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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma
Milan Michálek

2. Identifikační údaje
Identifikační číslo:

49316184

DIČ:

CZ 5705302108

3. Sídlo (bydliště)
Sídlo:

563 01 Horní Třešňovec 151

4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Oprávněný zástupce
Jméno, Příjmení, titul a funkce: Milan Michálek
Telefon:

731 566 590

Email:

michalek.skolky@tiscali.cz

Adresa doručovací:

563 01 Horní Třešňovec 151
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název:

Kompostárna Lanškroun

Zařazení:

Jedná se o záměr dle přílohy č. 1 k Zákonu 100/2001 Sb., Kategorie II.:
Bod 56: Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou
od stanoveného limitu 2 500 t/rok

2. Kapacita (rozsah) záměru
Bod 56
Teoretická maximální kapacita kompostárny:
Maximální množství kompostovaného materiálu za rok
4 500 t/rok
Maximální momentální kapacita (včetně hotového produktu ve
2 500 t
figuře):
Maximální denní množství
méně než 75 t
Redukce materiálu při kompostování
30 – 50%
Maximální roční produkce kompostu – odhad
3 150 t/rok
Produkce 3 150 t/rok kompostu představuje maximální, kapacitní odhadované množství,
reálná produkce bude záviset na dalších ukazatelích.

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:

Pardubický

Okres:

Ústí nad Orlicí

Obec:

Lanškroun

Katastrální území:

Lanškroun 678929

Nejbližší obytné objekty a další důležité objekty se od záměru nachází:
• Cca 360 m jihovýchodním směrem od záměru je umístěn rodinný dům s číslem popisným
676 na stavební parcele číslo 1376(k. ú. Lanškroun 678929).
• Cca 715 m severozápadním směrem od záměru je umístěn rodinný dům 381 na stavební
parcele číslo 873/2 (k. ú. Lanškroun 678929). V budoucnu se zde počítá s obytnou
zástavbou.
• Cca 715 m severozápadním směrem od záměru je umístěna na parcele číslo 3545/5 (k. ú.
Lanškroun 678929). V budoucnu se zde počítá s obytnou zástavbou.

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru
Předmětem projektu je výstavba další části kompostárny, která bude umístěna v areálu firmy
Ovocné a okrasné školky, Dobrovského, 563 01 Lanškroun, a to severovýchodně od
zastavené části města Lanškroun na pozemcích Oznamovatele v katastrálním území
Lanškroun.
Kompostárna bude po své realizaci zpracovávat:
•

nevyužitelnou biomasu, která ve značném množství vzniká při výrobním procesu ve
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firmě Ovocné a okrasné školky, Dobrovského, 563 01 Lanškroun
•

další biologicky rozložitelné odpady vznikající v Členských obcích mikroregionu
Lanškrounská i v areálech dalších původců odpadů (čistírenské kaly, posečená tráva,
separovaný bioodpad).

Účelem zařízení kompostárny je zpracování odpadů řízeným aerobním procesem –
kompostování v pásových zakládkách na volné ploše. Do zakládek je odpad ukládán dle
receptury (poměr jednotlivých komponentů za dodržení správné vlhkosti a poměru C:N).
Materiál bude překopáván pomocí manipulátoru s třídící lopatou k zajištění homogenizace a
aerobního prostředí v zakládce. Zakládka bude mít trojúhelníkový průřez o rozměrech dle
použité techniky a vodohospodářsky zabezpečené plochy.
Záměr je již provozován v nižší kapacitě.
Možné kumulace vlivů
Jedná se o záměr na okraji obce Lanškroun.
• Východně jsou dva objekty živočišné výroby jiného provozovatele.
• Západně se pak nachází průmyslová zóna Lanškrouna – je zde mimo jiné prodej barev,
prodej stavebnin, prodej zemědělské techniky, čerpací stanice, výroba a prodej hřebíků
a ocelových výrobků a dalších. Svým charakterem jsou to provozy odlišné a vytvářejí
nárazníkovou zónu mezi záměrem a obytnou zástavbou.
• Jihozápadně se nachází městský hřbitov.
Oznamovateli dále není známo, že by v dotčeném území byly v současné době projednávány
jiné záměry s významným vlivem na životní prostředí, které by měly být součástí tohoto
posuzování.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního
prostředí) pro jejich výběr, respektive odmítnutí
Zdůvodnění potřeby záměru
Oznamovatel provozuje kompostárnu řadu let. Obce v okolí, další původci odpadů by rádi
dodávali vyšší objemy odpadů, než je tomu v současnosti, Oznamovatel tak reaguje na tuto
poptávku po jeho službách.
Cílem je trvale udržitelný zisk při dodržení všech opatření k minimalizaci negativních
ekologických dopadů na okolí.
Zdůvodnění umístění
Kompostárna zde již stoji, v blízkosti má školku a prodej zahradních potřeb, kde uplatní
velkou část produkce.
Variantnost řešení
Za základní referenční srovnání lze považovat variantu bez realizace záměru, tedy variantu
nulovou. Tato varianta však neznamená vyřešení zadání investora.
Další varianty stavebního a technologického řešení nejsou v tomto dokumentu variantně
zvažovány, předložená varianta byla vybrána z několika technických návrhů.
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně
případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v
případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci
včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi
spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry
Bourací práce
Nejsou. Budou prováděny jen hrubé terénní úpravy – sejmutí ornice a podorničí.
Stavební řešení
(Vše je k.ú. Lanškroun)
• Stávající kompostárna je tvořena zpevněnou plochu o ploše 650 m2 na parcele číslo
3116/20 se záchytnou jímkou rovněž na parcele č. 3116/20 o užitném objemu 10 m3.
Tato plocha je beze změny vyjma toho, že bude v rámci projektu vyspravená.
• Nově bude vybudována nepropustná, zpevněná plocha na parcele číslo 3116/7.
Parametry: délka 50 m, šířka 30 m, plocha 1500 m2
Povrch: živičný kryt vyspádovaný do jímky na podkladu ze štěrkodrti a hutněném
terénu.
Plocha je vybavena obrubníky o výšce 300 až 500 mm.
Jímka: 15 m3 vybavená ponorným čerpadlem, které vrací vodu na kompostovací
plochu pro využití k vlhčení kompostu.
• Součástí bude realizace zpevněné, živičné komunikace ke kompostovací ploše
v nezbytném rozsahu.
Výrobní program
Základním principem výroby je proces rozkladu vhodné (specifikováno dále) organické
hmoty za přístupu vzduchu. Cílovým produktem je kvalitní organické hnojivo – kompost, ten
může být použit samostatně jako hnojivo, složka komplexního hnojiva, alternativně může být
kompost využit k energetickému využití.
Údaj o směnnosti provozu
Fermentace je nepřetržitý proces. Zařízení však není trvalým pracovištěm. Obsluha se sestává
zejména z návozu vstupní suroviny, homogenizace, provětrávání a následného odvozu
kompostu. Tyto činnosti je možné bez problémů zvládnout v denní směně.
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Popis používané technologie
Kompostovací proces – obecný postup
Zdrojem je:
•

http://www1.vsb.cz/ke/vyuka/FRVS/CD_Biomasa_nove/Pdf/Kompostovani.pdf

•

Metodická pomůcka Kompostování přebytečné trávní biomasy ZERA –
Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

•

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kompostovani-odpadu

Kompostování je proces rozkladu za přístupu vzduchu – tedy aerobní proces, jehož cílem je
výroba kvalitního organického hnojiva.
I. fáze rozkladu – mineralizace
Je specifická rychlým nárůstem teploty. Teplota v zakládce dosahuje 55-65 °C a následně
relativně rychle klesá. Tato fáze je specifická pro termofilní organismy, které se podílejí na
rozkladu složitých organických sloučenin na sloučeniny jednodušší anorganického charakteru.
S touto biodegradací probíhá také chemická degradační reakce. V prvopočátku se rozkládají
škroby, cukry, bílkoviny a později celulóza a další dřevní hmoty. Konečnými produkty tohoto
rozkladu jsou voda, CO2 a nitrátový iont NO3- . Pokud je přebytek dusíku v kompostu, může
se uvolňovat ve formě amoniaku. Objem hmoty relativně rychle klesá, což je zapříčiněno
nejen zhutňováním hmoty, ale zejména bilančním poklesem celkové hmotnosti z produkce
oxidu uhličitého a jiných plynných zplodin. Úbytek hmoty je až 30 %. Vzhledem k tomu, že
mikroorganismy nepřeměňují organické kyseliny, roste jejich zastoupení a dochází k poklesu
pH. Kompost v této fázi není schopen aplikace do půdy, protože nemá vlastnosti humusu.
Dokonce může vykazovat náznaky fytotoxicity. Vzhledem k vysoké teplotě v I. fázi dochází k
zániku hnilobných patogenních bakterií a ničí klíčivost semen – hygienizace kompostu.
Pokud teplota dlouhodoběji nevystoupí nad 40 °C, může být považována za ukončenou.
II. fáze – přeměnná
Zde nastává pozvolný pokles teploty ze 40 °C na 25 °C. Termofilní bakterie jsou nahrazeny
jinou skupinou mikroorganismů a plísní či nižší formou hmyzu. Mění se původní struktura,
pach, vzhled a její jednotlivé částice se rozpadají. Hmotnost se snižuje o 10 %. Sotva lze
rozeznat původ skladby kompostu, který nejeví známky fytotoxicity a výluhy jsou hygienicky
nezávadné. Na konci tohoto procesu lze kompost použít jako hnojivo.
III. fáze – dozrávání kompostu
Má za následky vyrovnávání teploty s okolím, obsahuje malé živočichy a hmyz (sviňky,
stonožky, žížaly). Vznikají vazby mezi anorganickými a organickými látkami a vytváří se
kvalitní a stabilní humus. Hmotnost hmoty v této fázi klesá jen zanedbatelně.
Při kompostování dochází k přirozené recyklaci, kdy se biologický materiál vrací opět na
začátek biologického řetězce.
Technologie výroby kompostu zahrnuje úpravu biologicky rozložitelných surovin
(homogenizaci, aeraci – formou nucené ventilace), fermentaci (minimální teplotu a dobu
jejího udržení, celkovou dobu zrání, úpravu vlhkosti) a úpravu hotového výrobku (separaci
nežádoucích hmot, zrnitostní úpravu aj.).
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Popis technologického zařízení
Účelem zařízení kompostárny je zpracování zeleně řízeným aerobním procesem –
kompostování v pásových zakládkách na volné ploše. Do zakládek je zeleň ukládána dle
receptury (poměr jednotlivých komponentů za dodržení správné vlhkosti a poměru C:N).
Materiál bude překopáván pomocí manipulátoru s třídící lopatou k zajištění homogenizace a
aerobního prostředí v zakládce. Zakládka bude mít trojúhelníkový průřez o rozměrech dle
použité techniky a vodohospodářsky zabezpečené plochy.
Navrhované technologické vybavení kompostárny:
•
•
•
•
•
•

vodohospodářsky zabezpečená plocha
pohonná – energetická jednotka kompostárny bude traktor, který bude zajišťovat pohon
štěpkovače
vstupní materiál bude upravován a míchán dle potřeby, dřevní hmota bude štěpkována
pomocí štěpkovače
manipulace s materiálem a míchání vstupních surovin, překopávání a provzdušňování
bude zajištěno pomocí manipulátoru s vidlemi a třídící lopatou
monitoring teplot v zakládkách bude probíhat za pomoci zapichovacího teploměru
k vlhčení zakládek bude sloužit buď čerstvá zelená hmota, nebo dešťová voda zachycená
v záchytné jímce kompostárny, vlhkost bude stanovena senzoricky

Základní parametrem kontroly je teplota a vlhkost – průběh od začátku do konce
kompostovacího procesu indikuje aktivitu mikroorganismů a jejich výkonnost, intenzitu
rozkladu a účinnost technologie.
Zakládka:
•
•
•

směs konkrétní kompostované zeleně založené ve stejnou dobu
rozměr vycházející z typu použité techniky – zde až do výše 2,2 m, celkem cca max 75 t
na zakládku.
ihned po navrstvení surovin do zakládky se překope – homogenizační překopávka. Do 48
hodin po homogenizační překopávce teplota stoupne nad 65 °C – signál správně založené
zakládky. Při teplotě nad 65 °C je nutné zakládku provzdušnit a snížit teplotu. V průběhu
rychlého průběhu kompostovacího procesu může zakládka přeschnout a je nutné úpravou
vlhkosti opět nastartovat kompostovací proces. K tomu bude využívána voda nebo
čerstvá zeleň.

