţností vnějšího a vnitřního ohroţení byly 

identifikovány následující nejpravděpodobnější iniciační události v nové provozovně 

společnosti ecorec Česko s.r.o. v areálu cementárny Prachovice : 

- dopravní nehoda  

- poţár 

- závada na zařízení  

- lidská chyba 

 

Dopravní nehoda  

Příčiny : Při události můţe dojít k porušení korby a rozsypání odpadů. Moţnost vzniku 

poţáru při dopravní nehodě se nepředpokládá, nepředpokládá se také havárie více neţ dvou 

dopravních prostředků dopravujících odpady. 

Následná opatření : Mechanické sesbírání pevných odpadů, smetení do náhradních 

prostředků a obalů a dokončení přepravy do zařízení k úpravě.  

Výsledek události : Bez následků na ţivotech a zdraví osob, zvířat. Bez váţných následků na 

ţivotním prostředí. Nízká ekonomická škoda.  

 

Poţár 

Příčiny : K události můţe dojít zejména při nedodrţení všeobecných bezpečnostních 

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

závadou elektroinstalace. V případě zasaţení prostoru s odpady můţe dojít ke vzniku 

toxických zplodin hoření a jejich šíření do okolí. 

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

k likvidaci poţáru přivolat jednotka hasičského záchranného sboru. V případě podezření na 

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

pokynů – informovat sloţky integrovaného záchranného systému a spolupracovat při 

okamţitých opatřeních k likvidaci havárie. 
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Výsledek události : Značná ekonomická škoda. V případě úniku toxické směsi plynů existuje 

moţnost poškození zdraví osob a zvířat, ţivotního prostředí.  

 

Závada zařízení  

Příčiny : K události můţe dojít zejména poruchou elektrických zařízení (rozvody, osvětlení, 

elektrická zařízení) a za nepříznivých okolností můţe dojít aţ k poţáru objektů a rozptylu 

toxických zplodin hoření odpadů. Rozsypání pevných odpadů vlivem závady zařízení se 

předpokládá pouze v prostoru zařízení. 

Následná opatření : V případě vzniku poţáru viz výše. Mechanické sesbírání pevných 

odpadů.. 

Výsledek události : V případě vzniku poţáru viz výše. V případě poruchy zařízení bez vzniku 

poţáru - bez ekonomických ztrát a následků na ţivotech a zdraví osob a zvířat, ţivotním 

prostředí. 

 

Lidská chyba 

Příčiny : K události můţe dojít nedodrţením pracovního postupu obsluhou při manipulacích – 

příjmu (vykládce). Při události můţe dojít k uvolnění odpadů na zpevněných manipulačních 

plochách. Únik mimo tato zabezpečená místa je nepravděpodobný (a souvisí s případnou 

dopravní nehodou). 

Následná opatření : Viz výše – rozsypání odpadů při závadě zařízení. 

Výsledek události : Bez ekonomických ztrát a následků na ţivotech a zdraví osob a zvířat, 

ţivotním prostředí. 

 

Z uvedeného je zřejmé, ţe nezanedbatelné následky na zdraví, ţivotním prostředí a 

majetku mají iniciační události vedoucí v dalším rozvoji k rozsáhlejšímu poţáru 

v provozovně. 

Pro bezpečnost v zařízení je důleţité : 

 zabránit vzniku a rozvoji poţáru v objektech a zařízení 

 v případě vzniku poţáru zajistit jeho co nejrychlejší detekci a uhašení 

 mít provozuschopnou hasicí techniku předepsanou pro jednotlivá pracoviště 

 dodrţovat všeobecné bezpečnostní zásady, preventivní opatření a pořádek na 

pracovišti 
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 ÚLOHA LIDSKÉHO ČINITELE 

Organizační chyby a chyby lidského faktoru mohou ve svých důsledcích vyvolat vznik 

mimořádné události, nebezpečného stavu nebo nehody jako následek selhání schopnosti 

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

zařízení, stejně jako pro zařízení vyţadující značný podíl manuální obsluhy.  

 

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

- OBSLUHA ZAŘÍZENÍ   

 

Činnosti, při kterých můţe dojít k ovlivnění bezpečnosti  :  

- příjem (vykládka) odpadů  

 

Příčiny moţných chyb a selhání lidského činitele : 

- nedodrţení stanovených pracovních postupů při manipulaci  

- přecenění schopností zaměstnanců (fyzických, duševních, zdravotních) 

- nedostatečná předvídavost při vzniku nestandardní situace 

- nezkušenost řešit vznik nových mimořádných podmínek 

- nedbalost, rutinní chování 

- zdravotní či rodinné problémy 

 

Prevence selhání lidského činitele spočívá : 

- v důsledném prověřování schopností a dovedností obsluhy 

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

předpisů 

 

OPATŘENÍ PŘI UKONČENÍ PROVOZU  

Při trvalém ukončení provozu bude postupováno v souladu se stavebním zákonem a 

z hlediska ochrany ţivotního prostředí bude třeba provést zejména : 

- vyprázdnit všechny prostory a zařízení od odpadů 

- provést demontáţ zařízení 

- provozuschopné části zařízení nabídnout k prodeji – např. drtiče, nakladače 

- zajistit vyuţití / odstranění vzniklých odpadů oprávněnou osobou 

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

vypracovat rizikovou analýzu včetně návrhu následných opatření, zajistit realizaci 

těchto opatření 

Při dodrţení standardních opatření se rizika pro zdraví a ţivotní prostředí v období 

ukončení provozu zařízení drtírny nepředpokládají.  
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ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

C.I. Výčet nejzávaţnějších environmentálních charakteristik 

Záměr bude realizován v areálu Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, v jeho severní 

části - v prostoru, kde se dříve nacházelo zařízení ecorec Česko s.r.o. pro úpravu odpadních 

olejů, a také mazutová kotelna pro vytápění areálu. 

Dopravní napojení zůstane beze změny. 

Areál cementárny Holcim (Česko) a.s., člen koncernu sousedí s obcí Prachovice - 

umístění závodu je dáno historicky a souvisí s geologickými poměry území (těţba vápence). 

Obyvatelé tak jsou zatíţeni zejména hlukem ze závodu a vlivy z dopravy.  

Širší oblast je vyuţívána pro zemědělskou a rekreační činnost, průmysl je soustředěn 

do menších středisek – do Prachovic a do města Třemošnice, lokality soustředěné zástavby 

v území nejsou (nejbliţší větší město je Heřmanův Městec ve vzdálenosti cca 7 km).  

Vlastní lokalita je silně poznamenána lomovou činností, celkově však širší zájmové 

území nevykazuje známky intenzivního antropogenního vyuţívání - krajina není výrazně 

intenzivně zemědělsky vyuţívána (zornění menší neţ 30 %), zalesnění území je střední, 

původní louky nejsou odvodněny a vodní toky nejsou z valné části regulovány.  

Širší území je přírodovědně cenné a krajinářsky zajímavé, je chráněnou krajinnou 

oblastí podle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění – CHKO Ţelezné hory. Hranice 

CHKO je členitá, jiţně od Prachovic se blíţí areálu na vzdálenost cca 1,5 km. 

 

Území není z environmentálního hlediska zatěţované nad únosnou míru.  

 

C.II. Stručná charakteristika sloţek ţivotního prostředí v území, 

které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

Významné ovlivnění sloţek ţivotního prostředí po realizaci záměru není očekáváno, 

přesto je stručná charakteristika sloţek ţivotního prostředí v území uvedena.  

 

GEOMORFOLOGICKÉ A GEOLOGICKÉ POMĚRY : 

 Z geomorfologického hlediska leţí území v okrsku Kameničská vrchovina, která je 

součástí podcelku Sečská vrchovina, celku Ţelezné hory, oblasti Českomoravská vrchovina, 

subprovincie Českomoravská soustava a provincie Česká vysočina.  
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Obec Prachovice leţí v průměrné nadmořské výšce 456 m n.m.  

Ţelezné hory se vyznačují sloţitou geologickou stavbou, některé zdejší horniny patří 

k nejstarším v českém masivu. Jsou to přeměněné i nepřeměněné starohorní a 

staroprvohorní sedimenty, sopečné vyvřeliny, staroprvohorní ţulové vápence a křemence, 

ţulové vyvřeliny, krystalické břidlice a jiné.  

Krajinnou dominantou území je Ţeleznohorský hřbet, který byl vyzdviţen podél 

důleţité zlomové linie během třetihor. Je tvořen horninami, náleţejícími k různým typům rul a 

ţul. Jejich stáří je starohorní aţ prvohorní a patří ke geologickým jednotkám Podhořanské a 

Ohebské krystalinikum. Tyto horniny tvoří zvětráváním základ kyselých půd. Geologickou 

skladbu území však zpestřují i ostrůvky tvořené dalšími typy hornin, například krystalickým 

vápencem, amfibolitem nebo rulami s výskytem granátů. Při povrchu pak větší část území 

pokrývají různé druhy svahových sedimentů, často s příměsí méně zvětralých úlomků 

hornin. 

 Přírodním zdrojem v oblasti je krystalický vápenec (velice kvalitní silurskodevonská 

surovina), který je základní surovinou pro výrobu ve společnosti Holcim (Česko) a.s., člen 

koncernu - závod Prachovice, na vzdálenějším Skutečsku a Ţumbersku se těţí ţulové 

horniny. 

 

PŮDA : 

Pedologie území je dána především geologickou stavbou. Převládajícím půdním 

typem v širší oblasti je spektrum hnědých půd (nenasycených, nasycených, případně 

oglejených) – především kambizemí, půd středně těţkých, středně skeletovitých s příznivými 

vláhovými poměry a dobrou zásobou ţivin. Kolem vodních toků se vyskytují fluvizemě, které 

jsou středně těţké, s dobrými vláhovými poměry, zpravidla bez skeletu.   

