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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 

 

 

 

ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ 

FLOR s.r.o., Sezemice 

 

 

 

 

 

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

č. 100/2001 Sb., v platném znění.  

Záměr patří do kategorie II přílohy č. 1 – bod 10.1 „Zařízení ke skladování, úpravě 

nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému 

využívání nebo odstraňování ostatních odpadů“.  

Příslušným úřadem je Krajský úřad Pardubického kraje. 

 

 

 

Zpracovatelka oznámení : RNDr. Irena Dvořáková  

    Slezská 549, 537 05 Chrudim 

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

 

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

- osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na ţivotní prostředí vydáno MŢP ČR 

dne 16.9.1998 pod č.j. 7401/905/OPVŢP/98, č. autorizace 6629/ENV/11 

 

 

 

 

Obrázek 1 na titulní straně : Pohled na provozovnu (foto I. Dvořáková) 
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VYSVĚTLENÍ ZKRATEK 

 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

BPEJ  Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

CO Oxid uhelnatý 

č.h.p. Číslo hydrologického pořadí 

č.p. Číslo popisné 

ČGÚ Český geologický ústav 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČIŢP Česká inspekce ţivotního prostředí 

ČOV Čistírna odpadních vod 

ČSN Česká státní norma 

EVL Evropsky významná lokalita 

HZS Hasičský záchranný sbor 

ILNO Identifikační list nebezpečného odpadu 

k.ú. Katastrální území 

kat. č. Katalogové číslo 

LNA, TNA Lehký nákladní automobil, těţký nákladní automobil 

MZem Ministerstvo zemědělství 

MŢP Ministerstvo ţivotního prostředí 

NO2 , NOx Oxid dusičitý, oxidy dusíku 

NRBK Nadregionální biokoridor 

p.č. Parcelní číslo 

PM10  Suspendované částice, frakce do 10 µm  

PO Poţární ochrana  

RBC, RBK Regionální biocentrum, regionální biokoridor 

SO2 Oxid siřičitý 

ÚSES Územní systém ekologické stability krajiny 

ZPF Zemědělský půdní fond 

 

 

Nejsou uvedeny všeobecně známé a běţně pouţívané zkratky – např. fyzikální jednotky. 
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SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

Pro vypracování oznámení byly pouţity zejména následující právní předpisy : 

 

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

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

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

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

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

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

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

zákonů 

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

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 - CLP 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 - KLIMATIZACE VOZIDEL 

Nařízení Komise (ES) č. 307/2008 - KLIMATIZACE VOZIDEL 

 

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. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování 

spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 

Vyhláška MŢP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny 

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

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

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

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

způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků 

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

náleţitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 

zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 

Vyhláška MŢP č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, 

přípustné míry obtěţování zápachem a způsobu jejího zjišťování 

Vyhláška MŢP č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, 

vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů 

vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému 

sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky) 

Vyhláška MŢP č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 

Vyhláška MŢP č. 279/2009 Sb., o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných 

skleníkových plynů 

 

 

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

 

OZNAMOVATEL  

Obchodní firma :   FLOR s.r.o. 

IČ :      252 90 525 

Sídlo :    Labská 857, 533 04 Sezemice 

Oprávněný zástupce :  Josef Ruml, jednatel 

     Třebízského 695, 533 04 Sezemice 

    tel. : 466 931 605, 608 830 835 

    e-mail : flor.sezemice@seznam.cz 

 

 

ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

 

B.I. Základní údaje 

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

„Zpracování autovraků – FLOR s.r.o., Sezemice“ - kategorie II, bod 10.1  

 

B.I.2. Kapacita záměru 

Kapacita zařízení je 180 t/rok, coţ odpovídá cca 162 vozidlům (při průměrné 

hmotnosti autovraku 0,9 tuny) - jedná se o maximální moţné mnoţství zpracovávaných 

odpadů; běţný provoz je v současné době podstatně niţší (cca 60 – 80 vozidel za rok) a ani 

do budoucna není očekáván významně vyšší; kapacita je tudíţ navrţena s dostatečnou 

rezervou.  

Přijímané a zpracovávané autovraky jsou zařazeny podle Katalogu odpadů 

následujícím způsobem : 

Kat. číslo  Název odpadu       Kategorie 

16 01 04 Autovraky              „N“ 

16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí    „O“ 

Provoz je z marketingového hlediska zaměřen na zpracování autovraků kategorie 

vozidel, které mají nejvýše 8 míst k přepravě osob mimo řidiče, příp. na vozidla víceúčelová 

a vozidla, jejichţ přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg. 

Zpracování nákladních vozidel však není vyloučeno, z provozního hlediska je 

v zařízení moţné (jedná se nejvýše o jednotky ks ročně). 
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B.I.3. Umístění záměru 

Kraj Pardubický, město Sezemice, k.ú. Sezemice nad Loučnou 

- p. č. st. 849/1, p.č. 728/9, 728/13, 728/14, 747/8, 747/9, 1997, 1998/1, 1998/2, 2011 

- areál Labská (zemědělsko - průmyslový areál, dnes ze značné části nevyuţívaný) 

 

Obrázek 2 : Orientační umístění provozovny (zdroj : www.mapy.cz) 

 

 

Obrázek 3 : Umístění provozovny – letecký snímek (zdroj : www.mapy.cz) 

 

rybník Labská 

komunikace II/298 

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

Společnost FLOR s.r.o. byla zaloţena v roce 1998, sídlo firmy a provozovna je 

v areálu Labská, č.p. 857, 533 04 Sezemice.  

Předmětem podnikání je sběr, výkup, třídění, úprava, odvoz, vyuţívání odpadů 

kategorie O/N, komunálního odpadu a likvidace autovraků. 

Třídění a úprava odpadů probíhá průběţně podle druhů odpadů a poţadavků 

odběratele : 

- papír, plasty a komunální odpad je tříděn na třídící lince v hale 

- ţelezo a kovy jsou upravovány pomocí autogenu, stříháním elektrickými nůţkami, 

rozbruškou nebo ručním nářadím 

- odpad v kompostárně je upravován čelním nakladačem, rozmetadlem a ramenovým 

nakladačem 

- z autovraků jsou vypuštěny / odčerpány provozní kapaliny a demontovány jednotlivé 

části pomocí ručního nářadí, rozbruškou nebo autogenem 

Po vytřídění a úpravě jsou jednotlivé odpady umístěny na příslušné soustřeďovací 

nebo shromaţďovací místo nebo do shromaţďovacích nádob a ţoků. 

K přepravě a dopravě odpadů slouţí dopravní prostředky provozovatele a prostředky 

provozovatelem objednané. 

 

Společnost FLOR s.r.o. je drţitelem certifikátu jakosti ISO 9001:2001. 

Pro stávající kompletní provoz zařízení je vydáno rozhodnutí Krajského úřadu 

Pardubického kraje č.j. 10806-5/2008/OŢPZ/FI ze dne 9.7.2008 – souhlas ke sběru (kód 

S6), výkupu (V) a vyuţívání (kódy R12, R13, Z1) odpadů včetně odstranění autovraků 

zpracováním (S10, S11, Z7, N9) a s jeho provozním řádem, ve znění rozhodnutí č.j. KrÚ 

44083/2009/OŢPZ/FI ze dne 1.9.2009 a rozhodnutí č.j. KrÚ 91082/2011/OŢPZ/FI ze dne 

27.10.2011. Souhlas je udělen na dobu do 31.3.2012. 

Pro vydání nového souhlasu příslušného orgánu odpadového hospodářství (resp. 

změny stávajícího rozhodnutí) k provozování zařízení na sběr, výkup a vyuţívání odpadů 

včetně odstranění autovraků zpracováním je třeba, aby záměr byl zhodnocen ve zjišťovacím 

řízením podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném 

znění a byl tak dokladován ekologický způsob nakládání s autovraky v předmětné 

provozovně. 

 Záměrem je i nadále provádět sběr, výkup a zpracování autovraků, spočívající 

v příjmu autovraků, jejich přechodném uloţení v prostorách zařízení a následném 

vyuţívání znamenající vyčerpání provozních kapalin, případně demontáţ a vytřídění 

jednotlivých součástek a druhů odpadů.  

 Stávající činnost ani technologický postup se nebude měnit. 
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 Jiný nový záměr, s kterým by mohlo dojít ke kumulaci vlivů, není podle dostupných 

informací v zájmovém území připravován, přesněji není v konečné fázi přípravy nebo 

dokonce výstavby. 

V severní části areálu Labská je plánován záměr na výstavbu bioplynové stanice 

(investor - Město Sezemice) – záměr byl podroben v r. 2010 zjišťovacímu řízení EIA a další 

příprava podle dostupných údajů zatím nepokračuje.  

V jihovýchodní části areálu provozuje cca od r. 2005 svoji činnost společnost RUML-

CZ, a.s., IČ 260 06 201 – se zaměřením také na zpracování autovraků (podle dostupných 

údajů s kapacitou cca 2 000 t/rok). 

 

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

výběru  

 Provozování posuzovaného zařízení je podnikatelskou aktivitou reagující na 

přetrvávající poptávku po bezpečném způsobu zpracování autovraků - vozidel po jejich 

doţití.  

 Umístění činnosti zpracování autovraků ve stávající provozovně je vhodné zejména 

z důvodu zajišťování i dalších sluţeb souvisejících se sběrem, výkupem a vyuţíváním 

odpadů v jednom areálu a nebude se měnit. 

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

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

sběr a vyuţití autovraků“. 

Variantou je neprovádění činnosti zpracování autovraků, tedy nerealizování záměru.  

 

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

Záměrem je i nadále provozovat zařízení ke sběru, výkupu a vyuţívání odpadů – 

autovraků v provozovně FLOR s.r.o. v Sezemicích, a to ekologickým způsobem. 

 

Stávající činnost se nebude měnit, také technologický postup zůstane beze změny. 

 

V areálu provozovny jsou umístěny následující objekty, zařízení a plochy : 

- administrativní objekt 

- hala třídírny komunálního odpadu s plechovou přístavbou 

- nájezdová silniční váha 

- manipulační plocha pro autovraky 

- soustřeďovací místa pro kompostování, sklo a dřevěný odpad 

- zpevněné plochy 
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Areál je napojen na elektrickou energii, veřejný vodovod a dešťovou kanalizaci, 

splaškové vody jsou shromaţďovány v jímce na vyváţení.  

Areál je oplocen. 

 

PŘÍJEM AUTOVRAKŮ (SBĚR A VÝKUP) 

Příjem vozidel je uskutečňován na manipulační ploše poblíţ vjezdu do areálu – jedná 

se o zpevněnou plochu z monolitického betonu odizolovanou nepropustnou fólií, plocha je 

vyspádována do záchytné jímky o obsahu cca 200 l, prostor není zastřešen, ale je s ním 

počítáno.   

- Přijaté autovraky s provozními náplněmi nejsou umísťovány na jiné místo neţ na 

zmíněnou manipulační plochu nebo přímo do haly – do prostoru pro zpracování. 

Provozovatel toto organizačně zajišťuje a garantuje. 

- Vozidla nejsou vršena na sebe, nejsou ani skladována v poloze na boku nebo na 

střeše. 

 

Před převzetím je zjištěna hmotnost vozidla (u administrativního objektu je k dispozici 

váha do 40 tun). Následně je obsluha zařízení prohlédne, převezme, zkontroluje doprovodné 

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

vyhlášky MŢP č. 352/2008 Sb., v platném znění). Současně jsou provedeny příslušné 

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

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

 

ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ 

Objekt pro zpracování autovraků je zastřešený prostor přistavený k hale třídírny (dále 

„přístavba“). Prostor má ţeleznou konstrukci, plechové opláštění a zastřešení, rozměry cca 

20 x 9 m. Podlaha je z litého betonu, odizolovaná nepropustnou fólií a vyspádovaná do 

záchytné jímky.  

V daném prostoru jsou také shromaţďovány odpady kategorie „N“.  

Pro případ úkapu / úniku jsou zde k dispozici asanační prostředky. 

Demontován je vţdy pouze jeden autovrak. 

Veškeré operace jsou prováděny v souladu s pokyny danými výrobcem v 

demontáţních příručkách vozidel.  
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Odčerpání provozních kapalin a demontáţ dalších nebezpečných částí autovraků : 

a) provozní kapaliny 

Z vozidel je odstraněno zbytkové palivo. Dále jsou vypuštěny / odsáty oleje (motorový, 

převodový, hydraulický apod.), chladicí kapalina, brzdová kapalina, nemrznoucí směsi, a to 

takovým způsobem, aby bylo dosaţeno stavu, kdy kapalina jiţ neodkapává. Chladicí 

prostředky klimatizace jsou odčerpány pomocí uzavřeného systému. 

b) pevné nebezpečné části 

Dále jsou z autovraků vyjmuty akumulátory, olejové filtry, kondenzátory, případně airbagy a 

klimatizační systémy.  

 

Další postup při demontáţi autovraků : 

Fáze I – Speciální demontáţ pro opětovné pouţití dílů 

Nejprve jsou z autovraků šetrně vymontovány části, u nichţ je předpoklad jejich 

opětovného pouţití a jsou podle potřeby uloţeny na vhodném místě – v přístavbě nebo volně 

na zpevněné ploše v areálu. Údaje o vyjmutých částech určených k opětovnému pouţití 

zanese pracovník do tzv. skladovací karty vozidla.  