Technika
Štěpkovač – rozmělnění některých surovin (větve apod.) probíhá buď přímo v místě jejich
vzniku nebo po svozu na kompostárnu (před uložením do hromad). Kvalitní rozmělnění
surovin zrychluje kompostovací proces.
Překopávač – pravidelné promíchávání kompostovacích hromad je nutné pro správný průběh
kompostování. Promíchávání lze provést nakladačem a drtící lopatou/vidlicí. Četnost
překopávání závisí na průběhu kompostování, obecně se uvést četnost překopů 1 krát za týden
až měsíc.
Rotační válcové síto – pro konečnou úpravu kompostu je nutné kompost prosít. Může se
využít rotační válcové síto Nadsítná složka je následně vrácena opět do kompostovacího
procesu, nežádoucí příměsi jsou odstraněny.
Traktor – minimální výkon traktoru 100 koní a výbava plíživými rychlostmi do 0,5 km/hod.
Traktor bude opatřen čelním nakladačem. Drtící vidlice/lžíce, čelní lopata
Pro možnost vážení přiváženého a odváženého materiálu je využívána stávající váha.
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Technická a organizační opatření, která jsou součástí záměru
Opatření jsou rozdělena do třech základních částí, a to na územně plánovací a předprojektová
opatření, opatření pro období výstavby a období pro vlastní provoz.
a) fáze územně plánovací a předprojektová opatření
• Pro projekt jsou závazné právní a technické normy ČR, rozsah daný tímto rámcem je
pro záměr zcela dostatečný.
b) fáze výstavby
• V případě zvýšené prašnosti při suchém počasí provádět skrápění míst, kde prašnost
vzniká.
• Pro projekt jsou závazné právní a technické normy ČR, rozsah daný tímto rámcem je
pro záměr zcela dostatečný.
c) fáze provozu stavby
• Udržovat celý areál v čistotě a pořádku, to zahrnuje i přilehlé části příjezdové
komunikace.
• K omezení emisí při provozu dopravních a manipulačních mechanismů vyloučit
zbytečný chod motorů naprázdno, pravidelně kontrolovat technický stav používaných
vozidel včetně provádění předepsaných emisních kontrol.
• K minimalizaci zápachu je nezbytné dodržovat všechny technologické postupy a
procesní kontroly během výroby. Nezbytné je vyvarovat se zvláště zápašných vstupů,
které by mohly znamenat ovlivnění okolní obytné zástavby nad přípustný rámec.
Kompostárna je velmi blízko obytné zástavby, pokud by se vyskytly stížnosti na zápach
i po realizaci všech opatření, bude třeba vyloučit z kompostování zápašné suroviny.
• Připravit se na případné komplikace, pokud již je odpad přijat a značně zapáchat –
okamžitě zapracovat do zakládky, pokud to sníží zatížení, mít připravené zakrytí celé
zakládky, pokud by měla zapáchat i přes všechna opatření, do budoucna pak již materiál
nepřijímat.
• Zajistit pravidelné zkrápění zakládek poloautomatickým systémem tak, aby nemohlo
dojít k přetečení jímek.
• Pro provoz jsou závazné právní a technické normy ČR, rozsah daný tímto rámcem je
pro záměr zcela dostatečný v ostatních aspektech.
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby:

2020

Dokončení stavby:

2021

8. Výčet dotčených územně samosprávných celku
Kraj:

Pardubický

Okres:

Ústí nad Orlicí

Obec:

Lanškroun

Katastrální území:

Lanškroun 678929

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů,
které budou tato rozhodnutí vydávat.
Územní rozhodnutí podle stavebního zákona – Stavební úřad – Městský úřad Lanškroun
Stavební povolení podle stavebního zákona – Stavební úřad – Městský úřad Lanškroun
Kolaudace stavby –
Stavební úřad – Městský úřad Lanškroun
Alternativně je možné sloučené řízení.
Stanovisko k umístění, stavbě povolení k provozu
dle Z 201/2012 Sb. –
KÚ Pardubického kraje.
Schválení nové verze havarijního plánu
Stavební úřad – Městský úřad Lanškroun
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II. Údaje o vstupech
1. Půda
Pozemky dotčené výstavbou záměru leží v katastrálním území Lanškroun 678929.
Pozemky dotčené realizací záměru dle KN
Katastrální
Celková
Druh
číslo
výměra
pozemku /
pozemku pozemku (m2)
ochrana
3116/20

711

Ostatní
plocha

3116/7

10 472

Orná půda

Majitel

Michálek Milan, č. p. 151, 563 01 Horní
Třešňovec
Michálek Milan, č. p. 151, 563 01 Horní
Třešňovec

Pozemky dle BPEJ – celková revize
Katastrální
číslo pozemku

BPEJ

Plocha celkem
(m2)

Plocha
k vynětí (m2)

Třída ochrany

3116/7
Celkem k vynětí

7 11 00

10 472

1 500

I.

I.
7 11 00
1 500
V minulosti byla plocha pro stávající hnojiště již označena jako odstátní plocha dle podkladů.
Zřejmě díky digitalizaci došlo k opětovnému zařazení pozemků do ZPF. Bude opraveno. U
parcely 3116/7 je třeba provést regulérní vynětí ze ZPF, i když pozemek již slouží i jako sklad
hotového kompostu.
Pro hodnocení jednotlivých druhů půdy ovlivněných změnami je vyhláška Ministerstva
zemědělství č. 227/2018 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně
ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších předpisů.
Charakter a vlastnosti půdy zařazené do ZPF se v praxi vyjadřují v číselném kódu bonitované
půdně-ekologické jednotky (BPEJ). První číslice kódu BPEJ udává klimatický region, druhé
dvě číslice označují hlavní půdní jednotku, čtvrtá číslice udává kombinaci sklonitosti a
expozice, poslední číslo dává informace o skeletovitosti a hloubce půdy.

Dle BPEJ se jedná o region:

Charakteristika půdy
BPEJ
(2 a 3 číslo)
11

Charakteristika
Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na sprašových a
soliflukčních hlínách s převahou sprašového materiálu (prachovicích),
středně těžké s těžší spodinou, bez skeletu, ojediněle slabě skeletovité,
převážně s příznivými vlhkostními poměry.

EIA – Kompostárna Lanškroun

Strana 12 (celkem 63)

Farm Projekt
Třída ochrany půd
Třídy ochrany ZPF stanovuje Vyhláška 48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany.
Třídy ochrany půd:
třída
charakteristika
ochrany
I.
Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v
jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen
mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu
pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické
stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
II.
Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci
jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu
k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen
podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně
zastavitelné.
III.
Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s
průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno
územním plánováním využití pro event. výstavbu.
IV.
4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční
schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou,
využitelné i pro výstavbu.
V.
5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické
jednotky (dále jen "BPEJ"), které představují zejména půdy s velmi nízkou
produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních,
štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o
zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze
předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším
stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných
území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.
V rámci vyjmutí ze ZPF je nutno provést oddělenou skrývku ornice a podorničí z ploch, které
budou trvale zastavěny a využít kulturní vrstvu ke zlepšení půdních vlastností na jiných
zemědělských pozemcích horší kvality, kde dojde k navýšení mocnosti orniční vrstvy. Využití
kulturní vrstvy se předpokládá v rámci okolních zemědělských pozemků, část bude využita i
pro sadové úpravy.
Skrytá ornice a podorničí bude odvezena na pozemky k přímému využití, případně bude
dočasně uloženo na deponii a využita mimo vegetační dobu. V dalším stupni projektové
dokumentace bude řešeno konkrétní využití kulturní vrstvy se specifikací vhodných pozemků.
O prováděné skrývce, jejím přemístění a zpětném využití bude veden protokol (pracovní
deník) dle § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti
ochrany ZPF, který bude předložen orgánům ochrany ZPF při případné kontrole dodržování
podmínek souhlasu. Investor zajistí ochranu ornice na deponii před znehodnocením a
ztrátami a její řádné ošetřování až do doby jejího využití.
Dotčení lesních pozemků
Přímé dotčení lesních pozemků se nepředpokládá, záměr je mimo ochranné pásmo lesa.
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2. Voda
Zásobování vodou
Záměr nemá primárně nároky na vodu, ke zkrápění je využita voda ze záchytné jímky.
Spotřeba vody – fáze realizace záměru
Většina materiálů vyžadujících spotřebu vody – betonové směsi – budou dováženy připravené
k použití. Voda bude v podstatě používána zejména ke skrápění ploch pro snížení prašnosti a
pro potřeby pracovníků stavby. Vzhledem k objemům lze považovat spotřebu vody během
výstavby za málo významnou z hlediska objemů.
Spotřeba vody – fáze provozu záměru
Areál obsluhuje v části pracovní doby zaměstnanci pana Michálka ze související školky, nové
nároky na vodu nevznikají. Požadavky na spotřebu vody se nemění.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Není vyžadována primárně pro fázi povozu a ani výstavby přímo v místě.
Teplo
Není vyžadováno primárně pro fázi povozu a ani výstavby přímo v místě.
Pohonné hmoty
Pro zabezpečení vlastního provozu střediska při použití mobilních prostředků bude potřeba
rovněž pohonných hmot. Z hlediska objemu se bude jednat o množství běžná nijak se
nevymykající běžným standardům.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 341/2008 Sb. – redukovaná o nevhodné odpady
Seznam bioodpadů a požadavky na kvalitu odpadů vstupujících do technologie
materiálového využívání bioodpadů
Zvláštní
způsoby Druhy odpadů podle Katalogu odpadu
nakládání
02
Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti,
rybářství z výroby a zpracování potravin
02 01
Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství
02 01 03 Odpad rostlinných pletiv
02 01 07 Odpady z lesnictví
02 03
Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých
olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a
tabákového průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu, z
přípravy a kvašení melasy
3
02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 06
Odpady z pekáren a výroby cukrovinek
3
02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
19
Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování)
odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo
jejich vzniku a výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové
účely
19 05
Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů
19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti
19 08
Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
2
19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod, včetně případů, kdy se jedná
o odpad kategorie O/N – pouze kategorie O
19 08 12 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod
číslem 19 08 11
19 08 14 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené
pod číslem 19 08 13
19 09
Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely
2
19 09 01 Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
19 09 02 Kaly z čiření vody
19 09 03 Kaly z dekarbonizace
19 12
Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení,
lisováni peletizace)
19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
20
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské,
průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného
sběru
20 01
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině
15 01
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Zvláštní
způsoby Druhy odpadů podle Katalogu odpadu
nakládání
1
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 02
Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
20 03
Ostatní komunální odpady
20 03 02 Odpad z tržišť
20 03 07 Objemný odpad
Poznámky k A. Seznamu využitelných odpadů:
1 - podléhají souhlasu a kontrole Krajské veterinární správy podle jiného právního
předpisu2)
2 - podléhají kontrole podle tabulky č. 5.4. přílohy č. 5 k této vyhlášce.
3 - určité zmetkové potraviny - výběr zmetkových potravin podle Nařízení Komise (ES) ze
dne 3. února 2006 č. 197/2006 Sb., neživočišného původu nebo neobsahující produkty
živočišného původu jako například pečivo, těstoviny, cukrářské výrobky a podobné
výrobky, které z obchodních důvodů, z důvodu závady při výrobě, balení nebo jiné
závady nepředstavují nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat a nejsou již určeny k lidské
spotřebě a zbavené obalů mohou být zpracovány v zařízeních na výrobu bioplynu nebo
kompostování, která nepodléhají schválení Krajské veterinární správy ani její kontrole.
Poznámka: kompost nevyhovující jakosti není přebírán z jiných zařízení, ale může být
vyprodukován v rámci procesu, pak je zde zapracován a přepracován dodatečnou
fermentací, pokud je to možné.
Poznámka II.: Čistírenské kaly jsou z okolních čističek.
Poznámka III.: Odpady jsou zde zpracované takřka výhradně nekonfliktní málo
zápašné, bezzápašné.
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U každého odpadu před jeho zavedením bude ověřena vhodnost, vzhledem k širokému
definičnímu rozsahu v rámci kategorií nelze vhodnost některého z odpadů vyloučit.
Kromě uvedených odpadů mohou být do procesu za účelem zkvalitnění surovinové skladby
využívány další přísady a suroviny, které nejsou odpadem ve smyslu platného zákona o
odpadech.
V zařízení mohou být v technologii kompostování odpadů používány následující
suroviny:
- přípravky podporující průběh procesu (např. mikrobiální přípravky nebo enzymy
vyráběné k tomuto účelu),
- přípravky obohacující produkt určený jako hnojivo o další žádoucí prvky (např.:
draslík, vápník, hořčík),
- přípravky upravující pH (např. mletý vápenec),
- přípravky upravující poměr C:N dle požadavků receptury (např. síran amonný nebo
jiná průmyslová hnojiva).
Ostatní vstupy
V zařízení jsou dále využívány následující suroviny a materiálové vstupy:
- pohonné hmoty pro provoz manipulační techniky,
- materiál pro údržbu objektů a technologií.
Základní suroviny pro výrobu kompostu a jejích poměr C:N