S výjimkou bezprostředního okolí cementárny a lomu je území vyuţíváno pro 

zemědělskou činnost. 

 

HYDROLOGIE, HYDROGEOLOGIE : 

V blízkosti areálu Holcim (Česko) a.s., člen koncernu protéká potok Habřinka – 

levostranný přítok Podolského potoka, který je významným vodním tokem.  

Podolský potok (č.h.p. 1-03-04-018) ústí do Labe. Údaje o základní kvalitativní 

charakteristice Podolského potoka nejsou k dispozici, nejbliţší hydrologické měřící místo je 

na Labi - ve Valech (databankové číslo 0101, říční km 118,07) : 

Hydrologické pořadí 1-03-04-055 

Hydrologické povodí 1-03-04 
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Tabulka 12 : Hodnoty (rozmezí hodnot) pro vybrané kvalitativní ukazatele naměřené v profilu 

Valy (Labe) v období 01/2008 – 06/2010, typ odběru bodový (zdroj : www.chmi.cz)  

Ukazatel Hodnoty 

CHSKCr 12 – 23 mg/l 

BSK5 1,9 – 4,8 mg/l 

pH 6,9 – 7,9 

Rozpuštěné látky (105 
o
C) 216 – 380 mg/l 

Nerozpuštěné látky (105 
o
C) 2 – 56 mg/l 

Dusík celkový 4,6 – 9,5 mg/l 

Nepolární extrahovatelné látky pod 0,01 – 0,1 mg/l 

Rtuť pod 0,05 – 0,17 µg/l 

Kadmium pod 0,05 – 0,06 µg/l 

 

Z hlediska podzemních vod leţí území na rozhraní dvou hydrogeologických rajónů, 

653 Kutnohorské krystalinikum a Ţelezné hory, resp. 434 Čáslavská křída. Podle 

hydrologické rajonizace však náleţí k rajónu 653, který je prakticky celý filtrační oblastí. K 

proudění podzemní vody dochází především ve zvětralinovém plášti a pásmu 

přípovrchového rozpojení.  

Proudění má v podstatě lokální charakter a k odvodnění dochází zejména v úrovních 

místních erozních bází pozvolnými výrony do povrchových toků zprostředkovanými obvykle 

deluviálními a fluviálními sedimenty. Hladina spodní vody bývá většinou volná v malé 

hloubce pod terénem, coţ ovšem závisí na morfologii a celkové propustnosti horninového 

podloţí.   

Specifický odtok podzemní vody v území je dle dostupných údajů 1,5 l/s . km
2
.  

Podle chemického sloţení je moţné podzemní vodu v oblasti přiřadit k typu kalcium-

bikarbonátovému, popř. kalcium-síranovému (ve svrchních partiích kolektoru). Souvislá 

hladina podzemní vody se pohybuje cca 2 aţ 3 m pod terénem. 

Nejsou k dispozici doklady o umístění záměru v zátopovém území. 

 

OVZDUŠÍ : 

Z klimatického hlediska se areál Holcim (Česko) a.s., člen koncernu nachází v oblasti 

B3 – mírně teplé a mírně vlhké.  

Průměrná roční teplota je přibliţně 7,5°C. Počet dnů v roce se sněhovou pokrývkou 

je 50 - 60, počet letních dnů je 40 - 50. Sráţkový úhrn ve vegetačním období je 350 - 400 

mm, v zimním období 200 – 300 mm.  

V zájmovém území převaţují západní a jiţní větry.  
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Minimum v četnosti směrů větru leţí ve směrech severovýchodních a severních. 

Bezvětří se vyskytuje s četností 0,44 % časového fondu v roce. Nejfrekventovanější je IV. 

třída stability ovzduší. Vítr o rychlosti do 2,5 m/s vane s četností 29,6 % časového fondu 

v roce. 

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

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

lze v oblasti očekávat okolo 30,0 % časového fondu v roce. 

 

Tabulka 13 : Větrná růžice pro lokalitu Prachovice, ČHMÚ Praha, 2009 (převzato 

z rozptylové studie) 

směr S SV V JV J JZ Z SZ CALM 

% 6,37 5,71 10,01 16,11 16,27 11,26 18,00 15,83 0,44 

h/r 558 500 877 1411 1425 986 1577 1387 39 

h/< 12,4 11,1 19,5 31,4 31,7 21,9 35,0 30,8 0,9 

m/s         celkem 

1,7   2,83   2,81   4,69   4,49 4,90   3,72   3,32   3,31   30,03 

5   3,58   2,94   5,38  11,37 11,19  7,39   13,12  11,77   66,74 

11   0,02   0,02   0,00   0,31 0,24   0,21   1,62   0,81    3,23 

celkem   6,43   5,77  10,07  16,17 16,33 11,32  18,06  15,89  100,00 

 

Obrázek 12 : Větrná růžice s celkovým vyobrazením (převzato z rozptylové studie) 
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KVALITA OVZDUŠÍ 

Nejbliţší monitorování kvality venkovního ovzduší v předmětném území (okres 

Chrudim) je prováděno na monitorovací stanici č. 1336 (ČEZ) Hošťalovice - cca 6,5 km SZ 

směrem. Stanice je reprezentativní v oblastním měřítku (desítky aţ stovky km) a je 

charakterizována jako stanice průmyslová, venkovská, zemědělská.  

Lokalizace této stanice je následující : 

- zeměpisné souřadnice 49° 56 16.00 sš; 15° 34 54.00 vd 

- nadmořská výška  380 m n.m. 

  

 Přehled stavu znečištění ovzduší NO2 na stanici č. 1336 – Hošťalovice : 

 V roce 2009 byla nejvyšší hodinová imisní koncentrace NO2 80,7 g/m
3
 (16.1.2009). 

Denní maximum v roce 2009 dosahovalo hodnoty 60,7 g/m
3
 (15.1.2009), 98% Kv = 34,6 

g/m
3
. Hodnoty čtvrtletních průměrných koncentrací byly 15,6 g/m

3
 (1. čtvrtletí), 8,2 g/m

3
 

(2. čtvrtletí), 7,0 g/m
3
 (3. čtvrtletí) a 12,9 g/m

3
 (4. čtvrtletí), hodnota roční průměrné 

koncentrace byla 10,9 g/m
3
. 

 

 Přehled stavu znečištění ovzduší SO2 na stanici č. 1336 – Hošťalovice : 

 V roce 2009 byla nejvyšší hodinová imisní koncentrace SO2 91,0 g/m
3
 (22.9.2009). 

Denní maximum v roce 2009 dosahovalo hodnoty 36,1 g/m
3
 (14.1.2009), 98% Kv = 20,5 

g/m
3
. Hodnoty čtvrtletních průměrných koncentrací byly 12,0 g/m

3
 (1. čtvrtletí), 8,6 g/m

3
 

(2. a 3. čtvrtletí) a 5,7 g/m
3
 (4. čtvrtletí), hodnota roční průměrné koncentrace byla 8,7 

g/m
3
. 

 

 Přehled stavu znečištění ovzduší PM10 na stanici č. 1336 – Hošťalovice : 

 V roce 2005 bylo měření PM10 na stanici ukončeno. 

 Denní maximum v roce 2004 dosahovalo hodnoty 53,3 g/m
3
 (25.1.2004), 98% Kv = 

33,6 g/m
3
 a hodinové maximum v roce 2004 činilo 106,5 g/m

3
 (25.1.2004). Hodnota 36. 

nejvyšší naměřené 24-hodinové koncentrace (imisní limit připouští překročení hodnoty 50 

g/m
3
 35 x za rok) v roce 2004 byla 20,7 g/m

3
 (9.3.2004). Hodnoty čtvrtletních průměrných 

koncentrací byly 17,9 g/m
3
 (1. čtvrtletí) a 14,8 g/m

3
 (2. čtvrtletí), hodnota roční průměrné 

koncentrace není k dispozici – stanice byla v provozu pouze 65 dní v roce.  

V roce 2004 byl na měřící stanici č. 1336 překročen stanovený 24-hodinový imisní 

limit (50 g/m
3
) 2x. 
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 Protoţe není na stanici č. 1336 Hošťalovice uvedena hodnota roční průměrné 

koncentrace, jsou dále uvedeny údaje za rok 2003 : 

 Denní maximum v roce 2003 dosahovalo hodnoty 68,5 g/m
3
 (28.2.2003), 98% Kv = 

48,8 g/m
3
 a hodinové maximum v roce 2003 činilo 109,3 g/m

3
 (5.8.2003), 98% Kv = 52,8 

g/m
3
. Hodnota 36. nejvyšší naměřené 24-hodinové koncentrace (imisní limit připouští 

překročení hodnoty 50 g/m
3
 35 x za rok) v roce 2003 byla 31,3 g/m

3
 (10.2.2003). Hodnoty 

čtvrtletních průměrných koncentrací byly 26,9 g/m
3
 (1. čtvrtletí), 18,8 g/m

3
 (2. čtvrtletí), 

13,4 g/m
3
 (3. čtvrtletí) a 13,6 g/m

3
 (4. čtvrtletí), hodnota roční průměrné koncentrace není 

k dispozici – stanice byla v provozu pouze 65 dní v roce. V roce 2003 byl na měřící stanici  

č. 1336 překročen stanovený 24-hodinový imisní limit (50 g/m
3
) 6x. 

 

Tabulka 14 : Imisní situace – stanice 1336 Hošťalovice 
 

Rok Látka 

IMISNÍ SITUACE  

koncentrace [µg.m
-3

] 

čtvrtletní roční 

průměr 

denní maximum 

(datum) 

hodinové maximum 

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

2009 SO2 12,0 8,6 8,6 5,7 8,7 36,1 (14.1.2009) 91,0 (2.9.2009) 

2009 NO2 15,6 8,2 7,0 12,9 10,9 60,7 (15.1.2009) 80,7 (16.1.2009) 

2009 NOx 19,4 11,2 10,5 17,7 14,7 80,7 (15.1.2009) 122,0 (16.1.2009) 

2004 PM10 17,9 14,8 - - - 53,3 (25.1.2004) 106,5 (25.1.2004) 

 

Kromě uvedených škodlivin nejsou na stanici měřeny koncentrace dalších látek. 