 

Fáze II – Odstranění VIN 

Dále je vybroušeno identifikační číslo vybraného autovraku způsobem, který vyloučí 

jakékoliv další pouţití nebo zneuţití autovraku. 

 

Fáze III – Hlavní demontáţ 

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

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

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

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

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

uloţeny ve shromaţďovacích prostředcích nebo na vyčleněných místech areálu. Jakékoliv 

materiály nesoucí stopy znečištění ropnými nebo jinými nebezpečnými látkami jsou uloţeny 

uvnitř přístavby – v prostoru určeném jako shromaţdiště odpadů. 

Rozebírání pohonu je prováděno za účelem oddělení ocelových a litinových součástí 

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

je prováděna buď ručně nebo pomocí zařízení určeného pro pneuservisy. Po demontáţi 

pneumatiky z disku kola je posouzeno, zda je moţné pneumatiku nebo disk opětovně pouţít. 

Komponenty, u nichţ je předpoklad opětovného vyuţití, jsou uskladněny. Vyřazené 

pneumatiky a nepouţitelné disky jsou skladovány volně na zpevněné ploše. 
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Následně je prováděna demontáţ a roztřídění především velkých části plastů, jako 

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

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

pouţití, jsou ukládány do transportního (nejlépe zaplachtovaného) kontejneru v areálu. 

I všechny další ještě neroztříděné části, které jiţ pravděpodobně nebude moţné 

vyuţít, jsou podle materiálového sloţení (koţenka, lepenka, plasty apod.) umístěny na 

zpevněné ploše nebo do transportního kontejneru.  

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

 

Fáze IV – Úprava zbytků autovraků 

Oznamovatel nepočítá s rozřezáváním nebo lisováním zbytků karoserie, jen ojediněle 

je moţné rozříznutí nějaké větší plochy z důvodu úspory místa pro uskladnění nebo odvoz. 

 

Poznámka : V současné době provozovatel zpracovává autovraky pouze odčerpáním 

provozních náplní, avšak moţnost kompletní demontáţe není vyloučena. Technicky je 

provozovna k rozebírání autovraků vybavena. 

 

Provozovatel si je vědom povinnosti mít veškerá místa k přejímání a skladování 

autovraků, jejich zpracování, shromaţďování odpadů a skladování materiálů a 

součástí k opětovnému pouţití zřetelně označena. 

 

 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP  

 

Zařízení je určeno pro sběr, výkup a vyuţívání autovraků – přijímané odpady jsou 

zařazené podle vyhlášky MŢP č. 383/2001 Sb., v platném znění pod tato katalogová čísla : 

16 01 04 – Autovraky, kategorie „N“  

16 01 06 – Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí, kategorie „O“ 

Podmínky budoucího příjmu : 

- pokud budou do provozovny přijímány autovraky od jejich původních majitelů proti 

vystavení příslušného potvrzení o převzetí autovraku do zařízení, budou tyto 

autovraky přijímány výhradně pod kat.č. 16 01 04 „N“ 

- pokud budou do provozovny přijímány autovraky od právnických osob, resp. od 

fyzických osob podnikajících, které jsou provozovateli zařízení k vyuţívání autovraků 

a kteří u přejímaných autovraků ve svých provozovnách jiţ provedli odstranění všech 

nebezpečných sloţek a vyloučení všech nebezpečných vlastností, potom mohou být 

tyto autovraky přijímány pod kat.č. 16 01 06 „O“ 
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Kapacita zařízení je navrţena na max. 180 tun ročně – zpracovávány budou zejména 

autovraky osobních a dodávkových automobilů. 

 

Provozovatel zařízení ke sběru a výkupu autovraků bude i nadále postupovat při 

přejímce odpadů v souladu s vyhláškou MŢP č. 352/2008 Sb., v platném znění, tzn., ţe 

zkontroluje, zda autovrak neobsahuje další odpady, které nejsou součástí vozidla, zjistí údaj 

o hmotnosti autovraku a po předání písemného potvrzení o přejímce uloţí autovrak na 

manipulační plochu nebo přímo do místa zpracování (přístavby). 

 

Provozovatel zajišťuje, ţe autovraky s provozními náplněmi nejsou ukládány na jiné 

místo neţ na zabezpečenou manipulační plochu nebo do přístavby. 

 

Během provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady je vedena průběţná 

evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi.  

Zpracování probíhá v přístavbě. První operací je odčerpání / vypuštění provozních 

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

motorový a převodový olej, oleje z rozvodovky, z hydrauliky, chladicí kapaliny, nemrznoucí 

směsi, brzdové kapaliny, elektrolyt z baterií, náplně klimatizačního systému, z ostřikovačů a 

další kapaliny, pokud nejsou potřebné pro opětovné pouţití příslušných součástí, ve kterých 

jsou obsaţeny. Provozní kapaliny, nebezpečné odpady a malé mnoţství pohonných hmot je 

uskladněno v nepropustných sběrných nádobách ve shromaţdišti odpadů.   

V následné fázi jsou prováděny další zpracovatelské operace spočívající 

v odstranění dalších škodlivých látek a nebezpečných součástí autovraku. Jsou 

vyjmuty baterie a nádrţe na zkapalněný nebo stlačený plyn, airbagy (pokud je nelze 

deaktivovat), také části či materiály obsahující olovo, rtuť, kadmium nebo šestimocný chrom 

(je-li to technicky proveditelné). Nebezpečné odpady jsou uloţeny ve shromaţdišti odpadů.  

V souladu s demontáţními postupy určenými obvykle výrobcem nebo dovozcem jsou 

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

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

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

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

 

Pracoviště demontáţe (přístavba) je vybaveno zvedákem, ručním elektrickým 

nářadím a zařízením k odčerpání provozních kapalin.  

Přesun autovraků a skeletů je prováděn pomocí vysokozdviţného vozíku.  
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 Znovuvyuţitelné komponenty jsou ukládány na vhodném místě (v přístavbě, na 

venkovní zpevněné ploše) a nabídnuty k prodeji.  

 

 S nepotřebnými komponentami je nakládáno jako s odpady v intencích zákona  

č. 185/2001 Sb., v platném znění.  

Tyto odpady jsou shromaţďovány ve sběrných nádobách – sudech, kontejnerech, ve 

vhodných případech volně (vytříděné podle katalogových čísel odpadů) a průběţně 

jsou odváţeny k dalšímu vyuţití, k recyklaci či k odstranění oprávněnými osobami.  

Odpady kategorie „N“ jsou shromaţďovány v prostoru přístavby určeném jako 

„shromaţdiště odpadů“ s tím, ţe kapalné odpady jsou umístěny výhradně v 

uzavřených obalech na nepropustné podlaze a nejlépe v úkapové vaně.  

 

OBSLUHA : 

V zařízení smí pracovat pouze proškolená osoba.  

 

Povinnosti obsluhy : 

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

poţárního řádu a havarijního plánu, dále se řídí pokyny majitelů provozovny 

- je povinna respektovat zásady ekologicky šetrného provádění činností  

- je povinna udrţovat pořádek na pracovišti a dodrţovat bezpečnostní předpisy 

- kontroluje technický stav pracovního nářadí a strojů, neporušenost shromaţďovacích 

prostředků s odpady 

- udrţuje prázdné záchytné jímky v přístavbě a na manipulační ploše 

 

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

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

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

odpadů je zakázáno jíst, pít a kouřit.  

Zaměstnanci jsou prokazatelně poučeni o vlastnostech odpadů, s kterými   

manipulují, o jejich účinku na lidský organismus a o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Podstatné informace jsou k dispozici v ILNO. 

 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU : 

Zařízení firmy FLOR s.r.o. má jednosměnný provoz, který je zajišťován celkem 8 

pracovníky. 

Provozní doba je pouze ve všední dny od 7.00 – 15.30 hod. 
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MONITOROVÁNÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ : 

Ţádný orgán státní správy nenařídil svým rozhodnutím provádět monitoring některé 

ze sloţek ţivotního prostředí.  

 

Pravidelný vizuální monitoring se týká všech manipulačních míst a shromaţďovacího 

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

monitoring patří mezi základní povinnosti pracovníků zařízení. 

Pravidelně 1 x za 5 let se musí provádět zkoušky těsnosti jímek v přístavbě a na 

manipulační ploše. 

Monitoring bude upřesněn v aktuálním provozním řádu zařízení. 

 

B.I.7. Předpokládané termíny realizace záměru 

Předpokládané zahájení činnosti : duben 2012  

Souhlas příslušného orgánu odpadového hospodářství k provozování stávajícího 

zařízení je udělen na dobu do 31.3.2012. 

 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Pardubický kraj 

 Město Sezemice 

 

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

budou tato rozhodnutí vydávat 

 

 Rozhodnutí podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech – ZMĚNA 

Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor ţivotního prostředí a zemědělství 

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 

 

 

B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1.  Půda 

Provozovna firmy FLOR s.r.o. je umístěna v areálu Labská, 533 04 Sezemice. 

Parcely provozovny v k.ú. Sezemice nad Loučnou 747670 : 

- st. 849/1 zastavěná plocha a nádvoří 

- 728/9  jiná plocha / ostatní plocha 

- 728/13  jiná plocha / ostatní plocha 

- 728/14  jiná plocha / ostatní plocha 
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- 747/8  jiná plocha / ostatní plocha 

- 747/9  jiná plocha / ostatní plocha 

- 1997  manipulační plocha / ostatní plocha 

- 1998/1  manipulační plocha / ostatní plocha 

- 1998/2  manipulační plocha / ostatní plocha 

- 2011  manipulační plocha / ostatní plocha 

 

Vlastníkem je oznamovatel, na pozemcích nejsou evidovány ţádné způsoby ochrany, 

parcely nemají evidované BPEJ. 

Volné plochy v areálu jsou zpevněné, betonové nebo jsou ozeleněny. 

Areál je oplocen. 

V současné době nejsou v provozovně připravovány ţádné stavební úpravy. 

Nebudou dotčena ţádná technická ochranná pásma.  

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

(zdroj : mapa radonového rizika ČGÚ 1 : 50 000, 13-24D Hradec Králové, www.geology.cz) 

spadá zájmové území do kategorie radonového rizika z geologického podloţí – přechodné 

(nehomogenní kvartérní sedimenty). 

 

B.II.2. Voda 

Posuzovaný způsob nakládání s odpady nevyţaduje pouţití vody. 

Areál je napojen na veřejný vodovod. 

Pro protipoţární zabezpečení jsou a budou vyuţívány přenosné hasicí přístroje.  

 

B.II.3. Energetické zdroje 

Elektrická energie je v souvislosti se zpracováním autovraků pouţívána pro zvedák a 

ruční nářadí, také pro osvětlení a částečně pro vytápění. 

Zaměstnanci mají k dispozici drobné elektrické spotřebiče. 

 

B.II.4. Surovinové zdroje 

Surovinami jsou zpracovávané odpady, konkrétně : 

16 01 04 „N* Autovraky 

16 01 06 „O“ Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí 

- do 180 t/rok (při uvaţované průměrné hmotnosti autovraku 0,9 t) 
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Tabulka 1 : Množství využitelných materiálů z přijímaných odpadů   

Předpokládané materiálové sloţení autovraku  

(v závislosti na značce vozidla a stáří)  

Odhad mnoţství vyuţitelných materiálů 

(při zpracovaném mnoţství 180 t/rok) 

Ţelezné kovy  60 - 70 % 108 - 126 t 

Neţelezné kovy 4 - 8 % 7,2 - 14,4 t 

Guma  5 - 7 % 9 - 12,6 t 

Sklo  3 - 4 % 5,4 - 7,2 t 

Plasty 9 - 11 % 16,2 - 19,8 t 

Kapaliny 0,5 - 3 % 0,9 - 5,4 t 

Ostatní nespecifikovatelné, příp. směsné materiály 0,2 - 0,3 % 0,16 - 0,54 t 

 

Další suroviny : 

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

čistící prostředky, tkaniny, hydraulický olej, mazivo apod. pro údrţbu. 

  

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

Dopravní napojení areálu zůstane beze změny.  

Areál Labská leţí při komunikaci II/298 Sezemice – Rokytno – Býšť. 

Výsledky sčítání dopravy v roce 2010 na uvedené silnici v úseku č. 5-3280 Sezemice, 

vyústění z I/36 – zaústění do I/35 jsou následující : 

T  celoroční průměrná intenzita těţkých vozidel   382 vozidel / 24 hod. 

O  celoroční průměrná intenzita osobních vozidel   2 213 vozidel / 24 hod. 

M  celoroční průměrná intenzita motocyklů   37  vozidel / 24 hod. 

S  celoroční průměrná intenzita všech vozidel   2 632 vozidel / 24 hod. 

 

Při maximálním vyuţití kapacity zařízení (cca 160 vozidel za rok) by byl příjem cca 3 

autovraků týdně a odvoz odpadů na úrovni cca 2 – 4 kontejnerů nákladním automobilem za 

měsíc. 