Výstup procesu
Hlavním výstupem je kompost. Výsledný kompost se vyznačuje tmavohnědou barvou,
vlhkostí 40 až 60 %. Obsah nerozložitelných příměsí do 2 %. Cílem je vyrobit kompost,
který splňuje požadavky na registraci podle vyhlášky 474/2000 Sb. O stanovení požadavků na
hnojiva ve znění pozdějších předpisů.
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4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Komunikační napojení
Přístup skrze místní komunikaci s napojením na I/43 (Lanškroun – Štíty).
V rámci areálu jsou již vybudovány komunikace, ty budou beze změn. Významným
pozitivem je napojení na veřejné komunikace zcela mimo obytnou zástavbu.
Komunikační sít v oblasti dle ŘSD

Měřené úseky dle sčítání dopravy 2016 dle ŘSD

Přímo pro území není sčítání dopravy, nicméně síť okolních ukazuje relativně nízkou
dopravní zátěž území.
EIA – Kompostárna Lanškroun
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Tabulky dostupných dopravních intenzit v okolí záměru
Úsek 5-0704 Komunikace I/43 Dobrovského

Legenda
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Doprava spojená s realizací
V rámci realizace záměru bude nutno zabezpečit dopravu pro převoz materiálu z místa výroby
na místo určení. Tato doprava bude zabezpečena dodavatelskou firmou zabezpečující stavbu.
Lze předpokládat nárazovou dopravu v době výstavby, a to s ohledem na pracovní operace,
které se budou provádět. Dle odhadu vyplývajícího z obdobných staveb bude četnost dopravy
ve špičkách cca 1-2 nákladních vozidel za směnu, tedy cca max. 2 nákladní auta za hodinu.
Takto vysoká četnost dopravy bude v rámci celé výstavby omezena pouze na několik dnů
v denní době při hrubých stavebních pracích.
Doprava a její frekvence – provoz záměru celkový
Dopravní zatížení nákladní dopravou.
Doprava na vstupu stávající
Doprava na vstupu stávající
Dopravní četnosti:

Vozidel na
vstupu/rok
210
375

• Doprava maximální denní:

5 NV/den

• Doprava mimosezónní:

0-1 NV/den.

Vozidel na
výstupu / rok
150
265

• Osobní doprava je tvořena maximálně 5 osobními automobily denně.
Dopravní maxima se nemění.
Distribuce dopravy
Doprava probíhá smluvním partnerům, kteří se během času mohou měnit. Z hlediska denních
četností jde o plně akceptovatelné stávající zátěže na komunikacích. Cílem je obsloužit okolní
aglomeraci. Doprava je již v území schválená. Dílčí navýšení je spojené s odvozem
separovaného odpadu ze vstupních odpadů.
Ostatní sítě nejsou třeba.
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5. Biologická rozmanitost
Metodický pokyn MŽP MZP/2017/710/1985:
Při výkladu pojmu „biologická rozmanitost“ (biodiverzita) pro účely zákona č. 100/2001 Sb.
je nutné vycházet z definice pojmu dle článku 2 Úmluvy o biologické rozmanitosti, podle které
je biologická rozmanitost (biodiverzita) chápána jako variabilita všech žijících organismů
včetně suchozemských, mořských a jiných vodních ekosystémů a ekologických komplexů,
jejichž jsou součástí, a zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy.
Nejedná se tedy jen o pouhý součet všech genů, druhů a ekosystémů, ale spíše o variabilitu
uvnitř a mezi nimi.
V rámci procesu posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb. je nutné brát v potaz zájmy
týkající se zajištění zachování diverzity zejména druhů a reprodukční kapacity ekosystémů vč.
jejich vnitřních funkčních vazeb jako základního životního zdroje a zachování diverzity
ekosystémů.
Účelem výše uvedeného je přispět k zastavení úbytku biologické rozmanitosti.
Udržitelné využívání přírodních zdrojů
• Záměr je umístěný v rámci stávajícího areálu, bude sloužit pro blízkou školku. Zábor půdy
je v tomto případě odůvodněný provozem a zemědělskou výrobou – kvalitní kompost
zvyšuje ohumusování půdy.
• Záměr znamená využití ODPADŮ ve většině případů tím nejlepším možným způsobem.
• Záměr produkuje hnojivo, které pomáhá udržovat zemědělskou půdu.
Přírodní zdroje jsou záměrem efektivně využívány a reálně je v podstatě bezodpadový, vše je
využito – vytříděné odpady jsou předány oprávněné osobě.
Ovlivnění druhů a ekosystémů, jejich zábor (resp. zábor jejich stanovišť v případě druhů)
nebo znečišťování záměrem
Ekosystémy nebudou dotčené, jedná se o stávající areál. Nicméně je třeba dodržet veškerá
opatření k minimalizaci negativních dopadů.
Opatření k rozvíjení tzv. zelené a modré infrastruktury (např. propojující prvky a plochy
zeleně s vodními plochami včetně využití ploch objektů, zadržování a zasakování nebo
využívání srážkové vody, aj.), příp. další opatření k podpoře biodiverzity.
Záměr je umístěn uvnitř stávajícího území školky a kompostárny.
Údaje o rozložení zastižených či jinak zjištěných rostlinných a živočišných druhů a vazeb
mezi nimi vč. jejich role v zajišťování biologické rozmanitosti v zájmovém území včetně
identifikace nepůvodních invazních druhů a cest jejich šíření, údaje o trendech výskytu těchto
druhů (např. zánik druhů, stanoviště), stavu dotčené chráněné části životního prostředí (např.
významného krajinného prvku, územního systému ekologické stability krajiny, zvláště
chráněných území, přírodních parků, evropsky významných lokalit, ptačích oblastí aj.), příp.
další. A to v rozsahu odpovídajícím dostupnosti a relevanci těchto údajů s ohledem na
předpokládané vlivy posuzovaného záměru.
Jedná se o stávající zemědělský – odpadový areál. Dotčení výše uvedených vazeb je
vyloučené.
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III. Údaje o výstupech
1. Ovzduší
Emise v etapě stavebních prací
Při výstavbě bude docházet k přesunu materiálu, stavebních hmot a stavebních mechanismů.
Prašnost vzniklou při realizaci lze s ohledem na možnost eliminace, rozsah a vzdálenost od
obydlí považovat za nevýznamnou. Jiné významné vlivy na ovzduší se s ohledem na
jednoduchost konstrukcí neočekávají.
Emise z provozu
Posuzovaný zdroj spadá dle Zákona 201/2012 o ochraně ovzduší, přílohy č. 2 mezi
„Vyjmenované stacionární zdroje“:
•

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ ODPADU, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODPADNÍMI
VODAMI
o 2.3. Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o projektované
kapacitě rovné nebo větší než 10 tun na jednu zakládku nebo větší než 150 tun
zpracovaného odpadu ročně

Takovýto zdroj je povinen mít provozní řád dle §11 výše uvedeného Zákona. Kapacita
zařízení je 4 500 t/rok.
Požadavky jsou dány přílohou č. 8 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.; podmínky provozu pro ostatní
stacionární zdroje:
Část II
Specifické emisní limity a technické podmínky provozu
1.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODPADNÍMI VODAMI

1.1 Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o projektované kapacitě rovné
nebo větší než 10 tun na jednu zakládku nebo větší než 150 tun zpracovaného odpadu
ročně (kód 2.3 přílohy č. 2 k zákonu).
Technické podmínky provozu
a) Násypné bunkry jsou v uzavřeném provedení s komorou pro vozidla, u otevřených
hal a při vykládce svozových vozidel s odpady, musí být plyny z bunkrů odsávány a
odváděny do zařízení na čištění odpadních plynů.
b) Zkondenzované výpary a voda vznikající při kompostovacím procesu (zrání
kompostů) smí být u stavebně neuzavřených a nezakrytých kompostáren používány k
vlhčení kompostu pouze tehdy, nebude-li použití zvyšovat pachovou zátěž okolí.
c) Odpadní plyny z dozrávání kompostů v uzavřených halách kompostárny jsou
odváděny do zařízení na čištění odpadních plynů.
Komentář:
a) Bod není pro zařízení relevantní. Skladba surovin je nekonfliktní, vzdálenost od
obytné zástavby dostatečná. Není nutné realizovat opatření k čistění plynů. Zakládky
mohou být zakryty speciální textilií v případě potřeby.
b) Je aplikováno.
c) Viz bod a.
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Vypočtené hodnoty emisí
Emise unikající do ovzduší vznikají z přirozeného rozkladného procesu. Během aerobní
fermentace se uvolňuje zejména CO2, při přebytku dusíku i amoniak. Z dalších produktů
aerobní fermentace lze pak jmenovat sirovodík, metan, oxid dusný, kyselinu máselnou,
kyselinu octovou a další, emise těchto látek je třeba co nejvíce minimalizovat během
výrobního procesu, neboť jsou i nositelé zápachu.
Prachové pevné částice pochází zejména ze suchého materiálu a přesušení kompostu. Při
správném dodržování kompostovacího procesu, je uvolnění prachových částic minimální,
protože vlhkost kompostu je vysoká.
Dostupná data pro hodnocení emisí ze záměru
Amoniak - NH3 a těkavé organické látky - VOC
Na základě dokumentu: „E.H.Pechan & Associates, Inc., Emissions, Inventory Guidance for
Anthropogenic Non-Agrlcultural Ammonia Sources, June 2004“ lze na základě emisních
faktorů odhadnout produkci amoniaku a VOC:
Technologie kompostování
Emisní faktor NH3
Emisní faktor VOC
Aerobní fermentace, podíl
[lb/t]
[kg/t]
[lb/t]
[kg/t]
biodpadu a ostatního org.
2,81
1,28
3,12
1.42
substrátu (50:50)
Hodnoty emisních faktorů jsou v librách vztažených na tunu kompostovaného materiálu.
Množství amoniaku a těkavých organických látek, je vztaženo na podíl bioodpadů a ostatního
org. substrátu 50:50, jakékoliv změny v substrátu, poměru mohou tyto emise změnit.
Kompostárny se v ČR neměří.
Methan - CH4
Dle dat zveřejněných Výzkumným ústavem zemědělské techniky v Praze:
Způsob kompostovacího procesu
Doba kompostování 12 měsíců
Rychlokompostování, kompost vyroben za 8-12 týdnů

