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Seznam použitých zkratek
ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČOV

čistírna odpadních vod

ČSN

Česká státní norma

EF

emisní faktor

EIA

Posuzování vlivů na životní prostředí (oznámení, dokumentace, proces);
zkratka anglického výrazu (Environmental Impact Assessment)

hl. m. P

Hlavní město Praha

KHS

Krajská hygienická stanice

KO

katalog odpadů

k.ú.

katastrální území

KÚ

Krajský úřad

KÚ SčK

Krajský úřad Středočeského kraje

LPF

lesní půdní fond

MHMP

Magistrát hlavního města Prahy

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí České republiky

N

odpady kategorie nebezpečné

NO

nebezpečný odpad

NV

nařízení vlády

O

odpady kategorie ostatní

OA

osobní automobily

OI

občanská iniciativa; oblastní inspektorát

OÚ

obecní úřad

OZKO

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PD

projektová dokumentace

PHO

pásmo hygienické ochrany

PUPFL

plochy určené k plnění funkcí lesa

TNA

těžké nákladní automobily

ÚPD

územně-plánovací dokumentace

ÚSES

územní systém ekologické stability

ÚP

územní plán

VKP

významný krajinný prvek

ZCHÚ

zvláště chráněné území

ZPF

zemědělský půdní fond

ŽB

železobeton

ŽP

životní prostředí
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Recyklace stavebních materiálů, Praha 6, Na Hůrce
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, a slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle § 7 tohoto
zákona.
Záměr je zařazen do kategorie II, svým rozsahem a kapacitou přesáhne příslušné limitní hodnoty a bude
tedy ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona předmětem zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona.
Oznámení je v souladu s tímto zařazením zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Obchodní firma
WEKO s.r.o.

A.2. IČ
6124 6140

A.3. Sídlo
Frýdlantská 1311/21, Praha 8, 182 00

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Martin Wachsmann, jednatel
tel: 602 313 796
e-mail: recyklace@weko.cz

A.5. Projektant
ARI atelier s.r.o. - Ing.arch. Ivan Kunovský
Nad Šarkou 28, Praha 6
tel.: 224 324 494, číslo autorizace 01611 u české komory architektů
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
Recyklace stavebních materiálů, Praha 6, Na Hůrce
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, je následující:

kategorie:
bod:
název:

sloupec:

II
6.2
Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených v kategorii I ani v předchozím
bodě s kapacitou nad 25 000 t/rok; zařízení na výrobu azbestu a výrobků
obsahujících azbest (záměry neuvedené v kategorii I).
B

Dle §4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu, kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem je Magistrát hlavního města Prahy.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Základní kapacitní údaje:
Plocha řešeného území
Plocha vlastního areálu (oplocená)
Zastavěná plocha – stavební objekty

24 500 m2
23 826 m2
130 m2

Plocha komunikací a zpevněná

5 000 m2

Plocha zeleně v areálu

5 000 m2

Plocha zeleně ve funkční ploše IZ

5 000 m2

Počet parkovacích stání

9

Stání pro OA

2

Stání pro NA (tahače)

5

Stání pro techniku (nakladače)

2

Počet venkovních kontejnerových stání
Roční kapacita zařízení:

1
90 000 t
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B.I.3. Umístění záměru
Pozemek se nachází v západním okraji městské části Praha 6, Ruzyně. Území je využito pro průmyslové
skladové haly, v těsné blízkosti mimoúrovňové křižovatky spojující dálnici D5 na Plzeň s rychlostními
komunikacemi R6 na Karlovy Vary a R7 na Slaný. Vlastní pozemek je cca 10 m pod úrovní R7 s přístupem
z místní komunikace Na Hůrce. Z této komunikace je odbočka na účelovou komunikaci MHMP a následně
odbočka k ploše vlastní provozovny. Tato odbočka bude provedena jako panelová komunikace.
kraj:

Hlavní město Praha

obec:

Hlavní město Praha; Městská část Praha 6

katastrální území: Ruzyně (729710)
Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1. Situace širších vztahů).
Obrázek: Umístění záměru (1:50 000)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Předmětem záměru je zpracování stavebních demoličních materiálů mechanickým drcením s následným
tříděním na využitelné recykláty pro stavební činnosti zejména na území hlavního města Prahy.
Jedná se o vybudování nového areálu v prostoru průmyslové zástavby kolem ulice Na Hůrce, resp. silnice
II/606. Důvodem realizace je potřeba areálu pro efektivní sběr a využití stavebních demoličních materiálů z
pražského regionu.
Předpokládá se, že materiál bude dovážen jak z drobnějších tak zejména větších demolic a staveb, zde
shromažďován a následně zpracován drcením a tříděním. Vzniklé recykláty vytříděné do frakcí budou
využívány při stavební činnosti podle vlastností a určení (zásypové materiály, součástí konstrukčních
materiálů).
Záměr je situován na volné nevyužívané ploše mezi okolními průmyslovými a skladovými areály mimo
městskou zástavbu s funkcí bydlení či rekreace.
Záměr nevyvolává potřebu realizace jiných významných staveb či vyvolaných investic, vyžaduje napojení na
inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu, součástí je realizace studny z důvodu potřeby technologické vody
pro zkrápění materiálů.
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V okolí nejsou známy jiné nové aktivity, které by mohly vést ke kumulaci případných negativních vlivů.
Problém kumulací vlivů bude souviset s provozem stávajících areálů v okolí (zejména areály západně od
lokality záměru).

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Hlavní město Praha je díky značným stavebním aktivitám jedním z největších producentů stavebních
demoličních materiálů. Z důvodu nedostatečných kapacit se většina těchto materiálů odváží mimo hlavní
město na různé skládky a rekultivační prostory. Změnu tohoto trendu si dal za úkol plán odpadového
hospodářství MHMP s využitím možnosti levného a dopravně blízkého zdroje stavebního materiálu pro zemní
konstrukce.
V roce 1999 kdy byl schválen dosud platný Územní plán Hlavního města Prahy, bylo pečlivě vybráno několik
ploch pro tento účel. Plocha pro předkládaný záměr je první z těchto lokalit, která by měla být využita
v souladu s územním plánem pro činnost recyklace stavebních materiálů v určeném území, vybraném tak,
aby provoz nerušil obytnou zástavbu a byl dopravně dostupný.
Dle platného územního plánu SÚ HMP je navržená plocha areálu ve funkční ploše TVO - odpadové
hospodářství. Funkční využití je stanoveno jako plochy a zařízení pro sběr, skladování, recyklaci,
zneškodňování a skladování komunálního odpadu, zařízení na recyklaci odpadu, zařízení na jímání a
využívání skladového plynu, stavby a zařízení pro provoz a údržbu ( to vše pro uspokojení potřeb území
vymezeného danou funkcí).
Východní část pozemku je ve funkční ploše IZ - izolační zeleň, pro kterou je v regulativech územního plánu
výjimečně přípustné funkční využití pro komunikace vozidlové, parkovací a odstavné plochy se zelení při
zachování dominantního podílu zeleně na pozemku.
Z pohledu územně plánovací dokumentace a plochy pozemků prověřených studií je realizace záměru
plně v souladu s platným územním plánem.
Výpočet míry využití území
Navržený areál střediska recyklace WEKO Ruzyně (zpracováno v souladu s územně plánovací dokumentací
ÚP SÚ HMP a Vyhlášky MMR):
Řešená plocha pozemků (částí)

24 500 m2

Řešená plocha oploceného areálu celkem

23 826 m2

Zastavěná plocha objekty (celkem)
Plocha retenční nádrže
Plocha komunikací (pro vozidla, pěší) areálu

130 m2
15 m2
1 200 m2

Plocha zeleně na rostlém terénu areálu

5 000 m2

Plocha zeleně ve funkční ploše IZ

5 000 m2

Koeficient zastavěné plochy (1+)

0,5%

Koeficient zeleně

21%

Počet parkovacích stání pro OA (O2)

2

Počet kontejnerových stání

1

Z pohledu územně plánovací dokumentace a plochy pozemků dotčených záměrem je realizace
záměru možná a prověřená.
Umístění záměru je vázáno na dostupné pozemky a není navrženo ve více variantách.
Rozsah záměru a jeho vztah k okolí je zřejmý z následujícího obrázku.

STRANA 8 z 82

RECYKLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, PRAHA 6, NA HŮRCE
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
Obrázek: Situace okolí záměru (bez měřítka)

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Popis a účel stavby
Předmětem záměru je vybudování recyklačního střediska pro zpracování stavebních a demoličních
materiálů (příjem, deponování, zpracování a následný odvoz k novému využití). Jedná se o realizaci nového
areálu na volné nevyužívané ploše v oblasti průmyslové zástavby podél ulice Na Hůrce.
Vlastní zpracování je zajištěno prostřednictvím mobilní jednotky pro drcení a třídění výše uvedených
materiálů. Manipulaci s materiálem zajišťují nakládací mechanismy. V jižním cípu pozemku je prostor pro
odstavení jednotlivých technologických celků a zázemí pro příjem a výdej materiálů, sociální zázemí
pracovníků, sklad PHM a dílna pro údržbu strojů.
Zhodnocení staveniště
Pozemek pro vybudování recyklačního střediska je rovinný, mírně svažitý k jihu trojúhelníkového tvaru.
Nadmořská výška terénu pozemku se pohybuje v rozmezí 330,5 – 336,5 m n.m.
Pozemek p.č. 1226/13 byl před zahájením výstavby rychlostní komunikace využíván Výzkumným ústavem
rostlinné výroby jako pole k pokusné zemědělské činnosti. Po dobu výstavby rychlostní komunikace R1
(Pražský okruh) byl využíván jako zařízení staveniště. Následovala rekultivace pozemku a hledání jeho
dalšího využití. Ve výběrovém řízení byla vybrána společnost WEKO s projektem recyklační plochy.
V rámci výstavby okruhu byla na pozemku sejmuta ornice. Pozemek je částečně oplocen, přístup je po
stávající obslužné komunikaci pod okruhem napojující se na komunikaci Na Hůrce. Celková navážka na
pozemku činní cca 1 m nad původním rostlým terénem. Plocha je místně zpevněna silničními panely a
nachází se zde haldy zeminy a písku.
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Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení
Plocha navržené areálu se nachází v okrajové části Prahy 6 - Ruzyně, v území při městském okruhu, exit 26 Řepy, s rozvolněnou převážně průmyslovou zástavbou - výroba a služby. Z hlediska okolní zástavby se jedná
o polohu na okraji města, se zástavbou převážně průmyslového charakteru a nezastavěnými plochami.
Navržený areál se nachází na pozemku p.č. 1226/13.
Pozemek je vymezen od východu pražským okruhem, jehož komunikace se v těchto místech nachází na
pilířích cca 10 m nad terénem, od západu občasným vodním tokem a průmyslovým areálem s halovými
stavbami, ze severu valem, na kterém je umístěna železniční vlečka a dále železnicí. V jižní části pozemku
budou umístěny buňky 3 x 8 m se šatnami a kancelářemi výšky 4,8 m. Buňky jsou se samonosnou ocelovou
konstrukcí, umožňující stohování. Stěny jsou z tepelně izolačních panelů, s vnějším lakovaným hliníkovým
pláštěm. Okna plastová s ochranou venkovními okenicemi.
Napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
Pozemek je dopravně napojen na místní komunikaci k retenční nádrži Jiviny, která se napojuje na obslužnou
komunikaci Na Hůrce a dále na komunikaci Karlovarská. Z této místní komunikace je pod mostem Pražského
okruhu vlastní vjezd do areálu recyklačního střediska.
Při výjezdu z účelové příjezdové komunikace do ulice Na Hůrce bude osazena svislá značka zákaz odbočení
vpravo B24a s dodatkovou cedulí „platí pouze pro vozy nad 3,5 t“ z důvodu najíždění nákladní dopravy do
protisměru při odbočování vpravo. Obec Hostivice i další obce západním směrem budou ve směru od Prahy
dopravně dostupné po rychlostní komunikaci R6.
Napojení na MHD je pomocí autobusové zastávky "Na Hůrce", která je cca 150 m od dotčeného pozemku.
Dotčený pozemek není napojen na inženýrské sítě. Předpokládá se vybudování nové přípojky elektro.
Napojení na veřejnou vodovodní a kanalizační síť nebude z technických důvodů realizováno. Voda pro
technologii a sociální zázemí bude odebírána z vlastní studny. Vyčištěné vody ze sociálních zařízení budou
svedeny do vlastní ČOV a po vyčištění odvedeny do bezejmenné vodoteče a dále do Litovického potoka.
Dispoziční řešení
Areál je přístupný po stávající obslužné komunikaci, která bude upravena a zpevněna betonovými panely.
Areál bude oplocen a opatřen vraty. Za vjezdem do areálu z jižní části bude vybudována zpevněná plocha
tvaru oválu o rozměrech cca 26 x 56,5 m, kde bude umístěna váha pro nákladní automobily s přívěsy,
parkoviště a sklad PHM.
Za touto plochou budou buňky 3 x 8 x 4,2 m obsahující kancelář, šatnu a hygienické zázemí.
Uprostřed pozemku bude umístěna recyklační linka. Kolem linky budou umístěny deponie s materiálem
k recyklaci a recyklovaným materiálem. Materiál před recyklací bude dělen do tří deponií o průměru cca 40
m. Materiál po recyklaci bude rozdělen do max. 7 deponií o průměru cca 20 m.
Vlastní přístup k materiálu bude z objízdné komunikace po obvodu pozemku. Objízdná areálová komunikace
zabezpečí dostatečný odstup od hranic pozemku i bezejmenné vodoteče na západě pozemku. Dispozice
areálu je patrná z následujícího obrázku.
Zásady technického řešení stavby
Technický návrh areálu směřuje k modernímu recyklačnímu středisku s využitím nových technických řešení z
oblasti recyklace stavebních materiálů s následným využitím těchto materiálů při stavební činnosti, zejména
na území hlavního města Prahy. Cílem je dokázat, že recyklace stavebních materiálů je přínosem pro
stavební činnosti, ochranu životního prostředí a z vlastní recyklace nemusí docházet k negativnímu ovlivnění
či poškození životního prostředí.
Jedná se o zavádění poznatků do praxe z hlavních technických zdrojů informací – tj. každoroční konference
„Recycling“, „EXPO Mokrá“ a „BVV“. Zde je možné jednat a přímo v praxi ověřit nejnovější technická řešení
zpracování stavebních demoličních materiálů.
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Situace s navrhovaným umístěním zařízení a deponií materiálu je patrná z následujícího obrázku č. 4, podrobnější situace je součástí příloh tohoto oznámení.
Obrázek: Situace areálu – tok materiálu (bez měřítka)
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Podél východní strany pozemku bude proveden odvodňovací žlab s usazovacími a retenčními nádržemi. Toto
řešení zabrání úniku splavenin z areálu do blízké vodní nádrže i vodního toku. Voda z nádrží bude použita na
vlhčení zpracovávaných materiálů a recyklátů. Vozidla zákazníků se budou pohybovat převážně po
zpevněných panelových komunikacích. Plocha pro skladování demoličních materiálů a recyklátů bude
upravena hrubým recyklátem.
Po naskladnění dostatečného množství materiálu k recyklaci (podle druhu a typu materiálu může být
recyklační dávka 5 – 10 tis. tun) bude následovat jeho zpracování mobilním drtičem s třídičkou pro následné
využití. Při předpokládané kapacitě střediska bude drcení s tříděním prováděno cca 9 x ročně po dobu cca 10
- 13 dnů. Celkově bude zpracování materiálu probíhat 90 – 120 dnů v roce.
Na příjezdu do areálu bude umístěna elektronická váha s počítačovým propojením pro přesnou evidenci
přijatých stavebních demoličních materiálů, jejich evidenci při zpracování a prodeji. Manipulace s materiály
bude zajištěna kolovým nakladačem.
Zpracování materiálů bude prováděno čelisťový drtičem s dvousítným třídičem (v serii napojeným za
drtičem). Tato sestava zajišťuje optimální zpracování demoličních materiálů bez zbytečné manipulace. Vlastní
drcení probíhá v čelisťovém drtiči, do jehož násypky je demoliční materiál navážen kolovým nakladačem.
Velikost drceného materiálu je omezena vstupem na rozměr 1000 x 600 mm. Vlastní drtící štěrbinu je možné
nastavit dle požadavku na výstupní materiál. Nejčastěji se nastavuje na 63 mm – 90 mm. Nad vynášecím
dopravníkem je nastaven permanentní magnetický separátor pro odstraňování magnetických částic, které
jsou průběžně separovány do přistaveného kontejneru. Vynášecí dopravník je také osazen elektronickou
pasovou vahou, která zajišťuje měření skutečného výkonu stroje.
Třídič je nastaven pod vynášecí pás drtiče. Drcený materiál je pasovým dopravníkem vynášen nad sítovou
komoru a následně tříděn přes síta na tři frakce. Tato síta je možné dle potřeb měnit v rozsahu od 1 mm do
150 mm. Nejčastěji se používá síto 8 mm a 32 mm. Frakce 0 – 8 mm se využívá jako náhrada písků. Frakce
8 mm - 32 mm jako náhrada drobného štěrku pro podkladní hutněné vrstvy, vyrovnání terénu apod. Hrubá
frakce nad 32 mm se požívá jako náhrada hrubého kameniva pro zpevnění podloží a staveništní komunikace.
Materiál jednotlivých frakcí je odebírán od haldovacích pasů a nakládán k expedici nebo deponován na
provozovně k dalšímu odběru.
Podstatným prvkem pro kvalitu technologického procesu je zajištění optimální vlhkosti zpracovávaného
materiálu. Materiál musí být vlhčen ještě před nakládkou na dopravní prostředky v prostoru demoličních
prací. V období sucha je materiál skrápěn při skládání na provozovně. Následně je vlhkost materiálu měřena
cca týden před zpracováním a podle výsledků je zajištěno případné další vlhčení materiálu – zejména v
období sucha. Technologická pravidla obsahují zákaz zpracování či manipulace se suchým, tj. prašným
materiálem. Při dodržení těchto pravidel je prakticky odstraněna možnost vzniku úletu prachových částic při
recyklaci stavebních materiálů. U pracoviště obsluhy drtiče je umístěn uzavíratelný kontejner, do kterého
obsluha odkládá případné drobné příměsi, plasty, papír apod., které se ve zpracovávaném materiálu mohou
v malé míře objevit.
V následující tabulce je uveden přehled hlavních druhů odpadů, s nimiž bude v zařízení nakládáno. Výčet
přijímaných odpadů s nimiž bude v areálu nakládáno, bude obsahovat provozní řád zařízení.
Tabulka: Přehled hlavních druhů odpadů, s nimiž bude v zařízení nakládáno

Odpad

Název

Kategorie

17
17
17
17

01
01
01
01

01
02
03
07

17
17
17
17
17
17
17

02
03
05
05
05
08
09

01
02
04
06
08
02
04

beton
cihla
tašky a keramické výrobky
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod č. 17 01 06
dřevo
asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01
zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03
vytěžená hlušina neuvedená pod č. 17 05 05
štěrk ze železničního svršku neuvedený pod č.17 05 07
stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 17 08 01
směsné stavební a demoliční materiály neuvedené pod č. 17 069 01, 17 09 02, 17 09 03

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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Návrh situace areálu je patrný z následujícího obrázku. Podrobnější situace areálu jsou patrné z přílohy č. 2
oznámení.
Obrázek: Celková situace areálu
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Údaje o provozu
Přejímka stavebních demoličních materiálů: materiál dopravený původcem nebo přepravcem do
příjezdové části provozního areálu je pověřeným pracovníkem na vstupní váze zkontrolován, zvážen a
zaregistrován v provozním deníku vážního systému v souladu s provozně-technickými pokyny uvedenými v
provozním řádu.
Po zvážení a zaregistrování je vozidlo s materiálem odesláno na recyklační plochu, kde je obsluhou tohoto
zařízení navedeno do sektoru, určeného pro přepravovaný druh materiálu. V příslušném sektoru je materiál
posádkou vozidla vyložen (vyklopen).
Obsluha recyklační plochy provede kontrolu jakosti materiálu během vykládky. V případě, že vyložený
materiál obsahuje složky, které nejsou deklarovány, postupuje podle provozně-technických pokynů
uvedených v provozním řádu.
Pokud vyložený materiál vyhovuje, je přepravci obsluhou recyklační plochy potvrzeno převzetí materiálu
v souladu s deklarovaným druhem.
Evidence (provozní deník) a výdej dokladů přepravci o příjmu materiálů na recyklační plochu je prováděna
pověřeným pracovníkem před odjezdem z provozovny společnosti v prostoru váhy.
Evidenci materiálů, jejichž forma odpovídá provedení uvedenému v § 21 - 22 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.
zajišťuje obsluha váhy v průběhu provozní doby na počítači firmy propojeným se vstupní a výstupní váhou
na příjezdové komunikaci.
Obsluha váhy zadává do počítače a průběžně předává vedoucímu následující dokumentaci převzatou za
jednotlivá období:
−

průvodní doklady o původu materiálů od přepravců s potvrzením o jejich převzetí obsluhou zařízení
provozovaných společností,

−

seznam vážních lístků o hmotnosti a druhu materiálů přijatých na zařízení společnosti od jejich
původců (přepravců),

−

seznam vážních lístků o hmotnosti materiálů odebraných jednotlivými odběrateli.

Provoz recyklačního střediska je závislý na stavebních aktivitách, které podléhají sezónním výkyvům.
Z tohoto důvodu je zimní provozní doba v kratším rozsahu, tj. 7 – 15 hodin. Provozní doba v hlavní stavební
sezóně bude od 7 do 17 hodin s možností operativní úpravy dle potřeb zákazníků a požadavků na plnění
stavebních akcí na území Hlavního města Prahy.
Předpokládaná provozní doba:

Obsluha zařízení:

7,00 – 17,00

hlavní stavební sezóna (duben až listopad)

7,00 – 15,00

zimní sezóna (prosinec – březen)

5 pracovníků

Vedoucí pracoviště je odpovědný za plnění pracovních úkolů všech pracovníku pracoviště dle rozpisu
jednotlivých pracovních směn v deníku provozovny. Je povinen zajistit provádění kontroly jakosti přijímaného
materiálu při jeho vykládce dle náležitostí provozně technických pokynů:
−

provádět záznam o přejímce materiálu od přepravce na průvodku materiálu,

−

být v nepřetržitém kontaktu s pracovníkem vstupní váhy a vedoucím pracoviště pomocí krátkovlnné
vysílačky nebo mobilního telefonu,

−

vždy na začátku a na konci směny zkontrolovat technický stav RP, čistotu obvodových ploch, vlhkost
materiálů k recyklaci i vlastních recyklátů pro zamezení možného vzniku prašnosti,

−

průběžně během pracovní směny udržovat pomocí přiděleného nářadí RP a příjezdovou komunikaci
v požadovaném stavu,

−

udržovat a doplňovat prostředky na zachycení případných úkapů ropných látek z vozidel přepravců a
techniky na recyklaci dostupné, v předepsaném množství a v případě zjištění ohrožení ŽP je použít,

−

kontrolovat, zda nejsou na RP společnosti nepovolané osoby a neodkladně provádět opatření k jejich
vykázání.
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby:

říjen 2012

Předpokládaný termín uvedení do provozu:

prosinec 2012

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Vlastní stavební záměr recyklačního střediska se svým umístěním přímo dotýká následujících územně
samosprávných celků:
Kraj:

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

Obec:

Městská část Praha 6
Československé armády 23, 160 52 Praha 6

správní obvod obce s rozšířenou působností:

Praha

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:

Praha

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí
Rozhodnutí

Právní předpis

Příslušný správní úřad

Územní rozhodnutí

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu

ÚMČ Praha 6, Stavební úřad

Stavební povolení,

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu

ÚMČ Praha 6, Stavební úřad

Vodoprávní rozhodnutí

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
Kolaudační rozhodnutí

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu

ÚMČ Praha 6, Stavební úřad

Souhlas s dočasným záborem ZPF a
rozhodnutí o výši odvodů za
dočasné odnětí půdy ze ZPF

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu

ÚMČ Praha 6, Stavební úřad

Souhlas s provozováním zařízení
pro nakládání s odpady

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

MHLM Prahy, Odbor životního
prostředí

B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1. Půda
Záměr počítá s využitím pozemku p.č. 1226/13 v katastrálním území Ruzyně. Hranice dotčených pozemků
jsou patrné ze situace uvedené v příloze č. 2 (Situace stavby).
Pozemek p.č. 1226/13 má druh využití dle KN jako orná půda a bude nutné jeho trvalé odnětí ze ZPF o
celkovém rozsahu 23 826 m2.
Tabulka: Zařazení a ochrana zemědělské půdy

parcelní
číslo

Kód BPEJ

Třída ochrany

1226/13

2.03.00

I. třída ochrany
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Tabulka: Ostatní dotčené pozemky

Výměra (m2)

parcelní
číslo

druh pozemku

způsob ochrany

1226/12

ostatní plocha

---

12 140

1226/1

orná půda

ZPF

105 927

2202/1

ostatní plocha

---

1224/50

zastavěná plochy a nádvoří

1224/3

ostatní plocha

398
7

---

7 071

Žádná z dotčených parcel není součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Výřez katastrální mapy řešeného prostoru je patrný z následujícího obrázku (podrobněji viz. příloha 1).
Obrázek: Zákres záměru do katastrální mapy (bez měřítka)

Ochranná pásma
V zájmovém území záměru se vyskytují ochranná pásma technické infrastruktury, která nebudou záměrem
dotčena. Jiná zvláštní ochranná pásma nejsou v zájmovém území vymezena.
Pozemek převážnou částí zasahuje do ochranného pásma rychlostní komunikace R1 (pražského okruhu) dle
zákona č. 13/1997 Sb. Dále pozemek zasahuje severní částí do ochranného pásma dráhy.
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B.II.2. Voda
(například zdroj vody, spotřeba)

Pitná voda
Ve fázi provozu bude zásobování pitnou vodou zajištěno z navržené vlastní studny na ploše pozemku
areálu. Spotřeba pitné vody pro obsluhu zařízení bude následující:
- zaměstnanci:
Souhrnná potřeba:

5 osob

120 l/osoba/den

- průměrná denní potřeba
- roční potřeba

Qd = 0,6 m3/den
Qr = 150 m3/rok

Projektovaná studna bude sloužit jako zdroj vody zázemí pracovníků provozovny (WC, sprchy) a jako zdroj
užitkové vody pro provoz (skrápění, mytí ploch a techniky).
Studna je navržena na pozemku areálu v provedení vrtaná studna o průměru 254 mm a hloubce max. 50 m
v závislosti na úrovni zastižení dostatečného přítoku podzemní vody. Podrobnější údaje o navrhovaném
zdroji vody viz příloha č. 5 – Hydrogeologický posudek.
Potřeba pitné vody ve fázi výstavby bude řešena dovozem balené pitné vody.
Užitková voda
Při provozu recyklačního střediska je nezbytné zajistit dostatečné množství užitkové vody za účelem
zvlhčování materiálů, skrápění a mlžení při vlastním zpracování, mytí vozidel, případně k zavlažování
vegetace a zelených ploch v době sucha. K uvedeným účelům bude užívána voda z navržené studny a
v případě možnosti i dešťová voda z retenčních nádrží.
Množství technologické vody je stanoveno na cca 4,5 m3/den, max. 730 m3/rok.
Technologická voda bude využita pro:
okruh recyklační nádrže (mycí rošt)

1 m3/den

mlžení při provádění recyklace

1-2 m3/den

skrápění při odběru jemných recyklátů

1 m3/den

Potřeba užitkové vody ve fázi výstavby bude v případě potřeby řešena dovozem autocisterou.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě novou přípojkou.
Za provozu bude el. energie využívána pro osvětlení areálu, technická zařízení a stroje, vytápění buněk.
Roční spotřeba je odhadována na 128 MWh, instalovaný příkon bude následující:
osvětlení

3,5 kW

stroje a zařízení

39,5 kW

vytápění buněk

15 kW

Zemní plyn
Záměr nevyžaduje odběr zemního plynu.
Tepelná energie
Tepelná energie bude potřebná pro vytápění buněk a sociálního zázemí obsluhy zařízení. Bude využito
elektrické energie, celkový potřebný výkon je uvažován do 15 kW.
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Pohonné hmoty
Spotřeba jednotlivých strojů při skutečném provozním nasazení je dle statistických údajů následující: drtič 11
litrů/hod, třídič 6 litrů/hod, nakladač 9 litrů/hod.
Potřeba pohonných hmot v rámci provozu recyklačního areálu je odhadována na cca 35 000 l nafty/rok.
Bude v provozu jeden kolový nakladač, drtič a třídič budou v provozu periodicky podle potřeby.
Vstupní suroviny
Provoz recyklačního střediska nevyžaduje žádné zvláštní vstupní suroviny. Hlavním vstupem jsou minerální
stavební a demoliční materiály, které jsou dováženy a shromažďovány v oploceném a uzavřeném areálu.
Následně jsou zpracovány, využitelné recykláty prodávány k využití a nevyužitelné odpady předávány
k trvalému odstranění.
Potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není uvažována.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Nároky na dopravní infrastrukturu jsou dány zejména počtem vozidel dopravní obsluhy. Záměr představuje
novou aktivitu v daném území.
Údaje o dopravních nárocích záměru:
dopravní obsluha:

dovoz materiálů

30 voz/den
při průměrné nosnosti vozidel přivážejících odpad 15 t

dovoz materiálů lze očekávat různými dopravními prostředky, přičemž nejvíce budou
využívána vozidla těžká nákladní vozidla typu Tatra, Liaz a pod.
odvoz recyklátů

30 voz/den
při průměrné nosnosti vozidel odvážejících recykláž 15 t

dopravní trasy:

hlavní vjezd do areálu, ul. Na Hůrce (silnice II/606), dále
komunikační systém města Prahy

celková dopravní intenzita obslužné dopravy činí při uvažovaném zpětném vytížení
vozidel na úrovni 50% celkem 45 NA na příjezdu a 45 NA na odjezdu, tj. celkem 90
průjezdů NA.
čas dopravy:

denní doba pracovních dní

zaměstnanci, ostatní: celkový počet vozidel:

výstavba:

5 voz/den

druh vozidel:

osobní

intenzita dopravy:

variabilní (cca jednotky vozidel za den)

druh vozidel:

převážně nákladní

B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií
vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

B.III.1. Ovzduší
Období výstavby
V průběhu stavebních prací bude docházet k zásahům do terénu a dalším stavebním pracím, při kterých
bude docházet k emisi prašných částic. Doba emise bude omezená, emitované množství bude značně
proměnné a bude závislé na aktuálních klimatických podmínkách.
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V průběhu výstavby dojde ke krátkodobému nárůstu emisí produkovaných dopravou stavebních surovin a
materiálů. Předpokládaná maximální emise škodlivin je uvedena v následující tabulce.
EMISE ZE STAVEBNÍ DOPRAVY
NOx

CO

SO2

CxHy

tuhé látky

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

3,4

2,9

0,001

0, 7

0,3

Pozn: Pro výpočet byl použit program MEFA 06 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR

Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů obsluhujících stavbu.
Období provozu
Bodové zdroje - v souvislosti s provozem hodnoceného záměru není navrženo zřízení žádného nového
bodového zdroje znečišťování ovzduší.
Plošné zdroje - v rámci provozu recyklačního střediska jsou jako plošné zdroje emisí uvažovány:
−

emise z provozu drtiče BROWN zapojeného v sérii s třídičem EXTEC,

−

emise z pohybů nakladače v rámci manipulace s materiálem,

−

prašnost vznikající při manipulaci s materiálem.