S celým provozem zařízení pro sběr, výkup a vyuţívání odpadů je spojena frekvence 

dopravy na úrovni 10 – 30 většinou dodávkových a nákladních vozidel za den, která je 

samozřejmě závislá na aktuální poptávce po sluţbách firmy.  

Osobní doprava (pracovníků, zákazníků) je zanedbatelná. 

Uvnitř areálu firmy je moţnost parkování pro cca 12 aut, vně oplocení u vjezdu jsou 

další parkovací místa - stávající parkoviště se nebudou rozšiřovat. 

Potřebná infrastruktura je v provozovně k dispozici. 
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B.III. Údaje o výstupech 

B.III.1. Ovzduší  

Při zpracování autovraků nedochází k zaznamenatelným emisím látek do ovzduší. 

Vytápění ve firmě je zajišťováno částečně elektrikou; v třídírně odpadů je kotel na 

pevná paliva (dřevo) s výkonem do 10 kW - malý zdroj znečišťování ovzduší podle zákona  

č. 86/2002 Sb., v platném znění.  

Liniovými zdroji znečišťování ovzduší v souvislosti s posuzovanou činností zpracování 

autovraků je osobní a nákladní silniční doprava – při maximální kapacitě (180 t/rok) by byla 

frekvence dopravy za týden na úrovni 3 převáţně osobních nebo dodávkových automobilů 

(příjezd / přiváţení autovraků) a 1 TNA (odvoz odpadů); četnost osobní dopravy je 

zanedbatelná. 

Běţný provoz v souvislosti se zpracováním autovraků je v současné době podstatně 

niţší (cca do 72 t/rok) a do budoucna není očekávána významná změna. 

Parkoviště zůstanou beze změny. 

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

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

pouţity pro určení emisního faktoru pomocí programu MEFA, v. 06 následující parametry :  

Výpočtový rok   2012 

Kategorie vozidla  LNA, TNA 

Palivo     diesel  

Emisní úroveň   EURO 1  

Rychlost    50 km/hod. (příjezd k areálu) 

Podélný sklon vozovky  0 % 

 

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

znečišťující látky (frakce PM10)  

Typ vozidla Emisní faktor (g/km) 

NOx benzen PM10 

Lehký nákladní automobil (do 3,5 t) 3,2901 0,0079 0,2215 

Těţký nákladní automobil (nad 3,5 t) 17,0165 0,0594 1,5028 

 

Roční hmotnostní toky – příspěvky vlivem silniční dopravy : 

NOx  2,84 kg/km. rok
-1 

(zaokrouhleno) 

benzen 0,01 kg/km. rok
-1 

(zaokrouhleno) 

PM10  0,23 kg/km. rok
-1 

(zaokrouhleno) 

Poznámka : Výpočet je proveden pro pohyby aut (tedy příjezd + odjezd), coţ u příjezdu 

autovraků je značně konzervativní přístup. 
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B.III.2. Odpadní vody 

Technologie sběru, výkupu a vyuţívání autovraků není zdrojem odpadní vody. 

Areál není napojen na splaškovou kanalizaci, v areálu je jímka na vyváţení.   

Vody ze střech a zpevněných ploch v areálu jsou svedeny do dešťové kanalizace 

ústící do recipientu (do odpadu rybníka Labská).  

Případná hasební kontaminovaná voda v provozovně by musela být odčerpána a 

bezpečně zlikvidována (jako odpadní voda, nejpravděpodobněji na vhodné ČOV), avšak 

z technických důvodů je pro hašení zařízení preferováno pouţití práškových nebo pěnových 

hasicích přístrojů.  

Záměrem nedojde ke změně ve způsobu odvádění odpadních vod. 

Mnoţství splaškových vod zůstane na stejné úrovni – jedná se o mnoţství cca 300 

m
3
 za rok  (s vyuţitím parametru 30 m

3
/rok pro pracovníka dle vyhlášky MZem č. 428/2001 

Sb., v platném znění). 

Odtokové poměry sráţkových vod se nezmění. 

 

B.III.3. Odpady 

Při nakládání s autovraky vznikají odpady z demontáţe vozidel, dále při úklidu, 

údrţbě a administrativní činnosti. 

 

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

Katalogové 

číslo odpadu 

Název druhu odpadu 

 

Kategorie 

odpadu 

Způsob nakládání 

externí firmou 

13 01 11 Syntetické hydraulické oleje N vyuţití   

13 01 13 Jiné hydraulické oleje N vyuţití 

13 02 05 Nechlorované minerální motorové, převodové a  

mazací oleje 

N vyuţití 

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

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

13 07 01 Topný olej a motorová nafta N vyuţití  

13 07 02 Motorový benzín N vyuţití  

13 07 03 Jiná paliva (včetně směsí) N vyuţití 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O / N vyuţití / odstranění 

15 01 02 Plastové obaly  O / N vyuţití / odstranění 

15 01 04 Kovové obaly O / N vyuţití / odstranění 

15 01 07 Skleněné obaly O / N vyuţití / odstranění 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 

filtrů jinak blíţe neurčených), čisticí tkaniny a ochranné 

oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N odstranění 
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Katalogové 

číslo odpadu 

Název druhu odpadu 

 

Kategorie 

odpadu 

Způsob nakládání 

externí firmou 

16 01 03 Pneumatiky O vyuţití 

16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných 

součástí 

O vyuţití 

16 01 07 Olejové filtry N vyuţití / odstranění 

16 01 08 Součástky obsahující rtuť N vyuţití  

16 01 09 Součástky obsahující PCB N odstranění 

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

16 01 11 Brzdové destičky obsahující asbest N odstranění 

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

16 01 13 Brzdové kapaliny N vyuţití 

16 01 14 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky N odstranění 

16 01 15 Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem  

16 01 14 

O vyuţití / odstranění 

16 01 16 Nádrţe na zkapalněný plyn O vyuţití 

16 01 17 Ţelezné kovy  O vyuţití 

16 01 18 Neţelezné kovy  O vyuţití 

16 01 19 Plasty  O vyuţití 

16 01 20 Sklo O vyuţití 

16 01 21 Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 

aţ 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14 

N odstranění 

16 01 22 Součástky jinak blíţe neurčené O vyuţití / odstranění 

16 06 01 Olověné akumulátory N vyuţití / odstranění 

 

ODHAD PRODUKCE ODPADŮ - při max. vyuţití kapacity 180 t/rok 

- odpady kategorie „N“ -  cca 5 t/rok 

- odpady kategorie „O“ (+ vyuţitelné materiály)  -  cca 175 t /rok 

 

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

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

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

povinni zajišťovat odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby 

(odpadového hospodáře).“ 

 

Odpady vznikající při demontáţi autovraků jsou tříděny, shromaţďovány ve 

sběrných nádobách, příp. ve vhodných případech volně na zabezpečeném místě v 

provozovně a předávány oprávněným osobám ke konečnému vyuţití nebo odstranění.  
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Odpady kategorie „N“ jsou shromaţďovány v prostoru zpracování autovraků (v 

přístavbě) určeném jako „shromaţdiště odpadů“, který má nepropustnou podlahu, 

vyspádovanou do záchytné jímky; pro kapalné odpady zde jsou uzavíratelné nádoby a 

úkapové vany. 

Shromaţďovací místo je vybaveno identifikačními listy nebezpečných odpadů 

(ILNO). 

 

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

oprávněnými osobami. 

 

Povinností je vést provozní deník zařízení. 

 

VEDENÍ EVIDENCE  

Provozovatel musí vést evidenci o převzatých autovracích a o způsobech jejich 

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

(povinnosti zpracovatele autovraků) zákona o odpadech. 

Konkrétní poţadavky na vedení evidence jsou specifikovány ve vyhlášce MŢP  

č. 352/2008 Sb., v platném znění, zejména : 

 

§ 4 Informační systém sledování toků vybraných autovraků a jeho doplňování 

(2) Informační systém vede MŢP v přenosovém standardu dat o odpadech. 

(3) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků se zapojuje do informačního systému 

zasíláním identifikačních údajů o provozovateli zařízení ke sběru vybraných 

autovraků a o osobě předávající vybraný autovrak, údajů o souhlasu k provozování 

zařízení ke sběru autovraků a údajů o převzatém vybraném autovraku a o chybějících 

částech převzatého autovraku v rozsahu poţadovaném v potvrzení o převzetí 

autovraku do zařízení, uvedeném v příloze č. 3 této vyhlášky. 

Údaje zasílá MŢP současně s vystavením potvrzení o převzetí autovraku 

v přenosovém standardu dat o odpadech v elektronické podobě na elektronickou 

adresu, kterou MŢP zveřejní na svých internetových stránkách. 

 

Více k informačnímu systému : www.cenia.cz, odpadové hospodářství. 

 

§ 5 Způsob vedení průběţné evidence 

(1) Osoba oprávněná ke sběru nebo zpracování autovraků vede průběţnou evidenci 

odpadů podle § 39 odst. 1 zákona podle přílohy č. 4 k této vyhlášce. 

http://www.cenia.cz/
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Evidence dále vţdy obsahuje : 

a) datum převzetí odpadu a číslo zápisu do evidence 

b) údaje o převzatém autovraku a údaje o předávající osobě v rozsahu přílohy č. 3 k 

této vyhlášce 

c) jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence 

(2) Osoba oprávněná ke zpracování autovraků vede v rámci průběţné evidence odpadů 

odděleně evidenci materiálů a částí k opětovnému pouţití. Evidence materiálů a částí 

k opětovnému pouţití se nezasílá s ročním hlášením o sběru a zpracování autovraků, 

ale na vyţádání se předkládá kontrolním orgánům. 

 

§ 6 Ohlašování počtu a stavu převzatých autovraků, způsobů jejich zpracování 

a ohlašování jiných odpadů 

(1) Osoby oprávněné ke sběru a zpracování autovraků zasílají roční hlášení o sběru a 

zpracování autovraků, hlášení o produkci odpadů vzniklých zpracováním autovraků a 

způsobu nakládání s těmito odpady a hlášení o produkci a nakládání s odpady jinými, 

neţ jsou autovraky, za uplynulý kalendářní rok (dále jen „roční hlášení“) podle přílohy 

č. 4. 

(2) Ohlašování se provádí zvlášť za kaţdou samostatnou provozovnu a za kaţdý druh 

odpadu. 

(4) Ohlašovací povinnost se plní zasláním ročního hlášení v elektronické podobě podle 

přílohy č. 4, a to v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu, 

kterou obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní na svých internetových 

stránkách. 

 

  Vedle evidence odpadů vede zpracovatel autovraků srovnatelným způsobem 

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

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

identification number). 

 

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

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

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

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

Krajský úřad Pardubického kraje. 
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ODPADY Z ÚKLIDU, ÚDRŢBY A ODPADY KOMUNÁLNÍHO CHARAKTERU 

Směsný komunální odpad kat.č. 20 03 01 „O“ je v provozovně produkován, je však 

předmětem souhlasu ke sběru, výkupu a vyuţívání odpadů podle § 14 odst. 1 zákona  

č. 185/2001 Sb., v platném znění. 

Obdobně jsou v uvedeném rozhodnutí zahrnuty zářivky a elektroodpad : 

- kat.č. 20 01 21 „N“  Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

- kat.č. 20 01 35 „N“  Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující  

   nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 

- kat.č. 20 01 36 „O“ Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod 

   čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 

atd. 

Další odpady mohou vznikat při pouţívání nátěrových hmot, lepidel, nebo také při 

drobných stavebních opravách. 

 

Označování odpadů : 

V případě odpadů s nebezpečnými vlastnostmi je v blízkosti shromaţďovacího 

prostředku nebo shromaţďovacího místa nebo na nich umístěn identifikační list 

nebezpečného odpadu, a na shromaţďovacím prostředku je uvedeno katalogové číslo a 

název nebezpečného odpadu a jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údrţbu 

shromaţďovacího prostředku.  

Na shromaţďování nebezpečných odpadů, které mají stejné nebezpečné vlastnosti, 

jako mají chemické látky nebo přípravky, na které se vztahuje zákon č. 356/2003 Sb., 

v platném znění (účinnost zákona končí 31.12.2011) se také vztahují obdobné technické 

poţadavky jako na shromaţďování těchto chemických látek a přípravků a je vhodné 

shromaţďovací místa označit výstraţným symbolem podle kritérií citovaného zákona. 

 

ODPADY PŘI ÚNIKU 

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

mohou být podle svého charakteru zařazeny pod dále uvedená katalogová čísla podle 

Katalogu odpadů (zařazení je vhodné projednat s oprávněnou osobou, která bude po 

případné havárii zajišťovat vyuţití / odstranění odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., v platném znění). 

13 02 05 „N“  Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 

13 02 06 „N“  Syntetické motorové, převodové a mazací oleje 

13 02 08 „N“  Jiné motorové, převodové a mazací oleje 

13 07 01 „N“  Topný olej a motorová nafta 
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13 07 02 „N“  Motorový benzín  

15 02 02 „N“  Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíţe 

neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

17 05 03 „N“  Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

 

ODPADY PŘI UKONČENÍ PROVOZU 

Po ukončení provozu zařízení bude třeba odstranit nezpracované a shromáţděné 

odpady (přijaté autovraky a odpady po demontáţi), materiály k opětovnému pouţití, vzniknou 

odpady stavebního charakteru. Odpady budou vyuţity nebo odstraněny v souladu 

s aktuálními právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství. 