Množství CH4
(v kg/t sušiny)
6 kg
3 kg

Emise tuhých znečišťujících látek – při dobře nastavené vlhkosti substrátu jsou emise TZL
minimální.
Vypočtené hodnoty emisí na kapacitní výrobu
Technologie kompostování
Roční emise NH3
Roční emise VOC
Aerobní fermentace, podíl
[kg/rok]
[kg/rok]
biodpadu a ostatního org.
5 760
6 390
substrátu (50:50)
Pro zde provozovaný záměr nejsou stanoveny jednoznačné emisní limity, ani emisní faktory,
je však nezbytné činit vše proto, aby nedošlo k obtěžování zápachem, či nadměrnou prašností.
Liniové a plošné zdroje znečištění – Emise z dopravy
Četnost dopravy spojená s provozem záměru je uvedena v kapitole: „Nároky na dopravní a
jinou infrastrukturu.“ Jedná se v podstatě o stávající dopravu, která se mění zanedbatelným
způsobem. V území jsou nevýznamným příspěvkem.
Z zásadní je třeba označit, že s odpady se již nyní nakládá, dojde tedy i k nahrazení jiné části
dopravy ekologičtějším řešením.
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2. Odpadní vody
Odpadní vody vznikající při výstavbě
Při výstavbě stáje budou vznikat v minimálním množství pouze splaškové odpadní vody.
Zaměstnanci stavby budou využívat stávající sociální zařízení v areálu střediska.
Odpadní vody vznikající během provozu
Odpadní vody jsou jímány do jímek a vraceny na kompost, který potřebuje udržovat
přiměřenou vlhkost. Odpadní vody nevznikají. Sociální zázemí je stávající.
Dešťové vody ze zastřešených a zpevněných ploch
Z územní nebudou vody odváděné. Cílem je zachytit do kompostované hmoty a využít ke
zvýšení obsahu vody. V případě výluhů jsou tyto jímány do jímky a zpětně čerpány na
kompost. V těchto letech voda spíše chybí.
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3. Odpady
Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sbírky, o odpadech a o změně některých
dalších předpisů v platném znění a vyhláškou číslo 383/2001 Sbírky, o podrobnostech
nakládaní s odpady v platném znění.
Kategorizace odpadů v následujícím textu je provedena podle vyhlášky č. 93/2016, kterou se
stanoví Katalog odpadů.
Kvalifikace a případná kvantifikace odpadů provedená v tomto dokumentu vychází z
rámcových úvah a míře podrobností daných aktuální znalostí jednotlivých kroků spojených s
realizací. Detailní upřesnění bude k dispozici v rámci projektové dokumentace.
Odpady z fáze realizace výstavby
Odpady, vznikající při výstavbě lze v současné době s ohledem na projekční připravenost
stavby stanovit pouze technickým odhadem.
Při přípravě záměru se předpokládá vznik stavebních odpadů uvedených v následující tabulce.
Kód
08 01 11
08 01 12
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 06
15 01 10
15 02 02
17 01 01
17 01 07
17 02 01
17 02 03
17 04 05
17 04 11
17 05 04
17 06 04
17 09 04
20 01 21
20 03 01
20 03 04

Název odpadu
Kategorie
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
N
nebezpečné látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
O
Papírové a lepenkové obaly
O
Plastové obaly
O
Dřevěné obaly
O
Směsné obaly
O
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
N
látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak
N
blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
Beton
O
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
O
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
Dřevo
O
Plast
O
Železo a ocel
O
Kabely neuvedené pod 17 04 10
O
O
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
O
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09
O
01, 17 09 02 a 17 09 03
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
N
Směsný komunální odpad
O
Kal ze septiků a žump
O
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Odpady z provozu – s ohledem na charakter provozu budou hlavní odpady představovat:
Druhy odpadů podle Katalogu odpadů
Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování)
odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo
jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro
průmyslové účely
19 12
Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení,
lisování, peletizace)
19 12 01
Papír a lepenka
19 12 02
Železné kovy
19 12 03
Neželezné kovy
19 12 04
Plasty a kaučuk
19 12 05
Sklo
19 12 06*
Dřevo obsahující nebezpečné látky
19 12 07
Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
19 12 08
Textil
Odpad vzniká při třídění a je skladován v označených kontejnerech.
19

Poznámka: kompost nevyhovující jakosti by měl být vždy přepracovatelný na zařízení, pokud
by tomu tak nebylo, je třeba postupovat dle zákona o odpadech a předat jej oprávněné osobě,
zatím se tak nikdy nestalo. Je vedená řádná evidence a prováděny analýzy, které vylučují
neřešitelnou kontaminaci.
Obecné
Při nakládání s odpady v obou fázích (výstavba i provoz) s nimi bude dále zacházeno podle
jejich skutečných fyzikálně chemických vlastností a budou tříděny dle druhů a v zájmu jejich
co nejvyššího využití pro recyklaci.
V případě vzniku nebezpečných odpadů, budou tyto umístěny do zabezpečených nádob, či
obalů odpovídajících povaze nebezpečné látky, tak aby bylo zamezeno úniku látek do
okolního prostředí a minimalizována všechna potencionální rizika. Tyto odpady budou
předávány oprávněným osobám a doklady o jejich způsobilosti budou skladovány dle
předpisů. Manipulace s odpady bude zaznamenávána v průběžné evidenci a pro nebezpečné
odpady bude vypracováván evidenční list pro přepravu.
Ostatní odpady budou vytříděné skladovány dle své povahy na místech jim určených
zajištěných tak, aby byly chráněny před povětrnostními a jinými vlivy včetně odcizení.
Veškeré odpady budou předávány oprávněným osobám k využití nebo odstranění a doklady o
oprávněnosti těchto osob budou archivovány po dobu danou předpisy.
Odpady po dobu výstavby zabezpečí na staveništi stavební firma provádějící výstavbu, tyto
odpady budou následně předány oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění dle Zákona
185/2001.
Odpady vznikající při ukončení provozu a stavby
Po ukončení provozu záměru v případě celkové sanace by se jednalo o obdobný odpad jako je
uvedena při stavebních úpravách.
O množstvích a druzích odpadů, které by v takovém případě vznikly, lze pouze spekulovat,
proto nejsou dále specifikovány. Charakter stavby i provozu však nepředpokládá vznik
nebezpečných odpadů či odpadů, jejichž odstranění by bylo problematické.
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4. Hluk, vibrace, záření
Hygienické limity pro posuzování hluku
Zjištěný stav akustické situace ve vnějším prostoru (ať už na základě měření, výpočtů, či na
základě obojího) se posuzuje podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných
venkovních prostorech staveb
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny
akustického tlaku A a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční
době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
a. Základní hladina hluku LAeq,T pro stanovení nejvyšší přípustné hladiny hluku ve
venkovním prostoru je 50 dB.
b. Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru
staveb a v chráněném venkovním prostoru:
Druh chráněného prostoru
Korekce [dB]
1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových
-5
0
+5
+15
zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný
venkovní
prostor
lůžkových
0
0
+5
+15
zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a
0
+5
+10
+20
chráněný ostatní venkovní prostor
1. Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby,
dále pro hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících
vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku
vlaků a opravy vozů.
2. Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III.
třídy a dráhách.
3. Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních
komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je
převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se
pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.
4. Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích s
výjimkou účelových komunikací a dráhách uvedených v bodu 2) a 3). Tato korekce
zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a
rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového
nebo výškového vedení pozemní komunikace, nebo dráhy, při kterém nesmí dojít ke
zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb nebo v
chráněném venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se
dále použije i v chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bytu v
přístavbě nebo nástavbě stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu
nebo v případě výstavby ojedinělého obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci
dostavby proluk, a výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů v
rámci dostavby center obcí a jejich historických částí.
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korekce na denní dobu
- denní období od 06.00 do 22.00 hod..................................................................0 dB
- noční období od 22.00 do 06.00 hod. (kromě hluku ze železnice)................. -10 dB
- noční období od 22.00 do 06.00 hod. (pro hluk ze železnice)......................... - 5 dB
korekce na povahu hluku
- hluk vysoce impulsní.......................................................................................- 12 dB
- hluk s tónovými složkami nebo informačním charakterem............................. - 5 dB
Nejbližší chráněné venkovní prostory, chráněné venkovní prostory staveb
Dle Zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, v platném znění:
„Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k
rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních
pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2m okolo bytových
domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální
účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí
obytné a pobytové místnosti, s výjimkou místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve
stavbách pro výrobu a skladování. Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání
pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s
vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich.“
Nejbližší chráněné objekty, chráněné venkovní prostory jsou:
• Cca 360 m jihovýchodním směrem od záměru je umístěn rodinný dům s číslem popisným
676 na stavební parcele číslo 1376(k. ú. Lanškroun 678929).
• Cca 715 m severozápadním směrem od záměru je umístěn rodinný dům 381 na stavební
parcele číslo 873/2 (k. ú. Lanškroun 678929). V budoucnu se zde počítá s obytnou
zástavbou.
• Cca 715 m severozápadním směrem od záměru je umístěna na parcele číslo 3545/5 (k. ú.
Lanškroun 678929). V budoucnu se zde počítá s obytnou zástavbou.
Hluková zátěž - etapa výstavby
Po dobu realizace výstavby lze předpokládat v území zvýšenou hladinu akustického výkonu
v souvislosti s provozem stavebních strojů při zemních a stavebních pracích a z dopravy, která
bude zabezpečovat dovoz stavebních materiálů.
Hladina hluku u stavebních strojů a zařízení se pohybuje 80 - 95 dB (A) ve vzdálenosti 1 m.
Hluk nákladních vozidel je 70 – 85 dB ve vzdálenosti 1m. Hladina hluku se bude měnit
v závislosti s nasazením stavebních mechanismů, jejich interakci, době a místě jejich
působení.
Veškeré stavební činnosti se předpokládají v denní době v rozsahu od 7 do max. 21 hodin.
Rozsah stavby a navržený konstrukční systém objektů bude zajišťovat rychlou výstavbu.
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti.
(pro chráněný venkovní prostor) je:
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+-------------------------------+-------------------------------+
|
Posuzovaná doba [hod.]
|
Korekce [dB]
|
+-------------------------------+-------------------------------+
|
od 6:00 do7:00
|
50 + 10
|
+-------------------------------+-------------------------------+
|
od 7:00 do 21:00
|
50 + 15
|
+-------------------------------+-------------------------------+
|
od 21:00 do 22:00
|
50 + 10
|
+-------------------------------+-------------------------------+
|
od 22:00 do 6:00
|
50 + 5
|
+-------------------------------+-------------------------------+