Pro každý plošný zdroj byly na základě emisních faktorů, podle intenzity dopravy a rychlosti vypočteny emise
NO2, PM10 a PM2,5. Vypočtené hodnoty emisí jsou uvedeny v následujících tabulkách.
Do recyklačního střediska bude přijímán pouze nekontaminovaný materiál, který bude dále skladován podle
druhů a vlastností. Jakmile dosáhne množství přijatých materiálů cca 5 - 10 tis. tun bude následovat jeho
zpracování mobilním drtičem s třídičkou. Pro drcení a třídění stavebních odpadů bude použito následující
technické vybavení:
Čelisťový drtič BROWN LENOX KK 114 s kapacitou až 150 tun zpracovaného materiálu za hodinu,
Třídič EXTEC Turbo 5000s napojený v sérii na čelisťový drtič.
Obě zařízení jsou poháněna dieselovým motorem. Hodinová spotřeba nafty pro drtič je rovna 11 litrům, u
třídiče 6 litrům. V areálu je uvažována 10 hodinová pracovní doba při 150 pracovních dnech v roce.
Průměrný hodinový výkon recyklační linky bude cca 100 t zpracovaného materiálu za hodinu. Předpokládané
množství zpracovaného materiálu bude nejvýše 90 000 tun ročně. V souběhu s recyklační linkou se uvažuje
použití nakladače se spotřebou 9 litrů pohonných hmot za hodinu. V modelových výpočtech je uvažováno
nejvyšší možné nasazení strojní techniky (recyklační linky a nakladače), a to po dobu 10 hodin za pracovní
den. Trasy závozu materiálů a expedice recyklátu, stejně jako pozice recyklační linky a umístění jednotlivých
frakcí recyklátu jsou patrné z dispozice areálu.
Ve výpočtu je zohledněno opatření proti nadměrné prašnosti, které představuje vlhčení materiálu před
jakoukoli manipulací na cca 7% vlhkost.

Metodika stanovení produkce emisí
Stanovení produkce emisí z jednotlivých skupin zdrojů bylo provedeno na základě následujících metodických
a výpočetních postupů:
−

produkce emisí PM10 ze zvířeného prachu při nakládce a vykládce materiálu byla vypočtena dle vyhlášky
č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení
zákona o ochraně ovzduší, přílohy č. 2;

−

emise z provozu drtící linky byly určeny na základě emisních faktorů předaných zadavatelem; emisní
faktor linky byl převzat z měření firmy PEAL provedeném v roce 2004 na recyklační lince firmy JAMVAK
s.r.o., u obce Tlustovousy; jedná se o autorizované měření při provozu odpovídajícího typu recyklační
linky (drtič zapojený v sérii s třídičem); z výsledků měření byl určen emisní faktor o hodnotě 0,001 kg
prachových částic frakce PM10 na tunu zpracovaného materiálu; tato hodnota byla naměřena pouze při
skrápění v průběhu drcení, samotný přivážený materiál byl suchý; stanovené vstupní hodnoty pro
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modelovém hodnocení jsou tak na straně bezpečnosti, neboť při provozu záměru bude prováděno
skrápění materiálu již před vstupem na recyklační linku;
−

produkce emisí částic PM10 a PM2,5 ze zvířeného prachu a z jednotlivých procesů v prostoru recyklačního
střediska byly určeny dle dokumentu US EPA „AP-42 – Compilation of Air Pollutant Emission Factors“;

−

emise z provozu strojů (mimo sekundární prašnost) byla vypočtena dle zadané spotřeby nafty při
provozu;

−

emise z těžkých nákladních automobilů byly vypočteny pomocí programu MEFA-06, který obsahuje
emisní faktory publikované MŽP ČR; ve výpočtu byla zohledněna obměna vozového parku dle matic
implementovaných v MEFA-06, tj. předpokládá se, že provozovatel bude obměňovat vozidla obdobně
jako jiní účastníci provozu;

−

pro emise z volnoběhu při stání automobilů (nakládka suroviny, nakládka při expedici) byla použita data
z emisních měření provedených VŠCHT Praha v rámci projektu.

Následně byly stanoveny:
−

celkové roční emise, vypočtené na základě výše uvedených údajů, tj. při uvažovaných 90 000 t
zpracovaného stavebního odpadu; nasazení strojní techniky je přesto uvažováno po celou pracovní dobu
(10 h po dobu 150 dnů); výsledky tak jsou na straně bezpečnosti a představují krajní režim, který s
velkou pravděpodobností nenastane;

−

maximální denní emise, vypočtené pro souběh všech prací, které se mohou vyskytnout během dne
současně, tj. maximální provoz recyklační linky (150 tun/hod).
Tabulka: Emise produkované záměrem – celková roční bilance

kg.rok-1

Zdroje emisí
částice PM10

částice PM2,5

oxidy dusíku

prašnost z provozu drtící linky

261,0

76,8

0,0

manipulace s materiálem v areálu

158,3

46,6

0,0

provoz nákladních vozidel včetně volnoběhu, nakladače a agregátu
třídiče a drtiče

41,9

36,8

461,6

pojezd po ploše areálu při expedici a závozu materiálu

684,5

175,9

108,7

1145,8

336,1

570,3

Celkem
Tabulka: Emise produkované záměrem – nejvyšší denní zátěž

kg.den-1

Zdroje emisí
částice PM10

částice PM2,5

oxidy dusíku

prašnost z provozu drtící linky

1,7

0,5

0,0

manipulace s materiálem v areálu

1,1

0,3

0,0

provoz nákladních vozidel včetně volnoběhu, nakladače a agregátu
třídiče a drtiče

0,3

0,2

3,1

pojezd po ploše areálu při expedici a závozu materiálu

3,8

1,0

0,6

Celkem

6,9

2,0

3,7

Liniové zdroje - liniovým zdrojem emisí bude dopravní obsluha recyklačního střediska. Dovoz materiálu
k recyklaci představuje v průměru cca 30 nákladních vozidel za den. S ohledem na předpokládanou
nerovnoměrnost dopravy byl při výpočtu maximálních hodinových a maximálních denních koncentrací
uvažovány maximální hodnoty dopravní zátěže ve výši dvojnásobku průměrné zátěže, to znamená 60
příjezdů s materiálem k recyklaci za den a 60 odjezdů prázdných automobilů za den.
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Drť bude z areálu odvážena také těžkými nákladními automobily s nosností 10 - 20 tun, průměrná denní
intenzita generované dopravy tak bude opět činit 30 nákladních vozidel. Při předkládané nerovnoměrnosti
dopravy byla uvažována maximální intenzita ve výši dvojnásobku uvedených hodnot, to znamená 60 příjezdů
prázdných nákladních automobilů a 60 odjezdů nákladních vozidel s recykláty za den.
Ve výpočtech nebylo uvažováno obousměrné vytížení, které se předpokládá nejméně ve výši 50 %,
stanovené hodnoty tak představují krajní režim a jsou na straně bezpečnosti.
Osobní doprava byla uvažována ve výši 5 vozidel za den v každém směru, kdy budou vozidla
přijíždět/odjíždět ve směru do centra.
Vstup a vjezd do areálu bude z asfaltové komunikace veden přes panelovou komunikaci na betonovou
plochu, kde bude zázemí a váha areálu. Ostatní plocha areálu bude tvořena recyklátem.
Distribuce obslužné nákladní dopravy navrhovaného areálu, která byla předána zadavatelem, je uvedena
v následující tabulce.
Tabulka: Distribuce nákladní dopravy generované střediskem (% celkových intenzit)

Trasa

Odjezd (%)

Příjezd (%)

Napojení areálu

100

100

Na Hůrce (záměr – napojení na SOKP)

100

100

Karlovarská (napojení na SOKP – Drnovská)

30

16,7

Pražský okruh (směr Evropská)

30

16,7

Pražský okruh (směr Rozvadovská spojka)

30

16,7

rychlostní silnice R6

10

50

Pro výpočty emisí z automobilové dopravy byl použit model MEFA 06, který obsahuje emisní faktory
publikované MŽP ČR. Ve výpočtu byla zohledněna dynamická skladba vozového parku (podíl vozidel bez
katalyzátoru a automobilů splňujících jednotlivé limity EURO) pro území hl. m. Prahy. Emisní parametry byly
vztaženy k roku 2012. Ve výpočtech je rovněž zohledněn vliv studených startů na celkovou výši emisí na
komunikacích. V rámci výpočtu emisí z dopravy bylo provedeno i vyhodnocení množství prachových částic
zvířených projíždějícími automobily – tzv. sekundární prašnost z automobilové dopravy. Množství prachu
zvířeného automobily bylo stanoveno výpočtem na základě metodiky US EPA AP-42. Právě sekundární
prašnost z dopravy se významněji projevuje na trase napojení areálu.
Tabulka: Emisní příspěvky z automobilové dopravy generované záměrem (rok 2012)

Komunikace

Délka (km)

kg.rok-1
PM10*)

PM2,5*)

NOx**)

Na Hůrce (záměr – napojení na SOKP)

0,3

152,1

44,6

161,8

Karlovarská (napojení na SOKP – Drnovská)

1,3

159,6

46,3

146,1

propojka Karlovarská – Pražský okruh

0,6

221,3

62,8

170,1

Pražský okruh (směr Rozvadovská spojka)

1,4

160,8

44,6

146,1

Pražský okruh (směr Evropská)

1,6

186,6

52,0

179,9

rychlostní silnice R6

1,5

225,1

63,4

176,0

napojení areálu

0,2

180,2

49,9

110,7

Celkem

6,8

1285,7

363,6

1090,7

*)

včetně sekundární prašnosti z dopravy

**)

produkce NO2 činí cca 3 – 10 % z celkových emisí NOx
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B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)

Srážkové vody
Hlavním zdrojem odtoku srážkových vod ve fázi provozu budou srážky spadlé na pozemek záměru.
Základní bilance ploch podle projektové dokumentace je následující:
-

zpevněná plocha panely, buňky, váha:
izolační zeleň, ochranné pásmo elektro PRE:
provozní plocha na deponování materiálů před a po zpracování:

3 575 m2
7 450 m2
12 800 m2

Dle projektové dokumentace budou srážkové vody odváděny přes retenční a usazovací nádrže do
povrchového toku. Dle vyhodnocení odtokových poměrů je stanovena požadovaná retenční kapacita nádrží
na min. 17 m3.
Hrubý odhad množství dešťových vod odváděných z povrchu zástavby je proveden pomocí vztahu:
Q=F×ψ×h
kde: F je odvodňovaná plocha [m2]
F1 = 16 375 m2 (panelové a hutněné plochy)
F2 = 7 450 m2 (plochy kryté vegetací)
h je průměrná roční výška srážek [m]
h = 0,526 m (srážkoměrná stanice Ruzyně, průměr 1961-1990)
ψ je odtokový koeficient
ψ1 = 0,7 (odhad pro panelové a hutněné plochy),
ψ2 = 0,1 (pro plochy kryté vegetací)
Q je celkový objem odtoku [m3/rok]
Objem srážek, odvedený ze zpevněných ploch, pak bude činit:
Q1 = 16 375 × 0,7 × 0,526 = 6 029 m3/rok
Q2 = 7 450 × 0,1 × 0,526 = 392 m3/rok
Q = Q1 + Q2 = 6 421 m3/rok
Průměrný odtok z území (jedná se o podpůrnou hodnotu představující hypotetický rovnoměrný odtok
zachyceného objemu vod během časového úseku 1 rok) lze přiblížit pomocí vztahu:
q = V/t
kde: q je průměrný odtok z povodí kanalizace [l.s-1]
V je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [ l ]
t je 1 rok [s] t = 31 536 000 s
q = 6 421 000 / 31 536 000 = 0,204 l.s-1
Odtok srážkových vod ze střechy lze v průměrném klimatickém roce předpokládat ve výši cca 6 400 m3
(≈ 0,2 l.s1- průměrný odtok). Srážková voda bude odvedena přes retenční a sedimentační nádrž do
povrchového toku (drobný přítok Litovického potoka).
Kvalita vod z plochy areálu bude odpovídat kvalitě srážkové vody, není předpokládáno znečištění z provozu
recyklačního střediska.
Odpadní vody splaškové
Splaškové vody budou produkovány provozem hygienických zařízení sociálního zázemí areálu.
Množství splaškových odpadních vod bude přibližně odpovídat odběru pitné vody (viz následující tabulka).
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PRODUKCE ODPADNÍCH VOD SPLAŠKOVÝCH

průměrná denní produkce
3

-1

denní maximum
3

0,6 m .den

roční produkce

-1

3

0,75 m .den

150 m .rok

-1

Odpadní vody splaškové z areálu budou svedeny na vlastní biologickou čistírnu odpadních vod. Je navržena
čistírna TOPAS A 5, výrobce Topol Water, Čáslav. Garantované parametry ČOV jsou uvedeny v příloze č. 6.,
kde jsou uvedeny výsledky testování výrobku.
Hodnoty ukazatelů znečištění na výstupu z ČOV udávané výrobcem jsou uvedeny v následující tabulce.
UKAZATELE ZNEČIŠTĚNÍ NA VÝSTUPU Z ČOV

TOPAS 5

TOPAS 5 PF

BSK5

4,5 – 15 mg/l

3-10 mg/l

CHSK

18 – 60 mg/l

15 – 50 mg/l

NL

12 – 42 mg/l

8 – 28 mg/l

N-NH4

5 – 16 mg/l

5 – 16 mg/l

Pcelk.

1,5 – 6 mg/l

1,4 – 5,6 mg/l

Pcelk. s chem. srážením

0,2 – 0,8 mg/l

0,2 – 0,8 mg/l

Z uvedených hodnot je zřejmé, že čistírny TOPAS certifikované dle ČSN EN 121566-3+A1, z hlediska
požadavků nařízení vlády č. 23/2011 Sb., splňují všechny požadavky nutné pro ohlášení vodního díla dle
§15a, novely vodního zákona. Výrobce současně garantuje, že čistírny splňují požadavky na nejlepší
dostupné technologie (BAT).
Odpadní vody budou z ČOV odváděny do bezejmenné vodoteče na jihozápadní hranici areálu, která je
přítokem Litovického potoka.
Odpadní vody technologické
Vody používané k oplachu vozidel budou používány v uzavřeném okruhu, který bude pouze doplňován
z vlastního zdroje vody. Žádné odpadní vody nebudou ze systému oplachu vozidel trvale vypouštěny ani
odváděny mimo areál. Součástí oplachového roštu bude usazovací jímka, která bude pravidelně vybírána a
čištěna. Voda ze systému bude odvážena jednorázově buď po ukončení sezóny, nebo v případě potřeby
výměny náplně cisternou na vhodné zařízení k vyčištění. Objem oplachového systému činí cca 4 m3 vody.
Jiné odpadní technologické vody nebudou produkovány. Vody používané ke zvlhčování a protiprašnému
postřiku budou dávkovány tak, aby zůstaly zadrženy v materiálu. Následně budou tyto vody odbourávány
odparem.

B.III.3. Odpady
Produkce odpadů při výstavbě bude odpovídat charakteru a rozsahu stavby. Půjde o běžné druhy odpadů
ze stavební činnosti. Z hlediska množství bude hlavním druhem odpadu zemina vytěžená v rámci zemních
prací, se kterou bude nakládáno v souladu se zákonem.
Odpady vzniklé při výstavbě budou rozčleněny na komodity recyklovatelné (využitelné) a nevyužitelné, které
budou uloženy na odpovídající skládku. Zatřídění odpadů bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 381/2001
Sb.
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Přehled odpadů z období výstavby je následující:
kód, název, kategorie:

17 00 - Stavební a demoliční odpady
17 05 - Zemina, kamení a vytěžená hlušina
převážně při zemních pracích a úpravách terénu

množství:

cca desítky tun odpadu kat. ostatní

nakládání:

předávání oprávněným osobám (skládka, rekultivace)

Tabulka: Předpokládané druhy odpadů z výstavby

odpad
15 01 10*
17 01 07
17
17
17
17

03
04
05
09

02
05
04
04

název
kategorie
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
N
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
O
pod číslem 17 01 06
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
O
Železo a ocel
O
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
O
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
O

Vlastní provoz recyklačního střediska nepředpokládá významnější produkci odpadů.
Provoz bude pod kontrolou obsluhy dle schváleného provozního řádu. Veškeré potřebné údaje budou
evidovány v provozním deníku: evidence druhu a množství přijatých materiálů, ale i odvážených recyklátů a
odpadů včetně způsobu jejich konečné likvidace.
Provozem střediska bude vznikat směsný komunální odpad (odpady skupiny 20 03 01), který nesouvisí s
recyklací stavebních materiálů. Při provozu recyklačního střediska budou dále vznikat nebezpečné odpady
především z provozu zařízení a strojů. Lze předpokládat vznik následujících nebezpečných odpadů:
13 02 05*

nechlorované minerální motorovém převodové a mazací oleje

15 01 10*

obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 02 02*

absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

16 01 07*

olejové filtry

16 01 13*

brzdové kapaliny

16 01 14*

nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

16 06 01*

olověné akumulátory

20 01 21*

zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Odpady z provozu recyklačního střediska budou vznikat nárazově při údržbě technického zařízení. Jejich
množství je odvislé od údržby a oprav zařízení, mechanismů a dopravy. Komunální odpad kancelářského
charakteru bude odstraňován v rámci odvozů komunálních odpadů. Odpady kategorie N budou
shromažďovány v zabezpečených kontejnerech nebo sudech. Množství nebezpečných odpadů nepřesáhne
několik desítek kg za rok.
S veškerým odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpad bude tříděn,
shromažďován a odstraňován podle jednotlivých druhů a kategorií ve smyslu příslušné legislativy.

B.III.4. Ostatní
Hluk
Provoz recyklačního střediska nebude představovat významný zdroj hluku. V prostoru záměru a jeho
okolí (do vzdálenosti přes 500 metrů) se nevyskytují žádné hlukově chráněné prostory (např. obytná
zástavba, zahrádky apod.).
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V rámci posuzovaného záměru budou provozovány následující zdroje hluku:
stacionární zdroje hluku

drtič BROWN LENOX KK 114
třídič EXTEC TURBO 5000 S
nakladač LIEBHERR L 544

dopravní hluk - dopravní hluk vyvolaný vozidly zajišťujícími dopravní obslužnost záměru.
Hlukové parametry uvedených zařízení jsou popsány na základě protokolu o měření stejné technologické
sestavy drtič – třídič - nakladač od firmy AKMEST (zakázka 1/068-12/95). Při měření byla v provozu veškerá
technologie včetně nakladače.
Hladina akustického výkonu takového kumulovaného zdroje hluku je stanoven na
LwA= 105 dB(A) re. 10-12 W
Uvedená hodnota je reálnou a odpovídá hlukovým parametrům obdobných zařízení.
Vibrace a záření
Drtič a třídič lze považovat za zdroje vibrací. Vzhledem k umístění na volné ploše mimo zástavbu lze
očekávat dostatečný útlum podložím. Totéž platí o nákladní dopravě, která je obecně rovněž zdrojem vibrací.
Vzhledem k umístění záměru jsou zdroje vibrací bez dopadů na okolí zástavbu.
Zdroje ionizujícího a elektromagnetického záření nejsou uvažovány.
Další fyzikální nebo biologické faktory nejsou uvažovány.

B.III.5. Doplňující údaje
Záměr nepředstavuje významné terénní úpravy ani zásahy do krajiny. Jedná se o areál se zpevněnými
plochami a zejména volnými plochami pro materiál v území průmyslové zástavby, na ploše, která je po
výstavbě pražského okruhu bez využití. Deponie materiálu nepředstavují významnou výškovou dominantu.
Výstavba ani provoz záměru nepředstavují významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky.
V objektech nebudou skladovány žádné chemické, výbušné nebo vysoce hořlavé látky. Záměr bude řešen v
souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
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ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Navržený záměr na realizaci areálu recyklace stavebních materiálů je situovaný na území průmyslové
zástavby západně od pražského okruhu mezi silnicí II/606 (ul. Na Hůrce) a železniční vlečkou. Vlastní areál je
umístěn na volné ploše (předchozím využitím byl stavební dvůr při výstavbě pražského okruhu).
Záměr je situován v oblasti průmyslové zástavby, původní charakter terénu je poznamenán antropogenními
prvky (průmyslová zástavba, dopravní koridory, plocha po stavebních aktivitách). Dotčené území se
nachází v severozápadním sektoru Hlavního města Prahy. Plocha staveniště i okolní pozemky jsou
mírně svažité se spádem k jihovýchodu. Úroveň terénu v místě výstavby záměru se pohybuje okolo 334
m n.m.
Situace zájmového území je patrná z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.2. oznámení).
Obrázek: Situace zájmového území (1:25 000)
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Území Prahy 6 je zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (dle sdělení č. 1 MŽP ČR
uveřejněném ve věstníku částka 2 z února 2012).
Vlastním areálem neprotéká žádný vodní tok, území je suché a nenachází se v něm žádná vodní plocha,
prameniště ani mokřad. Po jihozápadní hranici areálu prochází občasný bezejmenný přítok Litovického
potoka.
Na zájmové území nezasahuje žádná z chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV) podle platné
legislativy.
Území prověřovaného záměru se nachází mimo ochranná pásma zdrojů pitné vody. V širším okolí lokality se
nenachází ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje, zdroje minerálních vod, přírodních léčivých lázní a
lázeňských míst. V bezprostřední blízkosti nebyl zjištěn žádný zdroj pro zásobování pitnou popř. užitkovou
vodou.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny lze dotčené území charakterizovat následujícím způsobem.
V prostoru navrženého recyklačního střediska nebyly zjištěny žádné biotopy, které by byly stanovištěm
zvláště chráněných druhů fauny a flóry. Na základě provedeného průzkumu a posouzení lokality lze
konstatovat, že plocha nemá z hlediska výskytu ohrožených druhů obratlovců větší význam.
V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území, ani není dotčené území součástí
žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné
oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky nebo přírodní památky.
Dotčené území není součástí přírodního parku.
Dotčené území není součástí lokalit soustavy Natura 2000.
V dotčeném území ani v jeho bezprostředním okolí není situován žádný významný krajinný prvek.
Na území vlastního záměru nezasahuje žádný z prvků územního systému ekologické stability.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného
záměru.

C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Dotčené území se nachází mimo obytné území.
Nejbližší obytná zástavba je situována západně od areálu v lokalitě Palouky (cca 700 m), a východně od
areálu v lokalitě Zadní Jiviny – mezi nádrží Jiviny a ulicí Karlovarskou (přes 600 m).
Celkový počet obyvatel městské části Praha 6 je cca 109 741 (sčítání 2011); území městské části Praha 6
zahrnuje katastrální území Suchdol, Sedlec, Lysolaje, Přední Kopanina, Nebušice, Ruzyně, Liboc, Vokovice,
Veleslavín, Břevnov, Střešovice, Dejvice, podstatná část Bubenče a malá část Hradčan.
Počet obyvatel dotčených navrhovaným záměrem bude minimální.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Posuzovaná lokalita patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
– vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2010.