 

B.III.4. Zdroje hluku, vibrací a záření 

Při vlastní činnosti zpracování autovraků není provozován ţádný stacionární zdroj 

hluku, který by mohl ovlivnit okolní prostředí – při demontáţi je pouţíván zvedák, odsávací 

zařízení a ruční nářadí. Zpracování je prováděno pouze v denních hodinách od 7.00 - 15.30 

hod. a ve všední dny. Prostor, kde je demontáţ autovraků prováděna, je plechový (stěny i 

střecha), takţe nelze počítat s efektivním útlumem hluku opláštěním. Nicméně hlučnější 

činnosti při demontáţi trvají jen krátkodobě v průběhu směny a v pracovním místě 

nepřevyšují odhadem hladinu akustického tlaku 70 dB(A). 

Řezání nebo lisování zbytků karoserie není prováděno, jen ojediněle je moţné 

rozříznutí nějaké větší plochy z důvodu úspory místa pro uskladnění nebo odvoz. 

Hlučná je tedy pouze nakládka ţelezného šrotu – jedná se však o činnost nárazovou, 

prováděnou 1 - 2 x za měsíc (vztaţeno k plnému vyuţití kapacity), přičemţ naloţení jedné 

várky trvá max. 20 minut.  

Důraz na minimalizaci hluku je kladen i při příjmu autovraků – při zaváţení autovraku 

do areálu je minimalizována doba, po kterou má přiváţející vozidlo spuštěný motor a při 

nutnosti sundávat autovraky z přívěsu / návěsu je pouţit vysokozdviţný vozík.  

Mobilním zdrojem hluku je doprava – viz přehled frekvence dopravy v kapitole B.II.5. 

oznámení. Při dopravě lze předpokládat hladinu akustického tlaku A ve vzdálenosti 2 m od 

zdroje na úrovni do 80 dB. 

Z akustického hlediska jsou při posuzování záměru rozhodující následující 

skutečnosti : 

1. Doprava ani zpracování autovraků není prováděno v noční době. 

2. Četnost dopravy spojené s provozováním posuzovaného zařízení je nízká. 

3. Není prováděno rozřezávání ani lisování zbytků karoserie. 
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   V provozovně nejsou pouţívány stroje a zařízení, které by byly zdrojem vibrací.    

 Není provozován zdroj záření, který by mohl ovlivňovat okolní prostředí.  

 

B.III.5. Moţná rizika havárií 

Provoz zařízení nevykazuje mimořádná rizika – ani pracovní, ani ve vztahu 

k ţivotnímu prostředí.  

 

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

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

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

Mnoţství odpadů kategorie „N“, které je umístěno v areálu (shromáţděno před odvozem), 

není větší neţ 2 % mnoţství nebezpečné látky uvedené v příloze č. 1 k citovanému zákonu 

v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II. 

 

Identifikace a rozbor iniciačních událostí : 

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

ţivotního prostředí v provozovně FLOR s.r.o. v Sezemicích. 

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

identifikovány následující nejpravděpodobnější iniciační události v areálu : 

- dopravní nehoda   

- závada na zařízení  

- lidská chyba 

 

Dopravní nehoda  

Příčiny : Při události můţe dojít k porušení autovraku – rozlití provozních kapalin. Moţnost 

vzniku poţáru při dopravní nehodě se nepředpokládá, nepředpokládá se také havárie více 

neţ dvou dopravních prostředků. 

Následná opatření : Posyp sorbentem a mechanické smetení, v případě úniku do půdního 

prostředí - odtěţení (vybrání) kontaminované zeminy a bezpečné odstranění. 

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

ţivotním prostředí. Ekonomická škoda.  

 

Závada zařízení, porušení obalu se shromaţďovanými odpady 

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

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

toxických zplodin hoření odpadů. Veškeré činnosti jsou prováděny na zabezpečených 

plochách, takţe únik závadných látek (zejména kapalin z autovraků) do ţivotního prostředí 

při poruše strojního zařízení nebo obalu se shromaţďovanými odpady se nepředpokládá. 
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Následná opatření : V případě vzniku poţáru ohlásit tuto skutečnost podle plánu vyrozumění 

HZS a podílet se na likvidaci poţáru (v provozovně jsou k dispozici příslušné hasicí 

přístroje). Potřebné je informovat Policii ČR kvůli uzavření komunikace Sezemice - Rokytno. 

Při úniku závadné látky posyp sorbentem a mechanické smetení do vyčleněného obalu. 

Výsledek události : V případě poruchy zařízení - bez dalších následků na ţivotech a zdraví 

osob, ţivotním prostředí. V případě úniku toxické směsi plynů existuje moţnost poškození 

zdraví osob, zvířat a ţivotního prostředí v bezprostředním okolí provozovny. Ekonomická 

škoda. 

 

Lidská chyba 

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

odpady. Při události můţe dojít k uvolnění závadných látek na příjmové ploše nebo 

v prostoru zpracování. Únik mimo zabezpečené prostory je nepravděpodobný (a souvisí 

s případnou dopravní nehodou). 

Následná opatření : Viz výše – dopravní nehoda. 

Výsledek události : Bez dalších následků na ţivotech a zdraví osob, ţivotním prostředí.  

 

BEZPEČNOST PROVOZU A OCHRANA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ LIDÍ 

Obsluha musí být zaškolena a prokazatelně seznámena s technologickým postupem 

při zpracování autovraků a s provozním řádem. 

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

elektrickým proudem. 

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

provádí toto školení 1 x ročně. 

Pracovníci jsou povinni uţívat při plnění pracovních úkolů předepsané ochranné 

pomůcky poskytnuté zaměstnavatelem, v případě manipulace s nebezpečnými odpady – 

např. olověnými akumulátory, olejovými filtry, provozními kapalinami musí být vybaveni 

těmito ochrannými prostředky : 

- gumové rukavice 

- gumová zástěra 

- ochranné brýle nebo obličejový štít 

 

Pracovníci mají k dispozici potřebné sociální zázemí s pitnou vodou. 

Na pracoviště nemají přístup nepovolané osoby. 

Na pracovišti platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. 
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V případě úrazu jsou pracovníci povinni zajistit první pomoc a je-li třeba, přivolat 

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

účastnit se sepsání záznamu o úrazu do provozního deníku. 

 

OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD HAVÁRIE 

   

  Pro případ úniku závadné látky v provozovně FLOR s.r.o. bude zpracován Plán 

opatření pro případy havárie závadných látek podle vyhlášky MŢP č. 450/2005 Sb., 

v platném znění. 

 

Závadnými látkami v areálu jsou kapalné odpady „N – nebezpečné“, očekávané  

mnoţství závadných látek v kterémkoliv okamţiku v provozovně : cca do 3 000 l látek (v 

několika jednotlivých obalech). 

  Preventivním protihavarijním opatřením při zpracování autovraků je pravidelný 

vizuální monitoring a zkoušky těsnosti záchytných jímek (na manipulační příjmové ploše a v 

přístavbě) i technické zabezpečení provozu. 

 

Za havárii se povaţuje únik mimo zabezpečené prostory areálu – v mnoţství 

kapalných odpadů cca nad 10 litrů. 

 

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

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

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

dostupných pohotovostních i provizorních prostředků.  

Ten, kdo způsobil havárii (původce havárie), je povinen činit bezprostřední opatření 

k odstranění příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, popř. pokyny 

vodoprávního úřadu a ČIŢP. Při zásahu jsou povinny pomáhat všechny přítomné osoby, 

které řídí majitel provozovny nebo příchozí pracovník vodoprávního úřadu. 

 

Popis postupu při vzniku havárie : 

1) Bezprostřední odstranění příčin havárie. 

2) Hlášení havárie. 

3) Zneškodňování havárie. 

4) Odstraňování následků havárie. 

5) Vedení dokumentace o postupech pouţitých při zneškodňování a odstraňování 

následků havárie. 
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Všeobecný pokyn při likvidaci havárie : 

- asanaci je nutné provádět s opatrností a v předepsaných ochranných pomůckách 

(gumové rukavice, uzavřená obuv, příp. ochranný štít, brýle, ochranná maska)  

 

POSTUP : 

 Malé mnoţství posypat sorbentem, mechanicky smést a vloţit do vyčleněné nádoby. 

 U většího mnoţství zabránit dalšímu moţnému úniku, např. zahrazením unikající 

kapaliny, ucpáním otvoru, vhodným natočením prasklé nádoby, zachycováním 

kapalin do různých nádob apod., dále vyčerpat uniklou látku či pouţít sorbent, prostor 

mechanicky smést a odpad vloţit do vyčleněné nádoby. 

 V případě úniku do půdního prostředí odtěţit (vybrat) znečištěnou zeminu. 

 Zajistit bezpečné vyuţití / odstranění vzniklých odpadů oprávněnou osobou. 

 

ASANAČNÍ PROSTŘEDKY 

     K okamţitému zásahu při zdolávání havárie jsou v areálu k dispozici následující 

prostředky : 

- nářadí (lopata, krumpáč)  

- nasáklivý materiál (dřevěné piliny, Vapex, příp. speciální sorbent, hadry)  

- ostatní - plachty PVC, písek 1 m
3
, ruční čerpadlo, vědra, sběrné nádoby atd.) 

 

Při likvidaci úniku musí být dodrţovány předpisy bezpečnosti práce a poţární 

ochrany. 
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ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

C.I. Výčet nejzávaţnějších environmentálních charakteristik 

Město Sezemice leţí 6 km SV od Pardubic, při řece Loučná. 

Provozovna společnosti FLOR s.r.o. je umístěna cca 1 km za městem, při komunikaci 

II/298 Sezemice – Býšť, mimo obytnou zástavbu. 

Zařízení FLOR s.r.o. je součástí areálu Labská, zemědělsko - průmyslového areálu, 

dnes ze značné části nevyuţívaného. V sousedství (východně) je provozovna RUML-CZ, 

a.s. podnikající zejména v oblasti zpracování autovraků. V severní části areálu je 

připravován projekt výstavby bioplynové stanice. 

Komunikace II/298 má hlavní podíl na akustické situaci v území (dle výsledků sčítání 

dopravy v roce 2010 je na uvedené silnici celoroční průměrná intenzita všech vozidel  2 632 

vozidel / 24 hod.). 

Imisní sitruace ovzduší v zájmovém prostoru je příznivá, resp. nejedná se o oblast se 

zhoršenou kvalitou ovzduší – dle výsledků měření na monitorovacích stanicích (za rok 2009). 

Přírodovědně cenné části přírody v lokalitě záměru jsou rybník Labská (jiţně od 

provozovny, v těsné blízkosti), lokální biokoridor procházející mezi zmíněným rybníkem a 

provozovnou, a dále Kabátecký les (severně a východně od celého areálu Labská).  

Zvláště chráněné území v blízkém okolí provozovny FLOR s.r.o. není vyhlášeno, 

nejsou zde evidovány registrované významné krajinné prvky ani vyhlášen přírodní park. 

Areál není v kontaktu s lokalitami NATURA 2000. 

Zájmová oblast není významná z historického nebo architektonického hlediska. 

 

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 ţivotního prostředí vlivem provozované činnosti není očekáváno, 

přesto je stručná charakteristika sloţek prostředí v území uvedena.  

 

Geomorfologie : 

Město Sezemice se nachází asi 5 km východně od Pardubic, v rovinaté - zemědělsky 

vyuţívané a málo lesnaté krajině, v nadmořské výšce cca 236 m.  
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Z hlediska regionálního geomorfologického členění České republiky je zájmové 

území součástí geomorfologického celku Východolabská tabule, podcelku Pardubická 

kotlina a okrsků Sezemická brána (sever), Holická tabule (výběţek ve směru na Časy) a 

Kunětická kotlina (střední a jiţní část). 

Území je převáţně rovinné, jen ve střední části mírně kopcovité. Nadmořská výška 

se pohybuje od 220 m n.m. v nejníţe poloţených partiích v nivě Labe po 245 m n.m. v linii 

hřbetu táhnoucího se severně od obce Počaply, Kladina k lesu Pustina a dále na východ. 

 

Geologie : 

Z hlediska širší geologické stavby leţí území v oblasti tvořené druhohorními a 

čtvrtohorními geologickými útvary, které jsou součástí Českého masivu. Na jejich geologické 

stavbě se podílejí křídové slíny, vápnité i nevápnité nivní uloţeniny a terasy z převáţně 

kyselého materiálu. 

V zájmovém území nejsou evidována loţiska výhradních nebo nevýhradních surovin, 

nejbliţší je V od Dolních Ředic – cihlářské suroviny (mimo bilanci zásob ČR). 

 

Pedologie : 

Vývoj půd byl ovlivněn zejména geologickými podmínkami – na vápnitých slínech  

vznikly půdy typu rendzin, na vápnitých nivních uloţeninách luţní půdy, bez většího 

glejového procesu pak půdy nivní. Na  terasách z převáţně kyselého materiálu půdy drnové 

nebo hnědé.  