Zdrojem informací je ročenka ČHMÚ zveřejněná na internetových stránkách. 

  

Monitorování emisí PM10 je prováděno v okrese Chrudim na monitorovací stanici 

Svratouch (cca 34 km JV směrem) – stanice č. 619 (ČHMÚ), která je umístěna na travnaté 

ploše 5 m od budovy (jedná se o 2 samostatné budky). Stanice je reprezentativní 

v oblastním měřítku (desítky aţ stovky km) a je charakterizována jako stanice pozaďová, 

venkovská, zemědělská, přírodní, regionální.  

Lokalizace této stanice je následující : 

- zeměpisné souřadnice 49° 44 6.31 sš; 16° 2 3,11 vd 

- nadmořská výška  735 m n.m. 

 

 Přehled stavu znečištění ovzduší PM10 na stanici č. 619 – Svratouch : 

 Denní maximum v roce 2008 dosahovalo hodnoty 81,0 g/m
3
 (4.1.2008), 98% Kv = 

50,0 g/m
3
. Hodnoty čtvrtletních průměrných koncentrací byly 22,0 g/m

3
 (1. čtvrtletí), 14,1 

g/m
3
 (2. čtvrtletí) a 9,7 g/m

3
 (3. čtvrtletí), hodnota roční průměrné konc. byla 15,9 g/m

3
.  
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 V roce 2008 byl na měřící stanici č. 619 překročen stanovený denní imisní limit (50 

g/m
3
) 5x – povolený počet překročení je 35.  

Za rok 2009 nejsou data uvedena, nebylo k dispozici potřebné mnoţství výsledků ke 

zpracování. 

 

Tabulka 15 : Imisní situace – stanice 619 Svratouch, rok 2008 
 

Látka  

IMISNÍ SITUACE  

koncentrace [µg.m
-3

] 

čtvrtletní roční 

průměr 

denní maximum 

(datum) 

hodinové maximum 

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

PM10 22,0 14,1 9,7 - 15,9 81,0 (4.1.2008) - 

 

 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 (zdroj : pardubickykraj.cz).  

 Výsledky pro zdroje REZZO 1 – r. 2007 : 

- roční průměr / denní průměr PM10   0,3 – 0,4 µg/m
3
 / 0,2 µg/m

3
  

- denní průměr / hodinový průměr SO2  8 - 10 µg/m
3
 / 12 - 20 µg/m

3
 

- roční průměr / hodinový průměr NO2  3 µg/m
3
 / 6 – 13 µg/m

3
 

- osmihodinový průměr CO    7 - 78 µg/m
3
  

- roční průměr benzo(a)pyrenu   0,0006 – 0,001 µg/m
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 je moţné uvést také 

modelované hodnoty publikované ČHMÚ - odečty z map (zdroj informací : www.chmi.cz), 

které jsou ovšem zatíţeny značnou nepřesností : 

- pole roční průměrné koncentrace NO2   ≤ 26 µg/m
3
 (2008) 

- pole roční průměrné koncentrace PM10   > 20 - 30 µg/m
3
 (2008) 

- pole roční průměrné koncentrace SO2   ≤ 8 µg/m
3
 (2008) 

- pole roční průměrné koncentrace benzenu   ≤ 2 µg/m
3
 (2008) 

- pole roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu  > 0,4 - 0,6 ng/m
3
 (2008) 

 

Území příslušného stavebního úřadu (Městského úřadu Heřmanův Městec) 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. 

http://www.chmi.cz/
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FAUNA A FLÓRA, ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY : 

Téměř celý areál cementárny je zastavěn nebo se zde nacházejí zpevněné plochy. V 

takovémto prostředí dokáţe přeţít a rozmnoţovat se pouze nemnoho druhů ţivočichů, 

především bezobratlých, plochy s travinným porostem jsou vyuţity pro parkovou úpravu 

běţnými druhy rostlin a dřevin. Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin nebo ţivočichů není 

dokumentován ani předpokládán. 

Areál Holcim (Česko) a.s., člen koncernu se nachází v zemědělské oblasti, 

přítomnost významných krajinných prvků podle § 3 odst. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., 

v platném znění - vodních toků, rybníků, údolních niv, dále přírodních parků nebo 

chráněných druhů ţivočichů a rostlin je vázána zejména na vyhlášená chráněná území, 

resp. zde chráněnou krajinnou oblast Ţelezné hory (nejbliţší vzdálenost od areálu 1,5 km). 

CHKO Ţelezné hory byla zřízena v roce 1991, její rozloha je 284 km
2 

a celá oblast je 

rozdělena do čtyř zón vymezených s ohledem na přírodní hodnoty oblasti podle zákona  

č. 114/1992 Sb., v platném znění. Největší hodnoty ţivé přírody se uchovaly hlavně ve 

vyšších polohách hlavního hřebene Ţelezných hor, kde je také těţiště CHKO (přirozené 

bučiny, mokřadní stanoviště apod.). 

Nejbliţším maloplošným zvláště chráněným územím je národní přírodní rezervace 

Lichnice - Kaňkovy hory a přírodní památka Na obůrce. 

 

Nejbliţším registrovaným VKP je Práterova jeskyně : 

- nachází se v k.ú. Vápenný Podol 

- soustava 2 jeskyní západně od obce Vápenný Podol o celkové délce chodeb přes 

100 m s dómy, jezírky, sintrovými polevami a krápníky 

- pro veřejnost nepřístupná (nachází se v dobývacím prostoru lomu) 

 

Přírodní park v zájmovém území se rozkládá na katastrálních územích Heřmanův 

Městec, Kostelec u Heřmanova Městce, Uherčice a Chotěnice o celkové rozloze 341 ha. 

Tvoří ji baţantnice situovaná na severovýchodním okraji města Heřmanův Městec. Na 

severní část přírodního parku plynule navazuje jiţně od silnice Heřmanův Městec - Chrudim 

lesopark Palác. Posláním přírodního parku je zachovat ráz krajiny s významnými přírodními 

a estetickými hodnotami, zejména lesními porosty, dřevinami rostoucími mimo les a 

charakteristickou strukturou zemědělských kultur. 
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LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000 : 

Zájmové území záměru není v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit 

nebo ptačích oblastí ve smyslu § 45 písm. a – c) a e) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., 

v platném znění, která by byla zahrnuta do soustavy NATURA 2000.  

Nejbliţšími lokalitami soustavy NATURA 2000 jsou : 

 Lichnice - Kaňkovy hory (acidofilní a květnaté bučiny), kód lokality CZ0530500, 

vzdálenost cca 4 km jihozápadně od zařízení 

 Heřmanův Městec (zámecký park), kód lokality CZ0533300, vzdálenost cca 5,5 km 

severovýchodně od zařízení 

 Běstvina (luční ekosystémy), kód lokality CZ0533295, vzdálenost cca 7,5 km 

jihozápadně od zařízení 

 

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY : 

Nejvýznamnějšími lokalitami v širším území jsou z hlediska ÚSES následující krajinné 

segmenty :     

- NRBK vedoucí po hlavním hřbetu Ţelezných hor s vloţeným nadregionálním 

biocentrem Lichnice - Kaňkovy hory (coţ je současně i vyhlášená NPR) 

- NRBK Doubrava, na kterém bylo v prostoru pod Mladoticemi vymezeno regionální 

biocentrum Údolí Doubravy 

- LBK-8 Zlatý potok  

 

Tabulka 16 : Funkční lokální biocentra v blízkosti areálu – tj. do vzdálenosti cca 2 km 

Podolský potok u ČOV LBC 8  

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

n.m. 

- kultura – les 

- plocha 3 ha 

- slabá kmenovina cca 60 let, v nivě převaţují listnáče, přilehlý svah je tvořen převáţně 

smíšeným lesem, na okraji je bývalé dráţní těleso v iniciální sukcesi 

Boukalka LBC 10  

- část „Kozího hřbetu“ procházejícího jiţně od Prachovic, na místě SZ orientovaných 

svahů „Bučiny“, 606 m n.m. 

- kultura – les 

- plocha 5,68 ha 

- bučiny s příměsí ostatních dřevin na stanoviti květnatých jedlin 
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Kobylí hlava LBC 14  

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

- kultura – les 

- plocha 3 ha 

- hřeben a prudký kamenitý severní svah, kmenovina cca 90 let 

 

KRAJINNÝ RÁZ : 

Charakteristické znaky krajinného rázu jsou odvozeny z přírodních podmínek a 

způsobů vyuţití krajiny.  

Region je vyuţíván pro zemědělství a rekreační činnost, průmysl je soustředěn do 

menších středisek – do Prachovice a do města Třemošnice, lokality soustředěné zástavby 

v území nejsou (nejbliţší větší město je Heřmanův Městec, od areálu cca 7 km).  

Širší území je přírodovědně cenné a krajinářsky zajímavé – je chráněnou krajinnou 

oblastí podle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Důvodem je zachování typického 

rázu krajiny – klidné, harmonické a vyváţené oblasti lesů, vodních ploch, říčních údolí, 

zajímavých rezervací, venkovských sídel, památníků minulosti v podobě hradů, či staletých 

stromů. 

Ráz území je dán geomorfologickými poměry – Ţeleznohorským hřbetem, který je ve 

svém průběhu protknut 2 výraznými erozními zářezy – údolími potoků Lovětínského a 

Zlatého. Své maximální výšky dosahuje na vrchu Vestec (668 m n.m.), který se nachází v 

jiţní části CHKO, cca 5 km JZ od Trhové Kamenice.  