Míru hluku ze stavební činnosti na nejkratší vzdálenost k nejbližším využívaným chráněným
prostorům je možné dle obecných postupů vypočíst z:
L2 = L1 – 20 log (r2/r1) + Kodr. kde,
L2 je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pásmu) ve vzdálenosti r2 (m) od zdroje,
L1 je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pásmu) ve vzdálenosti r1 (m) od zdroje,
Kodr. Je koeficient respektující odrazivost okolních ploch, v tomto případě app. 2 dB
Hladina hluku při použití jednoho stroje na staveništi:
Akustický tlak v 1 m
Vzdálenost od zdroje
Akustický tlak v bodě
dB (A)
m
dB (A)
95 dB
10
77,0
95 dB
20
71,0
95 dB
30
67,5
95 dB
40
65,0
95 dB
50
63,0
95 dB
60
61,5
95 dB
70
60,0
95 dB
80
69,0
95 dB
90
58,0
95 dB
100
57,0
95 dB
150
53,5
95 dB
300
47,5
95 dB
800
38,0
Jedná se o demonstrativní výpočet poklesu akustického tlaku se vzdáleností. Jak je patrné pro
zde uvedený stroj by bylo možné pracovat bez přerušení od 7 do 21 hodin až ve vzdálenosti
40 m a vyšší. Při souběhu dvou strojů by byl příspěvek o 3 dB vyšší a na útlum by bylo třeba
cca 60 metrů. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze
stavební činnosti pro 7:00 až 21:00 je 65 dB.
Výpočet byl proveden za předpokladu, že by se stroje pohybovaly zároveň na okraji areálu
nejblíže k posuzovanému chráněnému prostoru ve stejný čas, tedy za nejméně příznivé
situace. Výpočet zde provedený vychází z předpokladu šíření hluku ve volném prostoru, tedy
za nejhoršího stavu. Vzdálenost je zde dostatečná, aby byly hygienické limity bezpečně
splněné.
Dočasný nárůst četnosti dopravy spojený s dopravou materiálu, odvozem zeminy, bude
vzhledem k rozsahu úprav středně významný a bude znamenat nejvýznamnější složku hluku
při výstavbě. Maximální četnosti dopravy lze předpokládat na úrovni cca 1 NV za hodinu
v době od 8 do 15 hodin po několik dnů.
S ohledem na charakter stavby lze předpokládat, že nebudou překračovány hygienické limity
hluku z výstavby jak při výstavbě samotné, tak při dopravě materiálu.
EIA – Kompostárna Lanškroun

Strana 29 (celkem 63)

Farm Projekt
Hluk z provozu
Záměr je ve zvlněném terénu, který vytváří přirozené bariéry. Nejbližší obytná zástavba je
360 m.
Limity hluku vztažené na posuzovaný areál pro provoz
Z dikce Nařízení vlády vyplývají následující limity nejvýše přípustných hodnot hladiny hluku
u chráněných objektů způsobených provozem zdrojů hluku uvnitř areálu:
Pro zdroje hluku v areálu:
06.00 – 22.00 hod.: 50 dB
22.00 – 06.00 hod.: 40 dB
Provoz obslužných zařízení
V rámci areálu budou provádět obsluhu zejména traktory. Současnost je charakterizována
významnými poklesy akustických výkonů traktorů oproti traktorům vyrobeným vpřed deseti a
více lety. Pro bezpečnost orientačního výpočtu jsou předpokládány traktory o akustickém
výkonu 100 dB, což koresponduje s akustickým tlakem 89 dB (A) v jednom metru.
Míru hluku z provozu traktoru na nejkratší vzdálenost 360 m:
L2 = L1 – 20 log (r2/r1) + Kodr. kde,
L2 je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pásmu) ve vzdálenosti r2 (m) od zdroje,
L1 je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pásmu) ve vzdálenosti r1 (m) od zdroje,
Kodr. Je koeficient respektující odrazivost okolních ploch, v tomto případě app. 2 dB
L2 = 40,0 dB (A), to by však znamenalo, že je traktor v provozu 8 hodin v kuse, reálně
nebude dosahovat provoz více jak 4 hodiny.
Přepočet na dobu expozice 240 minut denně za 8 hodin.
= 37,0 dB ± 3 dB – příspěvek traktoru u stávající
zástavby ve volném prostoru, ten zde není a dochází ke stínění.
V noci je provoz neslyšitelný.
Hodnocení stacionárních zdrojů
Obsluha probíhá výhradně v době denní, kdy se provádí úpravy.
Areál je dostatečně vzdálen od obytné zástavby, že lze s jistotou předpokládat, že jeho provoz
bude s rezervou splňovat akustické limity u nejbližších chráněných venkovních prostor. Lze
s jistotou tvrdit, že noční provoz uvnitř navrhovaného záměru nebude u obytné zástavby
možné zaznamenat lidskými smysly. Většinu dne pak bude stejný stav i ve dne, kdy je areál
v klidu.
Zdroje hluku z dopravy
Záměr neznamená nárůst ve svých maximech, pouze se mírně zvednou roční průměry.
Napojení je na hlavní komunikační síť v území.
Vibrace
Vibrace může představovat průjezd dopravních prostředků zásobujících stavbu. Dále je
možno počítat se vznikem vibrací u některých stavebních prací, jako jsou potřebné zemní
práce. Výskyt bude převážně krátkodobý, omezí se pouze na denní pracovní dobu a přenos do
nejbližší obytné zástavby se s ohledem na vzdálenost výstavby od případných zdrojů vibrací
EIA – Kompostárna Lanškroun
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nepředpokládá.
Vibrace během provozu budou zejména působeny dopravou. Intenzita provozu ze záměru v
žádném případě nedosáhne hodnot, které by mohly mít nepříznivý vliv na životní prostředí a
zdraví obyvatel nejbližších obytných objektů.
Záření radioaktivní a elektromagnetické
Nelze předpokládat žádného zdroje radioaktivního nebo elektromagnetického záření, pouze
v průběhu výstavby je možno očekávat krátkodobé používání svářecích zařízení. Ultrafialové
záření se bude vyskytovat pouze krátkodobě po dobu montáží konstrukcí či technologií při
svařování obloukem či plamenem a přitom budou využívány běžné osobní ochranné
pomůcky. Při výstavbě nebudou použity materiály, u nichž by se účinky radioaktivního záření
daly očekávat.

5. Rizika havárií
Rizika havárií jsou v tomto případě:
• Běžná havárii dopravního, manipulačního prostředku s únikem provozních kapalin,
v takovém případě lze předpokládat zásah profesionálů z řad HZS.
• Kontaminace povrchových podzemních vod – záměr je umístěný na vodohospodářsky
zabezpečených plochách, které jsou kontrolovány. Nicméně i zde může dojít k úniku
nebezpečných látek do blízkého potoka. Oznamovatel aktualizuje havarijní plán, kde
budou precizována jasná a konkrétní opatření pro případ havárie.
• Požár surovin, kompostu – riziko je malé, případný požár znamená hoření zejména
skladovaných organických materiálů. Většina materiálů má ale velmi nízkou sušinu a hořet
ani nemohou.
• Obtěžování zápachem – je třeba dodržovat technologickou kázeň a s materiály potenciálně
zápašnými pracovat bezodkladně a používat k jejich pasivaci inertních materiálů.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
I. Přehled nejvýznamnějších environmetálních charakteristik
dotčeného území se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou
citlivost
Posuzovaný záměr je umístěn v rámci stávajícího areálu zahradní výroby, který je k účelu
pěstění a kompostování dlouhodobě využívaný.
Chráněná území, ochranná pásma
-

Posuzovaná lokalita a její okolí není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace
vod (CHOPAV).

-

Záměr stojí mimo ochranná pásma zdrojů pitné vody.

-

Přímé dotčení lesních pozemků se nepředpokládá, záměr není v ochranné pásmu lesa.

-

Katastrální území Lanškroun a okolní katastry jsou zranitelnou oblastí podle Nařízení
vlády 262/2012 o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu.

-

Lokalita není součástí prvků územního sytému ekologické stability.

Zvláště chráněná území
Zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění, § 14 upravuje kategorie zvláště chráněných území
(národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky, přírodní památky) – posuzovaný záměr není v interakci.
Evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Evropsky významné lokality dle § 45 a–c zák. č. 218/2004 Sb., jenž jsou zahrnuty do
národního seznamu těchto lokalit podle § 45 a ve smyslu příloh NV č. 318/2013 Sb. nebo
vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona. – posuzovaný záměr není
v interakci.
Chráněná území dle zákona 44/1988 o ochraně a využití nerostného bohatství (horní
zákon), v aktuálním znění – posuzovaný záměr není v interakci.
Území historického, kulturního nebo archeologického významu – pravěké nálezy na území
nejsou dosud známy, nelze je však jednoznačně vyloučit.
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II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v
dotčeném území, které budou pravděpodobně významně
ovlivněny
1. Ovzduší a klima
Klimatické faktory
V ČR se vyskytují tři klimatické oblasti: teplá, mírně teplá a chladná. Danou oblast můžeme
podle klasifikace E.Quitta zařadit do oblasti MT7– charakteristické pro tuto oblast je
normálně dlouhé, mírné, mírně suché léto s krátkým přechodným obdobím s krátkým,
mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima je pak normálně dlouhá, mírně teplá suchá až
mírně suchá s krátkou dobou sněhové pokrývky.
Klimatické ukazatele oblasti MT7
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více
Počet mrazivých dnů
Počet letních dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet zamračených dnů v roce
Počet jasných dnů v roce

Průměrné hodnoty za rok
30-40
140-160
110-130
40-50
-2 °C až -3 °C
16 °C až 17 °C
6 °C až 7 °C
7 °C až 8 °C
100-120 [mm]
400-450 [mm]
250-300 [mm]
60-80
120-150
40-50

Kvalita ovzduší
Koncentrace v jednotlivých sledovaných bodech – pětileté klouzavé průměry 2014 - 2018
NO2 [µg.m-3]
SO2 [µg.m-3] 4. nejvyšší hodnota 24 hodinové
roční průměrná koncentrace
průměrné koncentrace v kalendářním roce

EIA – Kompostárna Lanškroun

Strana 33 (celkem 63)

Farm Projekt
PM10 [µg.m ]
-3

PM10_M36 [µg.m-3]

roční průměrná koncentrace

36. nejvyšší hodnota 24 hodinové průměrné
koncentrace v kalendářním roce

PM2,5 [µg.m-3]

Benzen [µg.m-3]

roční průměrná koncentrace

roční průměrná koncentrace

Benzo[a]pyren [mg.m-3]
roční průměrná koncentrace

Dle podkladů se jedná o lokalitu s průměrnou kvalitou ovzduší v rámci ČR. Vlastní
posuzovaný záměr bude přispívat ke znečištění ovzduší pouze produkcí pachových látek a
amoniaku, které jsou vyhodnoceny v patřičných kapitolách.
EIA – Kompostárna Lanškroun
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2. Voda
Povrchové vody
Oblast povodí:
Číslo hydrologického povodí:
Povodí 3. řádu:
Číslo hydrologického pořadí:
Název toku:
Plocha povodí od pramene
k závěrnému profilu
Podzemní vody

Dunaj
4-10-02
Moravská Sázava a Morava od Moravské Sázavy po
Třebůvku a Třebůvka
4-10-02-0050-0-00
Moravská Sázava
55,593 km2

Rajóny základní vrstvy
ID útvaru:
42620
Název útvaru:
Kyšperská synklinála – jižní část
Plocha útvaru, km2:
236,356
ID hydrogeologického rajonu:
4262
Název hydrogeologického rajonu:
Kyšperská synklinála – jižní část
Vrstva:
základní vrstva
Horizont:
2
Dílčí povodí ČR:
Morava a přítoky Váhu
Oblast povodí:
Dunaj
Správce povodí:
Povodí Moravy, státní podnik
Nejbližší významný odběr podzemní vody dle HEIS VUV je vzdálen cca 1,6 km severně od
záměru. Záměr stojí mimo ochranná pásma zdrojů pitné vody.
Katastrální území Lanškroun a okolní katastry nejsou zranitelnou oblastí podle Nařízení vlády
262/2012 o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu.
Posuzovaná lokalita a její okolí není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod
(CHOPAV).
V předmětné lokalitě, v blízkém okolí se nevyskytují zdroje minerálních stolních a léčivých
vod.

3. Půda
Oblast patří dle Taxonomické Klasifikace Systému Půd (TKSP) mezi Hnědozemě luvické.
Dle Českého Statistického Úřadu je půda obce Lanškroun z hlediska využití rozdělena
následovně:
Druh pozemku
Celková výměra pozemku (ha)
Orná půda (ha)
Chmelnice (ha)
Vinice (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé trávní porosty (ha)
Zemědělská půda celkem (ha)
EIA – Kompostárna Lanškroun
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2 065,43
1 107,3
95,08
3,27
188,55
1 394,19
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Lesní půda (ha)
Vodní plochy (ha)
Zastavěné plochy (ha)
Ostatní plochy (ha)
Jak je patrné z rozložení půdy v obci i v širším okolí, jedná
obhospodařované.