 

Hydrologie : 

Území je protkáno hustou sítí vodních toků a melioračních svodnic, s malým spádem, 

které jsou dotovány převáţně povrchovou a drenáţní vodou.  

Hydrologicky spadá širší území do povodí řeky Labe (č.h.p. 1-01-01-001), která 

určuje veškeré vodní poměry území. Dalšími významnějšími toky v území jsou Brodecký 

potok, Bohumilečský potok, Ředický potok, odpad Labská a řeka Loučná, procházející 

v upraveném korytu zemědělskou krajinou jiţně od Sezemic. Loučná napájí Sezemický 

náhon a náhon Halda – krajinářsky významné toky díky bohaté doprovodné zeleni.  

Největší vodní plochou je rybochovný rybník Labská cca 1 km SV od Sezemic  o 

rozloze 22 ha – na jeho severním břehu je umístěna provozovna FLOR s.r.o. 

Řeky Labe a Loučná jsou významným vodním tokem podle vyhlášky MZem  

č. 470/2001 Sb., v platném znění, kvalita vody je dle ČSN 75 7221 v třídě II. - III. 

Údaje o kvantitativních vlastnostech Labe jsou z nejbliţšího hlásného profilu 

(kategorie A) – Němčice, staničení 253,3 km, provozovatel stanice ČHMÚ Hradec Králové, 

umístění profilu u mostu silnice Němčice - Dříteč, pravý břeh (aktualizace 10/2010) : 
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Tabulka 4 : Průtoky v Labi (zdroj : www.hydro.lb.chmi.cz) 

N-leté průtoky Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 

(m
3
/s) 227 415 504 725 826 

   Průměrný roční stav – 128 cm 

   Průměrný roční průtok – 46,2 m
3
/s 

 
Údaje o kvantitativních vlastnostech Loučné jsou z nejbliţšího hlásného profilu 

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

umístění profilu pod mostem na severním okraji obce, pravý břeh (aktualizace 08/2009) : 

 

Tabulka 5 : Průtoky v Loučné (zdroj : www.hydro.lb.chmi.cz) 

N-leté průtoky Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 

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

   Průměrný roční stav – 94 cm 

   Průměrný roční průtok – 3,79 m
3
/s 

 
Loučná má v profilu nad ústím do Labe lichoběţníkové částečně upravené koryto 

s kapacitou cca Q20 – Q50; Labe má převáţně přirozené, místně upravené koryto s kapacitou 

obdobnou. Oba toky vytvářejí záplavové území. Provozovna firmy FLOR s.r.o. leţí mimo 

záplavové území Q100, viz mapka : 

 

Obrázek 4 : Vyhlášené aktivní zóny a stoletá voda v území (zdroj : www.pardubickykraj.cz) 

 

 

http://www.pardubickykraj.cz/
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Podle hydrogeologického členění území ČR spadá zájmová oblast do 

hydrogeologického rajónu 436 – „Labská křída“. Regionálně významným kolektorem 

podzemní vody jsou cenomanské vrstvy na bázi svrchnokřídových sedimentů České křídové 

pánve. Jejich mocnost je značně proměnlivá v závislosti na průběhu podloţí a na 

tektonických poměrech. Kolísá od několika metrů po max. 70 m. S ohledem na hloubku 

uloţení tohoto bazálního křídového kolektoru a omezeným moţnostem jeho dotace ze 

zájmového prostoru není tento kolektor významný. Křídové sedimenty v nadloţí cenomanu, 

tedy sedimenty spodního a svrchního turonu, mají velice omezené, převáţně puklinové 

zvodnění a díky svému horninovému charakteru s převaţujícími jílovci a slínovci mají funkci 

hydrogeologického izolátoru. Výskyt významnější akumulace podzemní vody a jejího 

proudění v těchto sedimentech je prakticky vázaný na tektonicky porušené horninové partie 

a zvětralé přípovrchové vrstvy. 

Z vodohospodářského hlediska nespadá zájmové území do chráněné oblasti 

přirozené akumulace vod.  

 

Klimatologie : 

Dle klimatického členění ČR leţí zájmové území v teplé klimatické oblasti T2 - ta se 

vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím a teplým 

aţ mírně teplým jarem a podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou aţ velmi suchou zimou. 

Průměrná roční teplota se zde pohybuje kolem 8,5 °C. Maximální roční teploty se vyskytují 

v průběhu července a srpna (dlouhodobý průměr kolem 18 °C), minimální pak v lednu (cca -

2 °C). Sráţkový úhrn ve vegetačním období je 350 – 400 mm. 

Převaţující směry větru v širší lokalitě jsou podle četnosti západní a severozápadní, 

představují 15,4, resp. 9,9 % časového fondu v roce. Bezvětří zaujímá 30,7 % časového 

fondu v roce.  

 

Tabulka 6 : Větrná růžice – Sezemice (zdroj : ČHMÚ) 
 

Směr S SV V JV J JZ Z SZ CALM 

% 7.30 4.91 4.51 6.98 11.70 8.62 15.40 9.90 30.68 

h/r 639 430 395 611 1025 755 1349 867 2688 

h/< 14.2 9.6 8.8 13.6 22.8 16.8 30.0 19.3 59.7 

m/s         Celkem 

1.7 7.97 6.75 6.89 7.81 10.41 8.28 12.29 9.86 70.22 

5 2.43 1.53 1.23 2.28 4.24 3.12 5.64 3.23 23.70 

11 0.74 0.47 0.23 0.73 0.89 1.06 1.31 0.65 6.08 

Celkem 11.14 8.75 8.35 10.82 15.54 12.46 19.24 13.74 100.00 
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KVALITA OVZDUŠÍ 
 

Nejbliţší monitorování kvality venkovního ovzduší v předmětném území je prováděno 

přímo v Sezemicích – na stanici č. 1346 (ČHMÚ), která je umístěna na okraji obce, na hřišti 

u řeky. Stanice je reprezentativní v okrskovém měřítku (0,5 – 4 km) a je charakterizována 

jako stanice pozaďová, venkovská, přírodní.  

Lokalizace této stanice je následující : 

- zeměpisné souřadnice 50° 3 41.54 sš; 15° 51 1.71 vd 

- nadmořská výška  222 m n.m. 

 

Tabulka 7 : Imisní situace – stanice 1346 Sezemice, rok 2010 (zdroj : www.chmi.cz) 
 

Látka  

IMISNÍ SITUACE  

koncentrace [µg.m
-3

] 

čtvrtletní roční 

průměr 

denní maximum 

(datum) 

hodinové maximum 

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

SO2 
5,3 1,5 1,6 3,0 2,8 

21,5 (15.2.2010) 

98%Kv=13,7 
- 

NO2 21,3 16,9 15,8 18,6 18,1 
66,7 (27.1.2010) 

98%Kv=39,2 
- 

PM10 31,3 18,9 - 27,7 23,9 

122,0 (27.1.2010) 

98%Kv=70,0 

počet překročení 20x 

- 

 

Kromě uvedených škodlivin nejsou na stanici měřeny koncentrace dalších látek.  

 

 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 : www.pardubickykraj.cz). 

 Výsledky pro zdroje REZZO 1 – r. 2007 : 

- roční průměr / denní průměr PM10   0,5 – 1,6 µg/m
3
 / 0,3 – 0,6 µg/m

3
  

- denní průměr / hodinový průměr SO2  4 – 7 µg/m
3
 / 7 – 11 µg/m

3
 

- roční průměr / hodinový průměr NO2  4 – 5 µg/m
3
 / 6 – 13 µg/m

3
 

- osmihodinový průměr CO    7 – 78 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 lze pouţít také 

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

ovšem zatíţeny značnou nepřesností : 

http://www.pardubickykraj.cz/
http://www.chmi.cz/
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- pole roční průměrné koncentrace NO2   > 13 - 26 µg/m
3
 (2010) 

- pole roční průměrné koncentrace PM10   > 20 - 30 µg/m
3
 (2010) 

- pole roční průměrné koncentrace SO2   ≤ 8 µg/m
3
 (2010) 

- pole roční průměrné koncentrace benzenu   ≤ 2 µg/m
3
 (2010) 

- pole roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu  > 0,8 - 1,0 ng/m
3
 (2010) 

 

Území příslušného stavebního úřadu (Městského úřadu Sezemice) nespadá do 

vymezené oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (na základě dat za rok 2009), tak jak bylo 

zveřejněno ve sdělení č. 11 ve Věstníku MŢP ČR z dubna 2011. 

 

Flóra, fauna, ekosystémy : 

Podle biogeografického členění je oblast řazena do bioregionu 1.8 Pardubický, 

fytogeograficky se jedná o termofytikum 15 c Východní Polabí, Pardubické Polabí.  

Původní vegetační kryt tvořily dle rekonstrukční geobotanické mapy ve sníţeninách 

podél vodních plocha vodotečí luhy a olšiny (sv. Alno-Padion), ve vyvýšených partiích 

směrem na Časy dubohabrové háje (sv. Carpinion betuli) s ostrůvky acidofilních doubrav  

(sv. Quercion robori-petraeae) i teplomilných subxerofilních doubrav (sv. Potentillo-

Quercetum.) V jiţní části území v prostoru Bělobranské dubiny jsou na vátých píscích 

klimaxovými společenstvy borové doubravy (sv. Pino-Quercetum). Zastoupen 2. vegetační 

stupeň (bukodubový), okrajově v nejteplejších polohách 1.VS (dubový). Původní lesy byly při 

osidlování z velké části přeměněny na zemědělskou půdu.  

 

SYSTÉM STABILITY KRAJINY, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 

 Z hlediska ekologické stability představuje oblast (orientačně) území s nízkou 

stabilitou, kde převaţují zemědělsky intenzivně vyuţívané plochy, plochy zastavěné a území 

technické infrastruktury. 

 Struktura půdního fondu (údaje k 31.12.2010, zdroj : www.vdb.czso.cz) : 

 rozloha k.ú. Sezemice – celkem 2 215 ha  

 zemědělská půda  1 760 ha  

             z toho : orná půda   1 527 ha 

              zahrady        70 ha 

                sady  9 ha 

                louky        153 ha 

 lesní půda           199 ha   

 vodní plochy   76 ha  

 zastavěné plochy  54 ha 

 ostatní plochy   126 ha 
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Lokalita 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.  

 

Nejbliţší lokalita soustavy NATURA 2000 : 

 EVL Orlice a Labe - CZ0524049, přírodní rezervace, přírodní památka 

Rozloha : 2 683 ha. 

Předmětem ochrany je řada přírodních stanovišť – terestrických i vodních a několik 

druhů ţivočichů, z naturového hlediska významný výskyt bolena dravého (Aspius 

aspius), klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia) a vydry říční (Lutra lutra).   

 

Obrázek 5 : EVL Orlice a Labe a umístění záměru (zdroj : www.natura2000.cz) 

 

 

Zvláště chráněné území v blízkém okolí provozovny FLOR s.r.o. není vyhlášeno, 

nejsou zde evidovány registrované významné krajinné prvky ani vyhlášen přírodní park. 

Významnými krajinnými prvky ze zákona (§ 3, písm. b zákona č.114/1992 Sb., 

v platném znění) jsou v oblasti všechny lesy, mokřady, vodní toky, údolní nivy a rybníky - 

v lokalitě záměru se jedná o rybník Labská : významná zoologická lokalita, floristicky velmi 

významná lokalita vzácných druhů psamofytní  a lesní vegetace na podkladu vátých písků, a 

dále Kabátecký les (severně a východně od lokality). 
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Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

V širším území je vymezena hustá síť prvků ÚSES regionálního a nadregionálního 

významu : 

 NRBK K 73, K 74 Labe 

 RBC 967 Halda – vymezeno při soutoku Labe s Loučnou  

 RBK 1281 Loučná – upravený tok procházející střední částí zájmového území a 

napájející významné náhony (Halda, Sezemický náhon) 

 RBK Brodecký potok (s vloţeným RBC 9006) 

 

Lokální systém ÚSES 

Územní systém ekologické stability byl na řešeném území zpracován jako součást 

většího územního celku v roce 1992 (Státní meliorační správa Praha, ÚTO Hradec Králové). 

ÚSES byl následně aktualizován dle ÚTP R-NR ÚSES a zapracován do ÚPSÚ Sezemice. 

Na lokální úrovni je ÚSES doplněn lokálním biokoridorem vedeným zemědělskými a 

lesními pozemky JV od Sezemic, kontaktní s RBK Loučná. A dále krátký úsek spojovacího 

lokálního biokoridoru podél severní strany rybníku Labská s napojením na NRBK 74. 

ÚSES byl dále doplněn interakčními prvky - zejména liniovými prvky v území (cesty, 

meze, drobné svodnice, mimolesní zeleň...) - funkčními, či těmi, které je nutné zaloţit 

(většinou formou ozelenění). 

Některé prvky ÚSES jsou ohroţeny antropogenními vlivy (chatové kolonie, vliv imisí 

na lesní porosty, zemědělská činnost, skládky aj.). 