Charakteristiku území nepochybně spoluvytváří závod Holcim (Česko) a.s., člen 

koncernu (především provozem lomového hospodářství) – umístění závodu je dáno 

historicky a souvisí s geologickými poměry v území. 

 

KULTURNĚ-HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA, SÍDELNÍ PARAMETRY : 

Obec Prachovice leţí v údolí na severní hranici regionu Ţelezných hor mezi městy 

Heřmanův Městec a Třemošnice. Nad obcí se vypíná zalesněná hora Bučina (602 m n.m.) a 

8 km od obce se rozkládá Sečská přehrada, známá rekreační oblast. 

První písemné zmínky o existenci obce Prachovice jsou spojovány s rokem 1398 - je 

ale pravděpodobné, ţe obec vznikla jiţ dříve a její historie je spjata se stavbou blízkého 

hradu Lichnice Smilem ze Ţitavy (kolem roku 1250). Z obydlí skalníků lámajících kámen na 

stavbu hradu vznikla osada Prachovice.  

Hlavní kulturní památkou v Prachovicích je místní kaple Nanebevzetí panny Marie 

z konce 19. století. 
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Obec Prachovice má necelých 1 500 obyvatel – ţivot obyvatel byl a je, i kdyţ jiţ ne 

v takové míře, stále spjat se zdejším lomem (jeden z největších vápencových lomů v ČR – 

111 ha) a cementárnou společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu.  

Obec je plynofikována, má vodovod a kanalizaci. 

Kromě společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu sídlí v obci i několik dalších 

firem, které dávají moţnost pracovního uplatnění. Většina obyvatel však dojíţdí do 

zaměstnání mimo obec. 
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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  

Stavební práce a související doprava se samozřejmě neobejdou bez určitého 

ovlivnění prostředí – hlukem, emisemi. Uvedená rizika je moţné účinně zmírnit opatřeními 

v technologii prací a ve způsobu nakládání s odpady a stavebními materiály. Důleţité je 

udrţovat všechny stavební mechanismy a dopravní prostředky v řádném technickém stavu a 

stavební materiály (i suť, zeminu apod.) neponechávat volně loţené, příp. zajistit skrápění 

prašných ploch. Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá uţití strojů nebo zařízení 

s výrazným akustickým výkonem. 

Při obezřetné práci v souladu se standardními postupy stavební činnosti lze vzhledem 

k umístění a velikosti stavby oprávněně vyloučit jakýkoliv vliv na obyvatele v okolí areálu, 

včetně obtěţujících účinků.  
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Organizačně bude zajištěno neprovádění stavebních prací v noci a ve dnech 

pracovního klidu. 

 Realizace záměru vyţaduje stavební práce omezeného rozsahu, dopravní nároky 

nepřekročí úroveň cca 10 nákladních vozidel denně, která bude vázána zejména na fázi 

dovozu stavebního materiálu, později technologie, a rozhodně významně nenavýší četnost 

dopravy v lokalitě. 

Vlivy na zdraví v době stavební činnosti budou zanedbatelné a nevýznamné.   

 

Provoz 

S ohledem na charakter záměru není třeba předpokládat negativní ovlivnění 

veřejného zdraví při provozování záměru. 

 Uvedený předpoklad potvrdily podkladové studie hodnotící moţný vliv záměru na 

kvalitu ovzduší a hlukovou situaci v okolí areálu - příspěvky nového zařízení k celkové 

stávající situaci v obytné zástavbě byly vypočteny minimální. 

Nejbliţší obytná zástavba k záměru je ve vzdálenosti 500 m. 

 

Ovzduší : 

U všech posuzovaných látek (oxid dusičitý NO2, oxid uhelnatý CO, suspendované 

částice PM10, benzen, benzo(a)pyren) jsou nejvyšší vypočtené příspěvkové koncentrace 

v obytné zástavbě hluboko pod zdravotně významnými hodnotami – také v případě součtu 

se stávající pozaďovou situací není třeba očekávat překračování doporučených zdravotně 

významných koncentrací, a to ani v případě PM10, coţ je znečišťující látka charakteristická 

pro emise ze zařízení na drcení odpadů. 

Nejvyšší denní příspěvkové koncentrace prachových částic PM10 vlivem záměru jsou 

v oblasti nejbliţší obytné zástavby na základě rozptylové studie očekávány 9,503 μg/m
3
 a 

maximální příspěvek záměru k ročním imisním hodnotám je vypočten
 
0,723 µg/m

3
.
  

Vypočtené imisní příspěvky k denním ani ročním koncentracím nepřekračují směrné 

koncentrace WHO, 2005 - 24 hodinovou (50 μg/m
3
)
 

a roční (20 μg/m
3
). 

 

Hluk : 

Stávající akustická situace je ovlivněna provozem závodu Holcim (Česko) a.s., člen 

koncernu. Hodnoty zjištěné výpočtem či měřením signalizují v denní době mírné obtěţování 

vlivem dopravy, v noci se mohou projevovat problémy s usínáním a kvalitou spánku. 

Vzhledem k vysokému hluku pozadí se doprava vyvolaná provozem posuzovaného 

záměru a vlastní provoz technologie uzavřené v hale prakticky neprojeví.  
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Provoz drtírny vyvolá u nejbliţší obytné zástavby, popř. u zástavby situované v 

blízkosti dotčených komunikací, pouze teoretický nárůst hluku v řádech desetin decibelu 

vzhledem ke stávajícímu pozadí.  

Zdravotní rizika z hluku zůstanou beze změny. 

 

Posuzovaná činnost představuje proces úpravy odpadů s technickým řešením na 

standardní ověřené úrovni, technologie je v souladu s hledisky nejlepší dostupné techniky; 

přínosem je vyuţití vyráběných produktů jako ekologicky výhodné náhrady tradičních paliv a 

surovin v jiných odvětvích průmyslu. 

 

Provoz mechanické úpravy odpadů drcením nebude mít negativní vliv na 

veřejné zdraví – záměr nemůţe ovlivnit zdravotní stav obyvatel v obytné zástavbě. 

 

b) Sociální a ekonomické důsledky 

 Socioekonomické důsledky (pozitivní) se očekávají v době stavebních prací – je 

reálné poskytnutí pracovní příleţitosti místní firmě při výstavbě (i kdyţ jen na přechodnou 

dobu); provozování zařízení bude mít přímý pozitivní sociální a ekonomický dopad na přijaté 

pracovníky a jejich rodiny. 

 

c) Začlenění stavby, faktory pohody 

Zařízení provozovny bude umístěno v nových halách, které budou postaveny 

v provozovaném průmyslovém areálu, a to na zalesněném okraji areálu vzdáleném od 

zástavby obce minimálně 500 m a ještě ve sníţeném terénu. Znamená to, ţe objekty 

provozovny nemohou způsobit 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 

Provozovna nebude od zástavby obce viditelná. 

 

Ovlivnění faktorů pohody není důvod předpokládat. 
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VLIVY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY : 

Výstavba  

Při výstavbě budou vodu potřebovat pracovníci pro pitné a hygienické účely, počítá 

se s vyuţitím stávajícího zázemí v areálu. Voda pro stavební činnosti bude potřebná 

v omezené míře, v některých dnech (v závislosti na počasí) bude pouze potřebné skrápění 

stavebních ploch nebo čištění příjezdové vozovky. 

Práce budou realizovány v souladu s platnou legislativou týkající se bezpečnosti 

práce, poţární ochrany apod. Všechny stavební mechanismy, které se budou pohybovat na 

zařízení staveniště, budou v odpovídajícím technickém stavu a pravidelně budou 

kontrolovány zejména z hlediska moţných úkapů ropných látek, vţdy před zahájením prací. 

Pro parkování stavebních strojů budou vyuţity stávající zpevněné manipulační plochy. 

Při nakládání s odpady a látkami, ohroţujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost 

vod, budou bezpodmínečně respektovány poţadavky na ochranu půdy a vod.  

Při dodrţování základních bezpečnostních a protihavarijních opatření budou vlivy na 

vody v době výstavby zanedbatelné a nevýznamné.  

 

Provoz  

Technologické odpadní vody vznikat nebudou. 

Pracovníci budou mít k dispozici sociální zázemí (v buňce) napojené na vodovod, 

splaškové vody budou čištěny na domovní čistírně – pravděpodobně typ TOPAS (tento typ je 

provozován v drtírně ve Skoranově).  

Čistírny TOPAS pracují na principu čištění odpadních vod pomocí aktivovaného kalu 

ve vznosu. Mají vestavěný pískový filtr, s nímţ je moţno garantovat na odtoku účinnost aţ 

98 %.  

Čistírny TOPAS jsou v České republice certifikovány autorizovanou zkušebnou SZÚ 

Brno. Současně je na ně vydán atest či certifikát pro tyto další země : Německo (Deutsches 

Institut für Bautechnik), Rumunsko, Francie, Polsko, Rusko. Originální technické řešení ČOV 

Topas je chráněno mezinárodním patentem č. 282 411. 

 

Tabulka 17 : ČOV Topas, s pískovým filtrem - garantované hodnoty na odtoku  

Parametr Průměr „p“ Maximum „m“ 

BSK5 10 mg/l 15 mg/l 

Nerozpuštěné látky NL 10 mg/l 15 mg/l 

CHSK 70 mg/l 120 mg/l 

Dusík amoniakální N-NH4 15 mg/l 30 mg/l 
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Poznámka : Uvedené hodnoty jsou dosahovány a garantovány u ČOV, které jsou 

provozovány a zatěţovány v souladu s platným provozním řádem a návodem k obsluze. 

Vyčištěná voda bude pouţita k zálivce pozemků. 