–

sdělení

MŽP

ČR

Území Prahy 6 patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem je imisního limitu pro
denní koncentraci PM10 na 44 % území městské části a překročení hodnoty cílového imisního limitu pro
benzo(a)pyren na 96,4 % území.
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Tabulka: Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (v % území)

Stavební úřad
Úřad městské části Praha 6

PM10 (d IL)

NO2 (r IL)

B(a)P

44,0

---

96,4

Vysvětlivky: d IL - 24hodinový imisní limit; r IL - roční imisní limit; IL - imisní limit

Pro zhodnocení pozaďových imisních koncentrací oxidu dusičitého, PM10 a benzenu lze použít jak výsledky
imisního měření tak údaje z dostupných modelů znečištění ovzduší.
Jako imisní pozadí byly použity údaje ze studie „Zprovoznění jihozápadního úseku Pražského okruhu
(propojení dálnic D1 a D5)“, kterou Ateliér ekologických modelů zpracoval v roce 2011. Ve studii byla
aktualizována dopravní a emisní data pro liniové zdroje na území celého hlavního města Prahy, a to dle
výsledků sčítání k roku 2010. Ostatní zdroje jsou v předmětné studii totožné se studií „Modelové hodnocení
kvality ovzduší na území hl. m. Prahy – Aktualizace 2010“, kterou Ateliér ekologických modelů zpracoval
v r. 2010 pro Magistrát hl. m. Prahy.
Jedná se o výpočet koncentrací znečišťujících látek z více než 15 000 bodových, plošných a liniových zdrojů,
včetně dálkového přenosu znečištění z mimopražských zdrojů. Imisní pozadí je dostupné pro všechny
hodnocené látky.
Oxid dusičitý
V současné situaci jsou roční průměrné koncentrace v místě plánovaného recyklačního střediska
stanoveny koncentrace v rozmezí od 24 do 29 µg.m-3. Dominantní vliv na imisní situaci v území má Pražský
okruh, který prochází v bezprostřední blízkosti záměru. Hodnoty koncentrací NO2 v území rostou ve směru
křížení Pražského okruhu a rychlostní silnice R6, kde lokálně překračují 30 µg.m-3. Nejnižší koncentrace lze
zaznamenat ve větší vzdálenosti od hlavních komunikací (Karlovarské, R6, Pražského okruhu) v okrajových
částech území, a to pod úrovní 22 µg.m-3. Stávající imisní situaci IHr NO2 zobrazuje následující obrázek
(podrobněji viz příloha č. 3, výkres č. 2).
Obrázek: Roční průměrné koncentrace NO2, stávající stav

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého NO2 je stanoven ve výši 40 µg.m-3. Jak
ukazují výsledky modelových výpočtů, v prostoru navrhovaného recyklačního střediska lze zaznamenat imisní
zatížení v rozmezí od 60 do 73 % imisního limitu.
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Maximálních hodinové koncentrace oxidu dusičitého byly v místě záměru stanoveny v rozmezí od 120
do 230 µg.m-3. Nejvyšší koncentrace lze zaznamenat západně od záměru v prostoru mezi Pražským okruhem
a rychlostní silnicí R6, a to mírně nad 230 µg.m-3. Vyšší koncentrace, nad 175 µg.m-3, jsou patrné v pásu
podél Pražského okruhu. Ve větší vzdálenosti od komunikace koncentrace klesají; nejnižší hodnoty, pod 125
µg.m-3, byly vypočteny na celém území ve větší vzdálenosti od komunikací a dominantních stacionárních
zdrojů. Stávající imisní situaci IHk NO2 zobrazuje následující obrázek (podrobněji viz příloha č. 3, výkres č. 4).
Obrázek: Maximální hodinové koncentrace NO2, stávající stav

Hodnota imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace NO2 je stanovena ve výši 200 µg.m-3.
Překročení imisního limitu, tedy překročení hranice 200 µg.m-3 ve více než 18 povolených případech za rok
(0,2 % roční doby) bylo vypočteno pouze lokálně ve dvou bodech v oblasti mezi Pražským okruhem a
rychlostní silnicí R6 v blízkosti záměru. Graficky jsou pole překročení imisního limitu znázorněna na
následujícím obrázku (příloha č. 3, výkres č. 5).
Obrázek: Doba překročení IHk NO2, stávající stav
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Suspendované částice frakce PM10
Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 v zájmovém území záměru jsou
stanoveny v rozmezí od 30 do 36 µg.m-3. V uvedených hodnotách je zahrnuta i sekundární prašnost, včetně
tzv. nedopravní složky (prach zvířený z povrchu větrem, prach z průmyslových ploch apod.). Nejvyšší
hodnoty v území lze zaznamenat v prostoru křížení Pražského okruhu a R6, kde lze očekávat koncentrace
překračující 40 µg.m-3. Podél Pražského okruhu se budou hodnoty pohybovat mezi 30 a 40 µg.m-3. Nejnižší
koncentrace jsou sledovány ve větší vzdálenosti od komunikací při severovýchodní a severozápadní hranici
území, a to pod 25 µg.m-3.
Stávající imisní situaci IHr PM10 zobrazuje následující obrázek (podrobněji viz příloha č. 3, výkres č. 8)
Obrázek: Průměrné roční koncentrace PM10, stávající stav

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných prachových částic frakce PM10 je stanoven ve
výši 40 µg.m-3. Jak ukazují výsledky modelových výpočtů současného stavu v prostoru navrhovaného
záměru není tento limit překročen, hodnoty se pohybují mezi 75 a 90 % imisního limitu. Pouze lokální
překročení imisního limitu lze předpokládat v blízkosti křížení Pražského okruhu a R6.
Maximální denní koncentrace suspendovaných prachových částic frakce PM10 jsou v prostoru záměru
stanoveny v rozmezí 270 – 310 µg.m-3. Nejvyšší hodnoty byly stanoveny opět v blízkosti křížení dvou
hlavních komunikací v území, kde překračují 320 µg.m-3. Naopak nejnižší koncentrace lze očekávat zejména
v jihovýchodní části zájmového území, kde se budou pohybovat pod hranicí 220 µg.m-3.
I v případě krátkodobých koncentrací je v modelových výpočtech zahrnuta sekundární prašnost, včetně tzv.
nedopravní složky (prach zvířený z povrchu větrem, prach z průmyslových ploch apod.).
Stávající imisní situaci IHk PM10 zobrazuje následující obrázek (podrobněji viz příloha č. 3, výkres č. 10)
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Obrázek: Maximální denní koncentrace PM10, stávající stav

Imisní limit pro průměrné maximální denní koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 je stanoven ve
výši 50 µg.m-3. Vypočtená hodnota představuje pravděpodobnou nejvyšší naměřenou koncentraci během
roku v daném místě a nelze jí s limitem přímo srovnávat.
O splnění limitu vypovídá ukazatel počtu překročení limitu denních koncentrací v průběhu roku. Častější
překračování imisního limitu, než v tolerovaných 35 případech za rok (9,6 % roční doby) bylo
vypočteno podél trasy Pražského okruhu. Nadlimitní počet překročení je patrný i na území samotného
záměru. Počet překročení imisního limitu pro maximální denní koncentrace suspendovaných částic frakce
PM10 je zachycen na následujícím obrázku. Přímo v místě výstavby je třeba očekávat překračování imisního
limitu od 8,6 % do 10,8 % roční doby (podrobněji viz příloha č. 3, výkres č. 11)
Obrázek: Doba překročení IHk PM10, stávající stav
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Suspendované částice frakce PM2,5
V současném stavu jsou průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM2,5 v oblasti záměru
stanoveny v rozmezí od 16 do 17,5 µg.m-3. V uvedených hodnotách je zahrnuta i sekundární prašnost,
včetně tzv. nedopravní složky (prach zvířený z povrchu větrem, prach z průmyslových ploch apod.). Hodnoty
v území rostou ve směru křížení Pražského okruhu a rychlostní silnice R6, kde lze zaznamenat nejvyšší
hodnoty mírně nad 20 µg.m-3. Nejnižší koncentrace jsou poté zřejmé ve větší vzdálenosti od komunikací.
Pokles imisního zatížení je patrný zejména v jihovýchodní části území, a to pod hranicí 14 µg.m-3.
Stávající imisní situaci IHr PM2,5 zobrazuje následující obrázek (podrobněji viz příloha č. 3, výkres č. 14)
Obrázek: Průměrné roční koncentrace PM2,5, stávající stav

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných prachových částic frakce PM2,5 je stanoven
ve výši 25 µg.m-3. Jak ukazují výsledky modelových výpočtů, v prostoru navrhovaného recyklačního
střediska nebude tento limit překročen. V prostoru záměru se imisní zátěž pohybuje mezi 64 a 70 % imisního
limitu.
Klimatické faktory
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T2, tedy v teplé oblasti s následující charakteristikou:
T 2 – krátké léto, mírné až mírně chladné, mírně vlhké, přechodné období krátké, s mírným jarem a
mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá s mírnými teplotami, suchá s normálním trváním sněhové
pokrývky.
Podrobnější charakteristiky této klimatické oblasti jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka: Klimatické charakteristiky oblasti MT7 (Quitt, 1971)

Charakteristiky

Klimatická oblast T2

Počet letních dnů

50 - 60

Počet dnů s průměrnou teplotou >10°C

160 - 170

Počet mrazových dnů

100 - 110
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Počet ledových dnů

30 - 40

Průměrná teplota v lednu v °C

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci v °C

18 - 19

Průměrná teplota v dubnu v °C

8-9

Průměrná teplota v říjnu v °C

7-9

Průměrný počet dnů se srážkami > 1 mm

90 - 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm

350 - 400

Srážkový úhrn v zimním období v mm

200 - 300

Počet dnů se sněhovou přikrývkou

40 - 50

Počet dnů zamračených

120 - 140

Počet dnů jasných

40 - 50

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr se nachází na ploše průmyslové zóny, situovanou západně od pražského okruhu a severně od ulice
Na Hůrce (původně Karlovarské).
Nejbližší obytná zástavba se nachází východním a jihovýchodním směrem a to pod nádrží Jiviny, na ulicích
Netřebská a Pod Karlovarskou silnicí ve vzdálenosti přes 600 m. Severovýchodně od lokality ve vzdálenosti
cca 700 m se nachází Výzkumný ústav rostlinné výroby. Další obytná zástavba se nachází cca 700 m
západním směrem v lokalitě Palouky, kde se jedná o osamocenou lokalitu uprostřed průmyslové zóny.
Vzhledem k tomu, že ochranné pásmo posuzovaného zdroje je podle měření 210 m (pro limit 50 dB), jsou
veškeré chráněné objekty v dostatečně vzdálenosti od posuzovaného záměru, resp. zdroje hluku.
Jižním, severním ani západním směrem od zdroje nebyly nalezeny prostory chráněných obytných domů ve
vzdálenostech srovnatelných se zástavbou východně zdroje hluku. Proto z hlediska hluku bude rozhodovat
zástavba nad nádrží, kde jsou umístěny i kontrolní body provedených měření a výpočtů.
Pro ověření stávající akustické situace bylo provedeno měření ve dvou referenčních bodech, které jsou
shodné s výpočtovými body:
RB 1 - Nejbližší osamocený dům jižně od nádrže Jiviny
RB 2 - Hranice východní souvislé obytné zástavby vilek nad areálem Skanska
LAeq

RB 1

RB 2

49.5 dB(A)

51,0 dB(A)

Stávající hluková situace v prostoru záměru i nejbližší chráněné zástavby je ovlivněna zejména pozaďovým
hlukem silniční dopravy. Při měření nebyly rozpoznány průmyslové zdroje mající praktický význam na hluk
v měřené lokalitě.
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchové vody
Areál prověřovaného záměru náleží povodí dolního toku Vltavy, dílčímu povodí Litovického potoka č. 1-1202-004. Na následujícím obrázku je patrná hydrologická situace zájmového území záměru (viz příloha č. 1).
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Obrázek: Hydrologická situace (výřez ze základní vodohospodářské mapy ČR 1 : 50 000, list 12-23)

Litovický potok pramení západně od Chýní ve výšce 382 m n.m. a ústí v Podbabě do Vltavy ve výšce 175 m
n.m. jako její levostranný přítok. Délka toku činí 22 km, plocha povodí 62,9 km2, průměrný průtok u ústí
0,14 m3.s-1. Střední tok Litovického potoka protéká šáreckým údolím.
Litovický potok protéká 100 m jižně od jižního oraje areálu záměru, záměr se nachází v povodí levého břehu
Litovického potoka na úrovni ř.km 16 toku.
Litovický potok je významným tokem ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
Správcem toku Litovického potoka je Povodí Vltavy, s.p.
Areál záměru se nachází v blízkosti retenčních nádrží Strnad a Jiviny, které leží na toku Litovického potoka.
Na vlastním území záměru se nenachází žádný vodní tok ani povrchová akumulace vody, podél západního
okraje areálu je vedena odvodňovací strouha (bezejmenný občasný tok), která ústí zleva do Litovického
potoka.
Podzemní vody
V členění podle vyhlášky č. 5/2010 Sb., se záměr nachází na území základního hydrogeologického rajónu
6250 – Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy.
Rajón zahrnuje severovýchodní část spodního paleozoika Barrandienu včetně okolního proterozoika.
Geologické prostředí je charakterizováno převážně střídáním břidlic, prachovců a drob. Případné zvodnění je
závislé na míře rozpukání hornin paleozoika, otevřenosti puklin a na typu výplně puklin. Celkově lze označit
prostředí rajónu jako prostředí nepříznivé pro oběh a akumulaci podzemních vod, případné odběry
podzemních vod z tohoto prostředí slouží pouze k lokálnímu zásobování pitnou vodou.
Na území záměru lze očekávat mělké zvodnění nízké vydatnosti při bázi kvartérního souvrství, souvislejší
horizonty podzemních vod jsou vázány na deluviofluviální sedimenty v okolí Litovického potoka jižně od
lokality.
Pramenní oblasti
Záměr se nachází mimo pramenní oblasti.
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Zátopová území
Území stavby se nachází mimo zátopové území pro Q100 Litovického potoka.
Vodní zdroje
Území záměru se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů.

C.II.5. Půda
Záměrem jsou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu (trvalý zábor), což je v souladu územním
plánem. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) záměrem dotčeny nejsou.
Dotčený pozemek je podle katastru nemovitostí veden jako zemědělská půda. Parcela č. 2668/18 je v
současné době v celé své výměře součástí zemědělského půdního fondu (ZPF), bonitovaná půdně ekologická
jednotka (BPEJ) 2.03.00.
Černozem je půdní typ vzniklý zejm. na sprašových pokryvech nížin, v místech bývalých stepí a lesostepí.
Je to nejúrodnější půda. Při vzniku černozemě jsou organické látky bohaté vápníkem a popelovinami
humifikovány a hromadí se v mohutně vyvinutém humusovém horizontu. V humusové složce převládají
humínové kyseliny příznivých vlastností. V místech typického výskytu černozemě trpí letními přísušky. Dva
hlavní horizonty černozemě jsou humusový (molikový) a půdotvorný substrát. Typická černozem je vázaná
na sprašové pokryvy, humusový horizont v českých podmínkách dosahuje až 70 cm, obsah humusu 2 – 3 %,
neutrální až slabě alkalická reakce, karbonáty v celém profilu. Černozem degradovaná, starší označení pro
černozem ovlivněnou degradačním procesem, který snižuje její kvalitu.
Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne
1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu je tato půda zařazena do I.
třídy ochrany.
Parcely

Kód BPEJ

Třída ochrany

1226/13

2.03.00

I. třída ochrany ZPF

HPJ 03 - černozemě černické, černozemě černické karbonátové na hlubokých spraších s podložím jílů, slínů či
teras, středně těžké, bezskeletovité, s vodním režimem příznivým až mírně převlhčeným
Pozn.: Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v polohách 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.

První číslo v kódu BPEJ charakterizuje klimatický region.
2 - teplý, mírně suchý, se sumou teplot (nad + 10°C) 2800 - 3100, průměrnou roční teplotou 8 - 9°C, průměrným
ročním úhrnem atmosférických srážek 500- 600, pravděpodobností suchých vegetačních období v rozmezí 20 - 30 a
vláhovou jistotou 2 - 4.
Další dvojčíslí kódu BPEJ charakterizuje hlavní půdní jednotku (HPJ) - účelové seskupení půdních forem, příbuzných
ekonomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným
substrátem, zrnitostí, sklonitostí, hloubkou půdního profilu a skeletovitostí.
03 - černozemě černické, černozemě černické karbonátové na hlubokých spraších s podložím jílů, slínů či teras,
středně těžké, bezskeletovité, s vodním režimem příznivým až mírně převlhčeným
Na čtvrtém místě kódu BPEJ je kombinace sklonitosti a expozice.
Číslo kódu
Sklonitost
Expozice
0
0o - 3o (rovina)
Na pátém místě kódu BPEJ je uveden kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy.
Číslo kódu
Kategorie skeletovitosti
Kategorie hloubky půdy
0
bezskeletovitá
hluboká (víc jak 60 cm)
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C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry, charakter terénu
Záměr se nachází v oblasti rozhraní soustav Česká tabule a Českomoravská soustava.
Podle geomorfologického členění České republiky náleží území následujícím morfologickým jednotkám:
-

provincie Česká vysočina,

-

soustava Poberounská soustava,

-

oblast Brdská oblast,

-

celek Pražská plošina,

-

podcelek Kladenská tabule,

-

okrsek Hostivická tabule.

Celek Pražská plošina tvoří severovýchodní část Brdské podsoustavy. Kladenská tabule je sz. částí Pražské
plošiny. Jedná se o členitou pahorkatinu s převážně erozně denudačním charakterem reliéfu. Střední výška
na území podcelku činí 310,1 m n.m., střední sklon 2°54'. Hostivická tabule tvoří jižní část Kladenské tabule.
Hostivická tabule je členitou pahorkatinou budovanou převážně na sedimentech Barrandienu. Převažují
erozně denudační tvary, výrazné je hluboce zaříznuté údolí Vltavy a údolí Litovického (též Šáreckého
potoka). Nejvyšším bodem je Růžová o výšce 410 m n.m.
Terén je v oblasti záměru mírně svažitý se spádem k jihovýchodu. Nadmořská výška se na lokalitě pohybuje
okolo 334 m n. m. Pozemek záměru se nachází v při okraji města v prostředí průmyslové zástavby.
Významnými antropogenními prvky v morfologii terénu jsou kromě zástavby i dopravní koridory (železnice,
pražský okruh).
Geologické poměry
Geologicky náleží území Barrandienu. Jako Barandien je označována rozsáhlá geologická jednotka zahrnující
území mezi Kralupy nad Labem, Kladnem, Stříbrem, Klatovy, Příbramí, Říčany a Brandýsem nad Labem.
Širší okolí zájmového území je budováno zvrásněnými sedimenty paleozoického stupně Barrandienu.
Stratigraficky se jedná o souvrství siluru a ordoviku, budované v okolí záměru libeňským a dobrotivským
souvrstvím, které je na území záměru zastoupeno křemenci a břidlicemi.
Ve vyšších polohách údolí Litovického potoka, severně od lokality vystupují k povrchu křídové sedimenty
cenomanského a turonského stáří, které tvoří nadloží paleozoika. Sedimenty cenomanu jsou zastoupeny
převážně středně zrnitými pískovci, nadložní sedimenty turonu jsou tvořeny převážně jílovitými a písčitými
slínovci.
Kvartérní pokryv tvoří v širším okolí lokality deluviofluviální sedimenty v údolí drobných toků a deluviální
sedimenty na údolních svazích a spraše.
Nerostné zdroje
Záměr není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany, nachází se mimo území ložisek nerostných surovin a jejich
ochranných pásem.
Stabilita území, seismicita
Na území záměru nehrozí riziko sesuvů. V širším okolí záměru je Geofondem ČR registrováno několik
potenciálních nebo aktivních sesuvných území. Území není poddolováno.
Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s rizikem
zátěže do 6° M.C.S.
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C.II.7. Fauna a flóra, ekosystémy
Biogeografická charakteristika území
Území patří do biogeografické provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie hercynské,
biogeografického regionu 1.2 Řipského. Jedná se zde o typ biochory 2.vegetačního stupně, a to o plošiny na
spraších v suché oblasti 2.v.s. (-2RE) s monotónním reliéfem, ojedinělými malými nivami drobných vodních
toků, s dominujícími poli a jen vzácně se vyskytujícími travními porosty nebo lesy. Substrát tvoří vápnité
spraše, v nivách hlinité sedimenty, půdy jsou obvykle černozemě. Klima je teplé a srážkově podprůměrné.
Fytogeografická charakteristika území
Zájmové území spadá do fytogeografického obvodu České termofytikum, do fytogeografického okresu
Středočeská tabule – Bělohorská tabule, do Chomutovsko-Slánského okruhu. Potenciální přirozenou vegetací
je v daném území černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum), popř. lipová doubrava (TilioBetuletum).
Fauna a flóra
Místo záměru leží na západním okraji Prahy, jižně od letiště v Ruzyni. Je situováno v mělké sníženině, kterou
přemosťuje rychlostní silnice R1 (Pražský okruh) v těsném sousedství. Terén se mírně svažuje od severu a
západu směrem k vodní nádrži Jiviny na jihovýchodě. Od severu je lokalita ohraničena mělkým příkopem a
vysokým valem – železničním náspem se zbytky železniční tratě, dále severněji na úpatí náspu vede
souběžně provozovaná železniční trať a ještě dále leží zemědělsky obhospodařované pozemky (pole).
Zmíněná nadúrovňová rychlostní silnice tvoří východní hranici pozemku, dále na východ leží rovněž pole a za
nimi již začíná městská zástavba. Západní hranici tvoří drobný tok/strouha s valy porostlými dřevinami a za
ním drátěné oplocení a skladový areál komplexu Karlovarská Business Park. Na jihu se křižuje řada
komunikací různého významu.
Vlastní místo záměru je silně ovlivněno výstavbou tzv. pražského okruhu (rychlostní komunikace R1)
v těsném sousedství. Na ploše navrhovaného areálu došlo k převrstvení a úpravám terénu, k úpravě
(přeložení) drobného toku (odvodňovací strouhy), a pravděpodobně i k navážce různého materiálu, takže
dnes se jedná spíše o industriální plochu. Povrch pozemku je zčásti zpevněn panely, zčásti štěrkem, část
plochy je pokryta zeminou se zbytky minerálních stavebních materiálů (cihly, beton). Dále se zde nachází
stará obytná buňka a val zeminy podél rychlostní silnice umístěné na sloupech cca 10 m nad terénem.
Povrch je z velké části porostlý neudržovanou vegetací.
Při realizaci záměru nebude vyžadován zásah do porostu stromů, pro které by bylo nutné žádat o povolení
ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Na ploše se nevyskytují stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného
ve výšce 130 cm nad zemí ani souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.
V prostoru navrženého recyklačního střediska nebyly zjištěny žádné biotopy, které by byly stanovištěm
zvláště chráněných druhů fauny a flóry. Orientační biologický průzkum by proveden v průběhu zpracování
oznámení.
Prohlídka místa byla provedena 2.4.2012 s cílem provést orientační botanický průzkum odpovídající
roční době. Při prohlídce byly na předmětném pozemku a při jeho hranicích nalezeny např. tyto druhy a rody
rostlin:
Dřeviny: bez černý (Sambucus nigra), bříza bělokorá (Betula pendula), dub letní (Quercus robur), hloh
(Crataegus sp.), ořešák královský (Juglans regia), růže (Rosa sp.), slivoň (Prunus sp.), topol (Populus sp.),
trnovník akát (Robinia pseudacacia), třešeň (Prunus avium), vrba jíva (Salix capraea), vrba (Salix sp.), aj.
Jedná se o náletové dřeviny, které se vyskytují zejména na valech a svazích kolem odvodňovací strouhy
(těsné sousedství záměru, věk do cca 30 let, jen ojediněle starší), pouze výjimečně se pak jedná o nálety po
ploše vlastního záměru – bříza, vrba, max. stáří 10 let. Kolem toku podél západní hranice převažuje topol a
hloh, při severní hranici dominuje třešeň a vrba, dřevinné společenstvo je zde celkově pestřejší.
Byliny: bedrník obecný (Pimpinella saxifraga), bojínek luční (Phleum pratense), čekanka obecná (Cichorium
intybus), česnáček lékařský (Alliaria petiolata), divizna (Verbascum sp.), hluchavka nachová (Lamium
purpureum), ječmen myší (Hordeum murinum), jetel (Trifolium sp.), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata),
jitrocel větší (Plantago major), kakost smrdutý (Geranium robertianum), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica),
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kosatec německý (Iris germanica) – zahradní kultivar, kostřava (Festuca sp.), kuklík městský (Geum
urbanum), lipnice (Poa sp.), lopuch (Arctium sp.), milička menší (Eragrostis minor), mochna plazivá
(Potentilla reptans), mrkev obecná (Daucus carota), opletka (Fallopia sp.), orobinec širokolistý (Typha
latifolia), ostružiník (Rubus sp.), pampeliška (Taraxacum sect. Ruderalia), pastinák setý (Pastinaca sativa),
pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), pcháč obecný (Cirsium vulgare), pcháč oset (Cirsium arvense), podběl
lékařský (Tussilago farfara), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), psineček veliký (Agrostis gigantea),
pupalka (Oenothera sp.), pýr plazivý (Elytrigia repens), rákos obecný (Phragmites australis), řebříček
(Achillea sp.), sítina (Juncus sp.), srha laločnatá (Dactylis glomerata), svízel přítula (Galium aparine), svlačec
rolní (Convolvulus arvensis), štětka planá (Dipsacus fullonum), šťovík kadeřavý (Rumex crispus), třezalka
tečkovaná (Hypericum perforatum), třtina (Calamagrostis sp.), vikev (Vicia sp.), vlaštovičník větší
(Chelidonium majus), vratič obecný (Tanacetum vulgare), vrbovka (Epilobium sp.), zlatobýl (Solidago sp.), a
další. Některé druhy tvoří plošně rozsáhlejší porosty (kopřiva, třtina).
Vzhledem k době průzkumu je samozřejmě množství rostlin, které bylo možné nalézt a identifikovat,
omezené, přesto lze z charakteru lokality a nalezených druhů dovodit, že s největší pravděpodobností se zde
nenacházejí žádné zvláště chráněné nebo vzácnější druhy rostlin. Nalezeny byly běžné, všeobecně se
vyskytující druhy rostlin (např. bojínek, pampeliška) až ruderální druhy (pelyněk, pcháče), popř. invazivní
druhy (zlatobýl), které lze na tomto typu stanoviště očekávat, výjimečně pěstované zahradní druhy, které se
sem dostaly s navážkou (např. kosatec).
Na pozemku se nacházejí druhy sušších stanovišť i stanovišť čerstvých až vlhkých (třtina - pryskyřník
plazivý), v severní části parcely indikují nalezené druhy značné podmáčení pozemku (např. sítina), a to
pravděpodobně ze strouhy, která odvádí vodu z pozemků za tratí. V severní části strouhy/toku najdeme
druhy stojatých vod (např. rákos).
V blízkosti záměru, kolem příjezdové komunikace ve zhlaví nádrže Jiviny, byl zaznamenán výskyt křídlatky
japonské (Reynoutria japonica) – invazní druh.
Nomenklatura rostlin je použita z publikace Klíč ke květeně České republiky (K.Kubát a kol., Academia, Praha
2002).
Průzkum živočichů byl proveden rovněž jednorázově, náhodným pozorováním nebo zjištěním pobytových
stop, nebyl prováděn specializovaný průzkum v delším časovém období, ani nebyl průzkum zaměřen na
určitou zoologickou skupinu. Pozorování byla realizována na ploše záměru dne 2.4.2012. Při pochůzce byl
zjištěn výskyt těchto živočichů: měkkýši – plži: hlemýžď zahradní (Helix pomatia), hmyz: žlabatka růžová
(Diplolepis rosae), z ptáků byl zastižen bažant obecný (Phasianus colchicus), holub domácí (Columba livia
f.domestica), sojka obecná (Garrulus glandarius), straka obecná (Pica pica), ze savců zajíc polní (Lepus
europaeus).
Lze předpokládat výskyt řady dalších běžných druhů ptáků (pěvci – hnízdní možnosti v křovinách podél
drobného toku, popř. v přízemní vegetaci, dravci – loviště – bohatá potravní nabídka), savců (hlodavci,
drobné šelmy), měkkýšů, hmyzu apod. s ohledem na velikost a charakter lokality - lokalita je delší dobu
ponechaná bez lidských zásahů. K osídlení místa přispívá blízkost nádrže Jiviny s dobře ozeleněnými břehy a
řada ploch ponechaných ladem v širším okolí záměru, stejně jako umístění silničního obchvatu nad úroveň
terénu, což umožňuje migraci živočichů z okolí. V drobném měřítku podporuje osídlení plochy nefunkčnost
plotu kolem východní a části severní hranice pozemku.
Výskyt vzácnějších druhů živočichů přímo na pozemku je málo pravděpodobný, v blízkém okolí se
nenacházejí cenné biotopy, z nichž by se druhy mohly šířit. Možný je výskyt obojživelníků v drobném
toku/strouze podél severní a západní hranice pozemku, tyto pozemky však nejsou součástí záměru a měly by
zůstat nedotčeny (při pochůzce nebyl zaznamenán žádný jedinec). Vyloučen není ani výskyt plazů na
železničním valu, s ohledem na nejbližší okolí (pole, zastavěné plochy) je však málo pravděpodobný; navíc
ani tento pozemek není součástí plánovaného záměru a zůstane proto zachován.
V průzkumech lokality z roku 2006 (Mgr. Smutný) je pro vodoteč ústící do nádrže Jiviny (bez bližšího určení)
uváděn výskyt užovky obojkové (Natrix natrix), skokana hnědého (Rana temporaria) a skokana zeleného
(Pelophylax kl. esculentus), ropuchy obecné (Bufo bufo), a drobných bezobratlých – larvy vážek, motýlic,
vodní plži.
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Na základě zjištěných údajů, s ohledem na charakter plochy záměru (ruderální plocha silně ovlivněná lidskou
činností) a na celkovou situaci v místě stavby (okraj zastavěného území, v nejbližším okolí zástavba, pole,
komunikace), není předpokládána potřeba podrobného zoologického průzkumu.
Územní ochrana přírody
Národní parky (NP) - v okolí se žádný národní park nenachází.
Chráněné krajinné oblasti (CHKO) – V okolí se žádná CHKO nenachází, nejbližší chráněnou krajinnou
oblastí je CHKO Český kras, vzdálená vzdušnou čarou přes 8 km jižním směrem.
Národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky –
Na místě záměru ani v těsné blízkosti se žádná z těchto kategorií nenachází; v širším okolí se nalézá:
−

PP Obora Hvězda (necelé 2 km východně),

−

PR Divoká Šárka (více než 2 km severovýchodně, hranice ochranného pásma cca 1,8 km),

−

PP Hostivické rybníky (cca 2,5 km jihozápadně),

−

PP Kalvárie v Motole a PP U Hájů (obě necelé 3 km jihovýchodně),

−

PP Motolský Ordovik (přes 3 km jihovýchodně).