 

Kulturně-historická charakteristika, sídelní a demografické parametry : 

Oblast Sezemic byla osídlena uţ před naším letopočtem. První písemná zmínka 

pochází z roku 1227, kdy šlechtic Kojata ve své závěti odkázal farní ves Sezemice. Ve druhé 

polovině 13. století byl zaloţen ţenský cisterciácký klášter Sezemice. Uţ roku 1421 byl ale 

vypálen husity. Na rozdíl od místního kostela Nejsvětější Trojice, klášter uţ obnoven nebyl. 

Po husitských válkách se Sezemicím nevedlo dobře, dokud panství nekoupili Pernštejnové. 

Městem se Sezemice staly r. 1834.  

Významnou historickou stavbou Sezemic je kostel Nejsvětější Trojice. Pozoruhodnou 

stavbou je rovněţ dřevěná osmiboká zvonice zbudovaná v první polovině 16. století, s 

nejstarším a největším zvonem z roku 1553. Sezemice se pyšní i několika krásnými štíty 

domů postavených ve stylu selského baroka.  
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SOUČASNOST 

Sezemice nemají pouze bohatou minulost. Mění se v moderní město, které nabízí 

moţnosti bytové výstavby; je zde vybudována kompletní infrastruktura, občané mohou 

vyuţívat poštu, novou radnici, knihovnu, mateřskou a základní školu, divadlo, kulturní 

zařízení, ordinace praktického, zubního a ţenského lékaře, lékárnu, několik restauračních 

zařízení, prodejny a sluţby. Ke sportu slouţí 4 hřiště, tělocvična a 3 další zařízení pro 

tělovýchovu. Na bezpečnost dohlíţí městská policie a o seniory je postaráno ve 3 domech s 

pečovatelskou sluţbou. 

Pro vyuţití volného času je zde bohatá nabídka činností prostřednictvím oddílů a 

sportovních klubů. Svou činnost obnovil také ochotnický divadelní spolek J. K. Tyl. Ze 

Sezemic je moţno podnikat nenáročné pěší nebo cyklistické túry na dominantu zdejšího 

kraje, Kunětickou horu, k soutokům místních řek a říček, k akvaduktům, anebo vyrazit na 

výlet do nedalekých Pardubic či Holic.  

Sezemice jsou součástí mikroregionu „Svazek obcí Loučná“, společné plány se týkají 

zejména řešení cyklistických stezek a odkanalizování obcí. 

 

Tabulka 8 : Vybrané statistické údaje -  Sezemice, k 31.12.2010 (zdroj : www.statnisprava.cz)  

Hospodářská 

činnost 

 

Počet podnikatelských subjektů celkem 876 

Z toho nejvíce :  

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboţí 

a pohostinství 

252 

Průmysl 160 

Ostatní obchodní sluţby 149 

 

Sezemice mají 3 589 obyvatel (k 31.12.2010, zdroj : www.statnisprava.cz). 

Obecní části : Draţkov, Kladina, Lukovna, Počaply, Sezemice, Velké Koloděje, 

Veská. 

Průjezd městem je realizován zejména po frekventované silnici I/36 Pardubice – 

Holice, dále po komunikaci II/298 směr Býšť a  III/29810 směr Dříteč.  

Ţelezniční trať ani stanice na území Sezemic není.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.statnisprava.cz/
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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 

Provozovna je vyuţívána pro podnikání spojené s odpady – jedná se o sběr, výkup, 

třídění, úpravu a vyuţívání odpadů, včetně autovraků; je provozována třídírna komunálního 

odpadu a soustřeďovací místo pro kompostování. 

Areál je umístěn 1 km SV za Sezemicemi, při komunikaci II/298 na Rokytno a na 

severní straně rybníka Labská.  

Stávající činnost v areálu není zdrojem negativních vlivů nebo obtěţování obyvatel 

v obytné zástavbě.  

Nejbliţší obytná zástavba je od areálu FLOR s.r.o. ve vzdálenosti cca 350 m – JZ 

směrem za komunikací. 

Záměr znamená moţnost pokračovat v provozování sběru, výkupu a vyuţívání 

autovraků v posuzované provozovně. 
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Vlastní vyuţívání autovraků spočívá pouze v odčerpání / vypuštění kapalin, 

demontáţi a vytřídění jednotlivých komponent a druhů odpadů; úprava zbytků karoserií 

(např. řezání nebo lisování) není prováděna. 

Ke změně postupu při zpracování autovraků nedojde. 

 

Posuzovaná činnost by mohla vyvolat otázky ohledně případného obtěţování 

obyvatel hlukem.  

Četnost dopravy je i při případném maximálním vyuţití kapacity nízká (nejvýše příjem 

cca 3 autovraků týdně a odvoz odpadů na úrovni cca 2 - 4 kontejnerů nákladním 

automobilem za měsíc); osobní doprava je zanedbatelná. 

Frekvence dopravy v souvislosti s dalšími činnostmi v provozovně se dá vyčíslit na 

cca 10 - 30 vozidel (většinou dodávkových a nákladních) denně. 

Při veškeré manipulaci s autovraky je kladen důraz na minimalizaci hluku. 

Při příjmu autovraků – při zaváţení autovraku do areálu je minimalizována doba, po 

kterou má přiváţející vozidlo spuštěný motor a při nutnosti sundávat autovraky z přívěsu / 

návěsu je pouţit vysokozdviţný vozík.  

Demontáţ autovraků je prováděna v objektu (i kdyţ pouze s plechovým opláštěním). 

Rozřezávání nebo lisování zbytků karoserií není zajišťováno. 

Nakládka šrotu je prováděna nárazově – s četností max. 2 x měsíčně (vztaţeno k 

plnému vyuţití kapacity zařízení), přičemţ naloţení jedné várky trvá max. 20 minut. 

Činnosti příjmu a zpracování autovraků probíhají pouze v denní době a ve všední 

dny.  

 

AKUSTICKÁ SITUACE 

Stávající akustická situace byla zjišťována v rámci přípravy záměru na výstavbu 

bioplynové stanice v severní části zemědělsko – průmyslového areálu Labská. Hluková 

studie byla přílohou oznámení EIA záměru „Bioplynová stanice Sezemice“, zpracovatel 

EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové, 06/2010 (zdroj : www.tomcat.cenia.cz). 

Výpočet stávající i předpokládané hlukové situace byl proveden pro hluk ze 

stacionárních zdrojů hluku, pro dopravní hluk a pro hluk ze stacionárních zdrojů hluku i 

dopravy společně. Modelový výpočet byl u všech posuzovaných zdrojů hluku proveden pro 

níţe uvedené reţimy provozu : 

a) nulová varianta - stav v roce 2010 bez realizace záměru 

b) pouze záměr  

c) aktivní varianta - stav v roce 2010 s realizací záměru 

Pro zpracování stacionárních zdrojů hluku bylo pouţito výpočtového programu Hluk+, 

verze 7.12 Profi. 
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Výpočtové body byly umístěny u nejbliţšího chráněného venkovního prostoru a 

chráněného venkovního prostoru staveb situované do blízkosti záměru. Všechny body byly 

umístěny ve výšce 3 m nad terénem. 

- chráněný venkovní prostor staveb : 

MM 1 Choteč č.p. 92 - 2 m od fasády jiţní stěny obytného domu  

MM 2 Sezemice p.č. 312/2 - 2 m od fasády severní stěny obytného domu 

MM 3 Sezemice č.p. 399 - 2 m od fasády severovýchodního rohu obytného domu 

- kalibrační bod : 

MM 4 Sezemice p.č. 825 - 2 m od fasády stěny obytného domu situované k II/298 

 

Obrázek 5 : Umístění bodů, převzato z hlukové studie pro záměr „Bioplynová stanice 

Sezemice (zdroj : www.tomcat.cenia.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stávající hluková zátěţ posuzované lokality (nulová varianta) ze všech stacionárních 

zdrojů hluku umístěných v lokalitě byla zmapována formou měření. Měření bylo provedeno 

pouze v denní době, protoţe v noční době není ţádný významný stacionární zdroj hluku 

provozován.  

I/18 

MM č.1 

MM č.2 

MM č.3 

areál  

FLOR s.r.o. 

MM č.4 
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Z měření hluku v mimopracovním prostředí byl zpracován protokol F-21/2010, který 

je součástí hlukové studie a je uveden v její příloze č. 3.  

V areálu FLOR s.r.o. bylo v době měření v provozu i zařízení ke sběru, výkupu, 

třídění, úpravě a vyuţívání odpadů a autovraků - tzn., ţe v naměřených hodnotách je 

vyhodnocena i hluková zátěţ z areálu FLOR s.r.o. a provozů v něm umístěných. 

 

Tabulka 9 : Naměřené hodnoty LAeq,T  (převzato z hlukové studie pro záměr „Bioplynová 

stanice Sezemice“) 

DENNÍ DOBA 
číslo měřícího místa  

1 2 3 4 

naměřené hodnoty LAeq,T   [dB] 38,4 40,9 39,6 38,5 

Naměřené hodnoty jsou reprezent. pro 8 nejhlučnějších po sobě jdoucích denních hodin. 

Pozn. : Měření ve všech měřících místech byla provedena vţdy ve specifickém časovém intervalu, kdy 

byl hluk z dopravy a jiných zdrojů hluku nesouvisejících s měřenými zdroji hluku sníţen na minimum. 

 

V modelovém bodu č. 4 bylo provedeno měření hluku ze silniční dopravy, v průběhu 

kterého bylo současně provedeno sčítání dopravy na silnici II/298. Na základě naměřené 

hodnoty a zadaných počtů průjezdů vozidel byl výpočtový model v programu Hluk+ 7.12 

Profi upraven tak, aby vypočtené hodnoty LAeq,T byly totoţné s naměřenými hodnotami LAeq,T.  

 

Tabulka 10 : Kalibrace výpočtového modelu - naměřená a vypočtená hodnota LAeq,T 

(převzato z hlukové studie pro záměr „Bioplynová stanice Sezemice“) 

Měřící (výpočtový) bod č. 4 

Datum a čas měření 17. 2. 2010, od 13 do 14 hod 

Umístění Sezemice p.č. 825, 2 m od fasády stěny obytného domu situované k II/298 

Dominantní zdroj hluku dopravní hluk na silnici II/298  

Charakter hluku proměnný 

Měřící zařízení : zvukoměr B&K 2260, mikrofon B&K 4189, kalibrátor MMF 05 000 

Mikrofon byl umístěn ve výšce 3 m nad zemí tak, ţe osa mikrofonu směřovala k silnici. 

silnice 
počet průjezdů vozidel za 60 minut naměřená a vypočtená hodnota 

LAeq,T (dB) osobní  nákladní celkem 

II / 298 188 16 204 59,0 

 

Tabulka 11 : Modelový výpočet – ekviv. hladina akust. tlaku A z dopravního hluku (převzato 

z hlukové studie pro záměr „Bioplynová stanice Sezemice“), zobrazena jen nulová varianta 

rok 2010 
Ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T (dB) 

1 2 3 4 

DENNÍ DOBA     6 - 22 hod  (T = 16 hod) 

a) nulová varianta 25,6 35,5 39,7 59,8 
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Na hlukovém pozadí u nejbliţšího chráněného venkovního prostoru staveb 

a chráněného venkovního prostoru má nejvýznamnější podíl dopravní hluk vyvolaný silniční 

dopravou na silnici II/298. 

Z hlediska hodnocení rizik na veřejné zdraví s vyuţitím znalostí o dostatečně 

prokázaných prahových účincích hluku je moţné uvést, ţe v obytné zástavbě (uvaţovány 

body v lokalitě, tedy č. 1 – 3) jsou na základě výše uvedených údajů z hlukové studie 

očekávány hodnoty hlukové zátěţe LAeq,T < 50,0 dB a účinky hluku se tak při působení 

v denní době neprojeví nepříznivě na zdravotním stavu nebo pohodě obyvatel - nebudou mít 

za následek ani mírné obtěţování, natoţ další projevy jako silné obtěţování, zhoršenou 

komunikaci řečí, ohroţení vznikem ischemické choroby srdeční apod. 

Posuzovaný záměr v provozovně FLOR s.r.o. není zdrojem významného zdravotního 

rizika z hluku. 

 

V okolí provozovny nejsou dle schváleného územního plánu města Sezemice 

připravovány rozvojové plochy pro obytnou zástavbu. 

 

Jiné moţné ovlivnění zdravotního stavu obyvatel v okolní obytné zástavbě provozem 

zpracování autovraků ve firmě FLOR s.r.o. je irelevantní. 

 

b) Sociální a ekonomické důsledky 

V současné době má provozování zařízení přímé (příznivé) sociální a ekonomické 

důsledky pro zaměstnance a jejich rodiny; o přijetí nových pracovníků se zatím neuvaţuje. 

 

c) Začlenění stavby, faktory pohody 

Pokračování ve stávající činnosti zpracování autovraků v provozovně není 

podmíněno ţádnými stavebními úpravami areálu, tzn., ţe záměr nebude znamenat změnu 

krajinného rázu v širších pohledových vztazích, ani v lokalitě, a to z těchto důvodů :   

- nevznikne nová charakteristika území  

- nebude narušen stávající poměr krajinných sloţek  

- nedojde k narušení vizuálních vjemů  

 

Ovlivnění faktorů pohody není důvod předpokládat. 
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VLIVY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

Vlivy na povrchové a podzemní vody : 

Při provozování zařízení pro sběr, výkup a vyuţívání autovraků není potřebná 

technologická voda.  