Způsob nakládání v zimním období se ještě zvaţuje - voda bude buď vypouštěna do 

recipientu (Habřinka č.h.p. 1-03-04-019) nebo předávána k odstranění na ČOV (např. na 

čistírnu města Seč). Řešení bude projednáno se správcem toku a vodoprávním úřadem a 

upřesněno v projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí. 

 

Sráţkové odpadní vody budou zasakovány.  

Ovlivnění kvality podzemní či povrchové vody se nepředpokládá - důvodem je 

provádění veškerých činností v zařízení umístěném v halách s betonovými nepropustnými 

podlahami.  

V zařízení budou upravovány pouze odpady kategorie „O – ostatní“. 

Ze závadných látek budou pro provoz pouţívány (jen v nutné míře) oleje a mazadla 

jako pomocné látky pro údrţbu strojního zařízení. Nebude se jednat o zacházení se 

závadnými látkami ve větším rozsahu podle § 39 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., v platném 

znění – celkové mnoţství v zařízení bude niţší neţ hodnoty uvedené v § 2 písm. b) vyhlášky 

č. 450/2005 Sb. (veškeré opravy a údrţba strojního zařízení bude zajišťována odborným 

servisem na základě smluvních vztahů).  

Odtokové poměry v lokalitě se nezmění. 

Nejsou k dispozici doklady o umístění areálu v zátopovém území. 

 

Vliv záměru na vody je moţné označit jako zanedbatelný a nevýznamný. 
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VLIVY NA STAV OVZDUŠÍ : 

Výstavba  

Staveniště a související doprava bude zdrojem prašnosti a emisí z dopravy.  

„Nejprašnější“ činnosti budou probíhat v počáteční fázi stavby – při přípravě prostoru 

pro vybudování halových objektů a při betonáţi.  

Opatření na staveništi spočívající v maximálním omezení prašnosti mohou být velice 

účinná (především přikrývání sypkých materiálů a odpadů, skrápění) a v tom případě mohou 

být stavební práce z hlediska ovzduší velikostí malou a významem jen mírně negativní 

zátěţí, očekávanou pouze po přechodnou dobu. 

Bude dbáno na to, aby byl na staveništi udrţován v rámci moţností pořádek a čistota.  

Opatření na zabránění nadměrné prašnosti při stavebních pracích jsou uvedena 

v podmínkách pro provádění výstavby v kapitole D.IV. oznámení. 

 

Provoz 

  

Podkladem pro objektivní posouzení vlivu záměru na ovzduší je rozptylová 

studie - Ing. Leoš Slabý, Holice, červenec 2010. 

Posouzení záměru je v rozptylové studii zaměřeno na hlediska vlivu na imisní situaci 

a očekávaný rozptyl znečišťujících látek. 

Výpočet rozptylové studie byl proveden pro následující látky : 

- oxid dusičitý 

- oxid uhelnatý 

- suspendované částice PM10 

- benzen 

- benzo(a)pyren 

Hodnocení bylo provedeno jako příspěvek záměru k současnému znečištění ovzduší. 

Provoz posuzovaného záměru je předpokládán na maximální výkon. 

Výpočet studie byl proveden programem SYMOS’97 verze 2006. 

Ve výpočtu z liniových zdrojů emisí byly pouţity pro vyhodnocení příspěvků z dopravy 

emisní faktory dle programu MEFA (Mobilní Emisní Faktory). 

Výpočet imisní zátěţe byl řešen ve výpočtové síti a dále byl rozšířen o výpočtové 

body mimo výpočtovou síť v zástavbě obce Prachovice :   

výpočtový bod č. 1001 –  č.p. 10, vzdálenost od záměru 550 m 

výpočtový bod č. 1002 –  č.p. 31,  vzdálenost od záměru 500 m 

výpočtový bod č. 1003 –  č.p. 179, vzdálenost od záměru 550 m 

výpočtový bod č. 1004 – č.p. 236, vzdálenost od záměru 750 m 
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SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZPTYLOVÉ STUDIE 

Oxid dusičitý NO2 - pouze příspěvky (pravidelná síť + obytná zástavba) : 

Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byl vypočten na 

0,106 µg/m
3 

(v obytné zástavbě po horní hranu fasády 0,006
 
µg/m

3
). Maximální příspěvek 

průměrné roční koncentrace NO2 vlivem posuzovaných zdrojů činí 0,004 µg/m
3
 (v obytné 

zástavbě po horní hranu fasády 0,0008
 
µg/m

3
).  

Původní imisní situace je daná stávajícími technologickými a spalovacími zdroji 

závodu Holcim (Česko) a.s., člen koncernu. 

Maximální stávající příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byl 

vypočten na 253,599 µg/m
3 

(v obytné zástavbě po horní hranu fasády 53,292
 
µg/m

3
). 

Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 vlivem  původních zdrojů činí 126,346 

µg/m
3
 (v obytné zástavbě po horní hranu fasády 23,368

 
µg/m

3
). 

Provozem záměru nedojde k překročení imisních limitů daných nařízením vlády  

č. 597/2006 Sb. pro hodinové koncentrace NO2 (limit 200 µg/m
3
) ani pro roční koncentrace 

(40 µg/m
3
).  

 

Oxid uhelnatý CO - pouze příspěvky (pravidelná síť + obytná zástavba) : 

U CO je maximální vypočtená hodnota příspěvku 1,180 µg/m
3
 (v obytné zástavbě po 

horní hranu fasády 0,065
 
µg/m

3 
). 

Maximální stávající příspěvek vlivem původních zdrojů k 8-hodinovým koncentracím 

CO v celé lokalitě byl vypočten na 1 832,623 µg/m
3
 (v obytné zástavbě po horní hranu 

fasády 114,429
 
µg/m

3
).  

Vlivem provozu záměru nebude překročen  imisní limit pro CO ve výši 10 000 µg/m
3
 .  

 

Částice PM10 - pouze příspěvky (pravidelná síť + obytná zástavba) : 

Maximální příspěvek 24-hodinových koncentrací PM10 v celé lokalitě byl vypočten na 

38,773 µg/m
3 

(v obytné zástavbě po horní hranu fasády 9,503
 
µg/m

3
). Maximální příspěvek 

průměrné roční koncentrace PM10 vlivem posuzovaných zdrojů činí 24,487 µg/m
3
 (v obytné 

zástavbě po horní hranu fasády 0,723
 
µg/m

3
).  

Vypočtené příspěvky imisních koncentrací PM10 částic odpovídají dosaţení limitní 

emisní koncentrace 200 mg/m
3
 na výduchu zdroje. Skutečná emisní koncentrace se 

očekává na mnohem niţší hodnotě a bude stanovena autorizovaným měřením emisí ve 

zkušebním provozu zdroje. 

 Původní imisní situace je daná stávajícími technologickými a spalovacími zdroji 

závodu Holcim (Česko) a.s., člen koncernu. 
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Maximální stávající příspěvek 24-hodinových koncentrací PM10 v celé lokalitě byl 

vypočten na 82,542 µg/m
3 

(v obytné zástavbě po horní hranu fasády 10,561
 
µg/m

3
). 

Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace PM10 vlivem původních zdrojů činí 72,190 

µg/m
3
 (v obytné zástavbě po horní hranu fasády 6,959

 
µg/m

3
).  

Provozem záměru nedojde k překročení imisních limitů pro denní koncentrace PM10 

(limit 50 µg/m
3
) ani pro roční koncentrace (40 µg/m

3
).  

Emisní koncentrace tuhých znečišťujících látek na výduchu technologického zdroje 

budou omezovány filtrem. 

 

Benzen - pouze příspěvky (pravidelná síť + obytná zástavba) : 

Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu vlivem posuzovaných 

zdrojů činí 0,0004 µg/m
3
 (v obytné zástavbě po horní hranu fasády 0,0001

 
µg/m

3
).  

Původní imisní situace je daná stávající dopravou v lokalitě. 

Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu vlivem  původních zdrojů 

činí 0,934 µg/m
3
 (v obytné zástavbě po horní hranu fasády 0,373

 
µg/m

3
).  

Provoz záměru včetně vyvolané dopravy nákladními a osobními automobily 

nepovede k překračování ročního imisního limitu ve výši 5 µg/m
3
. 

 

Benzo(a)pyren - pouze příspěvky (pravidelná síť + obytná zástavba) : 

Max. příspěvek průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu vlivem posuzovaných 

zdrojů činí 0,000017 µg/m
3
 (v obytné zástavbě po horní hranu fasády 0,00008

 
µg/m

3
).  

Původní imisní situace je daná stávající dopravou v lokalitě. 

Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu vlivem původních 

zdrojů činí 0,003 µg/m
3
 (v obytné zástavbě po horní hranu fasády 0,0008

 
µg/m

3
).  

Provoz záměru včetně vyvolané dopravy nákladními a osobními automobily 

nepovede k překračování ročního imisního limitu ve výši 1 ng/m
3
. 

 

Tabulka 18 : Vypočtené maximální imisní hodnoty v obytné zástavbě (dýchací zóna) 

 

 

Zneč. látka 

Původní stav Příspěvek záměru 

Imisní hodnota 

(µg/m
3
) 

Imisní hodnota 

(µg/m
3
) 

hodinová denní roční 8-hod. hodinová denní roční 8-hod. 

NO2 53,3 - 23,4 - 0,006 - 0,001 - 

CO - - - 114,4 - - - 0,065 

PM10 - 10,6 7,0 - - 9,503 0,723 - 

benzen - - 0,373 - - - 0,00010 - 

benzo(a)pyren - - 0,001 - - - 0,00008 - 
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Posouzení znečištění ovzduší pachovými látkami nebylo provedeno – vzhledem 

k charakteru záměru není relevantní. Zpracovávané odpady budou pouze odpady kategorie 

„O – ostatní“, po soustředění v provozovně budou neprodleně dle technologického postupu 

mechanicky upraveny a předány k energetickému vyuţití. 