Přírodní parky (PP) – Nejbližší přírodní parky se nacházejí ve vzdálenosti necelého 1,5 km severně až
severovýchodně - přírodní park Šárka-Lysolaje, a cca 2,5 km jihovýchodně – přírodní park Košíře-Motol.
Památné stromy - v blízkosti záměru se nenacházejí.
Významné krajinné prvky (VKP) ze zákona (les, vodní tok, rybník, …):

Vodní tok – nejbližším vodním tokem je občasný tok (odvodňovací strouha), vedoucí od středu valu
s bývalou železniční vlečkou po části severní hranice a po západní hranici předmětného pozemku; tok je
v části své délky lemován zemními valy s náletovou zelení a ústí do Litovického potoka, který vtéká do
nádrže Jiviny. Dalším vodním tokem v blízkosti záměru je Litovický potok, vzdálený od místa záměru cca
150 m jižním směrem, který protéká rovněž vodní nádrží Jiviny.

Rybník, nádrž – nejblíže se nachází retenční nádrž Jiviny (cca 100 m jihovýchodním směrem, za rychlostní
silnicí R1), vybudovaná v letech 1980-84 pro zachycení přívalových vod z dešťové kanalizace. Dále se
v širším okolí nachází rybník Strnad (cca 500 m), přestavěný na rybník v 60. letech 20. století ze suché
retenční nádrže. Kromě těchto velkých nádrží se v širším okolí nachází i několik drobnějších nádrží.
Les – v blízkosti se nenachází.
Významné krajinné prvky registrované podle § 6 či plošně evidované se na ploše záměru ani v jeho
okolí nenacházejí.
V dotčeném území se nachází následující prvky územního systému ekologické stability:
Nadregionální – osa nadregionálního biokoridoru N4/8 prochází v těsné blízkosti plánovaného záměru,
a to podél rychlostní silnice R1, na východní straně komunikace. Biokoridor je v této části nefunkční,
nicméně průchodný (prostupný). Záměr je situován v ochranné zóně tohoto biokoridoru. Vzdálenost osy
biokoridoru od hranic záměru je pouze šířka rychlostní komunikace, tj. cca 40-50 metrů.
Regionální – na místě záměru ani v blízkosti se nenachází.
Místní (lokální) – nejblíže se nachází lokální biocentrum L2/178 přímo naproti záměru (východně od
komunikace), cca 40 m od hranic záměru; toto biocentrum je součástí nadregionálního biokoridoru.
Stejně jako nadregionální biokoridor je i toto lokální biocentrum nefunkční – v prostoru jeho plánované
realizace se v současnosti nachází pole.
Územní systém ekologické stability v zájmovém území je doplněn interakčními prvky 15/193 a 15/194,
které vycházejí z nadregionálního biokoridoru v blízkosti záměru, resp. z lokálního biocentra, a jdou
směrem na východ po obou březích vodní nádrže Jiviny.
Situace ÚSES a zeleně v zájmovém území jsou patrné z následujících obrázků.
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Obrázek: ÚSES, Územní plán sídelního útvaru hl.m.Prahy, stav k 1.1.2012, zdroj: http://wgp.urm.cz/

Obrázek: Zeleň, platný Územní plán hl.m. Prahy
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Ptačí oblasti (PO) – v zájmové oblasti ani v jejím širším okolí se nenachází žádná ptačí oblast ve smyslu
platné legislativy.
Evropsky významné lokality (EVL) – v zájmovém území se nenachází žádná evropsky významná lokalita
ve smyslu platné legislativy. Nejbližší evropsky významné lokality jsou EVL Obora Hvězda (CZ 0113001) – 2
km východně, a EVL Praha-Petřín (CZ 0113773) – přes 6 km východně od řešeného území.
Další přírodovědně hodnotné lokality se nacházejí kolem přítoku do nádrže Strnad (mokřady nad Peterkovým
mlýnem) – přes 1 km jihozápadně, a dále lokalita Na Pískách – cca 2,5 km jižně od zájmového území.
Situace území ochrany přírody je patrná z následujícího obrázku.
Obrázek: Území ochrany přírody, Atlas životního prostředí v Praze (http://www.premis.cz/atlaszp/)

C.II.8. Krajina
Krajinný ráz vychází především z trvalých ekosystémových režimů krajiny, daných základními
ekologickými a přírodními podmínkami. V rámci antropogenních činností je krajinný ráz dotvářen do
určitého souboru typických přírodních a člověkem vytvářených prvků, které jsou lidmi vnímány jako
charakteristické, identifikující určitý prostor.
Krajinu zájmového území lze charakterizovat jako urbanizovaný městský mírně zvlněný terén s malým
podílem lesů i rozptýlených dřevin. Převládají rozsáhlé plochy průmyslové zástavby a stavby
dopravní infrastruktury. Původní krajina je tak zcela přeměněna v urbanizovaný prostor. Vlastní řešené
území je v současné době bez zástavby a využití. Jedná se o část plochy po výstavbě pražského okruhu.
V daném území se jedná o starou sídelní krajinu Hercynica. Jde o krajinný typ A – krajina zcela přeměněná
lidskou činností s převahou nízkého stupně ekologické stability; je to rozhraní krajiny urbanizované a polní.
Jedná se o okrajovou část velkoměsta s dosud rozvolněnou zástavbou nových, převážně skladových,
prodejních a administrativních budov, ve vzdálenějším okolí se nachází i bytová zástavba, a to jak směrem
do vnitřních částí Prahy, tak směrem k městu Hostivice. Zástavba je doplněna rychle se rozvíjející dopravní
infrastrukturou, a to zejména silniční (jak hlavními tahy, tak místními komunikacemi), méně železniční.
Nezastavěné plochy jsou využívány jako pole, nebo jsou nevyužívané a leží ladem. Tuto základní strukturu
doplňuje roztroušená zeleň – nálety na nevyužívaných plochách, nové výsadby na oplocených plochách
kolem nových budov a zeleň kolem obou rybníků/nádrží. Z původní krajiny se dochovalo pouze hrubé členění
reliéfu (mírně zvlněná krajina), vše ostatní bylo člověkem přeměněno (terén v drobnějším měřítku – navážky
a další úpravy terénu, úpravy a přeložky toků vč. zatrubnění, nové vodní nádrže, zástavba původních
zemědělských ploch, likvidace orné půdy, mimoúrovňové silnice, …).
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Vlastní místo stavby se nachází v nadmořské výšce 330 až 340 m n.m., na velmi mírném svahu, v prostoru
mezi silnicí vedenou nad terénem, železničním násypem a novými skladovými a administrativními budovami.
Krajinný ráz je dán přírodní, kulturní a historickou charakteristikou daného území (§ 12 zákona č.114/1992
Sb.). Z hlediska přírodního se v území nachází jako pozitivní prvek drobný vodní tok/strouha, lemující
předmětný pozemek ze západní a zčásti ze severní strany, a dále středně vzrostlá náletová zeleň rovněž po
západní a severní hranici (kolem toku a na železničním valu). V širším okolí jsou pak cenné vodní toky a obě
vodní plochy s doprovodnou zelení – vodní nádrž Jiviny a rybník Strnad. Za negativum lze považovat
celkovou urbanizaci území na místě stavby i v širokém okolí vč. úprav terénu, tj. především zástavba budovy, komunikace vč. doprovodných zařízení (informační tabule), osvětlení, oplocení, velký podíl zornění,
atp.
Z pohledu kulturního se v místě záměru a nejbližším okolí nenachází žádné významnější stavby, najdeme
zde pouze novodobé skladové haly a administrativní budovy, různé drobné stavební buňky (např. výkup
palet v těsném sousedství), a rovněž komunikace. V širším okolí jsou zachovány fragmenty staršího osídlení
– křížky, Boží muka, kostelíky, hřbitov a další.
Historicky lze území z širšího hlediska charakterizovat jako území dlouhodobě člověkem využívané, které
však dlouho nebylo zastavěné ani průmyslově využívané. Zástavba se do území dostala až v několika
posledních desetiletích, což dokládají historické mapy prezentované na následujících obrázcích.
Obrázek: II.vojenské mapování, 1.pol.19.st. – zdroj: http://oldmaps.geolab.cz/

Obrázek: III.vojenské mapování, cca r.1880 – zdroj: http://oldmaps.geolab.cz/

STRANA 42 z 82

RECYKLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, PRAHA 6, NA HŮRCE
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
V prostoru záměru se nachází pouze volná plocha se zbytky objektů po výstavbě pražského okruhu,
v současné době je plocha bez využití.
Architektonické a historické památky
Na řešeném území se nevyskytují žádné nemovité kulturní a historické památky. V prostoru se rovněž
nenachází žádná drobná solitérní architektura. Stávající nemovité památky jsou situovány v prostoru
původní historické zástavby části Ruzyně.
Na dotčených plochách nejsou archeologické nálezy registrovány, jejich výskyt však s ohledem na charakter
území nelze vyloučit.
Obec Ruzyně, na jejím katastru se záměr nachází, náležela ve středověku břevnovskému klášteru a ve
zprávě z roku 1406 je zmiňována tamější tvrz a dvůr s trojím poplužím. V husitských dobách byla zabavena
Pražany, kteří ji roku 1429 postoupili purkrabským statkům a v purkrabském majetku zůstala nepřetržitě do
konce 18. století. V 19. století měl zdejší velkostatek výměru 400 ha. V r.1900 byla Ruzyně s 1142 obyvateli
(z toho 4 Němci) a cukrovarem vsí smíchovského okresu. V polovině třicátých let 20. století začala výstavba
letiště, které bylo zprovozněno v dubnu 1937.
Památkově chráněny jsou nejblíže tyto nemovité památky: v Praze např. kašna a několik venkovských
usedlostí na Starém nám. (1,5 km východně; současně jde o vesnickou památkovou rezervaci), sýpka na
Kralupské ul. (1,5 km východně), toleranční hřbitov na Huberově ul. (cca 2 km východně), v Hostivicích
např. kostel sv. Jakuba, fara, zámek (vše cca 2 – 3 km západně). Národní kulturní památkou je v širším okolí
např. Bojiště bitvy na Bílé Hoře s mohylou a letohrádek Hvězda s oborou (2 – 3 km východně).
Kubrův statek na Starém náměstí v Ruzyni náleží k nejstarším ruzyňským hospodářským usedlostem, je
památkově chráněn od roku 1964.
Na dotčených plochách ani v jejich okolí se žádné objekty památkové ochrany nenacházejí.
Archeologická naleziště
Oblast Prahy 6 byla osídlena již v pravěku. Byly zde nalezeny pozůstatky po obyvatelích a jejich kulturách již
od starší doby kamenné. Celé území je bohaté na archeologické nálezy, významný je např. soubor valounové
industrie ze Suchdola nebo cihelny v Sedlci, a snad nejdůležitějším pražským nalezištěm je Jenerálka v
Dejvicích, odkud pochází početná kolekce pazourků. V Liboci byl nalezen rozsáhlý soubor kostěných nástrojů
z mladšího poleolitu. Lze předpokládat, že již ve starším neolitu existovala na rozhraní Bubenče a Šárky
osada, která se později rozšířila směrem k dnešnímu Bubenečskému nádraží a k cihelně na Julisce. V pražské
kotlině se tehdy vytvářely sídlení regiony v povodí vltavských přítoků a to zejména právě v severní části
území.
Najdeme zde i stopy počátků slovanského osídlení z konce 6. století, např. v Bubenči či Veleslavíně. Pozdější
největší pražské hradiště bylo v Šárce, v území, kde se zřejmě koncentrovalo staroslovanské osídlení. Jeho
velikost nasvědčuje důležitému postavení i obchodnímu významu, který potvrzují i nálezy, jako třeba soubor
bronzových nákončí pásu nebo stříbrný denár franckého krále Karla Holého.
V prostoru záměru se nenachází žádné archeologické naleziště.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr se nachází v prostoru stávající průmyslové zóny na okraji Městského obvodu Prahy 6. Příjezd do
areálu je ze silnice v ulici Na Hůrce (silnice II/606).
Převážná doprava v území je vedena po pražském okruhu (R1) a městských komunikacích napojujících se na
tento okruh (ulice Karlovarská I/6, Evropská I/7, Plzeňská I/5). Hlavní doprava pro záměr bude probíhat
po těchto komunikacích, s příjezdem do areálu po silnici II/606.
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Zatížení okolních komunikací lze hodnotit na základě dostupných dat o dopravních intenzitách. Ulice na
Hůrce je II. třídy (S9,5/50), která umožňuje kapacitu komunikace dle platné ČSN 736101 v rozmezí 4 - 15
tis. vozidel denně.
Údaje dopravního průzkumu TSK jsou definovány dopravním uzlem 6043 v délce 810 m, který je mezi ulicí
Karlovarskou a hranicí města, tj. na konci průmyslové zóny. Pro přehlednost byly převzaty údaje od roku
1995. Údaje představují intenzity vozidel celkem/pomalá (tj. lehké + těžké nákladní automobily a autobusy).
Tabulka: Dopravní intenzity, silnice II/606, úsek Karlovarská ulice – hranice hl.m. Prahy

rok

Vozidla celkem/pomalá
Východní směr (do Prahy)

Západní směr (z Prahy)

1995

7300/1200

7000/1200

2000

8900/1400

9100/1600

2005

12100/1800

12700/1900

2010

7700/800

7800/800

2011

7600/700

7300/700

Dopravní využití ulice Na Hůrce (II/606) lze v minulosti rozdělit na několik etap. Největší zatížení této
komunikace bylo do otevření Pražského okruhu v září roku 2010, kdy již byly v provozu skladové areály
(severně od komunikace, západně od Pražského okruhu).
Do otevření Pražského okruhu vytížení této komunikace neustále stoupalo až na hranici kapacity této
komunikace. Dalším mezníkem bylo otevření rychlostní silnice R6 na Karlovy vary, což lze vyčíst z dopravních
průzkumů.
Z uvedených údajů vyplývá, že po otevření okruhu a R6 poklesla zatíženost této komunikace na 2/3
předchozích hodnot celkové dopravní zátěže a na méně než polovinu u nákladní dopravy. V roce 2011 potom
zatížení této komunikace dále kleslo ve směru do Prahy na úroveň 7600/700 a z Prahy na úroveň 7300/700.
Z hlediska kapacity dopravní zátěže má příjezdová komunikace dostatečnou rezervu.
Schéma dopravní infrastruktury širšího území je zřejmé z následujícího obrázku.
Obrázek: Umístění záměru, schéma dopravní infrastruktury dotčeného území
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Schéma dopravní infrastruktury dle ÚP hl. m. Prahy je zřejmé z následujícího obrázku.
Obrázek: Umístění záměru, schéma dopravní infrastruktury dotčeného území

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Městská část Praha 6 se nachází na severozápadním okraji Prahy. Má přibližně 120 000 obyvatel žijících
na území, které zahrnuje celá katastrální území Ruzyně, Liboc, Veleslavín, Vokovice, Dejvice, Střešovice a
části katastrálních území Břevnov, Sedlec, Bubeneč a Hradčany.
Do roku 1960 byla Ruzyně samostatnou obcí. K Praze byla Ruzyně s téměř 5700 obyvateli připojena 1.
července 1960 současně s Čimicemi a současně se změnou členění Prahy na 10 obvodů. Ruzyně se tehdy
stala součástí nového obvodu Praha 6 a v roce 1990 součástí městské části Praha 6.
Na území Ruzyně se nachází Bílá hora, kde se 8. listopadu roku 1620 odehrála část Bitvy na Bílé hoře.
U centra staré Ruzyně se nachází velký objekt vazební věznice. Významnou stavbou jsou i ruzyňská kasárna,
kde byli internováni studenti zatčení gestapem a jednotkami SS v Praze v noci ze 16. na 17. listopadu 1939.
Následně zde došlo i k popravě devíti představitelů studentských organizací. Ke kasárenskému komplexu
přiléhá i vojenské gymnázium Jana Žižky. Západně od kasáren se nachází areál Výzkumného ústavu rostlinné
výroby, v němž sídlí knihovna Výzkumného ústavu zemědělské techniky.
Uzemní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy, schválený usnesením č. 10/05 Zastupitelstva hl. m.
Prahy ze dne 9.9.1999 je platný se všemi pořízenými změnami ÚP SÚ hl. m. Prahy, s výjimkou změny
Z1000/00, která byla zrušena rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 7. ledna 2010.
Z hlediska využití ploch se vlastní recyklační středisko nachází na ploše TVO – odpadové hospodářství. Na
západní straně sousedí s plochou VS – výroby, skladování a distribuce, a východě s plochou IZ – izolační
zeleň.
Funkční využití jednotlivých ploch je definováno opatřením obecné povahy č. 6/2009 vydaným
Zastupitelstvem hlavního města Prahy.
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TVO – odpadové hospodářství
Plochy sloužící pro sběr, zpracování, zneškodňování, recyklaci a skládkování odpadů
s možností umisťování doprovodných funkcí.
Funkční využití:
−

Plochy a zařízení pro sběr, skladování, recyklaci, zneškodňování a skládkování komunálního,
stavebního a rostlinného odpadu, zařízení na recyklaci odpadu, zařízení na jímání a využívání
skládkového plynu, stavby a zařízení pro provoz a údržbu (to vše pro uspokojení potřeb území
vymezeného danou funkcí).

−

Služební byty2, administrativní zařízení (to vše související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití:
−

Zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím
potřeby území vymezeného danou funkcí), nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

−

Parkovací a odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:
−

Nebezpečné složky komunálního odpadu.

IZ – izolační zeleň
Zeleň s ochrannou funkcí, oddělující plochy technické a dopravní infrastruktury od jiných
funkčních ploch.
Funkční využití:
−

Výsadby dřevin a travní porosty.

Doplňkové funkční využití:
−

Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná
plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení.

Výjimečně přípustné funkční využití:
−

Komunikace vozidlové, parkovací a odstavné plochy se zelení, čerpací stanice pohonných hmot,
stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, nadřazená plošná zařízení a liniová vedení TV, stavby a
zařízení sloužící železničnímu provozu, (to vše při zachování dominantního podílu zeleně na
pozemku).

−

Stavby pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím).

Návrh záměru respektuje i ideu připravovaného nového územního plánu HMP, kde předpokládá
dílčí úpravy (vypuštění plochy IZ) se zachováním plochy střediska recyklace ve funkci TI – technická
infrastruktura.
Situace záměru na podkladu územního plánu je patrná z následujícího obrázku (http://wgp.urm.cz/tms/
internet/výkresy_up).
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Obrázek: Situace záměru na podkladu patného Územního plánu hl.m. Prahy (bez měřítka)
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Obrázek: Zákres záměru do konceptu Územního plánu hl.m. Prahy 2009 (bez měřítka)

Situace záměru na podkladu výkresu Voda a odpady platného územního plánu je patrná z následujícího
obrázku.
Obrázek: Výkres Voda a odpady, platný Územní plán hl.m. Prahy (bez měřítka)
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Situace záměru na podkladu výkresu Veřejně prospěšné stavby platného územního plánu je patrná z
následujícího obrázku.
Obrázek: Výkres Veřejně prospěšné stavby, platný Územní plán hl.m. Prahy (bez měřítka)
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ČÁST D
(KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
D.I.
CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI
D.I.1. Vlivy na zdraví a veřejné zdraví, sociální a ekonomické dopady
Obecně lze považovat za relevantní ta zdravotní rizika, která mohou být spojena:
-

se znečištěním ovzduší,
se zvýšenou hlukovou zátěží,
se znečištěním vody a půdy,
se zvýšenou dopravou (zvýšené riziko úrazů),
s psychickou zátěží.

Vlastní provoz recyklačního střediska stavebních materiálů neprodukuje ve významné míře (tj. v míře,
které by způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly mít
přímé zdravotní následky. Z toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních
zdravotních vlivů nebo rizik.
Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit jakékoli postižitelné
negativní důsledky v souvislosti s výše uváděnými faktory z následujících důvodů:
Z hlediska znečištění ovzduší není předpokládáno významné navýšení stávající imisní zátěže v
blízkém i širším okolí střediska. V zájmovém území není očekáváno překračování imisních limitů
vlivem provozu posuzovaného záměru, významné zdravotní vlivy nejsou z tohoto titulu
předpokládány.
Navýšení hlukové zátěže v důsledku realizace záměru je hodnoceno jako nízké. Vlivem provozu
recyklačního střediska není očekáváno překračování přípustných hodnot ekvivalentních hladin hluku
u nejbližší chráněné zástavby. Vliv související dopravy je rovněž hodnocen jako nízký.
Záměr nebude zdrojem znečištění povrchových a podzemních vod, nebude rovněž zdrojem
kontaminace zemědělské půdy. Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních a povrchových
vod nebo půdy lze vyloučit.
Navýšení dopravy vlivem realizace záměru lze považovat za málo významné, v širším měřítku je pak
prakticky zanedbatelné. Riziko úrazů spojené s provozem dopravních prostředků pro areál nebude
významně zvýšeno ani sníženo.
Záměr je situován na území ovlivněném antropogenní činností (bývalý stavební dvůr, ostatní plochy)
v jehož okolí nejsou uvažovány jiné záměry spojené s trvalým či dlouhodobým pobytem osob
(bydlení, rekreace apod.). Narušení psychické pohody není předpokládáno.
Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit málo významné, lokálního charakteru.
Významné ekonomické dopady realizace záměru pro obec a obyvatelstvo nejsou očekávány.
Záměr neomezuje stávající zázemí pro rekreaci obyvatel ani turistické využití území.
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví lze hodnotit jako nízké, rozsahem jako lokální. Významné
(relevantní) negativní vlivy na obyvatele a veřejné zdraví nejsou očekávány.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Výstavba
V průběhu výstavby může především během zemních prací docházet krátkodobě ke zvýšené emisi prašných
částic. Takové případy však budou časově limitovány a jejich dosah bude omezen pouze na plochu vlastního
staveniště a jeho nejbližší okolí. Rozsah a intenzita emise bude nižší než při provádění (např.) polních prací.
Fáze provozu
Vliv provozu hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší bude spočívat v ovlivnění emisemi vznikajícími při
zpracování stavebních materiálů, manipulaci s nimi a provozu spalovacích motorů vozidel přijíždějících do
areálu.
Pro vyhodnocení imisních dopadů zmíněného nárůstu je v rámci tohoto oznámení zpracován výpočet
záměrem vyvolaného příspěvku imisní zátěže (viz příloha č. 3 Rozptylová studie).
Ve studii jsou vyhodnoceny jak emisní a imisní příspěvky z dopravy generované záměrem (závoz materiálu a
expedice drtě), tak jednotlivé procesy v samotném areálu recyklačního střediska, které zahrnují:
−

emise z provozu drtiče BROWN zapojeného v sérii s třídičem EXTEC,

−

emise z pohybů nakladače v rámci manipulace s materiálem,

−

prašnost vznikající při manipulaci s materiálem,

−

emise nákladních automobilů v prostoru areálu.