Areál není napojen na splaškovou kanalizaci, v areálu je jímka na vyváţení.   

Vody ze střech a zpevněných ploch v areálu jsou svedeny do dešťové kanalizace 

ústící do recipientu (do odpadu rybníka Labská).  

Případná hasební kontaminovaná voda v provozovně by musela být odčerpána a 

bezpečně zlikvidována (jako odpadní voda, nejpravděpodobněji na vhodné ČOV), avšak 

z technických důvodů je pro hašení zařízení preferováno pouţití práškových nebo pěnových 

hasicích přístrojů.  

Záměrem nedojde ke změně ve způsobu odvádění odpadních vod. 

Mnoţství splaškových vod zůstane na stejné úrovni – jedná se o mnoţství cca 300 

m
3
 za rok  (s vyuţitím vyhlášky MZem č. 428/2001 Sb., v platném znění). 

Odtokové poměry sráţkových vod se nezmění. 

Ovlivnění kvality podzemní či povrchové vody posuzovanou činností se 

nepředpokládá - důvodem je provádění příjmu a zpracování autovraků na vodohospodářsky 

zabezpečených místech.  

Zvláštní důraz je třeba klást na technické zabezpečení SHROMAŢDIŠTĚ ODPADŮ – 

výhradně zde jsou shromaţďovány odpady kategorie „N - nebezpečné“. Jedná se o prostor 

v přístavbě, která má podlahu z litého betonu, odizolovanou nepropustnou fólií a 

vyspádovanou do záchytné jímky. Pro kapalné odpady zde jsou uzavíratelné nádoby a 

úkapové vany. 

Shromaţďovací místo je vybaveno identifikačními listy nebezpečných odpadů (ILNO). 

V objektu jsou umístěny asananční prostředky a příslušné úklidové náčiní.  

K dispozici bude Havarijní plán – Plán opatření pro případy havárie závadných látek 

vypracovaný v souladu s vyhláškou MŢP č. 450/2005 Sb., v platném znění. 

Provozovna neleţí v záplavovém území Q100 (zdroj : www.pardubickykraj.cz). 

 

Vliv záměru na vody je moţné označit jako zanedbatelný a nevýznamný. 

 

Vlivy na stav ovzduší : 

Vytápění ve firmě je zajišťováno částečně elektrickou energií; v třídírně odpadů je 

kotel na pevná paliva (dřevo) s výkonem do 10 kW - malý stacionární zdroj znečišťování 

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

http://www.pardubickykraj.cz/
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Další zdroj vytápění nebude instalován. 

Liniovými zdroji znečišťování ovzduší v souvislosti s posuzovanou činností zpracování 

autovraků je osobní a nákladní silniční doprava – při maximální kapacitě (180 t/rok) by byla 

frekvence dopravy za týden na úrovni 3 převáţně osobních nebo dodávkových automobilů 

(příjezd / přiváţení autovraků) a 1 TNA (odvoz odpadů); četnost osobní dopravy je 

zanedbatelná. 

Parkoviště zůstanou beze změny. 

 K zaznamenatelnému uvolňování zapáchajících látek při manipulaci s autovraky, 

resp. vypouštěnými kapalinami nedochází; kapaliny jsou shromaţďovány v uzavřených 

obalech, samotné čerpání je několikaminutová záleţitost připomínající čerpání pohonných 

hmot a dalších provozních kapalin do automobilu. 

 Při provádění demontáţe autovraků s klimatizací se mohou v jejich klimatizačním 

systému vyskytnout látky ovlivňující klimatický systém Země (fluorované skleníkové plyny) – 

provozovatel se při zpracování autovraků a nakládání s látkami v klimatizaci řídí pokyny dle 

přílohy č. 2 vyhlášky MŢP č. 352/2008 Sb., v platném znění – především jsou veškeré 

provozní náplně (tedy i náplně klimatizačního systému) odstraněny z autovraku přednostně a 

chladící prostředky klimatizace jsou odčerpány pomocí uzavřeného systému. Vypouštění 

látek z klimatizačního systému je prováděno vyškolenými pracovníky podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady č. 842/2006 a nařízení Komise (ES) č. 307/2008, a při 

předávání náplně z klimatizačních zařízení k zneškodnění je postupováno podle uvedeného 

zákona a  vyhlášky MŢP č. 279/2009 Sb. 

 

Vliv záměru na kvalitu ovzduší lze hodnotit jako zanedbatelný a nevýznamný. 

 

Vlivy na hlukovou situaci, vibrace, záření : 

Při vlastní činnosti zpracování autovraků není provozován ţádný stacionární zdroj 

hluku, který by mohl ovlivnit okolní prostředí – při demontáţi je pouţíván zvedák, odsávací 

zařízení a ruční elektrické nářadí. Zpracování je prováděno pouze v denních hodinách od 

7.00 do max. 15.30 hod., ve všední dny.  

Prostor, kde je demontáţ autovraků prováděna, je plechový (stěny i střecha), takţe 

nelze počítat s efektivním útlumem hluku opláštěním. Nicméně hlučnější činnosti při 

demontáţi trvají jen krátkodobě v průběhu směny a v pracovním místě nepřevyšují odhadem 

hladinu akustického tlaku 70 dB(A). 

Řezání zbytků karoserie nebo lisování není prováděno.  
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Hlučná je tedy pouze nakládka ţelezného šrotu – jedná se však o činnost nárazovou, 

v řádu max. 2 x za měsíc (při plném vyuţití kapacity), přičemţ naloţení jedné várky trvá max. 

20 minut.  

Důraz na minimalizaci hluku je kladen i při příjmu autovraků – při zaváţení autovraku 

do areálu je minimalizována doba, po kterou má přiváţející vozidlo spuštěný motor a při 

nutnosti sundávat autovraky z přívěsu / návěsu je pouţit vysokozdviţný vozík.  

Mobilním zdrojem hluku je doprava, vzhledem k četnosti se neprojevuje na hlukové 

situaci v území.  

Při dopravě lze předpokládat hladinu akustického tlaku A ve vzdálenosti 2 m od 

zdroje na úrovni do 80 dB. 

 

Vliv záměru z hlediska hluku je moţné označit za zanedbatelný a nevýznamný.  

Vliv vibrací a záření není předpokládán. 

 

Vlivy na půdu a horninové prostředí : 

Pro pokračování činnosti zpracování autovraků nejsou nutné ţádné stavební úpravy - 

prostory areálu jsou pro daný způsob nakládání s odpady technicky vyhovující. 

Nebude nutné poţádat o vynětí ze ZPF či pozemků určených pro plnění funkce lesa. 

Parcely provozovny jsou v majetku oznamovatele, firmy FLOR s.r.o. s tím, ţe 

pozemkové parcely jsou v katastru nemovitostí vedeny jako „ostatní plocha“ (druh pozemku) 

a stavební parcela jako „zastavěná plocha a nádvoří“ (druh pozemku). 

Nakládání se závadnými látkami je odpovídajícím způsobem zabezpečeno před 

únikem do ţivotního prostředí. 

 

Vliv záměru na půdu není předpokládán. 

 

Vlivy na faunu a flóru, ekosystémy : 

Provozovna FLOR s.r.o. se nachází cca 1 km za Sezemicemi SV směrem, při 

komunikaci III. třídy na Býšť.  

Západním směrem od areálu jsou zemědělsky obhospodařované plochy. 

Ochranné pásmo lesa do areálu FLOR s.r.o. nezasahuje. 

Na pozemcích provozovny jsou jednotlivé objekty – administrativní objekt, hala 

třídírny, dále manipulační plochy pro nakládání s odpady, volné plochy v areálu jsou 

zpevněné (betonové) nebo jsou ozeleněny. 

Areál není místem pro moţný výskyt zvláště chráněných druhů ţivočichů a rostlin ve 

smyslu vyhlášky MŢP č. 395/1992 Sb., v platném znění.  
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Přírodovědně cenné části přírody v okolí jsou rybník Labská (jiţně od provozovny, 

v těsné blízkosti), lokální biokoridor procházející mezi zmíněným rybníkem a provozovnou, a 

dále Kabátecký les (severně a východně od celého zemědělsko – průmyslového areálu 

Labská) – provoz zpracování autovraků (ani další činnost FLOR s.r.o.) nemá 

zaznamenatelný vliv na dané krajinné prvky, a to zejména z důvodu přijatých opatření 

k vyloučení moţného ohroţení půdního prostředí a vod v lokalitě. 

Způsob nakládání s odpady v provozovně FLOR s.r.o. se oproti současnosti 

nezmění. 

V rámci posuzování záměru „Bioplynová stanice Sezemice“ (EMPLA AG spol. s r.o., 

Hradec Králové, 06/2010) v areálu Labská, který by měl být umístěn severně od provozovny 

FLOR s.r.o., byl zpracován biologický průzkum v ploše budoucí stavby se závěrem, ţe na 

základě terénního průzkumu se na místě plánovaného záměru vyskytují jen porosty 

nereprezentativní a ruderalizované vegetace. Ale ačkoliv tyto porosty nejsou z hlediska 

ochrany přírody nijak hodnotné, poskytují úkrytová stanoviště pro hmyz a drobné obratlovce. 

Díky přítomnosti zatopené siláţní jámy se na lokalitě vyskytují lokální populace několika 

druhů silně ohroţených ţab. Na budovy bývalých kravínů je pak vázán početnější výskyt 

ohroţené vlaštovky obecné. Ke zmírnění ovlivnění zvláště chráněných druhů i ostatních 

zaznamenaných ţivočichů byla navrţena opatření.  

 

Vliv záměru není předpokládán. 

 

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

Provozovna je umístěna zcela mimo historické nebo architektonické památky či jiné 

objekty.  

Obytná zástavba je dostatečně vzdálena, minimálně 350 m.  

Zemní práce nebudou prováděny, je tedy vyloučena moţnost archeologického 

nálezu. 

Ovlivnění průmyslových objektů v areálu Labská není důvod očekávat.  

 

Vliv záměru není předpokládán. 

 

Vlivy na krajinný ráz : 

Prostory společnosti FLOR s.r.o. jsou vyuţívány pro podnikatelskou činnost spojenou 

s odpady a jsou součástí areálu Labská (zemědělsko – průmyslového areálu, dnes ze 

značné části nevyuţívaného). 
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Ţádné stavební úpravy pro pokračování provozu zpracování autovraků nebudou 

provedeny - ráz krajiny nebude změněn.  

 

Vliv záměru není předpokládán. 

 

 

D.II. Rozsah vlivů 

 Záměr znamená pokračování stávající činnosti v provozovně FLOR s.r.o. v 

Sezemicích, a to sběru, výkupu a vyuţívání odpadů (včetně autovraků).  

Pro moţnost pokračování provozu, resp. vydání nového souhlasu (změny stávajícího 

rozhodnutí) příslušného orgánu odpadového hospodářství k provozování zařízení je třeba, 

aby byl dokladován ekologický způsob nakládání s autovraky v předmětné provozovně. 

Ţádné stavební úpravy v areálu nejsou nutné – objekty a prostory jsou technicky 

přizpůsobeny pro nakládání s odpady a byly pro provozovanou činnost povoleny : 

- rozhodnutí č.j. 3531/894/04/OSÚÚP – povolení změny v uţívání stavby „Teletníku na 

třídírnu komunálního odpadu“, nabytí právní moci dne 29.8.2005 

- rozhodnutí č.j. 4556/2005/OSÚÚP – povolení změny v uţívání stavby „Třídírna 

komunálního odpadu v areálu Labská 857, Sezemice“ – soustřeďovací místo pro 

kompostování, soustřeďovací místo pro sklo a dřevěný odpad 

- kolaudační rozhodnutí č.j. 335/2008/OSÚÚP – povolení změny skutečného provedení 

stavby (zastřešení manipulační plochy, stavební úpravy stávající haly na stavební 

parcele č. 849/1, nájezdová silniční váha, vnitřní rozvody kanalizace, vody a elektra, 

zpevnění plochy) 

Provozovna se nachází cca 1 km severovýchodním směrem za městem Sezemice, 

mimo obytnou zástavbu, při komunikaci II/298 na Rokytno.   

Technologický postup zpracování autovraků je striktně dán právními předpisy 

v oblasti nakládání s odpady, stejně jako jsou stanovena bezpečnostní opatření k prevenci 

úniku závadných látek do ţivotního prostředí. 

Posuzovaný provoz uvedené poţadavky splňuje. 

 

Vlivy zařízení jsou výhradně v lokálním měřítku, resp. nepřesáhnou hranice 

areálu. 

Vlivy na ţivotní prostředí jsou při sběru, výkupu a vyuţívání autovraků zanedbatelné a 

nevýznamné, přičemţ pozornost byla při hodnocení soustředěna na moţné ovlivnění 

půdního prostředí a vod, resp. popisem stávajícího způsobu nakládání s autovraky v kapitole 

B.I.6 bylo dokladováno, ţe provozovatel si je vědom právních poţadavků na danou činnost, 

technicky je zajišťuje a i nadále bude garantovat jejich dodrţování. 
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Na základě posouzení dostupných údajů o hlukovém působení provozu a odhadu 

vyvolané dopravy bylo konstatováno, ţe zařízení není zdrojem významného zdravotního 

rizika z hluku. 