 

Vliv záměru na ovzduší bude zanedbatelný a nevýznamný. 

 

 

VLIVY HLUKU, VIBRACÍ, ZÁŘENÍ : 

Výstavba 

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

ovzduší – „nejhlučnější“ období bude spojeno s přípravou stavebního prostoru a 

betonováním. 

Výstavba se bude provádět v denní době od 7.00 do 21.00 hod., čímţ se eliminuje 

hluk v noční době. Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá uţití strojů nebo 

zařízení s výrazným akustickým výkonem. 

Nadměrné zatíţení okolí staveniště hlučností není rozhodně předpokládáno, vše 

bude probíhat uvnitř areálu Holcim (Česko) a.s., člen koncernu a bude krátkodobé; 

svařování se očekává jen velmi omezeně. 

Vlivy výstavby záměru z hlediska akustického působení lze označit jako velikostně 

malé a mírně negativní. 

Případný vliv vibrací ze stavební činnosti nebo z dopravy a přenos do nejbliţších 

objektů se nepředpokládá.  

Ani vliv záření není důvod zvaţovat. 

 

Provoz 

Podkladem pro posouzení vlivu záměru na akustickou situaci je hluková studie 

- Ing. Leoš Slabý, Holice, červenec 2010. 

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

zejména pak stanovení hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb.  

Posouzení hladin akustického tlaku bylo provedeno pomocí výpočtového programu 

HLUK+ pro Windows, verze 8.19. 

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

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

fasády). Rozšířená nejistota výpočtu je 2 dB(A). 
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Vzhledem k charakteru zdroje byl uvaţován denní i noční provoz zařízení. 

Vyhodnocení akustické situace v území bylo řešeno ve výpočtové oblasti pro celkem 

6 zvolených referenčních bodů reprezentujících nejbliţší objekty obytné zástavby v 

Prachovicích : 

výpočtový bod č. 1 – č.p. 4, vzdálenost od záměru 500 m 

výpočtový bod č. 2 – č.p. 10, vzdálenost od záměru 550 m 

výpočtový bod č. 3 – č.p. 31, vzdálenost od záměru 500 m 

výpočtový bod č. 4 – č.p. 91, vzdálenost od záměru 550 m 

výpočtový bod č. 5 – č.p. 179, vzdálenost od záměru 550 m 

výpočtový bod č. 6 – č.p. 237, vzdálenost od záměru 750 m 

 

Stávající akustická situace je určována technologickými zdroji závodu Holcim (Česko) 

a.s., člen koncernu a silniční dopravou. 

 

ZÁVĚRY VÝPOČTŮ A SOUHRN VÝSLEDKŮ  

Hluk vyvolaný vlastním provozem technologie drcení odpadů na hranici venkovního 

chráněného prostoru nejbliţších obytných budov v posuzované denní i noční době 

nepřekročí hygienické limity poţadované nařízením vlády č. 148/2006 Sb.   

Provoz posuzované drtírny vyvolá u nejbliţší obytné zástavby, popř. u zástavby 

situované v blízkosti dotčených komunikací, pouze teoretický nárůst hluku v řádech desetin 

decibelu vzhledem ke stávajícímu pozadí.  

 

Tabulka 19 : Výhledová akustická situace daná provozem záměru – den, stacionární zdroje 

 T A B U L K A   B O D Ů   V Ý P O Č T Ů        ( D E N ) 

 

 Laeq8h (dB) 

č. výška souřadnice doprava průmysl celkem předch. měření 

  1     3,0  226.5;  733.1   40,5    31,2    41,0           

  2     3,0  181.7;  741.0   36,4    30,3    37,3           

  3     3,0  196.3;  774.5   37,1    31,0    38,0           

  4      3,0  153.8;  842.7   32,7    30,4    34,7           

  5     3,0  167.2;  921.0   31,2    30,6    33,9           

  6     3,0  69.9;  525.1   27,4    29,1    31,3           
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Tabulka 20 : Výhledová akustická situace daná provozem záměru – noc, stacionární zdroje 

T A B U L K A   B O D Ů   V Ý P O Č T Ů        ( N O C ) 

 

 Laeq (dB) 

č. výška souřadnice doprava průmysl celkem předch. měření 

  1     3,0  226.5;  733.1   37,3    31,2    38,3           

  2     3,0  181.7;  741.0   33,2    30,3    35,0           

  3     3,0  196.3;  774.5   33,9    31,0    35,7           

  4      3,0  153.8;  842.7   29,5    30,4    33,0           

  5     3,0  167.2;  921.0   28,0    30,6    32,5           

  6     3,0  69.9;  525.1   24,2    29,1    30,3           

 

Tabulka 21 : Výhledová akustická situace daná provozem záměru – den, liniové zdroje 

 T A B U L K A   B O D Ů   V Ý P O Č T Ů        ( D E N ) 

 

 Laeq16h (dB) 

č. výška souřadnice doprava průmysl celkem předch. měření 

  1     3,0  226.5;  733.1   38,7            38,7           

  2     3,0  181.7;  741.0   37,2            37,2           

  3     3,0  196.3;  774.5   36,6            36,6           

  4      3,0  153.8;  842.7   39,3            39,3           

  5     3,0  167.2;  921.0   48,7            48,7           

  6     3,0  69.9;  525.1   41,4            41,4           

 

Tabulka 22 : Výhledová akustická situace daná provozem záměru – noc, liniové zdroje 

T A B U L K A   B O D Ů   V Ý P O Č T Ů        ( N O C ) 

 

 Laeq8h (dB) 

č. výška souřadnice doprava průmysl celkem předch. měření 

  1     3,0  226.5;  733.1   35,5            35,5           

  2     3,0  181.7;  741.0   34,0            34,0           

  3     3,0  196.3;  774.5   33,4            33,4           

  4      3,0  153.8;  842.7   36,0            36,0           

  5     3,0  167.2;  921.0   45,5            45,5           

  6     3,0  69.9;  525.1   38,2            38,2           
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Tabulka 23 : Výsledky výpočtů včetně provozu zdrojů cementárny a změna vlivem záměru – 

den, stacionární zdroje 

S O U H R N   V Ý S L E D K Ů   V Ý P O Č T Ů        ( D E N ) 

 

 Laeq8h (dB) 

č. výška souřadnice doprava průmysl celkem předch. změna 

  1     3,0  226.5;  733.1 40,5 42,8 44,8 44,6  +0,2 

  2     3,0  181.7;  741.0 36,4 40,1 41,6 41,3  +0,3 

  3     3,0  196.3;  774.5 37,1 43,0 44,0 44,0  0 

  4      3,0  153.8;  842.7 32,7 40,3 41,0 40,9  +0,1 

  5     3,0  167.2;  921.0 31,2 43,2 43,5 43,4  +0,1 

  6     3,0  69.9;  525.1 27,4 35,6 36,2 36,0  +0,2 

 

Tabulka 24 : Výsledky výpočtů včetně provozu zdrojů cementárny a změna vlivem záměru – 

noc, stacionární zdroje 

S O U H R N   V Ý S L E D K Ů   V Ý P O Č T Ů        ( N O C ) 

 

 LAeq (dB) 

č. výška souřadnice doprava průmysl celkem předch. změna 

  1     3,0  226.5;  733.1 37,3 42,8 43,9   42,5   +1,4 

  2     3,0  181.7;  741.0 33,2 40,1 40,9   40,0   +0,9 

  3     3,0  196.3;  774.5 33,9 43,0 43,5   42,7   +0,8 

  4      3,0  153.8;  842.7 29,5 40,3 40,6   40,2   +0,4 

  5     3,0  167.2;  921.0 28,0 43,2 43,3   42,8   +0,5 

  6     3,0  69.9;  525.1 24,2 35,6 35,9   35,6   +0,3 

 

Tabulka 25 : Výsledky výpočtů včetně provozu stávající dopravy a změna vlivem záměru – 

den, liniové zdroje 

S O U H R N   V Ý S L E D K Ů   V Ý P O Č T Ů        ( D E N ) 

 

 Laeq16h (dB) 

č. výška souřadnice doprava průmysl celkem předch. změna 

  1     3,0  226.5;  733.1   49,6            49,6    49,2   +0,4 

  2     3,0  181.7;  741.0   49,0            49,0    48,8   +0,2 

  3     3,0  196.3;  774.5   48,2            48,2    47,9   +0,3 

  4      3,0  153.8;  842.7   51,0            51,0    50,7   +0,3 

  5     3,0  167.2;  921.0   54,4            54,4    53,9   +0,5 

  6     3,0  69.9;  525.1   52,5            52,5    52,2   +0,3 
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Tabulka 26 : Výsledky výpočtů včetně provozu stávající dopravy a změna vlivem záměru – 

noc, liniové zdroje 

S O U H R N   V Ý S L E D K Ů   V Ý P O Č T Ů        ( N O C ) 

 

 LAeq (dB) 

č. výška souřadnice doprava průmysl celkem předch. změna 

  1     3,0  226.5;  733.1   40,9            40,9    40,5   +0,4 

  2     3,0  181.7;  741.0   40,3            40,3    40,0   +0,3 

  3     3,0  196.3;  774.5   39,5            39,5    39,2   +0,3 

  4      3,0  153.8;  842.7   42,3            42,3    42,0   +0,3 

  5     3,0  167.2;  921.0   44,7            44,7    44,2   +0,5 

  6     3,0  69.9;  525.1   43,9            43,9    43,5   +0,4 

 

Stacionární zdroje : 

Hlavní hlukové zdroje budou umístěny v akusticky izolovaných průmyslových halách. 

Vzhledem k výsledkům provedených výpočtů nejsou navrhována ţádná konkrétní 

protihluková opatření pro hluk z provozu záměru.   