Výpočet vyhodnocuje nárůst imisní zátěže oxidu dusičitého (NO2) a tuhými látkami frakcí PM10 a
PM2,5 v okolí záměru. Výsledky tohoto výpočtu jsou graficky znázorněny na následujících obrázcích. Pro
podrobnější informace odkazujeme na přílohu č. 3 Rozptylová studie.
Oxid dusičitý (NO2)
Nejvyšší nárůst průměrných ročních koncentrací byl vypočten v samotném prostranství hodnoceného
areálu, kde lze očekávat přírůstky do 0,45 µg.m-3. Projeví se zde provoz mechanismů v areálu a generovaná
doprava (agregát drtiče, třídiče, nakladač, nákladní automobily). Vlivem distribuce dopravy, která nastává již
v blízkosti záměru po napojení ulice Na Hůrce na Karlovarskou ulici, příspěvky podél příjezdových a
odjezdových tras záměru rychle klesají. Na hranici řešeného území nepřekročí příspěvky 0,05 µg.m-3. U
nejbližší obytné zástavby, která se nachází v blízkosti ulice na Hůrce jihovýchodně od záměru, byly
vypočteny příspěvky do 0,23 µg.m-3.
Jak ukazují výsledky modelových výpočtů, nebylo v žádném referenčním bodě vypočteno překročení imisního
limitu pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého vlivem provozu záměru. Nárůst imisní zátěže
nepřekročí 1,1 % limitních hodnot.
Rozložení imisních polí maximální hodinové koncentrace NO2 je obdobné jako ve stavu bez výstavby
záměru. Významnější změna je patrná pouze v blízkosti záměru, kde dojde ke zvětšení imisního pole s
koncentracemi nad hranicí 200 µg.m-3.
Mírné zvětšení imisních polí mezi 125 a 150 µg.m-3 je patrné také podél hlavní odjezdové trasy, ulice Na
Hůrce, před napojením na napojovací rampy Pražského okruhu. Nejvyšší nárůst maximálních hodinových
koncentrací lze očekávat v bezprostřední blízkosti záměru mimo zastavěné území, a to do 38 µg.m-3. Se
zvětšující se vzdáleností však příspěvky rychle klesají.
Ve vztahu k imisnímu limitu způsobí provoz záměru v jednom bodě překročení povoleného počtu 18 případů
v roce (0,2 % roční doby), a to v neobydlené oblasti v těsné blízkosti záměru. Projevuje se zde vyšší výchozí
imisní zatížení území, neboť se nachází v blízkosti křížení Pražského okruhu a rychlostní silnice R6.
Změny v imisní zátěži průměrnými ročními koncentracemi a maximálními hodinovými koncentracemi oxidu
dusičitého vlivem provozu hodnoceného záměru ukazují následující obrázky (podrobněji viz výkres č. 3 a 6
příloha č. 3).
Pole překročení imisního limitu jsou graficky znázorněna na dalším obrázku (podrobněji viz výkres č. 7,
příloha č. 3).
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Obrázek: Vliv provozu záměru, průměrné roční koncentrace NO2

Obrázek: Vliv provozu záměru, maximální hodinové koncentrace NO2
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Obrázek: Vliv provozu záměru, doba překročení limitu pro maximální hodinové koncentrace NO2

Suspendované částice frakce PM10
V prostoru záměru byly zaznamenány příspěvky průměrné roční koncentrace do 1,4 µg.m-3. Podél
napojovací komunikace ve směru k nejbližší veřejné cestě, ulici Na Hůrce, nepřekročí 0,65 µg.m-3, po
napojení a následující distribuci dopravy již příspěvky rychle klesají. Ve větší vzdálenosti příspěvky nepřekročí
0,1 µg.m-3. U nejbližší obytné zástavby (JV od záměru přes Pražský okruh podél Karlovarské ulice)
nepřekročí 0,4 µg.m-3.
Vlivem zprovoznění záměru nebylo v žádném referenčním bodě vypočteno překročení imisního limitu.
Nejvyšší příspěvky nepřekročí 3,5 % imisního limitu.
Největší změny u maximálních denních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 lze očekávat
v prostoru plánovaného recyklačního střediska a severně od něj, kde byl zaznamenán nejvyšší nárůst
v území, lokálně 100 µg.m-3 . U zástavby však nárůst nepřekročí 25 µg.m-3 (a to u domů západně od záměru
v oblasti Palouky). U nejbližší obytné zástavby JV od záměru bude navýšení dosahovat pouze 3 µg.m-3. Na
změnách izolinií převládá zvětšení plochy s koncentracemi nad 280 µg.m-3 a nad 300 µg.m-3.
Pole překročení imisního limitu se na rozdíl od maximálních denních koncentrací změní pouze v malém
rozsahu. Dojde k malému posunu pole překročení a v 17 bodech dojde k nárůstu počtu překročení přes
povolených 35 případů v roce. Všechny body s nárůstem nad limitní hodnotu jsou v pásmu podél Pražského
okruhu, mimo obytnou zástavbu.
Změny v imisní zátěži průměrnými ročními koncentracemi a maximálními denními koncentracemi
suspendovaných částic PM10 vlivem provozu hodnoceného záměru ukazují následující obrázky (podrobněji viz
výkres č. 9 a 12 příloha č. 3).
Pole překročení imisního limitu jsou graficky znázorněna na dalším obrázku (podrobněji viz výkres č. 13,
příloha č. 3).
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Obrázek: Vliv provozu záměru, průměrné roční koncentrace PM10

Obrázek: Vliv provozu záměru, maximální denní koncentrace PM10
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Obrázek: Vliv provozu záměru, doba překročení limitu pro maximální denní koncentrace PM10

Suspendované částice frakce PM2,5
Změny v imisní zátěži průměrnými ročními koncentracemi PM2,5 vlivem provozu hodnoceného záměru
ukazuje následující obrázek (podrobněji viz výkres č. 15 příloha č. 3).
Obrázek: Vliv provozu záměru, průměrné roční koncentrace PM2,5
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V prostoru recyklačního střediska byly zaznamenány příspěvky průměrné roční koncentrace mírně nad
0,4 µg.m-3, které podél napojovací trasy ve směru k nejbližší veřejné komunikaci nepřekročí 0,15 µg.m-3. Po
napojení na veřejnou komunikační síť a následující distribuci dopravy však příspěvky rychle klesají. Podél
příjezdových a odjezdových tras dosahují nejvýše 0,05 µg.m-3, na hranici řešené lokality klesají pod 0,02
µg.m-3. U nejbližší obytné zástavby v oblasti podél ulice Na Hůrce nepřekročí 0,12 µg.m-3.
Vlivem provozu navrhovaného záměru nedošlo v žádném hodnoceném bodě k překročení limitních hodnot.
Nejvyšší příspěvky z provozu záměru byly vypočteny ve výši 1,6 % imisního limitu.
Závěrečné vyhodnocení z hlediska kvality ovzduší
Výsledky modelových výpočtů ukazují, že ve výchozím stavu je oblast záměru významněji imisně zatížena,
neboť se nachází v bezprostřední blízkosti Pražského okruhu a v malé vzdálenosti od záměru prochází také
rychlostní silnice R6. Překročení limitních hodnot je však v prostoru záměru možné zaznamenat výhradně u
krátkodobých koncentrací.
Vlivem provozu hodnoceného záměru lze očekávat v místě provozovny zvýšení imisní zátěže u všech
sledovaných znečišťujících látek, které však bude se vzdáleností od záměru rychle klesat, řádově nižší nárůst
imisní zátěže byl zaznamenán podél odjezdových a příjezdových tras. Nejvyšší nárůst byl vypočten přímo v
prostoru a v bezprostřední blízkosti navrhovaného záměru. U průměrných ročních koncentrací oxidu
dusičitého bude dosahovat nejvýše 1,1 % imisního limitu, u maximálních hodinových koncentrací 19 %
imisního limitu. U krátkodobých koncentrací způsobí provoz záměru v blízkosti areálu v jednom bodě mimo
obytnou zástavbu překročení limitních hodnot. To je způsobeno výchozí vyšší imisní zátěží v území v dotčené
lokalitě. V případě průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 dojde k nárůstu do
3,5 % imisního limitu. U maximálních denních koncentrací lze v prostoru centra očekávat nejvyšší nárůst
přes 200 % imisního limitu. Tolerovaný počet 35 překročení za rok byl mimo obytnou zástavbu vlivem
zprovoznění záměru překročen v 17 bodech, a to v blízkosti trasy Pražského okruhu, kde v současnosti
prochází limitní hranice počtu překročení a každé další navýšení plochu překročení mírně zvýší. Průměrné
roční koncentrace suspendovaných prachových částic frakce PM2,5 se zvýší do 1,6 % limitu.
U nejbližší obytné zástavby, kterou tvoří osamocené domy JV od záměru podél ulice Na Hůrce, budou imisní
příspěvky provozu recyklačního střediska výrazně nižší. U průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého
byl vypočten nejvyšší nárůst do 0,6 % imisního limitu, u maximální hodinové koncentrace do 1,5 % imisního
limitu. V případě průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 dojde k nárůstu
nejvýše o 1 % imisního limitu. U maximálních denních koncentrací PM10 byl nejvyšší nárůst u obytné
zástavby vypočten na úrovni 50 % imisního limitu (zástavba západně od záměru), nárůst u nejbližší obytné
zástavby však nepřekročí 6 % imisního limitu. Ani v jedné z lokalit obytné zástavby nebyl zaznamenán nárůst
počtu překročení imisního limitu ani o jeden případ v roce. Přírůstky průměrných ročních koncentrací
prachových částic PM2,5 dosahují v zástavbě nejvýše 0,5 % imisního limitu.
Celkově lze na základě výsledků modelových výpočtů konstatovat, že změna imisní zátěže způsobená
provozem recyklačního střediska způsobí u obytné zástavby pouze malé změny imisní zátěže. Výsledky jsou
navíc na straně bezpečnosti, neboť jsou navrhována další opatření směřující k omezení emisí. V modelových
výpočtech bylo zohledněno pouze skrápění materiálu v průběhu drcení na recyklační lince a vlhčení materiálu
před jeho přemisťováním na cca 7% vlhkost.
Pokud budou další opatření celoročně uplatňována, lze očekávat pokles emitovaných prachových částic a
významně nižší dopady jak v prostoru posuzovaného areálu, tak u nejbližší obytné zástavby.
Z uvedených výsledků je patrné, že výhledové příspěvky provozu recyklačního střediska budou nízké a vlivy
na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za akceptovatelné a málo významné. Provoz areálu
nebude příčinou překračování imisních limitů v okolí stavby.
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem záměru není předpokládáno.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat významem za negativní, velikostí za nízké,
rozsahem za lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy na kvalitu ovzduší a klimatické poměry nejsou
očekávány.
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci, ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro vyhodnocení předpokládaných vlivů hluku byla zpracována hluková studie (viz příloha č. 4 tohoto
oznámení). V podrobnostech odkazujeme na tuto přílohu, její závěry jsou shrnuty v následujícím textu.
Posouzení je vztaženo k nejbližšímu (resp. nejvíce dotčenému) chráněnému venkovnímu prostoru:
RB 1 - Nejbližší osamocený dům jižně od nádrže Jiviny
RB 2 - Cihlový dům před průmyslovým areálem, nad nádrží
RB 3 a 4 - Nejbližší domky v ulici Netřebská
RB 5 - Jižní fasáda Výzkumného ústavu rostlinné výroby Ruzyně
Hluk z provozovny
Je modelován stav běžného provozu technologických a provozních zdrojů hluku recyklačního střediska.
Hladiny hluku z provozovny v nejbližším chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním
prostoru staveb jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka: Hluk z provozovny

Bod

Výška
[m]

1
2
3
4
5

3
3
3
3
3

Limit
(den/noc)
LAeq [dB]
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40

Den
LAeq [dB]

Noc
LAeq [dB]

46,7
42,6
34,7
34,1
41,9

-

Limitní hladiny hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, jsou pro hluk ze záměru dosažitelné. Záměr nezpůsobí dosažení nebo překročení limitních hodnot
hluku v nejbližším nebo nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním
prostoru staveb. Průběh limitní izofony pro hluk z provozoven (LAeq,8h = 50 dB) vymezuje pouze plochu
záměru, volné nezastavěné pozemky, plochu komunikací a výrobní plochy, nedotýká se chráněného prostoru
(viz následující obrázek).
Obrázek: Hladiny hluku z areálu záměru
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Hluk z provozovny a související dopravy
Je modelován stav běžného provozu technologických a provozních zdrojů hluku recyklačního střediska
včetně související automobilové dopravy. Hladiny hluku z provozovny v nejbližším chráněném venkovním
prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka: Hluk z provozovny

Bod

1
2
3
4
5

Výška
[m]

3
3
3
3
3

Limit
(den/noc)
LAeq [dB]

Den
LAeq [dB]

Noc
LAeq [dB]

Průmysl

Doprava

Celkem

50/40
50/40
50/40
50/40
50/40

46,7
42,6
34,7
34,1
41,9

30,5
24,6
19,8
18,0
17,8

46,8
42,6
34,8
34,2
41,9

-

Limitní hladiny hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, jsou pro hluk ze záměru dosažitelné. Záměr nezpůsobí dosažení nebo překročení limitních hodnot
hluku v nejbližším nebo nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním
prostoru staveb. Průběh limitní izofony pro hluk z provozoven (LAeq,8h = 50 dB) vymezuje pouze plochu
záměru, volné nezastavěné pozemky, plochu komunikací a výrobní plochy, nedotýká se chráněného prostoru
(viz následující obrázek).
Obrázek: Hladiny hluku z areálu záměru a související dopravy

Je zřejmé, že příspěvek záměru k dopravně-hlukové situaci dotčeného území je akusticky
nevýznamný, příspěvek hluku z dopravy k celkové hlukové zátěži od záměru činí max. 0,1 dB.
Provoz recyklačního střediska bude v nejméně příznivém případě cca 3,2 dB pod hygienickým limitem
průmyslového hluku pro denní dobu (u RB 1). U ostatních výpočtových bodů jsou odstupy od limitu vyšší.
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Při součtu hluku posuzovaného záměru s dopravním pozadím lokality získáme celkové výhledové hlukové
zatížení.
Tabulka: Celková úroveň hluku, výhled

Stávající hluk pozadí

Hluk posuzovaného zdroje

Součet

Přírůstek

ve dne LAeq (dB)

LAeq,8h (dB)

LAeq (dB)

dL (dB)

1

51

46.8

52.4

1.4

2

49.5

42.6

50.3

0.8

Kontrolní
bod

Z uvedených údajů je zřejmé, že příspěvek záměru k celkové hlukové situaci dotčeného území je
akusticky málo významný. Nárůst vyvolaný provozem záměru v nejbližších sledovaných bodech činí 1,4
resp. 0,8 dB. Nedojde tedy k výraznějšímu ovlivnění stávající hlukové situace lokality.
Je zřejmé, že v nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném prostoru resp. chráněném prostoru staveb
bude hladina hluku z provozovny záměru s dostatečnou rezervou pod limitní hladinou LAeq,T = 50 dB (platná
pro denní dobu). Překračování noční limitní hladiny (LAeq,T = 40 dB) lze zcela vyloučit, protože záměr nebude
v noční době provozován.
Hluk ze stavební činnosti a související nákladní dopravy ovlivní hlukové hladiny v okolí záměru a příjezdových
komunikací celkově málo významným způsobem (který nepřekročí očekávané vlivy vlastního záměru), navíc
půjde o vliv dočasný a krátkodobý.
Vlivy na hlukovou situaci lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, velikostí jako nízké, rozsahem
lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy na hlukovou situaci nejsou očekávány.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické
nebo radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na povrchové vody
vliv na charakter odvodnění a změny hydrologických charakteristik
Záměr je umístěn na trojúhelníkovém pozemku o celkové výměře 2,38 ha, který je od ostatních pozemků
z hlediska ovlivnění povrchovými vodami izolován. Na sever je oddělen náspem železniční trati. Na východní
straně obtéká pozemek drobná vodoteč, které ústí v propustku pod tratí. Na západní straně sousedí
pozemek s rychlostní komunikací pražského okruhu.
Před výstavbou dálnice by pozemek využíván k zemědělství. V minulosti byl pozemek využíván jako zařízení
staveniště při výstavbě sousední rychlostní komunikace. Od ukončení výstavby rychlostní komunikace je
plocha bez využití.
V současné době jsou dotčené pozemky nezpevněné. V území dochází k přirozenému vsaku dešťových vod.
Realizací záměru dojde ke zpevnění části dotčeného pozemku. Dešťové vody ze zpevněných ploch i části
terénu budou akumulovány v usazovacích a retenčních jímkách a přepadem zaústěny do bezejmenné
vodoteče, která je přítokem Litovického potoka. Realizací záměru dojde tedy pouze k přesměrování
odtékajících vod do usazovacích a retenčních nádrží s následným předáním do povrchových vod.
Nutný retenční prostor pro akumulaci srážkových vod v území byl výpočtem stanoven na cca 17 m3, což
s rezervou dostačuje pro zachycení devadesátiminutové srážky na ploše bez uvažovaného recyklátu u deště
z pravděpodobností výskytu 0,05. Takto navržený akumulační prostor také pojme devadesátiminutový déšť
s uvažovaným recyklátem s pravděpodobností 0,01 (stoletý déšť).
Realizací retenčních jímek a převedením povrchové vody do odtoku dojde k omezení infiltrace, z hlediska
povodí lze tento vliv hodnotit jako zanedbatelný a tedy i vliv na charakter odvodnění můžeme hodnotit jako
nevýznamný. Nedojde k rychlému odtoku srážkových vod do vod povrchových a tedy ovlivnění
hydrologických charakteristik povrchových vod je nulové.
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vlivy na jakost povrchových vod
Záměr nepředstavuje riziko pro kvalitu povrchových vod za předpokladu, že na pozemku bude deponován a
zpracováván materiál charakteru inertního odpadu. S ohledem na charakter provozu (drcení materiálu
z demolic), představuje záměr riziko odnosu jemné frakce mimo lokalitu. Zamezení odnosu jemné frakce
bude řešeno technickým opatřením formou usazovacích nádrží v systému odvádění srážkových vod z areálu.
Provozem záměru budou produkovány splaškové vody, které budou odvedeny do vlastní biologické ČOV
s výstupem do blízkého bezejmenného toku a následně do toku Litovického potoka. Přímé vlivy na kvalitu
povrchových vod lze hodnotit jako nízké, zařízení ČOV splňuje kritéria pro vypouštění vyčištěných vod do vod
povrchových.
Provoz dopravní obsluhy představuje riziko úniku nebezpečných látek v případě nehody nebo provozní
závady. Toto riziko je obecně spojeno se silniční dopravou. V případě úniku v areálu záměru bude ohroženo
zejména horninové prostředí a podzemní vody.
V souvislosti s provozem záměru nelze tedy očekávat negativní vlivy na jakost povrchových vod.
Vlivy na podzemní vody
vlivy na hydrogeologické charakteristiky
Realizace záměru je spojena s nároky na odběr podzemní vody. Voda bude odebírána pro účely zajištění
pitné a technologické vody pro provoz areálu.
Potřeba pitné vody bude zajištěna čerpáním z nově realizované vrtané studny o hloubce max. 50 m. Vrt je
umístěn na ploše střediska.
Dle výpočtu je tedy potřeba vody pro uvažovaný záměr po zaokrouhlení na jednotky 4.911 l/den (1.794
m3/rok). Požadovaná minimální vydatnost studny je s ohledem na technické podmínky čerpání 7 m3/den, což
je v přepočtu 0,081 l/s.
Hydrogeologické poměry na lokalitě mohou být za určitých podmínek ovlivněny pouze intenzivním odběrem
podzemní vody z projektovaného zdroje. Možnost ovlivnění závisí na řadě faktorů, které se uplatňují ve
vzájemných kombinacích.
Z přírodních podmínek jsou to především mocnost kolektoru podzemních vod a propustnost prostředí.
Z technických podmínek jsou to především množství odebírané vody a provozní snížení hladiny podzemní
vody.
Obecně si lze při posuzování míry ovlivnění okolních vodních zdrojů představit dva krajní modelové případy:
První případ představuje silně propustné zvodnělé prostředí, kde je možné vyvolat sice rozsáhlou depresi
hladiny podzemní vody, ale jen velmi vydatným odběrem. Ten není v případě malých vodních zdrojů nutný.
Druhý modelový krajní případ je málo propustné zvodnělé prostředí, kde i relativně malý odběr vody dokáže
způsobit velké snížení hladiny podzemní vody v jímaném zdroji, ale depresní kužel hladiny podzemní vody v
okolí jímaného zdroje je velmi strmý a jeho plošný dosah tudíž menší. Zde je limitující hloubka studny nebo
hloubka dna kolektoru.
Na posuzované lokalitě se stav blíží druhému z modelových případů.
Pro ilustraci účinků čerpání podzemní vody odběrem z projektované studny byly provedeny orientační
výpočty dosahu hydraulické deprese při ustáleném proudění empirickým vzorcem dle Sichardta a Kusakina s
použitím Dupuitovy rovnice pro ustálené proudění v kolektoru s napjatou hladinou podzemní vody
(podrobněji viz příloha č. 5 – Hydrogeologický posudek).
Z teoretických výpočtových hodnot vyplývá, že minimální požadované vydatnosti (7,0 m3/den) bude
dosaženo za předpokladu čerpání při snížení menším než 3,0 m (tedy z předpokládané úrovně max. cca 8,0
m p.t.). Dosah depresního kužele bude v tomto případě do 20 m. Dosah depresního kužele požadovaným
odběrem nepřesáhne hranice pozemku s projektovanou studnou.
Za předpokladu reálné propustnosti na horní hranici přepokládaného intervalu lze sice dosáhnout výrazného
hydraulického ovlivnění okolí vrtu do vzdálenosti stovek m, pouze však odběrem v řádu minimálně stovek
m3/den. Takový odběr však o 2 řády překračuje požadavky kladené na vodní zdroj a není předpokládán.

STRANA 60 z 82

RECYKLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, PRAHA 6, NA HŮRCE
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Celkově z vyhodnocení hydraulických výpočtů plyne, že existence a navržené využití projektované studny
nebudou mít výraznější vliv na hydrogeologické poměry lokality a nepředstavují ohrožení nebo omezení
provozu okolních zdrojů podzemní vody v okolí.
Podrobnosti odběru, včetně stanovení maximálního množství čerpané vody, budou předmětem následného
správního řízení a vydání rozhodnutí povolení k nakládání s vodami. Za předpokladu dodržení rozhodnutím
stanovených parametrů nelze předpokládat negativní ovlivnění hladiny podzemní vody a vydatnosti okolních
zdrojů podzemní vody.
Zasažení hladiny podzemní vody výkopovými pracemi v průběhu výstavby není očekáváno, hladina podzemní
vody se nachází více než 3 m pod terénem staveniště.
V případě posuzovaného záměru se tedy nepředpokládá významné ovlivnění hydrogeologických
charakteristik (směr a rychlost proudění podzemní vody) ani změna úrovně hladiny podzemních vod.
Množství čerpaných podzemních vod je malé a změny úrovně hladin podzemních vod budou v řádech cm a
lokálního rozsahu.
vlivy na kvalitu podzemních vod
Záměr nepředstavuje významné riziko pro kvalitu podzemních vod. V areálu bude nakládáno s odpadem
charakteru inertního materiálu a povrchové vrstvy jsou, dle posouzení odtokových poměrů, budovány
minimálně propustným materiálem charakteru hlín, jílů a jílovitých hlín (koeficient propustnosti odebraných
vzorků řádově 10-7 až 10-8 m.s-1).
Provoz nepředstavuje významné riziko pro kvalitu podzemních vod v případě mimořádných stavů.
Vlivy na vodní zdroje
Zdroje podzemních vod nebudou výstavbou ani provozem záměru dotčeny.
Posuzovaným záměrem nebudou významně ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické
charakteristiky blízkého ani širšího okolního zájmového území. Vlivy na kvalitu povrchových i
podzemních vod lze hodnotit jako nízké.
Významné (relevantní) negativní vlivy na povrchové a podzemní vody nejsou očekávány.

D.I.5. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na půdu
Obecně jsou vlivy na půdu dány záborem plochy půdy řazené do zemědělského půdního fondu (ZPF),
pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebo ovlivněním kvality půdy. Záměr bude realizován na
plochách orné půdy zařazených do I. třídy ochrany zemědělské půdy. Před realizací záměru bude provedeno
trvalé vynětí zemědělské půdy ze ZPF v rozsahu 23 826 m2. Vynětí ze pozemků ze ZPF je v souladu
s územním plánem.
Vzhledem k situování vlastního záměru v prostoru okolní průmyslové zástavby nelze očekávat jiné (např.
zemědělské) využití dotčených pozemků.
Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Z hlediska znečištění půd se při dodržení standardních stavebních postupů při výstavbě a provozu stavby
nepředpokládá negativní vliv.
Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky
Stavba předpokládá terénní úpravy v malém rozsahu a nízký objem výkopových prací. S výstavbou ani
provozem záměru nebudou spojeny významné vlivy na skladbu horninového prostředí, vrstevní sled nebo
charakter.
Záměr nepředstavuje významné riziko pro kvalitu horninového prostředí. Během provozu stavby může dojít
k úniku nebezpečných látek (pohonné hmoty, oleje) například v důsledku dopravní nehody nebo technické
závady mechanismu, jde však o riziko obecně spojené s výstavbou a se silniční dopravou a dopravou v klidu.
V provozu nebude nakládáno s nebezpečnými odpady.
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V případě úniku mimo zpevněné plochy by došlo ke kontaminaci přípovrchových vrstev zemin a hornin
v místě úniku. Nezjištěný nebo zanedbaný únik však není předpokládán, mimořádné stavy lze spolehlivě řešit
sanačním zásahem.
Vliv na horninové prostředí lze označit za nulový.
Stavba nebude mít vliv na stabilitu nebo erozi půdy v jejím okolí.
Vlivy na nerostné zdroje
Záměr není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany.
Záměr využívá stavebních materiálů jako přímých vstupů pro recyklaci a výrobu použitelných materiálů
(recyklátů). Tím dojde k významným úsporám prvotních nerostných surovin v množství odpovídající kapacitě
střediska.
Vlivy na jiné přírodní zdroje
Stavbou nebudou zasaženy jiné přírodní zdroje než zdroje výše hodnocené, další vlivy na tuto složku
prostředí nejsou očekávány.
Poškození a ztrátu geologických či paleontologických památek nelze předpokládat.
Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje lze hodnotit jako prakticky nulové, rozsahem lokální.
Významné (relevantní) negativní vlivy nejsou očekávány.

D.I.6. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Navržený záměr je situován na okraji zastavěného území, na ploše dosud nezastavěné, mající však ruderální
charakter. Zástavba navazuje na skladový a průmyslový areál ze západní strany, na východě ohraničuje
plochu záměru Pražský okruh vedený nad úrovní terénu, na severu tvoří hranici železniční násep. V územním
plánu je plocha vedena jako plocha pro technické vybavení, pro odpadové hospodářství.
Vlivy na flóru - Při realizaci záměru dojde k úplnému odstranění vegetace na ploše, okrajová dřevinná
zeleň by měla být zachována (většina se nachází na sousedních cizích pozemcích, u ostatní vegetace je
vhodné postupovat v souladu s navrhovanými opatřeními). Při orientačním botanickém průzkumu byly
nalezeny druhy běžné, vyskytující se hojně až obecně, často synantropní, a přes výše uvedená omezení
botanického průzkumu lze z nalezených druhů a z charakteru stanoviště dovodit, že nedojde k likvidaci
cenných druhů nebo společenstev. Vliv záměru na rostlinstvo bude tedy jen malý.
Vlivy na faunu - Živočichové vyskytující se na území budoucího záměru budou ovlivněni nepřímo, ztrátou
pobytových, potravních aj. možností. Ptáci, savci a některé druhy hmyzu se po zahájení úprav přesunou do
okolí, kde najdou náhradní biotopy, jejich další výskyt v průběhu provozu bude náhodný a nelze
předpokládat významné ovlivnění jejich populací. Náhodně se na ploše mohou vyskytnout jedinci
obojživelníků nebo plazů z okolních pozemků podél severní a západní hranice, v případě delší nečinnosti
v areálu může na některé deponii materiálu větších frakcí může dojít k osídlení plazy. Podmínky pro jejich
ochranu jsou stanoveny dále.
Dalším vlivem na faunu bude zvýšená hlučnost v určitých obdobích provozu areálu. Již dnes je však hlučnost
s ohledem na blízkost pražského okruhu a dopravu v okolí poměrně významná, takže vliv nebude výrazný.
Celkově lze tedy očekávat jen malý vliv na místní faunu, který lze dodržováním stanovených podmínek dále
umenšit.
Vlivy na ekosystémy - Nepřímo bude dotčen občasný tok s náletovou zelení na hranicích záměru, a to
jednak novým oplocením areálu, které umocní stávající fragmentaci krajiny – prakticky odizoluje tok se zelení
od okolí. Širší okolí by záměrem nemělo být ovlivněno. Realizací záměru dojde zároveň k mírnému zesílení
stávajících negativních vlivů dalším záborem území.
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Na místě stavby i v blízkém okolí se nacházejí téměř výhradně uměle udržované ekosystémy s nízkou
ekologickou stabilitou (ruderální a zastavěné plochy, pole). Na místě záměru bude tento ekosystém
zlikvidován a nahrazen jiným nestabilním ekosystémem. Na okolní ekosystémy bude mít záměr minimální
vliv. V určité míře může mít pozitivní vliv výsadba zeleně po hranicích areálu, ovšem až v horizontu několika
let.
Vlivy na chráněná území
a) Vlivy na prvky ÚSES
Záměr není v územním ani funkčním střetu s prvky územního systému ekologické stability.
b) Vlivy na významné krajinné prvky
Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
c) Vlivy na zvláště chráněná území
Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 14 zákona (NP, CHKO, NPR, PR, NPP, PP) nejsou záměrem
dotčena ani prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně. ZCHÚ tedy nebudou záměrem ovlivněna a vlivy
v tomto směru lze hodnotit jako nulové.
d) Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti lze vyloučit. Žádné z těchto území nebude záměrem přímo
nebo nepřímo ovlivněno. Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, svým stanoviskem ze dne
29.2.2012 vyloučil možnost jejich významného ovlivnění (viz příloha č. 6 oznámení).
Vlivy na faunu, flóru, prvky ÚSES a VKP, lze hodnotit z hlediska významu jako nízké, rozsahem jako
lokální.
Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 14 zákona nebudou záměrem ovlivněna.
Evropsky významné lokality a ptačí oblasti nemohou být záměrem ovlivněny.