248,30
69,75
87,27
265,92
se o území zemědělsky

4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Z hlediska geomorfologického členění území České republiky náleží řešené území:
Systém:
Provincie:
Subprovincie:
Oblast:
Celek:
Podcelek:
Okrsek:

Hercynský
Česká vysočina
Krkonošsko-jesenická soustava
Orlická oblast
Podorlická pahorkatina
Žamberská pahorkatina
Čermenská pahorkatina

Podorlická pahorkatina (polsky Pogórze Orlickie) je geomorfologický celek ve
východních Čechách v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, který zasahuje malou částí
(Levínská vrchovina a Chudobská sníženina) i do Polska. Ze severu, západu a jihozápadu
obepíná Orlické hory. Na jihu na ni navazuje Svitavská pahorkatina, součást
Východočeské tabule. Na severozápadě přechází v Krkonošské podhůří a na severu s ní
sousedí pískovcové Stolové hory, resp. Broumovská vrchovina. Hranice mezi Podorlickou
pahorkatinou a Orlickými horami není v přírodě zřejmá.
Nadmořská výška Podorlické pahorkatiny se pohybuje nejvíce mezi 300 a 600 m.
Nejvyšším vrcholem je Špičák (841 m) západně od Deštného v Orlických horách.
[http://cs.wikipedia.org/wiki/Podorlická_pahorkatina]
Přírodní zdroje
V zájmovém území ani v bezprostředním okolí nejsou evidována ložiska vyhrazených
nebo nevyhrazených surovin.
Radioaktivita geologického podloží
Převažující kategorie radonového indexu geologického podloží v dané oblasti je nízká až
střední.

5. Fauna a flóra
Flóra
Samotný prostor je již dotčen kompostováním a intenzivní zemědělskou výrobou. Menší
část území farmy tvoří udržované trávní porosty. V rámci areálu i po jeho obvodu se
nachází úmyslně vysázené i náletové listnaté dřeviny. Uvnitř je pak školka.
Bezprostřední okolí farmy je tvořeno intenzivně obhospodařovanými zemědělskými
pozemky orné půdy.
Samotný projekt bude realizován v rámci areálu.
Lze tedy tvrdit, že výstavbou nebude dotčena chráněná flóra, ani nedojde k ohrožení lesa.
Fauna – jedná se plochy uvnitř areálu.
Na malých plochách v lokalitě předpokládat z entomologického hlediska výskyt běžných
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fytofágních eventuálně oligofágních a polyfágních druhů, vázaných na rostliny (jedná se
především o mšice, třásněnky, ploštice).
Z pohledu výskytu obratlovců je možno předpokládat druhovou diverzitu vázanou na polní
plochy, urbanizovanou zeleň fauna je reprezentována běžnými drobnými zemními savci,
zejména se jedná o hraboše polního, ježka západního, myšice křovinné, rejska obecného a
podobně. V noční době mohou prostor využívat kuna skalní, kuna lesní, lasice hranostaj,
běžnou lovnou zvěř a podobně.
Během místního šetření nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a lze
bezpečně předpokládat, že realizace záměru nebude znamenat zaznamenatelné narušení
místní fauny, ta se přizpůsobí nově vzniklé situaci.

6. Ekosystémy a chráněná území
Zvláště chráněná území
Zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění, § 14 upravuje kategorie zvláště chráněných území
(národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky, přírodní památky) – posuzovaný záměr není v interakci.
Evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Evropsky významné lokality dle § 45 a–c zák. č. 218/2004 Sb., jenž jsou zahrnuty do
národního seznamu těchto lokalit podle § 45a ve smyslu příloh NV č. 318/2013 Sb. nebo
vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona – posuzovaný záměr není
v interakci.
Chráněná území dle zákona 44/1988 o ochraně a využití nerostného bohatství (horní
zákon), v aktuálním znění – posuzovaný záměr není v interakci.
Územní systémy ekologické stability
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky
stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií –
tj. podle rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě
jejich prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy
biocenter, maximální délky biokoridorů a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu
krajiny a společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti
kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994).
Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní systém
ekologické stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Lokalita není součástí prvků územního sytému ekologické stability.

7. Krajina
Základní definici krajinného rázu a jeho ochrany uvádí Zákon 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny v § 12 Ochrana krajinného rázu a přírodní park:
„Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého
místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.
Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být
prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“
Pro oblast je charakteristický Český venkovský ráz krajiny s rozmístěním obcí 2-3 km od
sebe, tak jak postupně sídla vznikala při obhospodařování zemědělské krajiny. Velkou část
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této krajinné oblasti zaujímá intenzivní zemědělská výroba.
Blízká okolní krajina je charakterizována zvlněným terénem se zastoupením zejména
zemědělských ploch, lesní plochy jsou v oblasti zastoupeny v běžné míře.
Posuzované území samotné bylo již v minulosti významně dotčené lidskou činností.
Zařazení krajiny dle typologické klasifikace:
I. Typologická řada podle charakteru osídlení krajiny
(členění vychází z období, kdy se krajina stala sídelní, tj. člověkem osvojená)
3 – Krajiny vrcholně středověké kolonizace Hercynika (42,3 % území ČR)
II. Typologická řada podle využití krajiny
(členění vychází z charakteristik současného využívání území)
Z – Zemědělské krajiny (tvoří 21,32 % ploch ČR)
III. Typologická řada podle reliéfu krajiny
(členění vychází výhradně z charakteristik reliéfu)
2 – Krajiny běžných pahorkatin a vrchovin Hercynika (51,34 % území ČR)
Mapa krajinného rázu dle geoportal.gov

V rámci krajinné typologie krajiny lze oblast zařadit do Typu B - krajina s vyrovnaným
vztahem mezi přírodou a člověkem („harmonická“): masový výskyt přírodních a agrárních,
plošně omezený výskyt sídelních a ojedinělý výskyt industriálních prvků; krajina tohoto
typu může mít úplnou převahu prvků přechodného charakteru nebo mozaiku prvků
odpovídajících střídavě krajinným typům A a C; zhruba 60% území ČR.
Vzácnost typů krajin v ČR (Typologie České krajiny MŽP)
Všechny typy krajiny mají přírodní, kulturní nebo historickou hodnotu. Krajinu nelze
apriori členit na krásnou či škaredou, cennou či bezcennou. Společensky přijatelné je
členění typů krajin z hlediska jejich vzácnosti (jedinečnosti) v rámci ČR a střední Evropy
na:
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• Typ unikátní, který je potřeba chránit přísně ve všech aspektech,
• typ význačný, který je potřeba chránit přísně ve všech zachovaných aspektech,
• typ běžný, který je potřeba chránit alespoň v jedné reprezentativní lokalitě v ČR
Lokalitu a její okolí lze zařadit mezi běžné typy krajin, neboť nepatří mezi vyjmenované
unikátní a význačné krajinné typy.
Dostavbou areálu nedojde k významné změně krajinného rázu.
Z důvodů začlenění staveb do terénu je třeba provést dostatečnou výsadbu ochranné zeleně
kolem střediska, a to střední a vysokou zelení, aby byl potlačen vizuální dopad těchto
staveb na okolí.
Významné krajinné prvky – jiným typem území se zvýšenou ochranou přírodních hodnot
jsou tzv. významné krajinné prvky (VKP). VKP se sice neřadí mezi ZCHÚ, oproti
zbytku krajiny mají ale přeci jenom zvýšenou právní ochranu. Co se pod pojmem VKP
rozumí, definuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny:
VKP jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její
typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou
lesy rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části přírody,
které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako VKP,…
Posuzovaný záměr není v interakci s VKP.

8. Obyvatelstvo
Město Lanškroun (německy Landskron) leží v podhůří Orlických hor, na východě Čech
nedaleko historické zemské hranice s Moravou. Žije v něm přibližně 10 000[1] obyvatel.
Je zasazen v širokém údolí Moravské Sázavy, rámovaném lesnatou vrchovinou. U města se
nachází soustava rybníků, sloužících dnes k rekreaci a sportovnímu vyžití.
Město má pravidelné středověké založení s hlavním čtvercovým náměstím, uprostřed
kterého stojí renesanční radnice z let 1581–1582. K dalším významným památkám patří
dřevěný hostinec Krčma, děkanský kostel sv. Václava, barokní kostel sv. Anny, empírový
kostel sv. Maří Magdaleny, mariánský sloup z roku 1684, barokní plastiky sv. Jana
Nepomuckého a sv. Jana Sarkandra, dům Piano a mnohé další. V nově zrekonstruované
části místního zámku se nachází městské muzeum se stálou expozicí o historii města. V 19.
a začátkem 20. století byl Lanškroun významným centrem tzv. regionu Hřebečsko.
Dnešní Lanškroun je městem s rozvinutou podnikatelskou činností (zejména v oblasti
elektroniky, strojírenství, papírenského průmyslu) i městem středních škol, živé kultury a
moderních sportovišť. Je správním centrem regionu Lanškrounsko pro 22 obcí s téměř 23
000 obyvateli: Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle, Čenkovice, Damníkov, Dolní
Čermná, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Krasíkov, Lubník, Luková,
Ostrov (okres Ústí nad Orlicí), Petrovice (okres Ústí nad Orlicí), Rudoltice, Sázava (okres
Ústí nad Orlicí), Strážná, Tatenice, Trpík, Výprachtice, Žichlínek.
Lanškroun leží na silnici I/43 (Brno – Svitavy – Polsko). Končí zde krátká železniční trať z
Rudoltic; většina osobních vlaků je vedena do České Třebové, kde je návaznost na
dálkovou dopravu.
Pamětihodnosti:
• Lanškrounský zámek
• Renesanční radnice
• Děkanství
• Kostel svaté Anny
• Kostel svaté Maří Magdaleny
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•
•
•
•
•
•

Kostel svatého Václava
hospoda Krčma
budova gymnázia
měšťanské domy (čp. 78, čp. 142, čp. 202 Piano)
kašna s delfíny
silniční most se sochami
sochy – Ecce Homo, Nejsvětější Trojice, Panny Marie (4), sv. Donáta
Chromcova lípa, památný strom v ulici Na Výsluní
Lípa u evangelického kostela, památný strom na křižovatce ulic Českých bratří a
Dvorská
[https://cs.wikipedia.org/wiki/Lanškroun]

[https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profiluzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__580511#]

9. Hmotný majetek
Záměr znamená dotčení pozemků v rámci areálu, hmotný majetek mimo areál nebude
dotčený.

10. Kulturní památky
Území historického nebo kulturního významu – v blízkosti areálu se nachází území
s archeologickými nálezy. V rámci zemních prací se nepředpokládají archeologické
nálezy, jedná se o plochy stavebně dotčené v minulosti. Pokud by se při zemních pracích
objevily, je povinností provádějící firmy zabezpečit nález a přivolat pracovníky
archeologického ústavu. Ústav bude o zamýšlené výstavbě informován v souladu se
zákonem.

EIA – Kompostárna Lanškroun

Strana 40 (celkem 63)

Farm Projekt

D. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní prostředí.
Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit v poklesu
odolnosti organismu.
Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému
životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj
antropogenních aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví.

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zatížení obyvatelstva hlukem, emisemi z provozu a další faktory z výstavby jsou diskutovány
v příslušných kapitolách dále.
Fáze výstavby
Z hlediska sociálně ekonomických vlivů, lze předpokládat, že realizace stavby vytvoří
několikaměsíční pracovní příležitost pracovníkům podílejících se na výstavbě.
Fáze provozu
Sociálně ekonomické důsledky
Stavba není spojena se záborem přírodních či parkových ploch.
Narušení místních tradic a podobně nelze v souvislosti s realizací záměru nelze předpokládat.
Negativní reakce obyvatel z důvodů technického a technologického řešení nelze předpokládat,
jedná se pro celou řadu odpadů o nejlepší dostupné řešení.
Narušení faktoru pohody – realizace hodnoceného záměru a související provoz je situován
dostatečně daleko od obytné zástavby a lze konstatovat, že během výstavby ani provozu
nedojde k výraznějšímu narušení.