Sběr, výkup a vyuţívání odpadů, včetně autovraků, bude zajišťováno na základě 

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

odpadech, v platném znění a podle schváleného Provozního řádu. 

 

Závěr : 

Nakládání s autovraky ve společnosti FLOR s.r.o. je prováděno ekologickým 

způsobem a pokračování provozu zařízení je moţné podpořit.  

 

 

D.III. Údaje o moţných významných nepříznivých vlivech 

přesahujících státní hranice 

 Nepříznivé přeshraniční vlivy nejsou vzhledem ke geografickému umístění záměru a 

jeho charakteru zvaţovány. 

 

 

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

nepříznivých vlivů 

 

Opatření pro etapu provozu : 

- provoz zařízení se bude řídit schváleným Provozním řádem 

- veškeré plochy, na kterých bude docházet k manipulaci se závadnými látkami, budou 

zabezpečeny proti jejich úniku do vnějšího prostoru (např. izolací, nepropustnou jímkou) 

- v případě havárie bude postupováno podle schváleného Havarijního plánu 

- k okamţitému zásahu při úniku závadných látek bude k dispozici dostatečné mnoţství 

sanačních prostředků 

- bezprostředně po přijetí autovraku bude autovrak umístěn na zabezpečenou manipulační 

plochu (odizolovanou a vyspádovanou do záchytné jímky) nebo přímo do haly – do 

prostoru pro zpracování, a budou z něj vyčerpány / vypuštěny provozní náplně (přijaté 

autovraky s náplněmi nebudou odstavovány na jiných místech areálu) 
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- odpady kategorie „N – nebezpečné“ budou shromaţďovány vytříděné, výhradně 

v zabezpečeném prostoru SHROMAŢDIŠTĚ ODPADŮ v objektu haly (přístavby), která 

má nepropustnou podlahu vyspádovanou do záchytné jímky; odpady kapalného 

skupenství budou shromaţďovány v uzavřených nádobách; příslušné shromaţďovací 

prostředky budou označeny identifikačními listy nebezpečných odpadů (ILNO) 

- veškerá místa k přejímání a skladování autovraků, jejich zpracování, shromaţďování 

odpadů a skladování materiálů a součástí k opětovnému pouţití budou zřetelně 

označena 

- v noční době (od 22.00
 
do 6.00 hodin) bude vyloučen provoz zařízení včetně související 

dopravy 

 

 

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí 

Při vypracování oznámení byly k dispozici všechny podkladové materiály, které jsou 

potřebné pro posouzení záměru na ţivotní prostředí. 

 

 

ČÁST E.  POROVNÁNÍ VARIANT  ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

 

 Posuzovat umístění záměru není potřebné. 

Zařízení je provozováno, hranice areálu zůstanou beze změny. Pro pokračování 

činnosti zpracování autovraků budou vyuţity objekty a plochy provozovny jako doposud, 

nejsou nutné ţádné stavební úpravy. 

Způsob nakládání s autovraky je podrobně stanoven v právních předpisech, ani 

v tomto případě nebyla zvaţována alternativa. 

 

Variantou můţe být pouze kapacita záměru a rozsah prováděných činností. 

Předkládaný záměr je v těchto záleţitostech jiţ výsledkem zvaţování a rozhodnutí 

oznamovatele. 

Kapacita je určena max. 180 tun ročně s tím, ţe významné navýšení v současné 

době běţného mnoţství zpracovaných odpadů - autovraků (cca do 72 t/rok) provozovatel 

neočekává. 

Ohledně rozsahu prováděných činností – v současnosti je zpracování autovraků 

prováděno víceméně pouze vyčerpáním / vypuštěním provozních náplní, do budoucna však 

provozovatel nevylučuje i následný postup zpracování (kompletní demontáţ). 
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Alternativou k předloţenému záměru je ukončení provozu zpracování autovraků (po 

31.3.2012), k čemuţ jistě z hlediska ochrany ţivotního prostředí není důvod.  

 

 

ČÁST F.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

 

Nejsou potřebné. 

 

 

ČÁST G.  SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

 

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

v aktuálním znění je podáváno oznámení záměru „Zpracování autovraků – FLOR s.r.o., 

Sezemice“. 

V provozovně společnosti FLOR s.r.o., Labská 857, 533 04 Sezemice, IČ 252 90 525 

je provozováno zařízení ke sběru, výkupu a vyuţívání odpadů, včetně autovraků – k této 

činnosti slouţí hala třídírny komunálního odpadu s plechovou přístavbou, administrativní 

objekt, manipulační plocha pro autovraky, soustřeďovací místa pro kompostování, sklo a 

dřevěný odpad, zpevněné plochy. 

Pro vydání nového souhlasu (změny stávajícího rozhodnutí) Krajského úřadu 

Pardubického kraje k provozování podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném 

znění je třeba, aby byl dokladován ekologický způsob provozu zařízení ke zpracování 

autovraků, coţ je provedeno v předloţeném oznámení. 

Stávající činnost se nebude měnit – i nadále bude probíhat příjem autovraků, jejich 

přechodné uloţení v prostorách zařízení a následné vyuţívání spočívající ve vyčerpání / 

vypuštění provozních kapalin, demontáţi a vytřídění jednotlivých součástek a druhů odpadů.  

Separované součásti mohou být dále vyuţity jako náhradní díly nebo jsou předány 

externím firmám k vyuţití, popřípadě odstranění v reţimu zákona o odpadech. 

Kapacita zařízení je 180 tun za rok (cca 162 vozidel) - jedná se o maximální moţné 

mnoţství zpracovávaných autovraků, běţný provoz je podstatně niţší (do cca 80 vozidel 

ročně). 

Zpracovávány jsou zejména autovraky osobních a dodávkových automobilů. 

Ţádné stavební úpravy v areálu nebudou v souvislosti s posuzovaným provozem 

provedeny. 
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TECHNOLOGICKÝ POSTUP NAKLÁDÁNÍ S AUTOVRAKY 

Příjem vozidel je uskutečňován na manipulační ploše poblíţ vjezdu do areálu – jedná 

se o zpevněnou plochu z monolitického betonu odizolovanou nepropustnou fólií, plocha je 

vyspádována do záchytné jímky o obsahu cca 200 l, prostor není zastřešen, ale je s ním 

počítáno.   

- Přijaté autovraky s provozními náplněmi nejsou umísťovány na jiné místo neţ na 

zmíněnou manipulační plochu nebo přímo do haly – do prostoru pro zpracování. 

Provozovatel toto organizačně zajišťuje a garantuje. 

- Vozidla nejsou vršena na sebe, nejsou ani skladována v poloze na boku nebo na 

střeše. 

Před převzetím je zjištěna hmotnost vozidla (u administrativního objektu je k dispozici 

nájezdová silniční váha). Následně je obsluha zařízení prohlédne, převezme, zkontroluje 

doprovodné doklady a vydá potvrzení o převzetí vozidla autovraku. Současně jsou 

provedeny příslušné záznamy do provozního deníku a průběţné evidence odpadů a pro 

vozidlo je zavedena skladová karta. 

Objekt pro zpracování autovraků je zastřešený prostor přistavený k hale třídírny (dále 

„přístavba“). Prostor má ţeleznou konstrukci, plechové opláštění a zastřešení, rozměry cca 

20 x 9 m. Podlaha je z litého betonu, odizolovaná nepropustnou fólií a vyspádovaná do 

záchytné jímky.  

V daném prostoru jsou také shromaţďovány odpady kategorie „N“.  

Pro případ úkapu / úniku jsou zde k dispozici asanační prostředky. 

Demontován je vţdy pouze jeden autovrak. 

Veškeré operace jsou prováděny v souladu s pokyny danými výrobcem v 

demontáţních příručkách vozidel.  

 

 Znovuvyuţitelné komponenty jsou ukládány na vhodném místě (v přístavbě, na 

venkovní zpevněné ploše) a nabídnuty k prodeji.  

 S nepotřebnými komponentami je nakládáno jako s odpady v intencích zákona  

č. 185/2001 Sb., v platném znění.  

Tyto odpady jsou shromaţďovány ve sběrných nádobách – sudech, kontejnerech, ve 

vhodných případech volně (vytříděné podle katalogových čísel odpadů) a průběţně 

jsou odváţeny k dalšímu vyuţití, k recyklaci či k odstranění oprávněnými osobami.  

Odpady kategorie „N“ jsou shromaţďovány v prostoru přístavby určeném jako 

„shromaţdiště odpadů“ s tím, ţe kapalné odpady jsou umístěny výhradně v 

uzavřených obalech na nepropustné podlaze a nejlépe v úkapové vaně.  
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Vlivy na ţivotní prostředí jsou při sběru, výkupu a vyuţívání autovraků zanedbatelné a 

nevýznamné, přičemţ pozornost byla při hodnocení soustředěna na moţné ovlivnění 

půdního prostředí a vod, resp. popisem stávajícího způsobu nakládání s autovraky bylo 

dokladováno, ţe provozovatel si je vědom právních poţadavků na danou činnost, technicky 

je zajišťuje a i nadále bude garantovat jejich dodrţování. 

Na základě posouzení dostupných údajů o hlukovém působení provozu a odhadu 

vyvolané dopravy bylo konstatováno, ţe zařízení není zdrojem významného zdravotního 

rizika z hluku. 

 

Sběr, výkup a vyuţívání odpadů, včetně autovraků, bude zajišťováno na základě 

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

odpadech, v platném znění a podle schváleného Provozního řádu. 

 

Posouzením moţného vlivu záměru na zdraví a ţivotní prostředí nebyly zjištěny 

okolnosti bránící pokračovat v provozu zařízení ke sběru, výkupu a vyuţívání odpadů 

(autovraků) v provozovně FLOR s.r.o.v Sezemicích. 

 

 

ČÁST H.  PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1  

 

Vyjádření 

Vyjádření z hlediska územně plánovací dokumentace  

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

 

Příloha č. 2  Grafické přílohy 

Katastrální mapa území, 1 : 1 000 

Ortofotomapa areálu, 1 : 500 
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PODKLADY : 

 

- Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č.j. č.j. 10806-5/2008/OŢPZ/FI ze dne 

9.7.2008 – souhlas ke sběru (kód S6), výkupu (V) a vyuţívání (kódy R12, R13, Z1) 

odpadů včetně odstranění autovraků zpracováním (S10, S11, Z7, N9) a s jeho 

provozním řádem, resp. změna č.j. KrÚ 44083/2009/OŢPZ/FI ze dne 1.9.2009 a změna 

č.j. KrÚ 91082/2011/OŢPZ/FI ze dne 27.10.2011. 

- Provozní řád ke sběru, výkupu, třídění, úpravě a vyuţívání odpadů a autovraků – FLOR 

s.r.o., Sezemice. 

- Údaje o činnosti – Josef Ruml, jednatel FLOR s.r.o. 10/2011. 

- Územní plán Sezemice. Městský úřad Sezemice (pořizovatel), č. usnesení Z/61/6/2010, 

vydalo Zastupitelstvo města Sezemice dne 11.10.2010. 

- Vyhodnocení koncepce „Územní plán města Sezemice“ z hlediska vlivů na ţivotní 

prostředí dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. RNDr. Irena Dvořáková, 

Chrudim. 04/2009. 

- Oznámení záměru „Bioplynová stanice Sezemice“ dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném 

znění. EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové. 06/2010. (www.tomcat.cenia.cz). 

 

Odborná literatura : 

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

- Czudek T. (1972) : Geomorfologické členění ČSR. Studia geographica fasc. 23. 

Geografický ústav ČSAV Brno. 

- ČHMÚ, kol. autorů (2007) : Atlas podnebí Česka. Univerzita Palackého v Olomouci, 

Praha – Olomouc. 

- Demek J. et al. (1987) : Hory a níţiny. Zeměpisný lexikon ČSR. Academia Praha. 

- Manuál prevence v lékařské praxi – VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik, Národní 

program zdraví, 2000. 

- Míchal I. et al. (1999) : Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě 

(metodické doporučení). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha. 

- WHO (1999) : Guidelines for Community Noise, edit. Berglund B. a kol. 

- WHO (2007) : European centre for environment and health, Bonn office, Night Noise 

Guidelines (NNGL) for Europe, Final implementation report. 

 

www.stránky :  chmi.cz 

geology.cz 

geoportal.cenia.cz 
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heis.vuv.cz 

hydro.lb.chmi.cz 

mapy.cz 

nahlizenidokn.cuzk.cz 

natura2000.cz 

odpady-flor.cz 

pardubickykraj.cz 

sezemice.cz 

statnisprava.cz 

tomcat.cenia.cz 

vaclavruml.cz 

vdb.czso.cz 

 

 

 

 

 

 

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 6629/ENV/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….....……… 

     podpis zpracovatelky oznámení 

 

 

Chrudim, dne 15.12.2011 