D.I.7. Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Konkrétní lokalita i navazující okolní krajina je územím zásadně a dlouhodobě ovlivňovaným člověkem.
V dřívějších dobách se jednalo především o likvidaci původní flóry a fauny a zúrodnění území pro potřeby
člověka, v posledních letech jde o kvalitativně odlišný proces – zástavba území a rozčlenění území
komunikacemi.
Krajinný ráz je dán přírodní, kulturní a historickou charakteristikou daného území (§ 12 zákona č.114/1992
Sb.). Z hlediska přírodní charakteristiky se v území nachází jako pozitivní prvek občasný vodní
tok/strouha a náletová zeleň po hranicích pozemku (kolem toku a na železničním valu), v širším okolí jsou
pak cenné vodní toky a obě vodní plochy s doprovodnou zelení. Za negativum lze považovat dnešní celkovou
urbanizaci území na místě stavby i v širokém okolí. Nové oplocení areálu zesílí stávající fragmentaci krajiny –
prakticky odizoluje tok se zelení od okolí. Samotné cenné prvky v těsném ani širším okolí (vodní toky a
nádrže, zeleň) však záměrem nebudou dotčeny. V celkovém kontextu území nebude mít realizace záměru
významný vliv (zejména při splnění stanovených podmínek), protože již dnes je stav na místě i v okolí velmi
neutěšený – úpravy terénu, komerční zástavba, oplocení areálů, spleť komunikací, neudržované plochy,
živelné skládky, chybějící zeleň, atp.
Z pohledu kulturního se v místě záměru a nejbližším okolí nenachází žádné významnější stavby, najdeme
zde pouze novodobé skladové haly a administrativní budovy, různé drobné stavební buňky a komunikace.
S ohledem na okolní zástavbu nebude mít tedy záměr negativní vliv. Stopy staršího osídlení – křížky, Boží
muka, kostelíky, hřbitov, a památkově chráněné stavby nebo kulturní památky v širším okolí nemohou být
záměrem rovněž nijak dotčeny.
Z hlediska historického lze území z širšího hlediska charakterizovat jako území dlouhodobě člověkem
využívané, které však dlouho nebylo zastavěné ani průmyslově využívané. Zástavba se do řešeného území
dostala až v několika posledních desetiletích.
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Celkově lze konstatovat, že krajina v místě nebude záměrem výrazně ovlivněna, jednak z důvodu
nepřítomnosti významných nebo chráněných prvků (přírodních, kulturních, historických), a dále proto, že
skladovaný materiál, popř. technologie a zařízení budou pohledově skryty mezi nadúrovňovou rychlostní
silnicí (Pražským okruhem) a stávající zástavbou v okolí záměru.
Pozitivní vliv z hlediska krajinářského může mít v budoucnu výsadba zeleně v širším okolí - realizace
navržených skladebných prvků ÚSES – nadregionálního biokoridoru a lokálního biocentra.
Navržený záměr neovlivní zásadním negativním způsobem krajinný ráz území ani nezpůsobí změnu
charakteru území, neboť navazuje na stávající průmyslovou zástavbu.
Záměr není výškově dominantní a nezpůsobí ovlivnění horizontu ani krajinného rázu ve vzdálenějších
pohledech.
Vlivy na krajinu a krajinný ráz lze hodnotit jako nízké, rozsahem lokální. Realizace záměru nepotlačuje
celostátně nebo regionálně významné kulturně historické hodnoty území ani nelikviduje stávající, pohledově
určující strukturní prvky krajiny. Realizací záměru nedojde k významné změně krajinného rázu, krajinné
struktury či jiné krajinné charakteristiky.

D.I.8. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména intenzitou dopravy obsluhující záměr. Celkový počet cílové a
zdrojové dopravy vozidel obsluhujících záměr je stanoven v součtu příjezdů a odjezdů cca 10 osobních a 76
nákladních vozidel za den.
Pražská doprava v návaznosti na dopravu stavebních demoličních materiálů a dovoz nových materiálů pro
zemní konstrukce je značně komplikovaná.
Stávající dopravní situace je orientována na 3 hlavní tahy z Prahy na západ.
Slaný – Evropská – Dejvice, Střešovice, Bubeneč;
Karlovy Vary – Střešovická – Malá Strana, Střešovice, Břevnov;
Plzeň – Plzeňská – Řepy, Motol, Košíře.
Na základě provedeného průzkumu lze odhadovat dopravní zátěže do recyklačního střediska v jednotlivých
směrech:
30% dopravy ze směru k Evropské,
30% dopravy ze směru Karlovarská,
30% dopravy ze směru Plzeňská,
10% doprava Hostivice a R6.
Realizací recyklačního střediska bude stávající doprava využívat menší počet vozidel, bude operativnější
vzhledem k možnosti odběru i menších množství různých materiálů a obousměrnému vytížení.
Obousměrné vytížení dopravních prostředků lze na základě zkušeností odhadovat reálně na cca 50-60 %
veškeré dopravy do areálu.
Z výše uvedených údajů vyplývá, že po otevření okruhu a R6 poklesla zatíženost této komunikace na 2/3
kapacity této komunikace a pro nákladní dopravu na ½ kapacity. V roce 2011 potom zatížení této
komunikace dále kleslo do Prahy na úroveň 7600/700 a z Prahy na úroveň 7300/700. Navrhované recyklační
středisko předpokládá provoz 38 NA na příjezdu a 38 NA na odjezdu za den. Provoz střediska tak
představuje navýšení o 5,5 % z hlediska provozu nákladních aut a 0,6 % z hlediska celkového provozu.
Vzhledem k celkové kapacitě ulice Na Hůrce se s provozem recyklačního střediska bude intenzita dopravy
pohybovat okolo 55% kapacity této komunikace.
Na další komunikační síti je tento podíl, vzhledem k rozdělení dopravy do více směrů, ještě podstatně nižší.
Potenciální nárůst intenzit dopravy vlivem záměru je tedy nízký a z dopravního hlediska nevýznamný, v
pásmu přirozených změn intenzit dopravy.
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S ohledem na skutečnost, že záměr je v souladu s územním plánem, nedochází k nárůstu zbytné dopravy.
Realizace záměru zároveň vylučuje v daném prostoru realizaci záměrů jiných, avšak obdobných, a tím i
dopravními nároky srovnatelných.
Záměr neovlivňuje dopravní rozvojové záměry v území ani další existující komunikace, pěší nebo cyklistické
trasy.
Pro období výstavby lze učinit obdobné závěry, jako pro období provozu, půjde navíc o vliv dočasný.
Záměr nemá vliv na stávající infrastrukturu. Budované přípojky na infrastrukturní sítě (elektrická energie)
budou využity pouze pro vlastní potřebu, a to na základě smluvního vztahu s jejich vlastníky resp. správci.
Vlivy na zatížení dopravní infrastruktury jsou hodnoceny z hlediska významu jako negativní,
z hlediska velikosti jako nízké, z hlediska rozsahu jako lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy na
dopravní a jinou infrastrukturu nejsou očekávány.

D.I.10. Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a tradice
Záměrem nebude dotčen žádný hmotný majetek na vlastním staveništi ani mimo ně. Dotčené inženýrské sítě
budou využity pro napojení areálu bez zásahu do jejich funkčnosti. Jiný majetek nebude dotčen ani nebude
omezena jeho funkce.
V území nejsou známy žádné architektonické a historické památky, které by byly realizací střediska
ovlivněny.
Možnost archeologického nálezu na ploše střediska je s ohledem na předchozí terénní úpravy lokality velmi
málo pravděpodobná. V případě, kdy budou skrývkou, výkopem nebo jiným zásahem do terénu, narušeny
archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
ve znění pozdějších předpisů, zajistit záchranný archeologický výzkum.
Na lokalitu záměru nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště významné
události, místo spojené s významnou osobou.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky lze hodnotit jako velmi nízké resp. jako nulové.
Významné (relevantní) negativní vlivy na majetek či památky nejsou očekávány.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah negativních vlivů je vymezen rozsahem záměru a navazujícími efekty, které se projevují i ovlivněním
jednotlivých složek životního prostředí.
Mezi nejvýznamnější vlivy lze řadit tyto charakteristiky:
→ ovlivnění kvality ovzduší (provoz areálu a doprava),
→ vlivy na hlukovou situaci (provoz areálu a doprava),
→ vlivy na povrchové a podzemní vody (provoz areálu);
→ vliv na dopravu (doprava materiálů k recyklaci a expedice recyklátů).
Ve všech uvedených charakteristikách jsou negativní důsledky realizace záměru hodnoceny jako nízké až
střední, lokálního rozsahu. V ostatních složkách a charakteristikách životního prostředí jsou vlivy hodnoceny
jako velmi nízké až nulové, objektivně neprokazatelné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.
Vlivy na veřejné zdraví a obyvatele jsou předběžně hodnoceny jako velmi nízké až zanedbatelné.
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Rozsah sociálních a ekonomických dopadů je místní, charakter vlivů realizace záměru je mírně pozitivní.
Vlivy na kvalitu ovzduší lze hodnotit jako nízké. Provozem záměru nedojde k překračování imisních limitů
v ovzduší v blízkém ani vzdálenějším okolí stavby.
Významné vlivy na hydrologické a hydrogeologické podmínky nejsou očekávány. Vlivy na kvalitu
povrchových vod lze hodnotit jako nízké. Dopady záměru na hydrogeologický režim v důsledku čerpání
podzemních vod jsou hodnoceny jako nízké, rozsahem jako místní. Významné vlivy na kvalitu podzemních
vod nejsou očekávány.
Záměr vyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy v rozsahu cca 2,3 ha, s ohledem na zařazení dotčené půdy
do I. stupně ochrany je vliv hodnocen jako středně významný; negativní vlivy na kvalitu půdy nejsou
očekávány.
Vlivy na geologické poměry nejsou očekávány. Nejsou očekávány vlivy na surovinové nebo jiné přírodní
zdroje.
Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy lze hodnotit jako nízké (mírné), rozsahem jako lokální, bez zásadních
negativních dopadů na zjištěné současné druhy a jejich populace. Realizace záměru nezpůsobí plošně
významné a nevratné poškození populací a ekosystémů v dotčeném území. Realizaci záměru lze z
biologického hlediska a z pohledu zájmů ochrany přírody akceptovat.
Vlivy na prvky ÚSES lze hodnotit z hlediska významu jako nulové, bez dotčení prvků ÚSES.
Vlivy na VKP lze hodnotit jako nulové, bez dotčení lokalit VKP.
Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 14 zákona nebudou záměrem ovlivněna.
Realizace záměru nebude mít významný negativní vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Vlivy na krajinný ráz jsou hodnoceny jako lokální a málo významné.
Vlivy hluku jsou hodnoceny jako nízké, rozsahem lokální. Záměr nezpůsobí dosažení nebo překročení
limitních hodnot hluku v nejbližším nebo nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru resp. chráněném
venkovním prostoru staveb. Příspěvek záměru k dopravně-hlukové situaci na komunikacích dotčeného území
je akusticky nevýznamný.
Vlivy na zatížení dopravní infrastruktury jsou hodnoceny z hlediska významu jako negativní, z hlediska
velikosti jako nízké, z hlediska rozsahu jako lokální.
Vlivy na kulturní a historické památky a na místní tradice nejsou očekávány.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Negativní vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím státní
hranice jsou vyloučeny.
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D.IV.
CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů
a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou za účelem minimalizace vlivů navrženy následující
podmínky a opatření.
Opatření pro etapu přípravy
V zařízení budou přijímány pouze odpady kategorie ostatní, tj. bez nebezpečných vlastností.
Pro snižování emisí tuhých látek bude v areálu instalován systém skrápění a mlžení. Podmínky pro
provoz zařízení z hlediska ochrany ovzduší a přípustné emisní limity tuhých znečišťujících látek stanoví
příslušný správní úřad v ochraně ovzduší a budou uvedeny v provozním řádu zařízení.
Ke snižování emise tuhých látek z provozu střediska recyklace a ze zpracování stavebních materiálů
budou navržena a realizována další opatření:
−

materiály s nejnižší zrnitostí (jemnozrnné recykláty) budou podle možností skladovány v ohrazených
kojích;

−

areálové komunikace určené pro pojíždění nákladních vozidel včetně míst pro nakládání recyklátu
budou v maximální míře provedeny jako zpevněné (panely, asfalt);

−

pokud je to technicky možné budou technologická zařízení v areálu využívat elektrické energie.

Pro zajištění potřeby pitné i technologické vody bude v areálu realizována vrtaná studna jako vlastní
zdroj vody. Podmínky odběru budou stanoveny na základě provedených čerpacích zkoušek. Podmínky
pro realizaci a provoz zdroje vody stanoví příslušný vodoprávní úřad.
Dešťové vody z plochy střediska budou svedeny do usazovacích a retenčních nádrží, odkud budou
postupně odváděny do blízké občasné vodoteče. Tyto vody mohou být současně využívány jako vody
technologické pro kropení či mytí vozidel, event. závlahu vegetace. Konkrétní řešení systému nakládání
s dešťovými vodami (počet a velikost usazovacích a retenčních nádrží, vypouštění do vodoteče) bude
upřesněno v rámci navazujících stupňů projektové přípravy záměru.
Odpadní vody splaškové budou odváděny na vlastní biologickou ČOV, která bude umístěna v areálu
střediska. Vyčištěné odpadní vody budou odváděny do blízké vodoteče. Podmínky pro provoz ČOV
stanoví příslušný vodoprávní úřad.
Za účelem mytí vozidel bude ve středisku instalován mycí rošt s uzavřeným vodním okruhem. Odpadní
vody z uzavřeného okruhu mytí vozidel budou v případě nutnosti výměny náplně odváženy k vyčištění
na vhodné zařízení.
Sklad PHM bude vybaven záchytným nepropustným prostorem (jímkou) pro případ úniku látek
nebezpečných vodám.
Bude provedeno odnětí dotčené zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.
Při severní a západní hranici areálu je třeba ponechat místo pro zachování toku/strouhy
s přilehlými valy a náletovou zelení. Případné oplocení areálu bude na západní hranici umístěno na
úpatí nízkého valu tak, aby tento val a existující vegetace zůstaly mimo oplocený a využívaný areál.
Na severní hranici bude oplocení umístěno mimo vzrostlé dřeviny (zejména vrby, třešně) tak, aby
dřeviny byly vně oploceného areálu a zůstaly zachovány bez poškození.
Kácení nejmladších náletových dřevin (zejména při hranicích pozemku) lze provádět až po přesném
vytýčení hranic pozemku v terénu, a s ohledem na podmínky týkající se umístění oplocení.
Podél východní hranice pozemku (souběžně s komunikací Pražského okruhu) je vhodné realizovat pás
izolační zeleně. Izolační zeleň by měla být vytvořena souvislým pruhem dřevin se zastoupením stromů
i keřů stanovištně vhodných druhů. Šířka pásu by měla být min. 5 – 10 m.
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Další výsadby vegetace (izolační zeleň - dřeviny) je doporučeno provést na nevyužívaných drobných
plochách (např. rohy pozemku).
Všechny druhy živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním apod., fyzické i právnické
osoby jsou povinny dbát při provádění jakýchkoliv prací na to, aby nedocházelo ke zraňování
nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky dostupnými
prostředky - § 5 zákona 114/1992 Sb. Proto je nutné při vlastní stavbě věnovat pozornost výskytu všech
živočichů a v případě hrozícího usmrcení nebo zranění zajistit jejich přemístění mimo stavbu na vhodné
stanoviště v blízkosti stavby, v případě nutnosti ve spolupráci s orgánem ochrany přírody, popř.
s Agenturou ochrany přírody a krajiny.
Z důvodu cyklického provozu drtící a třídící linky je nezbytné provést po každém vícedenním přerušení
prací (resp. před každým cyklem zpracování materiálu) prohlídku deponií materiálů, případně
provést preventivní „plašení“ s poskytnutím dostatečného času k migraci živočichů (opuštění prostoru).
V případě, že bude častěji a dlouhodobě zaznamenáván výskyt plazů (popř. obojživelníků) je nezbytné
realizovat opatření proti vnikání těchto živočichů do areálu (přízemní plastové zábrany atp.) po dohodě
s orgánem ochrany přírody.
Při přípravě a realizaci záměru budou respektovány požadavky památkové péče a Archeologického
ústavu, resp. jím pověřené organice k provádění archeologických výzkumů. V případě pozitivního
archeologického nálezu bude postupováno v souladu se zákonem.
Ke stavebnímu řízení budou zpracovány zásady organizace výstavby (ZOV). Do ZOV je nutné
zahrnout následující podmínky:
a) Během zemních a stavebních prací je nutno důsledně zajistit prevenci úniků ropných látek do
prostoru nivy a okolí vodního toku.
b) Organizace výstavby bude navržena tak, aby u okolních chráněných prostor staveb byly
respektovány nejvyšší přípustné hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
c) Stavební práce s nasazením hlučných mechanismů a většího objemu dopravy se budou realizovat
výhradně v denní době. V noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude úplně vyloučena stavební
činnost a stavební doprava.
d) V ranních a večerních hodinách (tj. od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00) bude úplně vyloučen
provoz stavební dopravy a hlučných stavebních mechanismů.
e) Je třeba navrhnout a realizovat opatření k omezení prašných emisí (čištění vozidel vyjíždějících ze
staveniště, čištění příjezdové cesty, zakrytí sypkých materiálů při dopravě).
f)

Je nutno minimalizovat úkapy ropných látek ze stavebních mechanizmů a dopravních prostředků
zajištěním jejich dobrého technického stavu. Při odstavení strojů a vozidel používat záchytné vany.

g) Při nakládání s látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, je nutno
respektovat příslušné předpisy a normy.
h) Při nakládání s odpady je nutno zajistit dodržování platné legislativy (zejména jejich shromažďování
a následné využití, resp. odstranění prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
i)

Staveniště bude vybaveno prostředky pro případnou sanaci úniku pohonných hmot nebo jiných
látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (sorpční prostředky, kontejnery
atd.).

Bude vypracován provozní řád zařízení, ve kterém budou specifikovány povinnosti provozovatele
z hlediska provozu zdroje znečišťování ovzduší, produkce odpadních vod, odpadů a zdrojů hluku.
Bude vypracován havarijní plán, ve kterém budou zohledněna všechna rizika vyplývající z charakteru
provozu a místních podmínek.
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Etapa výstavby
Při výstavbě je nutné postupovat v souladu se zásadami organizace výstavby: realizovat stavbu
s maximálním ohledem na okolí, zajistit plnění souboru opatření k minimalizaci potenciálních
nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a zabezpečit důslednou a průběžnou kontrolu
plnění příslušných opatření.
Staveniště bude vybaveno tak, aby jeho provoz odpovídal platným předpisům v oblasti ochrany životního
prostředí (nakládání s odpady, nakládání s odpadními vodami, prostředky pro záchyt úniku ropných
látek).
V průběhu stavby je nutné dbát všech preventivních opatření a je třeba vyloučit havarijní zhoršení jakosti
vody i jakékoli úniky škodlivin do horninového prostředí.
Stavební stroje a mechanismy budou používány pouze v dobrém technickém stavu, který vyloučí
případné drobné úniky ropných látek a znečišťování vod či půdy.
Opatření pro fázi provozu
Provoz zařízení včetně navazující dopravy bude vyloučen v noční době, tj. mezi 22:00 – 6:00 hod.
Během provozu budou prováděny pravidelné kontroly a revize vodohospodářských objektů, které
budou součástí střediska recyklace.
Bude prováděno pravidelné čištění zpevněných ploch od sypkých materiálů. Během větrných a
suchých dní bude proti nárůstu prašnosti prováděno kropení povrchu uložených sypkých substrátů.
Podrobněji bude postup upraven provozním řádem, v blízkosti deponií jemnozrnných sypkých substrátů
bude napojení na zdroj vody včetně technického vybavení pro kropení (např. hadice a pod.).
Za účelem omezení emise tuhých látek z provozu střediska recyklace a ze zpracování stavebních
materiálů budou prováděna tato opatření:
−

bude prováděno vlhčení materiálu skrápěcí rampou po vjezdu vozidla do areálu a při odjezdu
recyklovaného materiálu z areálu,

−

bude prováděna pravidelná kontrola vlhkosti při strojním nakládání s odpadem a jeho následném
zpracování;

−

při zjištění nižší vlhkosti, než která omezuje vznik prašnosti, bude provedeno neodkladné zvlhčení
materiálu před jeho zpracování či manipulací;

−

bude prováděno pravidelné čištění areálových zpevněných komunikací;

−

podle potřeby bude prováděno kropení povrchu areálových komunikací.

Při zimní údržbě parkoviště, příjezdních komunikací a zpevněných ploch nebude používán
chemický materiál.
Bude prováděna pravidelná péče o vysazené dřeviny v pásu kolem areálu. Za uhynulé jedince bude
vysazena náhrada.
Bude prováděna kontrola a podle potřeby mytí vozidel vyjíždějících z areálu, resp. veškerá opatření
k vyloučení znečišťování veřejných komunikací; v případě, že toto znečištění vznikne, bude
provedeno neodkladné vyčištění komunikace.
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D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Posouzení vlivů na jednotlivé složky a faktory prostředí je založeno na odborných odhadech a analogii
s obdobnými záměry se srovnatelnými parametry. Posouzení vychází z předpokladů uvedených v oznámení,
z charakteru zájmového území a dostupných odborných informací.
V žádné ze sledovaných oblastí (veřejné zdraví, ovzduší, voda, půda, geofaktory, flóra a fauna, hluk,
památky, krajina) se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožnily jednoznačnou formulaci závěrů.
Záměr (areál recyklace stavebních materiálů) není potenciálně významným zdrojem znečišťování či
poškozování životního prostředí. Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných
negativních vlivů na životní prostředí nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, ve kterém se záměr nachází
(zemědělská půda v extravilánu města navazující na zástavbu průmyslového charakteru) není mimořádně
citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných vlivů na životní prostředí
dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.
Záměr rozšíří služby v oblasti odpadového hospodářství, přispěje k využití neudržovaného a zanedbaného
území.
Nedostatky a neurčitosti ve znalostech, které by omezovaly platnost či formulaci příslušných závěrů
z hlediska vlivů na životní prostředí, nebyly u posuzovaného záměru identifikovány.
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ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
(údaje podle kapitol B, C, D, F a G v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru)

E.I.
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
Záměr je řešen v jedné variantě umístění dané vymezenou plochou staveniště a dotčenými pozemky.
Vzhledem k výběru lokality a souladu se záměry platného územního plánu nebylo umístění stavby řešeno ve
více variantách.
Projektová varianta popisuje stav při realizaci navrhovaného záměru. Popis projektové varianty je uveden
v příslušných kapitolách tohoto oznámení (část B).
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě.

E.II.
POROVNÁNÍ VARIANT
Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová,
představující nerealizaci stavby.
Nulová varianta (varianta 0) je referenční variantou, představující stav bez realizace posuzovaného
záměru. Slouží k porovnání vlivů souvisejících s realizací záměru (hluk, doprava, ochrana vod, krajinný ráz)
se stavem bez záměru, resp. ke stanovení kvalitativních a kvantitativních rozdílů mezi aktivní a nulovou
variantou, a vyhodnocení celkové významnosti vlivů projektové varianty.
Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad
únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných
ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný
z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován.

Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez a
nedojde k podstatné změně charakteru území. Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska
územního plánování; záměr je v souladu se záměry územního plánování v dané lokalitě.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako
nízkou až střední, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za
přijatelný způsob využití území.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)
F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Tématické mapové, obrazové a grafické přílohy jsou součástí příloh tohoto oznámení.
Situační řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení.
V přílohách oznámení jsou dále v plném znění uvedeny:
−

rozptylová studie (příloha 3)

−

akustická studie (příloha 4)

−

hydrogeologický posudek (příloha 5).

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uváděny.
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ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.

G.I.
INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ
Oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona. Účelem tohoto oznámení je
poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu dotčeného území a o předpokládaných vlivech
na okolní prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Své písemné vyjádření k oznámení
může zaslat každý na adresu příslušného úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o
oznámení. Souhrnné vypořádání všech písemných připomínek bude součástí písemného závěru ze
zjišťovacího řízení, který vydá příslušný úřad.