2. Vlivy na ovzduší a klima
Emise z výstavby
Jedná se o emise z dopravy stavebních materiálů a technologií a emise prachu ze stavebních
prací. Jde o zvýšení přechodné, omezené velmi krátkou dobou výstavby, která bude
maximálně zkrácena vhodnou organizací celé realizace. Působení těchto vlivů potrvá
maximálně několik týdnů během hrubých stavebních prací. Vzhledem k vysoké účinnosti
možných opatření, vzdálenosti a rozsahu záměru se jedná o vliv málo významný.
Emise spojené provozem dopravních prostředků při výstavbě lze považovat za málo
významný vliv
Emise z provozu
Emise jsou spojené s provozem prachu a amoniaku. Jedná se o objemy podobné jako u menší
farmy zvířat, vzdálenost je dostatečná, aby záměr neobtěžoval zápachem. To však neznamená,
že si provozovatel může dělat co chce, naopak. Zásadní je u kompostování dodržovat
technologické postupy a udržovat celý areál v čistotě.
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Změna klimatu
Při výkladu pojmu „změna klimatu“ pro účely zákona č. 100/2001 Sb. je třeba vycházet z
definice pojmu dle článku 1 Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu,
podle které se změnou klimatu rozumí taková změna klimatu, která je vázána přímo nebo
nepřímo na lidskou činnost měnící složení globální atmosféry a která je vedle přirozené
variability klimatu pozorována za srovnatelný časový úsek. Lze rovněž vycházet z definice
používané v rámci Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), podle kterého se jedná o
jakoukoliv změnu klimatu v průběhu času, ať už v souvislosti s přirozenou variabilitou či jako
důsledek lidské činnosti.
Vlivy z hlediska předpokládaných vlivů změny klimatu
Záměr znamená ekologický přístup k nakládání s odpady – umožní zapojit odpady do
zemědělského cyklu formou kompostu. Aplikace kompostu na ornou půdu snižuje erozi půdy,
zvyšuje zádrž vody v území. Za kvalitativně lepší stav lze označit i výměnu vstupů ze
zemědělských produktů za odpady. Negativní dopad spojený s dopravou je kompenzovaný
z velké části stavem, že i v současnosti je s odpady nakládáno.
Skleníkové plyny
Záměr pomáhá k zapojení odpadů do půdy. Jeho přínos je čistě pozitivní.
Výskyt extrémů a přírodních katastrof
Jedná se o stabilizované území bez významnějších povětrnostních vlivů, seizmicity, rizika
povodní.
Vliv záměru na zmírňování změny klimatu (vliv na mitigaci změny klimatu)
Záměr je prioritně podnikatelským záměrem, jedná se o lokální provoz. Záměr zvyšuje
ohumusování půdy v území.
Vliv záměru na přizpůsobení se změně klimatu (adaptaci na změnu klimatu)
Obdobných záměrů bude do budoucna třeba více, aby bylo nakládáno s odpady co nejlépe a
bylo je možné zapojit do oběhu.
Zranitelnost záměru samotného vůči dopadům změny klimatu
Záměr je koncipován jako podnikatelský záměr, změny klimatu ve výhledu 50 let nebudou
mít na záměr vliv.
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3. Hluk a vibrace
Hluk z provozu záměru
Kapitola III.4. Hluk, vibrace, záření se věnuje jednotlivým potencionálním zdrojům, hluku.
Lze konstatovat, že v době výstavby ani běžného provozu nebudou vlivem provozu výše
uvedených zdrojů hluku u nejbližší obytné zástavby a chráněných venkovních prostor v
žádném případě překročeny limitní hladiny hluku dané hygienickými předpisy. Doprava je
zachována v intencích stávajících.
Hluk z výstavby
S ohledem na charakter stavby a její rozsah, vzdálenost od obytné zástavby lze předpokládat,
že nebudou překračovány hygienické limity hluku z výstavby jak z areálu samotného, tak
z dopravy na pozemních komunikacích.
Vibrace
Vibrace jsou mechanické kmity a chvění strojů, nástrojů a předmětů s pravidelnou nebo
nepravidelnou frekvencí a amplitudou. Celkové vibrace přenesené na sedícího pracovníka
(nebezpečné frekvence jsou 2 – 6 Hz) nebo na stojícího pracovníka (nebezpečné frekvence 4 12 Hz) se mohou projevit předčasnou únavou, bolestí hlavy, nevolností a kinetózou. Místní
vibrace přenášené na ruce při práci s vibrujícími nástroji mohou při frekvenci do 30 Hz
poškodit kosti, klouby, šlachy a svaly horních končetin, při frekvenci 20 – 400 Hz mohou
vyvolat onemocnění cév s charakteristickým záchvatovitým bělením prstů (vazoneuróza).
Vyvolávajícím faktorem je chlad. Frekvence 50 Hz mohou poškodit nervy, vibrace přenášené
zvláštním způsobem mohou poškodit páteř a hlavu.
Přenos vibrací na pracovníky je možno předpokládat při používání některých druhů ručního
nářadí, jako jsou rozbrušovačky, elektrické šroubováky….
Podíl této práce se předpokládá jen při stavbě. Vibrace se dají minimalizovat osobními
ochrannými prostředky.
Vliv přenosu vibrací na obyvatelstvo se s ohledem četnost dopravy a instalované technologie
v areálu neprojeví.

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Kvalita povrchových a podzemních vod musí být nedotčena, to souvisí s prevencí opatření,
které by mohly způsobit kontaminaci tekutými odpady, případně ropnými látkami z vozidel
při přepravě při havárii. Tato situace se nepředpokládá, nelze ji však nikdy vyloučit, proto pro
tyto případy bude nutno aktualizovat havarijní plán.
Vlivem posuzovaného záměru nedojde k zásahům do zvodnělé části kolektoru ani jiným
změnám ovlivňujícím hydrogeologické poměry.
Záměr nevyžaduje nové vodní zdroje.

5. Vlivy na půdu
Záměr znamená dílčí zábor ze ZPF v nejvyšší kvalitě, z části se jedná o formální nápravu
digitalizace, která z ostatních ploch udělala ornou půdu a z části se jedná o zábor ploch
nových uvnitř areálu. Záměr slouží jako technologická součást školky a zábor je
minimalizován na nezbytné minimum. Záměr slouží jako nástroj ke zvýšení ohumusování
půdy na okolních pozemcích.

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru nemá vliv na horninové prostředí a neovlivňuje nerostné zdroje ani zdroje
přírodní nad rámec obvyklý pro zemědělskou výrobu.
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7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Oblasti ochrany ptáků i evropsky významné lokality nebudou posuzovanou stavbou narušeny
ani ohroženy.
Záměr je realizován uvnitř areálu. Již nyní se na obou plochách kompostuje, nebo skladuje
finální produkt.

8. Vlivy na krajinu
Tvar krajiny, podíl zemědělské půdy a ostatních složek krajiny vznikal postupně po několik
staletí s tím, že se krajina podřizovala lidským potřebám. V současné době lze hodnotit
krajinu jako zkulturněné území při zachování nižší regenerační schopnosti v okolí.
Realizací nebude dotčen krajinný ráz, záměr je uvnitř stávajícího areálu.
Turistických aktivit se přímo vlastní místo realizace ve svém těsném okolí nedotýká a ani je
neovlivňuje.
Současně platný zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, který v § 12 určuje a
vymezuje vztahy umisťovaných staveb ke krajinnému rázu, bude dodržen.

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V místě stavby se žádné architektonické ani archeologické památky nenacházejí.

10. Vlivy na infrastrukturu a funkční využití území
Uvažovaný záměr navazuje na stávající využití území.
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II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Nároky na vstupy
Z energetických surovin jde o pohonné hmoty.
Další suroviny jsou zejména odpady vhodné pro povoz kompostárny.
Vzhledem k rozsahu záměru lze předpokládat relativně významný vliv, avšak zcela běžný
na životní prostředí, při zajišťování těchto surovin.
Výstupy – ovlivnění areálem
Organická hnojiva budou přispívat k úrodnosti polních ploch, na které budou vyváženy,
za předpokladu minimalizace všech rizik dle zásad v tomto dokumentu uvedených
nedojde v žádném případě k negativnímu ovlivnění životního prostředí.
Z hlediska odpadů během provozu bude vznikat pouze minimum odpadů, které nemohou
mít při správném nakládání s nimi žádné negativní dopady na složky ŽP.
Emise hluku – dle výše uvedené analýzy, nedojde k ovlivnění obytné zástavby ani jiných
objektů zájmu v okolí nad rámec daná platnými hygienickými předpisy.
Vliv na estetické kvality území
Středisko je umístěno v typické zemědělské oblasti, návrh nebude narušovat nadměrně
okolí, vzhled bude ve stylu okolní architektury.
Souhrn
Realizací záměru nedojde k významnějšímu negativnímu ovlivnění životního prostředí
v blízkém i vzdálenějším okolí. Ovlivnění životního prostředí mimo Českou republiku je
vyloučeno.
Žádná z jednotlivých složek životního prostředí ani životní prostředí jako celek nebude
ovlivněno nad míru trvale udržitelného rozvoje. Záměr neovlivní přímo ani nepřímo
zeleň, půdu, zvířectvo ani vodu. Za nejvíce ovlivněnou složku životního prostředí lze
považovat emisní zátěž, kterou však nedojde k překročení platných limitů.

III. Údaje
o
možných
významných
přesahujících státní hranice

nepříznivých

vlivech

Předkládaný záměr nebude zdrojem negativních vlivů přesahujících státní hranice. Záměr
je realizován v dostatečné vzdálenosti od státní hranice.
IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných
nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to
vzhledem k záměru možné
Investor je povinen dodržovat veškerá aktuálně platná zákonná opatření a postupy
vyplývající z právního rámce ČR a EU bez ohledu na proces EIA.
Navržené řešení vychází z předpokladu, aby bylo v maximální míře zabezpečeno proti
nestandardním stavům a možným haváriím. Toto technické a technologické řešení bylo
popsáno v předchozích kapitolách, součástí tohoto řešení jsou i všechny opatření vedoucí
k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí. V této kapitole tak není třeba
stanovovat žádná další opatření.
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V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a
důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní
prostředí
V rámci výpočtů jednotlivých výstupů a vstupů provozu se postupovalo dle běžných
metod a ukazatelů.
Snaha zpracovatele byla z uvedených důvodů spíše nadsadit parametry, které se promítají
do vlivů na životní prostředí tak, aby nedošlo k jejich podcenění. To se týká zejména
nároků na vstupní materiály, média a energie, které jsou vždy na horní mezi odhadů a
výpočtů a především skutečnosti, že veškeré parametry byly vypočítávány nikoliv na
průměrný stav ale na maximální kapacitu zařízení.
Při zpracování dokumentace bylo postupováno v následujících krocích:
• sběr vstupních dat a informací,
• vyhodnocení archivních podkladů, rešerše odborné literatury,
• analýza vstupů,
• modelové výpočty,
• vyhodnocení a srovnání s požadavky legislativy,
• zpracování oznámení.
V rámci posuzovaní se vycházelo z běžných metod hodnocení jednotlivých složek
životního prostředí.
Použité podklady pro zpracování dokumentace:
• Místní šetření,
• Informace od oznamovatele,
• Zákony, nařízení vlády, vyhlášek České republiky, EU související se záměrem,
• Údaje z katastru nemovitostí, ČHMÚ, Internetové stránky Českého geologického
ústavu a Geofondu Praha, Internetové stránky Výzkumného ústavu
vodohospodářského TGM Praha, Internetové stránky kraje, internetové stránky
www.portal.gov, Internetové stránky www.mapy.cz, www.irz.cz, www.mapy.cz,
google.com , Google Earth a dalších,
• Vlastní zkušenosti s obdobnými provozy.
Lze konstatovat, že zpracovatel oznámení měl dostatečné podklady pro objektivní
posouzení záměru.

VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo
nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování
oznámení, a hlavních nejistot z nich plynoucích
Jedná se o fázi předprojektové a projektové přípravy, je nepochybné, že bude docházet
k dalšímu zpřesňování údajů, hodnoty byly v rámci projektu vždy nastavovány na horní
hranici očekávání jako limitní.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Umístění, kapacita, řešení stavebního provedení a volba technologií byla stanovena
investorem na základě diskuze před zahájením projektových prací v rámci zvažování
investice. Varianty nejsou.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Viz kapitola H. příloha, kde jsou obrazové a jiné přílohy.

2. Další podstatné informace oznamovatele
Všechny podstatné informace jsou součástí příslušných kapitol.
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G. VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Název:

Kompostárna Lanškroun

Zařazení:

Jedná se o záměr dle přílohy č. 1 k Zákonu 100/2001 Sb., Kategorie II.:
Bod 56: Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou
od stanoveného limitu 2 500 t/rok

Umístění záměru
Kraj:

Pardubický

Okres:

Ústí nad Orlicí

Obec:

Lanškroun

Katastrální území:

Lanškroun 678929

Kapacita
Teoretická maximální kapacita kompostárny:
Maximální množství kompostovaného materiálu za rok
4 500 t/rok
Maximální momentální kapacita (včetně hotového produktu ve
2 500 t
figuře):
Maximální denní množství
méně než 75 t
Redukce materiálu při kompostování
30 – 50%
Maximální roční produkce kompostu – odhad
3 150 t/rok
Produkce 3 150 t/rok kompostu představuje maximální, kapacitní odhadované množství,
reálná produkce bude záviset na dalších ukazatelích.
Charakter záměru
Předmětem projektu je výstavba další části kompostárny, která bude umístěna v areálu firmy
Ovocné a okrasné školky, Dobrovského, 563 01 Lanškroun, a to severovýchodně od
zastavené části města Lanškroun na pozemcích Oznamovatele v katastrálním území
Lanškroun.
Kompostárna bude po své realizaci zpracovávat:
•

nevyužitelnou biomasu, která ve značném množství vzniká při výrobním procesu ve
firmě Ovocné a okrasné školky, Dobrovského, 563 01 Lanškroun

•

další biologicky rozložitelné odpady vznikající v Členských obcích mikroregionu
Lanškrounská i v areálech dalších původců odpadů (čistírenské kaly, posečená tráva,
separovaný bioodpad).

Účelem zařízení kompostárny je zpracování odpadů řízeným aerobním procesem –
kompostování v pásových zakládkách na volné ploše. Do zakládek je odpad ukládán dle
receptury (poměr jednotlivých komponentů za dodržení správné vlhkosti a poměru C:N).
Materiál bude překopáván pomocí manipulátoru s třídící lopatou k zajištění homogenizace a
aerobního prostředí v zakládce. Zakládka bude mít trojúhelníkový průřez o rozměrech dle
použité techniky a vodohospodářsky zabezpečené plochy.
Záměr je již provozován v nižší kapacitě.
Z hlediska posouzení dopadů provozu na jednotlivé složky životního prostředí nebyly
prokázány žádné výrazné vlivy, které by mohly životní prostředí nezvratně poškodit a lze je v
celkovém hodnocení označit za nevýznamné či málo významné. Z uvedených výsledků
výpočtů je patrné, že posuzovaný záměr znamená u nejbližší obytné zástavby akceptovatelnou
změnu. Počet průjezdů vozidel se neprojeví nad míru danou hygienickými limity. Hlukové
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vlivy způsobené záměrem nebo dopravou pro záměr nebudou významné, nebudou dotčeny
hranice venkovního chráněného prostoru nadlimitními hodnotami.
Provoz bude splňovat veškeré hygienické limity a požadavky legislativy v životním prostředí.
Veškeré dopady na jednotlivé složky životního prostředí jsou pro dotčené území plně
akceptovatelné. Realizace záměru za předpokladu dodržení všech norem, pracovní a
technologické kázně, řádné evidence a zacházení s odpady nepřinese pro okolí žádná rizika
bezpečnostní, ekologická ani požární, která by mohla nepříznivě působit na okolí.
Náplň záměru lze hodnotit jako přijatelnou v řešeném území.
Datum zpracování:

03/2020
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení:
Ing. Vraný Miroslav
Farm Projekt
Jindřišská 1748
530 02 Pardubice
tel . 466 675 509, 602 434 897

Na oznámení spolupracovali:
Ing. Martin Vraný
držitel oprávnění ke zpracování rozptylových studií a odborných
posudků podle § 15 odst. 1 písm. d, zákona o ochraně ovzduší
(Č.j.: 1653/820/09/IB a 911/820/09)
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1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace
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Poznámka:
Původní pozemky v době žádosti:

Pozemky dotčené realizací záměru dle KN
Katastrální
Celková
Druh
číslo
výměra
pozemku /
pozemku
pozemku (m2)
ochrana
3116/8

1 260

Orná půda

3116/7

10 472

Orná půda

4437

71

Ostatní
plocha
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Michálek Milan, č. p. 151, 563 01 Horní
Třešňovec
Michálek Milan, č. p. 151, 563 01 Horní
Třešňovec
Michálek Milan, č. p. 151, 563 01 Horní
Třešňovec
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Jednalo se o chybu v zámpisu o KN a pozemky byly napravené:

Pozemky dotčené realizací záměru dle KN
Katastrální
Celková
Druh
číslo
výměra
pozemku /
pozemku pozemku (m2)
ochrana

Majitel

Michálek Milan, č. p. 151, 563 01 Horní
Třešňovec
Michálek Milan, č. p. 151, 563 01 Horní
3116/7
10 472
Orná půda
Třešňovec
Jedná se o zcela identické území, jen došlo k nápravě chybě v digitalizaci, na kterou jsme
sami upozornili.
3116/20

711
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2. Vyjádření krajského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství
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3. Umístění záměru – širší vztahy

4. Umístění záměru – fotomapa
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5. Situace areálu navrhovaná
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6. Územní plán

Legenda:
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7. Maloplošné zvláště chráněné území

Lanškrounské rybníky:
Lanškrounská kotlina svažující se od severu k jihu je orámována jižním okrajem Orlických
hor a příkrými srázy tektonických zlomů České tabule. Nejvyšším bodem Lanškrounska je v
severní části Buková hora (958 m n.m.), od které poklesá krajina k jihu, až k nejnižšímu bodu,
ke Třebovskému sedlu (438 m n.m.). Východní okraj Lanškrounska se zdvihá Zábřežskou
vrchovinou do výšky okolo 500 m n.m. Západní okraj roubí o něco vyšší Třebovské stěny
(okolo 600 m n.m.), které prudce spadají na východ do Lanškrounské kotliny. Ve středu
kotliny se rozkládá město Lanškroun - největší sídlo celého území.
Lanškrounské rybníky tvoří rybniční soustavu, táhnoucí se na severozápad od Lanškrouna k
jihovýchodnímu konci obce Ostrov. Nejstarší zpráva o počátcích lanškrounského rybníkářství
z roku 1433. Těsně před rokem 1464 postavil tehdejší majitel panství Z Kostka z Postupic
nynější Dlouhý rybník. Feudálové stavěli a vlastnili i další rybníky, ale některé (Pšeničkův)
patřily i bohatým měšťanům. Poslední, Sluneční rybník, byl vybudován až po 2. světové válce
v roce 1965. Celková plocha lanškrounských rybníků je 45 ha. Krátký rybník a Sluneční
rybník slouží sportovnímu rybolovu. Dlouhý rybník přírodní koupaliště s možností jachtingu
a windusrfingu. Okolí lanškrounských rybníků vyhlášeno za chráněnou oblast klidu.
Posledním založením je rybník Slunečný z r. 1965. Výměra vodní plochy celé rybniční
soustavy
činí
45
ha.
Krátký rybník - Krátký rybník slouží sportovnímu ryboluvu je prakticky v zástavbě města.
Po
jeho
levém
břehu
je
sídliště
rodinných
domů.
Dlouhý rybník - Dlouhý rybník je nejvíce rekreačně využívaným rybníkem z rybníků v
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řešeném území. Prakticky po celém pravém břehu je umístěno množství chat k individuální
rekreaci, ale i podnikových chat k rekreaci organizované včetně jednoho veřejného kempu.
Na levém břehu je umístěna městská veřejná pláž s půjčovnou loděk a restaurací. V zadní
části rybníka se nachází litorální pásmo s rákosinami, jež slouží jako hnízdiště ptactva.
Kvalitu vody můžete sledovat na adrese http://www.khspce.cz/koupaliste/rybnik-dlouhy/
Olšový rybník - Olšový rybník je bočním rybníkem, který je ze dvou stran obehnán hrází. Za
levou hrází a korytem potoka jsou umístěny chaty pro individuální rekreaci. Přístup k hladině
je možný z obou hrází. V zadní části rybníka se nachází litorální pásmo s rákosinami, jež
slouží
jako
hnízdiště
ptactva.
Pšeničkův rybník - Na levém břehu Pšeničkova rybníka se nacházejí 4 ubytovací objekty pro
organizovanou rekreaci včetně jednoho vstupu do vody. Objekty mají vlastní domovní
čistírnu odpadních vod, která je zaústěna do tohoto rybníka. Jiné rekreační aktivity se na
rybníce
nevyskytují.
Slunečný rybník - Plocha Slunečného rybníka je využívána rybářským svazem k
individuálnímu rybolovu na zvláštní povolenky. Tato aktivita se zejména soustřeďuje po obou
březích rybníka. Na samotné hrázi je rybolov zakázán. Výjimka platí pouze pro tělesně
postižené osoby. Chatová individuální rekreace ani jiný typ organizované rekreace se na
tomto rybníku nevyskytuje. V zadní části rybníka se nachází litorální pásmo s rákosinami, jež
slouží
jako
hnízdiště
ptactva.
Eduardův pramen - Vydatný pramen pitné vody, vyvěrající ze země u hráze dnešního
Slunečního rybníka, byl znám odedávna. Říkalo se mu Vápenný pramen, protože byl upraven
z bělošedých opukových kamenů. Roku 1861 jej náročným způsobem přestavěli lanškrounští
ostrostřelci a nazvali po svém hejtmanovi Eduardu Erxlebenovi (dlouholetém a významném
lanškrounském starostovi, textilním podnikateli a čestném veliteli ostrostřelců) - Eduardovým
pramenem.
Přírodní park - Byl zřízen v roce 1990 jako oblast klidu podle zákona č. 40/1956 Sb.
Přírodní park leží západně od Lanškrouna v oblasti soustavy rybníků na Ostrovském potoce.
Na ploše 243 ha zahrnuje rybníky Olšový, Pšeničkův, Slunečný a Plockův s okolními lesními
porosty. Navazuje na rekreačně využívanou oblast rybníka Dlouhý s širokými možnostmi
ubytování a vodních sportů, další rybníky nabízejí tichá místa pro rybaření.
Oblast Lanškrounských rybníků je významným hnízdištěm vodního ptactva a důležitou
zastávkou tažných ptáků. Z významných chráněných druhů se zde vyskytuje např. bekasina
otavní, bukáček malý, čáp černý a bílý, hohol severní, chřástal vodní, orlovec říční, rákosník
velký a mnoho druhů kachen. Najdeme zde i raka říčního, čolka horského, ropuchu obecnou i
zelenou,
rosničku
zelenou
a
další
druhy
obojživelníků.
Flóra je typická pro vlhká stanoviště, zamokřené louky i litorální pásmo vodních ploch. Roste
zde kosatec žlutý, leknín bělostný, prstnatec májový, vachta trojlistá, bledule jarní a další
druhy.
Přírodním parkem Lanškrounské rybníky vede naučná stezka využívaná v rámci ekologické
výchovy zejména dětí z lanškrounských škol.
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8. Evropsky významné lokality a ptačí oblasti
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9. Území s archeologickými nálezy
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10. Ložisková ochrana
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