Akustický limit pro stacionární zdroje bez výskytu tónové sloţky hluku :  

- v denní dobu 50 dB(A) 

- v noční dobu 40 dB(A) 

 

Vypočtená akustická zátěţ vlivem záměru dosahuje max. 41,0 dB(A) pro nejbliţší 

venkovní chráněný prostor stavby v denní dobu a 38,3 dB(A) v noční dobu. 

Provedené výpočty prokazují plnění akustických limitů pro stacionární zdroje v denní i 

noční dobu. V hlukovém spektru emisí zdrojů není předpokládán výskyt tónové sloţky hluku. 

Tento předpoklad, stejně jako celkové plnění projektovaných akustických parametrů, bude 

prokázán měřením hluku stacionárních zdrojů v rámci zkušebního provozu navrhovaného 

zdroje. 

 

Linové zdroje : 

Vzhledem k vysokému hluku pozadí se doprava vyvolaná provozem posuzovaného 

záměru prakticky neprojeví.  

Nárůst vyvolané nákladní přepravy je nízký a znamená zvýšení akustické zátěţe 

v řádech desetin decibelů. 

 

Vliv záměru z hlediska hluku je zanedbatelný a nevýznamný. 

Vliv vibrací a záření při posuzovaném provozu není předpokládán. 
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VLIVY NA PŮDU : 

Výstavba 

Zemní práce budou spojené s přípravou plochy pro výstavbu halových objektů, 

opatřením proti kontaminaci půdy při výstavbě bude provádění řádné údrţby technického 

stavu stavebních mechanismů a dopravních prostředků. 

Zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených pro plnění funkce lesa 

nebude vyţadován. 

Nebudou káceny dřeviny. 

Vliv na půdu při stavebních pracích bude zanedbatelný a nevýznamný. 

 

Provoz 

V zařízení budou upravovány pouze odpady kategorie „O – ostatní“. 

Soustřeďování odpadů před úpravou i shromaţďování vytříděných odpadů ze 

vstupních surovin bude zabezpečeno před moţným uvolněním do prostoru mimo zařízení. 

Ze závadných látek budou pro provoz pouţívány (jen v nutné míře) oleje a mazadla 

jako pomocné látky pro údrţbu strojního zařízení - veškeré opravy a údrţba budou 

zajišťovány odborným servisem. 

 

Vliv záměru na půdní prostředí není předpokládán. 

 

VLIVY NA FAUNU A FLÓRU, EKOSYSTÉMY : 

Zařízení bude umístěno v oploceném provozovaném areálu společnosti Holcim 

(Česko) a.s., člen koncernu – v nových objektech postavených na místech bývalé mazutové 

kotelny a v roce 2009 zrušeného stáčiště odpadních olejů ecorec Česko s.r.o. 

Jedná se tedy o zpevněné plochy či plochy po demolici objektů a zařízení. 

Příprava prostoru pro novou výstavbu si nevyţádá kácení dřevin. 

Areál cementárny není místem pro moţný výskyt zvláště chráněných druhů ţivočichů 

a rostlin ve smyslu vyhlášky MŢP č. 395/1992 Sb., v platném znění.  

Na přírodovědně cenné části přírody v okolí – prvky ÚSES (Boukalka, Kozí hřbet) či 

Podolský potok, nebo i na lesní komplex severně od areálu nebude mít provoz mechanické 

úpravy odpadů ţádný očekávaný vliv, a to zejména z důvodu charakteru záměru a 

osvědčeného způsobu provozování, při kterém nedochází k ohroţení půdy a vod, resp. 

biotopů. 

 

Vliv záměru na přírodní prostředí není předpokládán. 
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VLIVY NA BUDOVY, ARCHITEKTONICKÉ A ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY : 

Stavební práce v souvislosti se záměrem, ani provozované činnosti v zařízení 

nebudou takového charakteru a rozsahu, ţe bylo mělo být předpokládáno ohroţení (např. 

statiky) budov v průmyslovém areálu Holcim (Česko) a.s., člen koncernu nebo dokonce 

objektů v zástavbě Prachovic.  

V bezprostředním okolí areálu se nenacházejí ţádné architektonické památky. 

Moţnost archeologického nálezu během výstavby je vzhledem k provádění zemních 

prací v dlouhodobě provozovaném areálu a na místě, kde dříve jiţ jiná zařízení stála, 

v podstatě vyloučena. 

 

Vliv záměru na objekty a památky není předpokládán. 

 

VLIVY NA KRAJINNÝ RÁZ : 

Areál je vyuţíván pro lomovou těţbu a výrobu slínku / cementu, zařízení firmy ecorec 

Česko s.r.o. bude mechanicky upravovat odpady vyuţívané v rotační peci cementárny – 

objekty posuzované provozovny budou umístěny na severním, zalesněném okraji areálu 

vzdáleném od zástavby obce minimálně 500 m a ještě ve sníţeném terénu.  

Řešení hal bude účelné, jednoduché a funkční; vzhled celé provozovny bude 

respektovat okolní prostor a budovy v průmyslovém areálu. 

Očekává se patřičná úprava okolí nových objektů, včetně sadových úprav. Pro 

zahradní úpravu bude zpracován podrobný architektonický návrh.  

Ke změně krajinného rázu nedojde. 

 

Vliv záměru na krajinný ráz není předpokládán. 

 

 

D.II. Rozsah vlivů 

Záměrem je výstavba objektů pro umístění technologie nakládání s tuhými odpady 

kategorie „O – ostatní“ v areálu Holcim (Česko) a.s., člen koncernu – závod Prachovice. 

Nakládání s odpady bude spočívat v jejich sběru, výkupu, shromaţďování, 

mechanické úpravě (drcení na poţadované parametry) a přípravě směsí splňujících 

poţadované kvalitativní ukazatele odběratele.  

Upravené odpady budou energeticky vyuţity v rotační peci na výpal slínku v 

cementárně Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, kam budou přepravovány pásovou 

dopravou. 
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Vlivy záměru lze očekávat výhradně v lokálním měřítku. 

 

V období výstavby budou prováděny práce, které se samozřejmě neobejdou bez 

určitého ovlivnění prostředí – hlukem, prašností, emisemi z dopravy.  

Na staveništi bude v rámci moţností udrţován pořádek a čistota, sypké materiály a 

odpady budou zakrývány, bude prováděno skrápění prašných míst atd. 

Stavební práce budou omezeny na denní dobu s vyloučením dnů pracovního klidu.  

Při intenzivní stavební činnosti - především v počáteční fázi stavby při přípravě 

staveništního prostoru a betonáţi, budou vlivy na zdraví a ţivotní prostředí velikostně malé a 

mírně negativní, při běţných pracích pak zanedbatelné (pravděpodobné je, ţe vlivy výstavby 

nebudou v okolí areálu rozeznatelné od stávajícího pozadí). 

Působení stavební činnosti bude dočasné. 

 

Pro období provozování byla pozornost při hodnocení záměru soustředěna na moţné 

ovlivnění ovzduší a hlukové situace v okolí nové provozovny.   

Podkladem pro hodnocení byla rozptylová a hluková studie, obě dokladují nízké 

příspěvky emisí a hluku s tím, ţe vlivy záměru na ovzduší a akustickou situaci budou 

v obytné zástavbě zanedbatelné a nevýznamné. 

Projekt je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území. 

Navrţený způsob nakládání s odpady je ověřený, běţně pouţívaný pro úpravu tuhých 

odpadů v provozovnách společnosti ecorec, ale i v řadě jiných firem, v ČR i v zahraničí. 

Ţivotní prostředí v okolí areálu společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, kde 

bude provozovna umístěna, zůstane bez zaznamenatelné změny; záměr nemůţe ovlivnit 

zdravotní stav obyvatel v obci Prachovice. 

 

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 

zvaţovány. 
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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 práce neprobíhaly v nočních hodinách 

(22.00 – 6.00) a ve dnech pracovního klidu 

- stavební stroje a dopravní prostředky budou udrţovány v řádném technickém stavu 

- bude prováděno účinné omezování prašnosti z prostoru staveniště – zejména při 

suchém počasí (např. skrápění nebo přikrývání sypkých materiálů, průběţný odvoz 

odpadů) 

- odpady budou shromaţďovány podle jednotlivých druhů na vyčleněném místě a budou 

průběţně odváţeny - vyuţití nebo odstranění odpadů bude zajištěno oprávněnou 

osobou, o nakládání s odpady během výstavby bude vedena příslušná evidence 

 

Opatření pro etapu kolaudace : 

- bude zpracován poţární řád a poţární poplachové směrnice 

- bude předloţena evidence odpadů vyprodukovaných během stavebních prací 

 

Opatření pro etapu provozu : 

- zařízení bude provozováno v souladu s provozním řádem podle zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, v platném znění  

 

 

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí 

Při vypracování oznámení byly k dispozici všechny podkladové materiály, které jsou 

potřebné pro posouzení plánovaného záměru na ţivotní prostředí. 

Určitou nejistotou je v současné době dodavatel drtících mlýnů - nicméně hlukové 

charakteristiky zařízení obou moţných dodavatelských firem byly k dispozici, takţe pro 

zpracování hlukové studie uvedená neurčitost nehrála roli. 
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ČÁST E.   POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

 

Varianty záměru nebyly zvaţovány.  

Umístění je vhodné – technologie úpravy odpadů bude umístěna v uvolněném 

prostoru v areálu Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, produkty budou přepravovány 

pásovou dopravou přímo do zařízení cementárny. 

Umístění zařízení je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území. 