G.II.
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU
Předmětem záměru je zpracování stavebních demoličních materiálů mechanickým drcením s následným
tříděním na využitelné recykláty pro stavební činnosti zejména na území Hlavního města Prahy.
Název záměru: RECYKLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, PRAHA 6, NA HŮRCE
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, je následující:

kategorie:
bod:
název:

sloupec:

II
6.2
Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených v kategorii I ani v předchozím
bodě s kapacitou nad 25 000 t/rok; zařízení na výrobu azbestu a výrobků
obsahujících azbest (záměry neuvedené v kategorii I).
B

Dle §4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu, kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem je Magistrát hlavního města Prahy.
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Pozemek se nachází v západním okraji městské části Praha 6, Ruzyně. Území je využito pro průmyslové
skladové haly, v těsné blízkosti mimoúrovňové křižovatky spojující dálnici D5 na Plzeň s rychlostními
komunikacemi R6 na Karlovy Vary a R7 na Slaný. Vlastní pozemek je cca 10 m pod úrovní R7 s přístupem
z místní komunikace Na Hůrce. Z této komunikace je odbočka na účelovou komunikaci MHMP a následně
odbočka k ploše vlastní provozovny. Tato odbočka bude provedena jako panelová komunikace.
kraj:

Hlavní město Praha

obec:

Hlavní město Praha; Městská část Praha 6

katastrální území: Ruzyně (729710)
Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1. Situace širších vztahů).
Obrázek: Umístění záměru (1:50 000)

Základní kapacitní údaje:
Plocha řešeného území
Plocha vlastního areálu (oplocená)
Zastavěná plocha – stavební objekty

24 500 m2
23 826 m2
130 m2

Plocha komunikací a zpevněná

5 000 m2

Plocha zeleně v areálu

5 000 m2

Plocha zeleně ve funkční ploše IZ

5 000 m2

Počet parkovacích stání

9

Stání pro OA

2

Stání pro NA (tahače)

5

Stání pro techniku (nakladače)

2

Počet venkovních kontejnerových stání
Roční kapacita zařízení:

1
90 000 t
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Jedná se o vybudování nového areálu v prostoru průmyslové zástavby kolem ulice Na Hůrce, resp. silnice
II/606. Důvodem realizace je potřeba areálu pro efektivní sběr a využití stavebních demoličních materiálů z
pražského regionu.
Předpokládá se, že materiál bude dovážen jak z drobnějších tak zejména větších demolic a staveb, zde
shromažďován a následně zpracován drcením a tříděním. Vzniklé recykláty vytříděné do frakcí budou
využívány při stavební činnosti podle vlastností a určení (zásypové materiály, součástí konstrukčních
materiálů).
Záměr je situován na volné nevyužívané ploše mezi okolními průmyslovými a skladovými areály mimo
městskou zástavbu s funkcí bydlení či rekreace.
Záměr nevyvolává potřebu realizace jiných významných staveb či vyvolaných investic, vyžaduje napojení na
inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu, součástí je realizace studny pro zajištění potřeby technologické
vody pro zkrápění materiálů.
V okolí nejsou známy jiné nové aktivity, které by mohly vést ke kumulaci případných negativních vlivů.
Problém kumulací vlivů bude souviset s provozem stávajících areálů v okolí (zejména areály západně od
lokality záměru).
Hlavní město Praha je díky značným stavebním aktivitám jedním z největších producentů stavebních
demoličních materiálů. Z důvodu nedostatečných kapacit se většina těchto materiálů odváží mimo hlavní
město na různé skládky a rekultivační prostory. Změnu tohoto trendu si dal za úkol plán odpadového
hospodářství MHMP s využitím možnosti levného a dopravně blízkého zdroje stavebního materiálu pro zemní
konstrukce.
V roce 1999 kdy byl schválen dosud platný Územní plán Hlavního města Prahy, bylo pečlivě vybráno několik
ploch pro tento účel. Plocha pro předkládaný záměr je první z těchto lokalit, která by měla být využita
v souladu s územním plánem pro činnost recyklace stavebních materiálů v určeném území, vybraném tak,
aby provoz nerušil obytnou zástavbu a byl dopravně dostupný.
Dle platného územního plánu SÚ HMP je navržená plocha areálu ve funkční ploše TVO - odpadové
hospodářství. Funkční využití je stanoveno jako plochy a zařízení pro sběr, skladování, recyklaci,
zneškodňování a skladování komunálního odpadu, zařízení na recyklaci odpadu, zařízení na jímání a
využívání skladového plynu, stavby a zařízení pro provoz a údržbu ( to vše pro uspokojení potřeb území
vymezeného danou funkcí).
Východní část pozemku je ve funkční ploše IZ - izolační zeleň, pro kterou je v regulativech územního plánu
výjimečně přípustné funkční využití pro komunikace vozidlové, parkovací a odstavné plochy se zelení při
zachování dominantního podílu zeleně na pozemku.
Z pohledu územně plánovací dokumentace a plochy pozemků prověřených studií je realizace záměru
plně v souladu s platným územním plánem.
Umístění záměru je vázáno na dostupné pozemky a není navrženo ve více variantách.
Rozsah záměru a jeho vztah k okolí je zřejmý z následujícího obrázku.
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Obrázek: Situace okolí záměru (1:10 000)

Popis a účel stavby
Předmětem záměru je vybudování recyklačního střediska pro zpracování stavebních a demoličních
materiálů (příjem, deponování, zpracování a následný odvoz k jejich využití). Jedná se o realizaci nového
areálu na volné nevyužívané ploše v oblasti průmyslové zástavby podél ulice Na Hůrce.
Vlastní zpracování je zajištěno prostřednictvím mobilní jednotky pro drcení a třídění výše uvedených
materiálů. Manipulaci s materiálem zajišťují nakládací mechanismy. V jižním cípu pozemku je prostor pro
odstavení jednotlivých technologických celků a zázemí pro příjem a výdej materiálů, sociální zázemí
pracovníků, sklad PHM a dílna pro údržbu strojů.
Zhodnocení staveniště
Pozemek pro vybudování recyklačního střediska je rovinný, mírně svažitý k jihu trojúhelníkového tvaru.
Nadmořská výška terénu pozemku se pohybuje v rozmezí 330,5 – 336,5 m n.m.
Pozemek p.č. 1226/13 byl před zahájením výstavby rychlostní komunikace využíván Výzkumným ústavem
rostlinné výroby jako pole k pokusné zemědělské činnosti. Po dobu výstavby rychlostní komunikace R1
(Pražský okruh) byl využíván jako zařízení staveniště. Následovala rekultivace pozemku a hledání jeho
dalšího využití. Ve výběrovém řízení byla vybrána společnost WEKO s projektem recyklační plochy.
V rámci výstavby okruhu byla na pozemku sejmuta ornice. Pozemek je oplocen, přístup je po stávající
obslužné komunikaci pod okruhem napojující se na komunikaci Na Hůrce. Celková navážka na pozemku činní
cca 1 m nad původním rostlým terénem. Plocha je místně zpevněna silničními panely a nachází se zde haldy
zeminy a písku.
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Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení
Plocha navržené areálu se nachází v okrajové části Prahy 6 - Ruzyně, v území při městském okruhu, exit 26 Řepy, s rozvolněnou převážně průmyslovou zástavbou - výroba a služby. Z hlediska okolní zástavby se jedná
o polohu na okraji města, se zástavbou převážně průmyslového charakteru a nezastavěnými plochami.
Navržený areál se nachází na pozemku p.č. 1226/13.
Pozemek je vymezen od východu pražským okruhem, jehož komunikace se v těchto místech nachází na
pilířích cca 10 m nad terénem, od západu občasným vodním tokem a průmyslovým areálem s halovými
stavbami, ze severu valem, na kterém je umístěna železniční vlečka a dále železnicí. V jižní části pozemku
budou umístěny buňky 3 x 8 m se šatnami a kancelářemi výšky 4,8 m. Buňky jsou se samonosnou ocelovou
konstrukcí, umožňující stohování. Stěny jsou z tepelně izolačních panelů, s vnějším lakovaným hliníkovým
pláštěm. Okna plastová s ochranou venkovními okenicemi.
Napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
Pozemek je dopravně napojen na místní komunikaci k retenční nádrži Jiviny, která se napojuje na obslužnou
komunikaci Na Hůrce a dále na komunikaci Karlovarská. Z této místní komunikace je pod mostem Pražského
okruhu vlastní vjezd do areálu recyklačního střediska.
Při výjezdu z účelové příjezdové komunikace do ulice Na Hůrce bude osazena svislá značka zákaz odbočení
vpravo B24a s dodatkovou cedulí „platí pouze pro vozy nad 3,5 t“ z důvodu najíždění nákladní dopravy do
protisměru při odbočování vpravo. Obec Hostivice i další obce západním směrem budou ve směru od Prahy
dopravně dostupné po rychlostní komunikaci R6.
Napojení na MHD je pomocí autobusové zastávky "Na Hůrce", která je cca 150 m od dotčeného pozemku.
Dotčený pozemek není napojen na inženýrské sítě. Předpokládá se vybudování nové přípojky elektro.
Napojení na veřejnou vodovodní a kanalizační síť nebude z technických důvodů realizováno. Voda pro
technologii a sociální zázemí bude odebírána z vlastní studny. Vyčištěné vody od mytí a WC budou svedeny
do vlastní ČOV a po vyčištění odvedeny do bezejmenné vodoteče a dále do Litovického potoka.
Dispoziční řešení
Areál je přístupný po úpravě umístění a zpevnění betonovými panely stávající obslužné komunikace. Areál je
oplocen a opatřen vraty. Za vjezdem do areálu z jižní části bude vybudována zpevněná plocha tvaru oválu o
rozměrech cca 26 x 56,5 m, kde bude umístěna váha pro nákladní automobily s přívěsy, parkoviště a sklad
PHM.
Za touto plochou budou buňky 3 x 8 x 4,2 m obsahující kancelář, šatnu a hygienické zázemí.
Uprostřed pozemku bude umístěna recyklační linka. Okolo linky budou deponie s materiálem k recyklaci a
recyklovaným materiálem. Materiál před recyklací bude dělen do tří deponií o průměru cca 40 m. Materiál po
recyklaci bude rozdělen do max. 7 deponií o průměru cca 20 m.
Vlastní přístup k materiálu bude z objízdné komunikace po obvodu pozemku. Objízdná areálová komunikace
zabezpečí dostatečný odstup od hranic pozemku i bezejmenné vodoteče na západě pozemku. Dispozice
areálu je patrná z následujícího obrázku.
Zásady technického řešení stavby
Technický návrh areálu směřuje k modernímu recyklačnímu středisku s využitím nových technických řešení z
oblasti recyklace stavebních materiálů s následným využitím těchto materiálů při stavební činnosti, zejména
na území hlavního města Prahy. Cílem je dokázat, že recyklace stavebních materiálů je přínosem pro
stavební činnosti, ochranu životního prostředí a z vlastní recyklace nemusí docházet k negativnímu ovlivnění
či poškození životního prostředí.
Jedná se o zavádění poznatků do praxe z hlavních technických zdrojů informací – tj. každoroční konference
„Recycling“, „EXPO Mokrá“ a „BVV“. Zde je možné jednat a přímo v praxi ověřit nejnovější technická řešení
zpracování stavebních demoličních materiálů.
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Podél východní strany pozemku bude proveden odvodňovací žlab s usazovacími a retenčními nádržemi. Toto
řešení zabrání úniku splavenin z areálu do blízké vodní nádrže i vodního toku. Voda z nádrží bude použita na
vlhčení zpracovávaných materiálů a recyklátů. Vozidla zákazníků se budou pohybovat převážně po
zpevněných panelových komunikacích. Plocha pro skladování demoličních materiálů a recyklátů bude
upravena hrubým recyklátem.
Po naskladnění dostatečného množství materiálu k recyklaci (podle druhu a typu materiálu může být
recyklační dávka 5 – 10 tis. tun) bude následovat jeho zpracování mobilním drtičem s třídičkou pro následné
využití. Při předpokládané kapacitě střediska bude drcení s tříděním prováděno cca 9 x ročně po dobu cca 10
- 13 dnů. Celkově bude zpracování materiálu probíhat 90 – 120 dnů v roce.
Na příjezdu do areálu bude umístěna elektronická váha s počítačovým propojením pro přesnou evidenci
přijatých stavebních demoličních materiálů, jejich evidenci při zpracování a prodeji. Manipulace s materiály
bude zajištěna kolovým nakladačem.
Zpracování materiálů bude prováděno čelisťový drtičem s dvousítným třídičem (v serii napojeným za
drtičem). Tato sestava zajišťuje optimální zpracování demoličních materiálů bez zbytečné manipulace. Vlastní
drcení probíhá v čelisťovém drtiči, do jehož násypky je demoliční materiál navážen kolovým nakladačem.
Velikost drceného materiálu je omezena vstupem na rozměr 1000 x 600 mm. Vlastní drtící štěrbinu je možné
nastavit dle požadavku na výstupní materiál. Nejčastěji se nastavuje na 63 mm – 90 mm. Nad vynášecím
dopravníkem je nastaven permanentní magnetický separátor pro odstraňování magnetických částic, které
jsou průběžně separovány do přistaveného kontejneru. Vynášecí dopravník je také osazen elektronickou
pasovou vahou, která zajišťuje měření skutečného výkonu stroje.
Třídič je nastaven pod vynášecí pás drtiče. Drcený materiál je pasovým dopravníkem vynášen nad sítovou
komoru a následně tříděn přes síta na tři frakce. Tato síta je možné dle potřeb měnit v rozsahu od 1 mm do
150 mm. Nejčastěji se používá síto 8 mm a 32 mm. Frakce 0 – 8 mm se využívá jako náhrada písků. Frakce
8 mm - 32 mm jako náhrada drobného štěrku pro podkladní hutněné vrstvy, vyrovnání terénu apod. Hrubá
frakce nad 32 mm se požívá jako náhrada hrubého kameniva pro zpevnění podloží a staveništní komunikace.
Materiál jednotlivých frakcí je odebírán od haldovacích pasů a nakládán k expedici nebo deponován na
provozovně k dalšímu odběru.
Podstatným prvkem pro kvalitu technologického procesu je zajištění optimální vlhkosti zpracovávaného
materiálu. Materiál musí být vlhčen ještě před nakládkou na dopravní prostředky v prostoru demoličních
prací. V období sucha je materiál skrápěn při skládání na provozovně. Následně je vlhkost materiálu měřena
cca týden před zpracováním a podle výsledků je zajištěno případné další vlhčení materiálu – zejména v
období sucha. Technologická pravidla obsahují zákaz zpracování či manipulace se suchým, tj. prašným
materiálem. Při dodržení těchto pravidel je prakticky odstraněna možnost vzniku úletu prachových částic při
recyklaci stavebních materiálů. U pracoviště obsluhy drtiče je umístěn uzavíratelný kontejner, do kterého
obsluha odkládá případné drobné příměsi, plasty, papír apod., které se ve zpracovávaném materiálu mohou
v malé míře objevit.
V následující tabulce je uveden přehled hlavních druhů odpadů, s nimiž bude v zařízení nakládáno. Výčet
přijímaných odpadů, s nimiž bude v areálu nakládáno, bude obsahovat provozní řád zařízení.
Tabulka: Přehled hlavních druhů odpadů, s nimiž bude v zařízení nakládáno

Odpad

Název

Kategorie

17
17
17
17

01
01
01
01

01
02
03
07

17
17
17
17
17
17
17

02
03
05
05
05
08
09

01
02
04
06
08
02
04

beton
cihla
tašky a keramické výrobky
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod č. 17 01 06
dřevo
asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01
zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03
vytěžená hlušina neuvedená pod č. 17 05 05
štěrk ze železničního svršku neuvedený pod č.17 05 07
stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 17 08 01
směsné stavební a demoliční materiály neuvedené pod č. 17 069 01, 17 09 02, 17 09 03

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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Návrh situace areálu je patrný z následujícího obrázku. Podrobnější situace areálu jsou patrné z přílohy č. 2
oznámení.
Obrázek: Celková situace areálu
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Provoz recyklačního střediska je závislý na stavebních aktivitách, které podléhají sezónním výkyvům.
Z tohoto důvodu je zimní provozní doba v kratším rozsahu, tj. 7 – 15 hodin. Provozní doba v hlavní stavební
sezóně bude od 7 do 17 hodin s možností operativní úpravy dle potřeb zákazníků a požadavků na plnění
stavebních akcí na území Hlavního města Prahy.
Předpokládaná provozní doba:

Obsluha zařízení:

7,00 – 17,00

hlavní stavební sezóna (duben až listopad)

7,00 – 15,00

zimní sezóna (prosinec – březen)

5 pracovníků

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je uvedeno
v příloze č. 6 (Doklady):
Městská část Praha 6, Úřad městské části, Odbor výstavby, č.j.: MCP6 051839/2012 ze dne 25.6.2012:
„… recyklační středisko minerálních stavebních materiálů Praha – Ruzyně poblíž ulice Na Hůrce v Praze 6
na pozemcích parc. č. 1226/1, 1226/12, 1226/13, 1224/3, 1224/50, 2202/1 v katastrálním území Ruzyně je
v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území. Záměr je v souladu s územním plánem sídelního
útvaru hlavního města Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999 a
vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu hlavního města Prahy v platném znění,
neboť plocha, na kterou je návrh zpracován je určena pro funkční využití TVO, kde lze umístit zmíněnou
funkci, neboť hlavním funkčním využitím je zpracování stavebního odpadu, zařízení k recyklaci.“
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 6
(Doklady):
Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, zn.: S-MHMP-0153301/2012/OOP/VI ze dne
29.2.2012:
„Uvedený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.“

G.III.
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, povrchové a
podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, hlukovou a dopravní situaci,
kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto složek a faktorů
přírodního a sociálního prostředí, jejichž stručný popis je uveden v části C tohoto oznámení.
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit
jako nízké až střední. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou celkově
málo významné a nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Záměr neprodukuje ve významné
míře (tj. v míře, které by způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by
mohly samostatně nebo ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických
limitů. Z provedeného rozboru vyplývá celkově zanedbatelné ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních
zdravotních vlivů nebo rizik vlastním záměrem.
Provoz střediska recyklace nebude příčinou překračování imisních limitů v okolí stavby. Vlivy na kvalitu
ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nízké a přijatelné.
Vlivy hluku jsou hodnoceny jako nízké, rozsahem lokální. Záměr nezpůsobí dosažení nebo překročení
limitních hodnot hluku v nejbližším nebo nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru resp. chráněném
venkovním prostoru staveb. Příspěvek záměru k dopravně-hlukové situaci na komunikacích dotčeného území
je akusticky nevýznamný.
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Významné vlivy na hydrologické a hydrogeologické podmínky nejsou očekávány. Vlivy na kvalitu
povrchových vod lze hodnotit jako nízké až zanedbatelné. Dopady záměru na hydrogeologický režim
v důsledku čerpání podzemních vod jsou hodnoceny jako nízké, rozsahem jako místní. Významné vlivy na
kvalitu podzemních vod nejsou očekávány.
Vlivy na geofaktory životního prostředí jsou hodnoceny jako velmi nízké až zanedbatelné. Vlivy na
kvalitu horninového prostředí nejsou za běžného provozu očekávány.
Záměr vyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy v rozsahu cca 2,3 ha, s ohledem na zařazení dotčené půdy
do I. stupně ochrany je vliv hodnocen jako středně významný; negativní vlivy na kvalitu půdy nejsou
očekávány.
Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy lze hodnotit jako nízké (mírné), rozsahem jako lokální, bez zásadních
negativních dopadů na zjištěné současné druhy a jejich populace. Realizace záměru nezpůsobí plošně
významné a nevratné poškození populací a ekosystémů v dotčeném území. Realizaci záměru lze z
biologického hlediska a z pohledu zájmů ochrany přírody akceptovat.
Vlivy na prvky ÚSES lze hodnotit z hlediska významu jako nulové, bez dotčení prvků ÚSES.
Vlivy na VKP lze hodnotit jako nulové, bez dotčení lokalit VKP.
Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 14 zákona nebudou záměrem ovlivněna.
Realizace záměru nebude mít významný negativní vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Vlivy na krajinný ráz jsou hodnoceny jako lokální a málo významné.
Výhledové dopravní zatížení vyvolané záměrem (38 NA, 5 OA na příjezdu do areálu za den) není pro
okolní komunikace významné a neovlivní významně dopravu na těchto komunikacích. Doprava pro
areál představuje navýšení o cca 0,6 % z hlediska celkové dopravy na silnici II/606 (ulice Na Hůrce), resp. o
5,5 % z hlediska nákladní dopravy.
Na dotčeném pozemku nebo v jeho blízkosti nejsou žádné stavby nebo památky, které by mohly být
záměrem negativně ovlivněny.
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra,
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy výstavby a provozu záměru „Recyklace stavebních
materiálů, Praha 6, Na Hůrce“ na území Městské části Praha 6, k.ú. Ruzyně, přijatelně nízké. Záměr
proto nepředstavuje zdroj významného negativního ovlivnění okolního území.
Souhrnně lze konstatovat:
→ Umístění záměru je, s přihlédnutím k jeho charakteru a využití zájmového území, akceptovatelné.
→ Provoz nepředstavuje významnou zátěž pro jednotlivé složky životního okolí ve svém okolí.
Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit
pro dané území za únosný. Území je narušené lidskou aktivitou a nepožívá žádné zvýšené
ochrany; využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování a záměr
není v rozporu s platným Územním plánem hl. m. Prahy.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
hodnotit jako nízkou až střední bez zásadních negativních dopadů.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)
Mapové, grafické a další přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení.
Seznam příloh:
1. Mapové, obrazové a grafické přílohy
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000
1.2. Situace zájmového území 1:25 000
1.3. Situace okolí záměru 1:10 000
1.4. Hydrologická situace
1.5. Zákres do katastrální mapy
1.6. Fotodokumentace
2. Situace stavby
2.1. Situace - Širší vztahy 1:5 000 (ozn. 1)
2.2. Situace – Ortofoto 1:2 500 (ozn. 2)
2.3. Situace – Územní plán 1:2 500 (ozn. 3)
2.4. Situace – Koordinační 1:1 000 (ozn. 4)
2.5. Situace – Tok materiálu 1:1 000 (ozn. 5)
2.6. Situace – Půdorys buněk 1:50 (ozn. 6)
3. Rozptylová studie
4. Akustická studie
5. Hydrogeologický posudek
6. Doklady
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
- KHS hl. m. Prahy, stanovisko k provoznímu řádu zařízení
- Provozní řád „Recyklační plocha stavebních materiálů“
- Garantované parametry čistíren TOPAS
- ČOV – prohlášení o shodě
- autorizace zpracovatele oznámení

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele a seznam osob, které se podílely na zpracování oznámení,
se nachází v úvodní části.
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PŘÍLOHA 1
(MAPOVÉ A OBRAZOVÉ PŘÍLOHY)

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Recyklace stavebních materiálù Praha 6, Na Hùrce
1.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÙ

mìøítko 1:50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Recyklace stavebních materiálù Praha 6, Na Hùrce
1.2. SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

mìøítko 1:25 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Recyklace stavebních materiálù Praha 6, Na Hùrce
1.3. SITUACE OKOLÍ STAVBY

mìøítko 1:10 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Recyklace stavebních materiálù Praha 6, Na Hùrce
1.4. HYDROLOGICKÁ SITUACE

výøez ze základní vodohospodáøské mapy ÈR , list 12-23, 12-24, 12-41, 12-42, mìøítko 1 : 50 000

výøez ze základní vodohospodáøské mapy ÈR , list 12-23, 12-24, 12-41 a 12-42, mìøítko 1 : 50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

legenda tematického obsahu na následujícím listu

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Recyklace stavebních materiálù Praha 6, Na Hùrce
1.4. HYDROLOGICKÁ SITUACE - legenda

poznámka: Pøevzato podle “Základní vodohospodáøská mapa ÈR - SEZNAM MAPOVÝCH ZNAÈEK”; VÚV TGM 1998

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Recyklace stavebních materiálù, Praha 6, Na Hùrce

1.5. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ MAPY

LEGENDA:
pozemek pro umístìní recyklaèního støediska

Recyklace stavebních materiálù, Praha 6, Na Hùrce

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

1.6. FOTODOKUMENTACE

foto è. 1
pohled SZ smìrem od vjezdu do prostoru recyklaèního støediska
vlevo vegetace podél odvodòovací strouhy pøi západní hranici
pozemku

foto è. 2
pohled S smìrem od vjezdu do areálu, v pozadí stávají val
na ploše, vpravo komunikace Praského okruhu podél východní
hranice pozemku

foto è. 3
pohled SV smìrem na plochu areálu, vpravo Praský okruh

foto è. 4
pohled J smìrem do prostoru navreného areálu,
vlevo Praský okruh

foto è. 5
pohled S smìrem na napojení pøíjezdové komunikace do ulice
Na Hùrce (silnice II/606), vlevo Praský okruh

foto è. 6
pohled V smìrem na eleznièní val severnì od plochy zámìru,
v pozadí Praský okruh

PŘÍLOHA 2
(SITUACE STAVBY)

PŘÍLOHA 3
(ROZPTYLOVÁ STUDIE)

AT E M
Ateliér ekologických modelů, s. r. o.

RECYKLAČNÍ STŘEDISKO
MINERÁLNÍCH STAVEBNÍCH ODPADŮ
MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

Únor 2012
Srpen 2012, doplnění a aktualizace

s. r. o.
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ZADAL:

WEKO, s. r. o.

Frýdlantská 1311/21,
182 00 Praha-Kobylisy

ZPRACOVAL:

ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o.
Hvožďanská 3/2053
148 01 Praha 4
e-mail: atem1@atem.cz
tel.: 241 494 425

VEDOUCÍ PROJEKTU:

Mgr. Jan Karel
držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií
dle zák. č. 86/2002 Sb. osvědčení MŽP č. j. 2108/780/10/KS

SPOLUPRÁCE:

Mgr. Radek Jareš
Ing. Josef Martinovský
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ÚVOD
Předkládaná studie hodnotí vliv provozu recyklačního střediska minerálních
stavebních odpadů na kvalitu ovzduší. Areál se nachází v Praze v městské části Praha 6
na katastrálním území Ruzyně v lokalitě Na Hůrce. Záměr je umístěn v sousedství
areálu firmy Lindap a.s. západně od trasy Pražského okruhu. Plocha je v současnosti
průmyslově využívána.
Do recyklačního střediska bude přijímán materiál, který bude dále deponován
dle druhů. Po přijetí cca 5 – 10 tis. tun materiálu bude následovat jeho zpracování pro
následné využití. V areálu bude umístěn mobilní čelisťový drtič BROWN zapojený
v sérii s třídičem EXTEC. Středisko zpracuje za rok max. 90 000 tun materiálu.
Ve studii jsou vyhodnoceny jak emisní a imisní příspěvky z dopravy generované
záměrem (závoz materiálu a expedice drtě), tak jednotlivé procesy v samotném areálu
recyklačního střediska, které zahrnují:
emise z provozu drtiče BROWN zapojeného v sérii s třídičem EXTEC,
emise z pohybů nakladače v rámci manipulace s materiálem ,
prašnost vznikající při manipulaci s materiálem,
emise nákladních automobilů v prostoru areálu.

Zahájení provozu se předpokládá koncem roku 2012. Vyhodnocen je stav bez a
se zohledněním provozu recyklačního střediska. Modelovány byly průměrné roční
koncentrace oxidu dusičitého a suspendovaných částic frakcí PM10 a PM2,5, dále
maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého a maximální 24hodinové
koncentrace PM10. Ve studii není hodnocen benzen, neboť při provozu recyklačního
centra (nakládaní se sypkým materiálem, provoz dieselových motorů) bude vznikat
pouze v minimálním množství.
V modelových výpočtech je zahrnuto imisní pozadí, tj. vstupní údaje o emisích
ostatních zdrojů znečišťování působících v řešené oblasti (okolní doprava, stacionární
bodové a plošné zdroje, dálkový přenos znečištění). Údaje o imisním pozadí vycházejí
ze studie „Zprovoznění jihozápadního úseku Pražského okruhu (propojení dálnic D1 a
D5)“ [1].
Údaje o intenzitách způsobených zprovozněním recyklačního střediska, stejně
jako údaje o provozu a emisních parametrech recyklační linky, byly předány
zadavatelem.
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1.
1.1.

VSTUPNÍ ÚDAJE PRO MODELOVÉ VÝPOČTY
Referenční body

Referenční bod (RB) představuje místo v území, ve kterém jsou vypočteny
charakteristiky znečištění ovzduší pro jednotlivé druhy znečišťujících látek. Každý bod
této sítě je charakterizován souřadnicemi X, Y a nadmořskou výškou Z.
Modelové hodnocení kvality ovzduší v zájmovém území bylo provedeno
v pravidelné trojúhelníkové síti referenčních bodů s krokem 100 m. V modelovém
výpočtu je zahrnut prostor navrhovaného recyklačního střediska a jeho blízké okolí.
Oblast pokrytá výpočtem tak tvoří obdélník o výměře cca 6 km2 a zahrnuje celkem 684
referenčních bodů.
Rozložení referenčních bodů je zachyceno na výkresu 1.

1.2.