Určitou nejistotou je dodavatel drtících mlýnů, o kterém bude rozhodnuto na základě 

výběrového řízení, a to v předpokládaném termínu do konce srpna 2010. Zvaţuje se zařízení 

od rakouské firmy Lindner (jejíţ drtící mlýny jsou provozovány v drtírně ve Skoranově), 

případně od finské společnosti BMH Enviro. Obě společnosti jsou renomované firmy 

s dlouholetými zkušenostmi v oblasti výroby zařízení pro mechanické zpracování tuhých 

odpadů v průmyslovém měřítku se zaměřením na výrobu alternativních paliv. Základ jejich 

sortimentu tvoří třídící a drtící technologické linky. 

 Firma Lindner-Recyclingtech GmbH byla zaloţena v roce 1948, sídlí v rakouském 

městě Spittal/Drau a zastoupení má v řadě zemí Evropy, v Japonsku a v Americe. 

Export tvoří 93 % objemu výroby. Počet zaměstnanců – 115, roční obrat 2008 – 33,5 

mil. EUR.  

 Firma BMH Enviro, která je součástí společnosti BMH Wood Technology Oy se 

sídlem ve finském městě Rauma, byla zaloţena v roce 1929 a její linky pracují, 

kromě Finska, například také v Itálii a Velké Británii. Mezi nejmodernější patří linka 

na zpracování průmyslového a komunálního odpadu v polském Chorzowě s výkonem 

100 000 t/rok. Počet zaměstnanců – 120, průměrný roční obrat – přes 40 mil. EUR. 

 

Umístění linky v provozovně ecorec Česko s.r.o., technologický postup i roční 

kapacita zpracování odpadů bude v obou případech dodavatelů drtících mlýnů shodná. 

Moţný rozdíl v působení drtičů na akustickou situaci v okolí provozovny byl brán v úvahu při 

zpracování hlukové studie. 

Alternativou k navrţenému záměru je nerealizování investice. Pro toto řešení není 

z hlediska ochrany ţivotního prostředí důvod. 

 

 

ČÁST F.   DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

 

Nejsou potřebné. 
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ČÁST G.   SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

 

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

v platném znění je podáváno oznámení záměru „Mechanická úprava odpadů drcením“. 

Společnost ecorec Česko s.r.o., Skoranov 64, 538 43 Třemošnice připravuje záměr 

na výstavbu nového zařízení pro nakládání s odpady, které bude umístěno v areálu 

cementárny Holcim (Česko) a.s., člen koncernu v Prachovicích – v k.ú. Prachovice, na 

parcelách č. 215/2 a 215/24. Místo pro výstavbu je situováno v severní okrajové části areálu, 

v uvolněném prostoru po zrušené mazutové kotelně a zařízení na úpravu odpadních olejů. 

Záměrem je sběr, výkup, úprava a vyuţívání tuhých odpadů kategorie „O – ostatní“ 

s kapacitou 70 000 t/rok.  

Nakládání s přijímanými odpady bude spočívat v jejich shromaţďování, mechanické 

úpravě (drcení na poţadované parametry) a přípravě směsí splňujících poţadované 

kvalitativní ukazatele.  

Upravené odpady budou energeticky vyuţity v rotační peci na výpal slínku 

v cementárně Holcim (Česko) a.s., člen koncernu – v závodě Prachovice.  

Způsob nakládání s odpady bude totoţný se způsobem, který je aplikován řadu let 

v souvislosti s provozem drtírny ve Skoranově. 

Kapacita zařízení pro vyuţití odpadů v zařízení Holcim (Česko) a.s., člen koncernu 

zůstává beze změny. 

 

TECHNICKÝ A TECHNOLOGICKÝ POPIS : 

V areálu nové drtírny budou postaveny 4 ocelovo-betonové haly. 

Hala č. 1 (příjmová hala, rozměry 15 x 18 m) s prostorem pro sloţení odpadu před 

příjmem z důvodu provedení kontroly kvality přijímaného odpadu včetně provedení 

laboratorního rozboru. Tato kontrola bude prováděna zejména u odpadu nových původců. 

Pokud odpad bude odpovídat kvalitativním poţadavkům, bude kolovým nakladačem 

přemístěn do haly č. 2 (rozměry 50 x 10 x 10 m). Tato hala bude tvořena pouze  jímkou o 

kapacitě cca 1 000 t odpadů. Jímka bude osazena  mostovým jeřábem s drapákem.   

Haly č. 1 a č. 2 budou odděleny dveřmi ovládanými fotobuňkou.  

V hale č. 3 (rozměry 60 x 30 m) bude umístěna drtící linka, tj primární drtič, 

magnetický separátor kovů, vzduchový separátor nemagnetických nedrtitelných předmětů, 

chlorový separátor a jeden nebo dva sekundární drtiče (podle dodavatele, který vzejde z 

výběrového řízení). Dále zde bude umístěno nakládkové zařízení, balíkovací stroj, látkový 

rukávcový filtr a vzorkovací stanice pro odběr vzorků.  
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Odpad bude automaticky, drapákem, z haly č. 2 dávkován do primárního drtiče. 

Takto upravený odpad bude postupovat pasem přes magnetický separátor kovů, vzduchový 

separátor nemagnetických nedrtitelných předmětů a chlorový separátor do sekundárních 

drtičů, kde bude upraven - podrcen na finální frakci. Na výstupu ze sekundárních drtičů 

budou odpady opět procházet přes magnetický separátor kovů a dále pak pasem 

dopravovány do haly č. 4 (rozměry 30 x 10 m) do zásobníků Vecoplan. Z těchto zásobníků 

bude odpad přenášen krytým dopravníkovým pásem přímo do příjmové haly odpadů 

společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu a následně bude energeticky vyuţit. 

 

Ovzduší : 

Posuzovaný provoz pro mechanickou úpravu odpadů je zdrojem tuhých 

znečišťujících látek; k záchytu emisí bude instalován látkový filtr (bude odprašovat přesypy 

pasové dopravy a výstupy z drtičů). Příspěvky záměru včetně vyvolané dopravy ke stávající 

pozaďové situaci ovzduší v obytné zástavbě byly rozptylovou studií vypočteny minimální. 

 

Hlučnost : 

Z hlediska akustiky představuje záměr nové zdroje hluku – zařízení linky (nakladače, 

drtící mlýny, textilní filtr, nakládací zařízení, výloţníky produktu, mostový jeřáb, pásová 

doprava), také silniční dopravu. Hlavní hlukové technologické zdroje budou umístěny 

v akusticky izolovaných průmyslových halách. V hlukovém spektru emisí zdrojů není 

předpokládán výskyt tónové sloţky hluku. Z výpočtů v hlukové studii vyplývá, ţe příspěvky 

posuzovaných zdrojů záměru k současné akustické situaci budou v denní i noční době 

nízké, resp. provoz nové drtírny vyvolá u nejbliţší obytné zástavby, popř. u zástavby 

situované v blízkosti dotčených komunikací, pouze teoretický nárůst hluku v řádech desetin 

decibelu vzhledem ke stávajícímu pozadí. 

 

Technologické odpadní vody nebudou při provozu zařízení vznikat. 

Odpady vytříděné ze vstupních surovin (kovy, kameny apod.) budou shromaţďovány 

na zabezpečeném místě a předávány oprávněné osobě k vyuţití či odstranění.  

 

Areál provozovny bude oplocen a  uzamykatelný. 

Umístění stavby není v rozporu se záměry územního plánování v dotčeném území. 

Nejbliţší obytná zástavba k záměru je ve vzdálenosti 500 m. 

Realizace záměru se plánuje v období září 2010 – prosinec 2011. 

Souvisejícími investicemi je vybudování nové trafostanice a domovní čistírny 

odpadních splaškových vod. 
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Navrţený způsob nakládání s odpady je ověřený, běţně pouţívaný pro úpravu tuhých 

odpadů v provozovnách společnosti ecorec, ale i v řadě jiných firem, v ČR i v zahraničí. 

 

Umístěním technologie na mechanickou úpravu odpadů v areálu společnosti 

Holcim (Česko) a.s., člen koncernu není třeba očekávat ovlivnění zdraví a ţivotního 

prostředí. 

 

 

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 

Zákres do katastrální mapy, měřítko 1 : 8 000 

Zákres do katastrální mapy, měřítko 1 : 2 880 

Situační plánek, včetně řezu pasovou dopravou 

Dispoziční uspořádání 

 

Příloha č. 3 Rozptylová studie 

 

Příloha č. 4 Hluková studie 

 

Příloha č. 5 Vstupní suroviny – přehled dle katalogových čísel 
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Zpracovatelka oznámení :  RNDr. Irena Dvořáková E-AUDIT 

     Slezská 549, 537 05 Chrudim 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

………………………………… 

podpis  

 

 

 

 

Na zpracování se podílel :  Ing. Leoš Slabý  

- rozptylová studie, hluková studie 

Ostřetín 211, 534  01 Holice 

tel. : 603 472 640, e-mail : slaby@holice.cz 

 

 

 

 

 

Chrudim, dne 5.8.2010 
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PODKLADY : 

 

- Integrované povolení zařízení „Drtírna tuhých odpadů“ společnosti ecorec Česko s.r.o., 

Třemošnice, Skoranov 64, PSČ 538 43 – rozhodnutí č.j. KrÚ 31652-15/2008/OŢPZ/JI ze 

dne 30.12.2008, ve znění rozhodnutí o změně č. 1 č.j. KrÚ 37719-7/2009/OŢPZ/JI ze 

dne 11.8.2009. 

- Provozní řád zařízení ecorec Česko s.r.o., Třemošnice – „Drtírna tuhých odpadů, sběr 

výkup, přeprava a doprava, úprava a vyuţívání“. 

- Protokol č. 113/2009/FFCR ze dne 26.11.2009 z měření hluku ve venkovním prostředí 

ze zdrojů Holcim (Česko) a.s., Prachovice. Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové, 

zkušební laboratoř č. 1388 akreditovaná ČIA, pracoviště č. 4 Chrudim. 
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