Klimatologické a rozptylové podmínky

Základním meteorologickým podkladem pro modelový výpočet jsou větrné
růžice charakteristické pro danou oblast, které byly zpracovány na území hl. m. Prahy
pro model ATEM pracovníky Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. Růžice popisuje
proudění ve vybrané lokalitě za různých rozptylových podmínek. Větrná růžice použitá
v modelu byla rozdělena na šestnáct základních směrů proudění (S, SSV, SV,
VSV, ...), tři třídy rychlosti větru (1,7; 5,0 a 11,0 m.s-1) a pět tříd stability.
Výsledné imisní charakteristiky byly vypočteny odděleně pro všechny třídy
stability a rychlosti větru, tedy pro každý typ rozptylových podmínek, které se mohou
vyskytovat v zájmové oblasti.
Tab. 1. Celková podoba větrné růžice platná pro zájmové území (% roční doby)
Ruzyně - Řepy
TR*

Směr

Calm

součet

3,49

3,20

57,09

1,14

0,00

39,53

0,27

0,14

0,00

3,38

3,98

4,77

3,20

100,00

m.s-1

S

SSV

SV

VSV

V

VVJ

JV

JJV

J

JZJ

JZ

ZZJ

Z

ZSZ

SZ

SSZ

1,7

4,15

4,04

3,92

4,13

4,33

3,66

2,97

3,30

3,66

3,12

2,60

2,55

2,49

2,66

2,82

5,0

1,38

1,41

1,41

1,69

1,97

1,12

0,25

0,37

0,50

3,01

5,52

6,67

7,84

4,36

0,89

11,0

0,01

0,00

0,00

0,01

0,03

0,02

0,00

0,00

0,00

0,02

0,04

0,69

1,34

0,81

Σ

5,54

5,45

5,33

5,83

6,33

4,80

3,22

3,67

4,16

6,15

8,16

9,91

11,67

7,83

*

Třídní rychlost větru, CALM - bezvětří
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Zdroje znečištění ovzduší
Imisní pozadí – výchozí stav bez realizace záměru

Jako imisní pozadí byly ve studii použity údaje ze studie „Zprovoznění
jihozápadního úseku Pražského okruhu (propojení dálnic D1 a D5)“, kterou Ateliér
ekologických modelů zpracoval v roce 2011 [1]. Ve studii byla aktualizována dopravní
a emisní data pro liniové zdroje na území celého hlavního města Prahy, a to dle
výsledků sčítání k roku 2010. Ostatní zdroje jsou v předmětné studii totožné se studií
„Modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy – Aktualizace 2010“, kterou
Ateliér ekologických modelů zpracoval v r. 2010 pro Magistrát hl. m. Prahy [2].
Jedná se o výpočet koncentrací znečišťujících látek z více než 15 000 bodových,
plošných a liniových zdrojů, včetně dálkového přenosu znečištění z mimopražských
zdrojů. Imisní pozadí je dostupné pro všechny hodnocené látky.

1.3.2.

Emise z plánovaného záměru

1.3.2.1. Doprava vyvolaná na okolních komunikacích
Vlivem zprovoznění záměru dojde v oblasti k nárůstu intenzit dopravy. Celkově
se uvažuje výkon recyklační linky o hodnotě 90 000 tun materiálu za rok. Její provoz
však nebude rovnoměrný po celý rok, ale proměnlivý dle aktuální poptávky.
Materiál k drcení bude do areálu přivážen na automobilech s průměrnou
nosností 15 tun. Při uvažovaných 200 pracovních dnech to představuje 30 příjezdů a 30
odjezdů nákladních vozidel za den. S ohledem na předpokládanou nerovnoměrnost
dopravy byl uvažován při výpočtu maximálních hodinových a maximálních denních
koncentrací nejvyšší provoz ve výši dvojnásobku výše uvedených hodnot, to znamená
60 příjezdů s materiálem k drcení za den a 60 odjezdů prázdných automobilů za den.
Drť bude z areálu odvážena také těžkými nákladními automobily s nosností
průměrně 15 t, průměrná denní intenzita generované dopravy tak bude opět činit 30
nákladních vozidel v každém směru. Při předkládané nerovnoměrnosti dopravy byla
uvažována maximální intenzita ve výši dvojnásobku uvedených hodnot, to znamená 60
příjezdů prázdných nákladních automobilů a 60 odjezdů nákladních vozidel s drtí za
den.
Ve studii nebylo uvažováno obousměrné vytížení, které se předpokládá nejméně
ve výši 50 %, studie tak představuje krajní režim a je na straně bezpečnosti.
Osobní doprava byla uvažována ve výši 5 vozidel za den v každém směru, kdy
budou vozidla přijíždět/odjíždět ve směru do centra.
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Vstup a vjezd do areálu bude z asfaltové komunikace veden přes panelovou
komunikaci na betonovou plochu, kde bude zázemí a váha areálu. Ostatní plocha
areálu bude tvořena recyklátem.
Distribuce obslužné nákladní dopravy navrhovaného areálu, která byla předána
zadavatelem [15], je uvedena v tabulce 2.
Tab. 2. Distribuce nákladní dopravy generované střediskem (% celkových intenzit)
Trasa

Odjezd (%)

Příjezd (%)

100
100
30
30
30
10

100
100
16,7
16,7
16,7
50

Napojení areálu
Na Hůrce (záměr – napojení na SOKP)
Karlovarská (napojení na SOKP – Drnovská)
Pražský okruh (směr Evropská)
Pražský okruh (směr Rozvadovská spojka)
rychlostní silnice R6

Pro výpočty emisí z automobilové dopravy byl použit model MEFA 06, který
obsahuje emisní faktory publikované MŽP ČR [3, 4]. Ve výpočtu byla zohledněna
dynamická skladba vozového parku (podíl vozidel bez katalyzátoru a automobilů
splňujících jednotlivé limity EURO) pro území hl. m. Prahy. Emisní parametry byly
vztaženy k roku 2012. Ve výpočtech je rovněž zohledněn vliv studených startů na
celkovou výši emisí na komunikacích. V rámci výpočtu emisí z dopravy bylo
provedeno i vyhodnocení množství prachových částic zvířených projíždějícími
automobily – tzv. sekundární prašnost z automobilové dopravy. Množství prachu
zvířeného automobily bylo stanoveno výpočtem na základě metodiky US EPA AP-42
[5]. Právě sekundární prašnost z dopravy se významněji projevuje na trase napojení
areálu.
Tab. 3. Emisní příspěvky z automobilové dopravy generované záměrem (rok 2012)
Komunikace
Na Hůrce (záměr – napojení na SOKP)
Karlovarská (napojení na SOKP – Drnovská)
propojka Karlovarská – Pražský okruh
Pražský okruh (směr Rozvadovská spojka)
Pražský okruh (směr Evropská)
rychlostní silnice R6
napojení areálu
Celkem
*)
včetně sekundární prašnosti z dopravy

Délka (km)

**)

kg.rok-1
PM10*)

PM2,5*)

NOx**)

0,3

152,1

44,6

161,8

1,3

159,6

46,3

146,1

0,6

221,3

62,8

170,1

1,4

160,8

44,6

146,1

1,6

186,6

52,0

179,9

1,5

225,1

63,4

176,0

0,2

180,2

49,9

110,7

6,8

1285,7

363,6

1090,7

produkce NO2 činí cca 3 – 10 % z celkových emisí NOx
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1.3.2.2. Emise z areálu recyklačního střediska
Pro výpočet imisní situace ve stavu po zprovoznění areálu byly výpočetní
sestavy doplněny o zdroje znečišťování působící v plánovaném areálu. Schéma
recyklačního střediska uvádí výkres 16.
Do recyklačního střediska bude přijímán pouze nekontaminovaný materiál,
který bude dále deponován dle druhů. Po přijetí cca 5 – 10 tis. tun materiálu bude
následovat jeho zpracování mobilním drtičem s třídičkou pro následné využití. Pro
drcení a třídění stavebních odpadů bude použito následující technické vybavení:
Čelisťový drtič BROWN LENOX KK 114 s kapacitou až 150 tun zpracovaného materiálu
za hodinu,
Třídič EXTEC Turbo 5000s napojený v sérii na čelisťový drtič.

Obě zařízení jsou poháněna dieselovým motorem. Hodinová spotřeba nafty pro
drtič je rovna 11 litrům, u třídiče 6 litrům. V areálu je uvažována 10 hodinová pracovní
doba při 150 pracovních dnech v roce. Průměrný hodinový výkon recyklační linky
bude cca 100 t zpracovaného materiálu za hodinu. Předpokládané množství
zpracovaného materiálu bude nejvýše 90 000 tun ročně. V souběhu s recyklační linkou
se uvažuje použití nakladače se spotřebou 9 litrů pohonných hmot za hodinu.
V modelových výpočtech je uvažováno nejvyšší možné nasazení strojní techniky
(recyklační linky a nakladače), a to po dobu 10 hodin za pracovní den. Trasy závozu
materiálů a expedice recyklátu, stejně jako pozici recyklační linky a umístění
jednotlivých frakcí recyklátu ukazuje výkres 16.
Ve výpočtu je zohledněno opatření proti nadměrné prašnosti, které představuje
vlhčení materiálu před jakoukoli manipulací na cca 7% vlhkost.
1.3.2.3. Metodika stanovení produkce emisí
Stanovení produkce emisí z jednotlivých skupin zdrojů bylo provedeno na
základě následujících metodických a výpočetních postupů:
produkce emisí PM10 ze zvířeného prachu při nakládce a vykládce materiálu byla
vypočtena dle vyhlášky č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a
o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, přílohy č. 2 [6],
emise z provozu drtící linky byly určeny na základě emisních faktorů předaných
zadavatelem. Emisní faktor linky byl převzat z měření firmy PEAL provedené v roce 2004
na recyklační lince firmy JAMVAK s. r. o., u obce Tlustovousy [7]. Jedná se
o autorizované měření při provozu odpovídajícího typu recyklační linky (drtič zapojený
v sérii s třídičem). Z výsledků měření byl určen emisní faktor o hodnotě 0,001 kg
prachových částic frakce PM10 na tunu zpracovaného materiálu. Tato hodnota byla
naměřena pouze při skrápění v průběhu drcení, samotný přivážený materiál byl suchý.
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Hodnoty použité v modelovém hodnocení jsou tak na straně bezpečnosti, neboť při
provozu záměru bude prováděno skrápění materiálu již před vstupem na recyklační linku.
produkce emisí částic PM10 a PM2,5 ze zvířeného prachu a z jednotlivých procesů
v prostoru recyklačního střediska byly určeny dle dokumentu US EPA „AP-42 –
Compilation of Air Pollutant Emission Factors“ [5],
emise z provozu strojů (mimo sekundární prašnost) byla vypočtena dle zadané spotřeby
nafty při provozu,
emise z těžkých nákladních automobilů byly vypočteny pomocí programu MEFA-06,
který obsahuje emisní faktory publikované MŽP ČR. Ve výpočtu byla zohledněna obměna
vozového parku dle matic implementovaných v MEFA-06, tj. předpokládá se, že
provozovatel bude obměňovat vozidla obdobně jako jiní účastníci provozu.
pro emise z volnoběhu při stání automobilů (nakládka suroviny, nakládka při expedici)
byla použita data z emisních měření provedených VŠCHT Praha v rámci projektu [8].

Následně byly stanoveny:
celkové roční emise, vypočtené na základě výše uvedených údajů, tj. při uvažovaných
90 000 t zpracovaného stavebního odpadu. Nasazení strojní techniky je přesto uvažováno
po celou pracovní dobu (10 h po dobu 150 dnů). Výsledky tak jsou na straně bezpečnosti a
představují krajní režim, který s velkou pravděpodobností nenastane.
maximální denní emise, vypočtené pro souběh všech prací, které se mohou vyskytnout
během dne současně, tj. maximální provoz recyklační linky (150 tun/hod).
Tab. 4. Emise produkované záměrem – celková roční bilance
Zdroje emisí
prašnost z provozu drtící linky
manipulace s materiálem v areálu
provoz nákladních vozidel včetně volnoběhu, nakladače a agregátu
třídiče a drtiče
pojezd po ploše areálu při expedici a závozu materiálu
Celkem

částice
PM10
261,0
158,3

kg.rok-1
částice
PM2,5
76,8
46,6

oxidy
dusíku
0,0
0,0

41,9

36,8

461,6

684,5
1145,8

175,9
336,1

108,7
570,3

částice
PM10
1,7
1,1

kg.den-1
částice
PM2,5
0,5
0,3

oxidy
dusíku
0,0
0,0

0,3

0,2

3,1

3,8
6,9

1,0
2,0

0,6
3,7

Tab. 5. Emise produkované záměrem – nejvyšší denní zátěž
Zdroje emisí
prašnost z provozu drtící linky
manipulace s materiálem v areálu
provoz nákladních vozidel včetně volnoběhu, nakladače a agregátu
třídiče a drtiče
pojezd po ploše areálu při expedici a závozu materiálu
Celkem
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MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO MINERÁLNÍCH STAVEBNÍCH ODPADŮ

METODIKA VÝPOČTU

2.1.

Charakteristika modelu

Pro výpočet byl použit model ATEM [9], který je v Nařízení vlády č. 597/2006
Sb., uveden jako jedna z referenčních metod pro stanovení rozptylu znečišťujících
látek v ovzduší. Jedná se o gaussovský disperzní model rozptylu znečištění, který
imisní situaci hodnotí na základě podrobných klimatologických a meteorologických
údajů [10, 11]. Je založen na stacionárním řešení rovnice difúze pasivní příměsi
v atmosféře. Model umožňuje:
výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachovými částicemi od velkého počtu
bodových, liniových a plošných zdrojů znečištění ovzduší,
výpočet charakteristik znečištění v husté pravidelné i nepravidelné síti referenčních bodů
tak, aby výsledky mohly být dále zpracovány např. pomocí geografického informačního
systému (GIS) a podány v mapové formě,
výpočet znečištění v relativně komplikovaném terénu,
výpočet na základě většího počtu větrných růžic, přičemž každá z nich je charakteristická
pro určitou část modelové oblasti a popisuje větrné poměry v této oblasti.

Model zohledňuje odstraňování látek z atmosféry a transformaci oxidu
dusnatého na oxid dusičitý. Pro výpočet koncentrace NO2 se vychází z výpočtu
koncentrace NOx, avšak ve vstupních datech musí být zadán emisní poměr NO2/NOx a
tento poměr je nutno znát pro každý jednotlivý zdroj (např. pro automobilovou
dopravu se hodnota NO2 pohybuje obvykle mezi 0,04 a 0,10). Na základě vzdálenosti
zdroje a referenčního bodu a velikosti rychlosti proudění v úrovni ústí zdroje je nejprve
určen čas, který je nutný k překonání dané vzdálenosti. Následně je vypočten imisní
poměr NO2/NOx, který závisí na této časové hodnotě, výchozím poměru NO2/NOx a
limitním poměru NO2/NOx dle meteorologických podmínek.
Model umožňuje komplexně hodnotit imisní zatížení v zájmovém území.
Výsledky modelových výpočtů poskytují následující imisní hodnoty:
1. Průměrné roční koncentrace sledovaných znečišťujících látek
2. Maximální krátkodobé koncentrace, resp. maximální hodinové hodnoty
3. Dobu překročení imisních limitů pro jednotlivé znečišťující příměsi
4. Podíly jednotlivých skupin zdrojů
5. Příspěvky k celkové koncentraci z jednotlivých směrů proudění
6. Směry proudění, kritické pro výskyt zvýšených hodinových koncentrací

S ohledem na stanovené imisní limity dle zákona o ovzduší a charakter
posuzovaného záměru byly v rámci této studie sledovány průměrné roční koncentrace
oxidu dusičitého a suspendovaných částic frakce PM10, PM2,5 a dále maximální
hodinové koncentrace oxidu dusičitého a maximální denní koncentrace částic PM10.
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2.2.

Imisní limity

Výsledky modelových výpočtů jsou vyhodnoceny ve vztahu k imisním limitům,
které určují přípustnou úroveň znečištění ovzduší. Jejich hodnoty jsou pro jednotlivé
znečišťující látky stanoveny Nařízením vlády č. 597/2006 Sb. V případě krátkodobých
(hodinových či denních) koncentrací je vedle výše limitu stanoven i tolerovaný počet
překročení limitní hodnoty v průběhu kalendářního roku.
V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity pro hodnocené látky.
Tab. 6. Limitní hodnoty pro ochranu zdraví
Látka
NO2
PM10
PM25

Časový interval
1 rok
1 hod
1 rok
24 hod
1 rok

Imisní limit

Max. tolerovaný počet
překročení za rok

40 µg.m-3

–

-3

200 µg.m

–

-3

35

-3

–

40 µg.m
50 µg.m

25 µg.m

11
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VÝSLEDKY MODELOVÝCH VÝPOČTŮ

3.1.

Oxid dusičitý – průměrné roční koncentrace

Průměrné roční koncentrace (IHr) jsou z vypočtených imisních hodnot nejvhodnější pro
hodnocení vlivu posuzovaného záměru, neboť zohledňují jak vliv emisí, tak i průběh meteorologických parametrů během celého roku.

3.1.1.

Výchozí stav
Výkres 2 zobrazuje imisní situaci IHr NO2 ve výchozím stavu. V místě
plánovaného recyklačního střediska byly vypočteny koncentrace v rozmezí od 24 do
29 µg.m-3. Dominantní vliv na imisní situaci v území má Pražský okruh, který prochází
v bezprostřední blízkosti záměru. Hodnoty koncentrací NO2 v území rostou ve směru
křížení Pražského okruhu a rychlostní silnice R6, kde lokálně překračují 30 µg.m-3.
Nejnižší koncentrace lze zaznamenat ve větší vzdálenosti od hlavních komunikací
(Karlovarské, R6, Pražského okruhu) v okrajových částech území, a to pod úrovní
22 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého NO2 je stanoven
ve výši 40 µg.m-3. Jak ukazují výsledky modelových výpočtů, v prostoru
navrhovaného recyklačního střediska lze zaznamenat imisní zatížení v rozmezí od 60
do 73 % imisního limitu.

3.1.2.

Vliv provozu recyklačního střediska
Výkres 3 zachycuje změny v imisní zátěži průměrnými ročními koncentracemi
oxidu dusičitého vlivem provozu hodnoceného záměru. Nejvyšší nárůst koncentrací
byl vypočten v samotném prostranství hodnoceného areálu, kde lze očekávat přírůstky
do 0,45 µg.m-3. Projeví se zde provoz mechanismů v areálu a generovaná doprava
(agregát drtiče třídiče, nakladač, nákladní automobily). Vlivem distribuce dopravy,
která nastává již v blízkosti záměru po napojení ulice Na Hůrce na Karlovarskou ulici,
příspěvky podél příjezdových a odjezdových tras záměru rychle klesají. Na hranici
řešeného území nepřekročí příspěvky 0,05 µg.m-3. U nejbližší obytné zástavby, která se
nachází v blízkosti ulice na Hůrce jihovýchodně od záměru, byly vypočteny příspěvky
do 0,23 µg.m-3.
Jak ukazují výsledky modelových výpočtů, nebylo v žádném referenčním bodě
vypočteno překročení imisního limitu pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého
vlivem provozu záměru. Nárůst imisní zátěže nepřekročí 1,1 % limitních hodnot.
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Oxid dusičitý – maximální hodinové koncentrace

Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace (IHk) představují hodnotu vypočtenou za
předpokladu nejhorších emisních a rozptylových podmínek. To znamená mj. předpoklad, že zdroje
jsou v provozu současně, dále jsou pro každé místo (referenční bod) samostatně modelovány nejhorší
meteorologické podmínky (ze všech kombinací je uvažována vždy ta, která je spojena s nejvyšší
koncentrací v daném bodě). Daná kombinace emisních a meteorologických podmínek nemusí během
roku (či několika let) vůbec nastat. Stejně tak se ale může jednat o kombinaci, která se v daném místě
vyskytuje opakovaně.
Ačkoli jsou hodnoty IHk prezentovány pro celé území na jednom grafickém výstupu, jsou
často vypočteny pro každý bod při jiných podmínkách a nenastanou v celém území najednou. Výkresy
IHk tedy ukazují nejvyšší vypočtené hodnoty v jednotlivých místech, nikoli souvislé pole, jako je
tomu u ročních hodnot.

3.2.1.

Výchozí stav

Na výkresu 4 je zachycena imisní situace maximálních hodinových koncentrací
oxidu dusičitého ve výchozím stavu. V prostranství plánovaného záměru byly
vypočteny hodnoty koncentrací v rozmezí od 120 do 230 µg.m-3. Nejvyšší koncentrace
lze zaznamenat západně od záměru v prostoru mezi Pražským okruhem a rychlostní
silnicí R6, a to mírně nad 230 µg.m-3. Vyšší koncentrace, nad 175 µg.m-3, jsou patrné v
pásu podél Pražského okruhu. Ve větší vzdálenosti od komunikace koncentrace klesají;
nejnižší hodnoty, pod 125 µg.m-3, byly vypočteny na celém území ve větší vzdálenosti
od komunikací a dominantních stacionárních zdrojů.
Hodnota imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace NO2 je
stanovena ve výši 200 µg.m-3. Překročení imisního limitu, tedy překročení hranice
200 µg.m-3 ve více než 18 povolených případech za rok (0,2 % roční doby) bylo
vypočteno pouze lokálně ve dvou bodech v oblasti mezi Pražským okruhem a
rychlostní silnicí R6 v blízkosti záměru. Graficky jsou pole překročení imisního limitu
znázorněna na výkresu 5.
Při interpretaci těchto hodnot je však třeba mít na paměti, že se jedná
o modelovou hodnotu, která je vypočtena při současném působení všech emisních
zdrojů, špičkové dopravní zátěži a nejméně příznivých meteorologických podmínkách.
Ve skutečnosti tato situace nastává s malou pravděpodobností a měřené hodinové
koncentrace se pohybují pod hodnotami vypočtenými. Modelové hodnoty tak ukazují
spíše náchylnost území k výskytu vysokých koncentrací.
Druhým ukazatelem je i doba překročení, která ukazuje, po jakou část roku se
vyskytují meteorologické parametry znamenající modelovou hodnotu IHk NO2
překračující imisní limit. Na okraji výpočtové oblasti se tato doba pohybuje nad 18
hodinami za rok. Imisní limit tak může, ale nutně nemusí, být překročen.
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Stav po zprovoznění recyklačního střediska

Na výkresu 6 je zobrazena situace pro maximální hodinové koncentrace oxidu
dusičitého po zprovoznění navrhovaného areálu. Rozložení imisních polí je obdobné
jako ve stavu bez výstavby záměru. Významnější změna je patrná pouze v blízkosti
záměru, kde dojde ke zvětšení imisního pole s koncentracemi nad hranicí 200 µg.m-3.
Mírné zvětšení imisních polí mezi 125 a 150 µg.m-3 je patrné také podél hlavní
odjezdové trasy, ulice Na Hůrce, před napojením na napojovací rampy Pražského
okruhu. Nejvyšší nárůst maximálních hodinových koncentrací lze očekávat v
bezprostřední blízkosti záměru mimo zastavěné území, a to do 38 µg.m-3. Se zvětšující
se vzdáleností však příspěvky rychle klesají.
Ve vztahu k imisnímu limitu způsobí provoz záměru v jednom bodě překročení
povoleného počtu 18 případů v roce (0,2 % roční doby), a to v neobydlené oblasti
v těsné blízkosti záměru. Projevuje se zde vyšší výchozí imisní zatížení území, neboť
se nachází v blízkosti křížení Pražského okruhu a rychlostní silnice R6. Graficky jsou
pole překročení imisního limitu znázorněna na výkresu 7.

3.3.

Suspendované částice frakce PM10 – průměrné roční koncentrace

3.3.1.

Výchozí stav

Na výkresu 8 je zachycena imisní situace průměrných ročních koncentrací
suspendovaných částic frakce PM10 v zájmovém území. V oblasti záměru byly
vypočteny koncentrace v rozmezí od 30 do 36 µg.m-3. V uvedených hodnotách je
zahrnuta i sekundární prašnost, včetně tzv. nedopravní složky (prach zvířený z povrchu
větrem, prach z průmyslových ploch apod.). Nejvyšší hodnoty v území lze zaznamenat
v prostoru křížení Pražského okruhu a R6, kde lze očekávat koncentrace překračující
40 µg.m-3. Podél Pražského okruhu se budou hodnoty pohybovat mezi 30 a 40 µg.m-3.
Nejnižší koncentrace byly poté vypočteny ve větší vzdálenosti od komunikací při
severovýchodní a severozápadní hranici území, a to pod 25 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných prachových
částic frakce PM10 je stanoven ve výši 40 µg.m-3. Jak ukazují výsledky modelových
výpočtů, v prostoru navrhovaného recyklačního centra nebude tento limit překročen,
hodnoty se budou pohybovat mezi 75 a 90 % imisního limitu. Pouze lokální překročení
imisního limitu lze předpokládat v blízkosti křížení Pražského okruhu a R6.
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3.3.2.

Vliv provozu recyklačního střediska
Výkres 9 zachycuje změny v imisní zátěži po uvedení záměru do provozu.
V prostoru recyklačního střediska byly zaznamenány příspěvky do 1,4 µg.m-3. Podél
napojovací komunikace ve směru k nejbližší veřejné cestě, ulici Na Hůrce, nepřekročí
0,65 µg.m-3, po napojení a následující distribuci dopravy již příspěvky rychle klesají.
Ve větší vzdálenosti příspěvky nepřekročí 0,1 µg.m-3. U nejbližší obytné zástavby (JV
od záměru přes Pražský okruh podél Karlovarské ulice) nepřekročí 0,4 µg.m-3.
Vlivem zprovoznění záměru nebylo vypočteno v žádném referenčním bodě
překročení imisního limitu. Nejvyšší příspěvky nepřekročí 3,5 % imisního limitu.

3.4.

Suspendované částice frakce PM10 – maximální denní koncentrace

Obdobně jako u max. hodinových hodnot jsou maximální 24hodinové koncentrace
vypočteny pro předpoklad souhry nejhorších emisních a rozptylových podmínek. V případě
IHd je tato skutečnost ještě zvýrazněna, neboť dle metodiky ČHMÚ jsou nejprve vypočteny
max. hodinové hodnoty (pro nejhorší podmínky), z nichž je pak odvozena nejvyšší denní
koncentrace, jaká byla při dané hodinové hodnotě zaznamenána (tzv. metoda obalové křivky).
Jedná se tedy o „maximální hodnoty ze souboru maximálních hodnot“. Je tedy nutno opět
upozornit, že koncentrace IHd představují nejvyšší teoretickou hodnotu, která se v území
nemusí vyskytnout i po několik let. Stejně jako u IHk také platí, že hodnoty jsou vypočteny
pro každý bod při jiných podmínkách a nenastanou v celém území najednou.

3.4.1.

Výchozí stav

Maximální denní koncentrace suspendovaných prachových částic frakce PM10
jsou zachyceny na výkresu 10. V místě plánovaného recyklačního střediska lze
očekávat hodnoty v rozmezí 270 – 310 µg.m-3. Nejvyšší hodnoty byly vypočteny opět v
blízkosti křížení dvou hlavních komunikací v území, kde překračují 320 µg.m-3.
Naopak nejnižší koncentrace lze očekávat zejména v jihovýchodní části zájmového
území, kde se budou pohybovat pod hranicí 220 µg.m-3.
I v případě krátkodobých koncentrací je v modelových výpočtech zahrnuta
sekundární prašnost, včetně tzv. nedopravní složky (prach zvířený z povrchu větrem,
prach z průmyslových ploch apod.).
Imisní limit pro průměrné maximální denní koncentrace suspendovaných částic
frakce PM10 je stanoven ve výši 50 µg.m-3. Vypočtená hodnota představuje
pravděpodobnou nejvyšší naměřenou koncentraci během roku v daném místě a nelze jí
s limitem přímo srovnávat.
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O splnění limitu vypovídá ukazatel počtu překročení limitu denních koncentrací
v průběhu roku. Častější překračování imisního limitu, než v tolerovaných 35
případech za rok (9,6 % roční doby) bylo vypočteno podél trasy Pražského okruhu.
Nadlimitní počet překročení je patrný i na území samotného záměru. Počet překročení
imisního limitu pro maximální denní koncentrace suspendovaných částic frakce PM10
je zachycen na výkresu 11. Přímo v místě výstavby je třeba očekávat překračování
imisního limitu od 8,6 % do 10,8 % roční doby.

3.4.2.

Stav po zprovoznění recyklačního střediska

Stav po zprovoznění záměru je zobrazen na výkresu 12. Největší změny
u maximálních denních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 lze očekávat
v prostoru plánovaného recyklačního střediska a severně od něj, kde byl zaznamenán
nejvyšší nárůst v území, lokálně 100 µg.m-3. U zástavby však nárůst nepřekročí
25 µg.m-3 (a to u domů západně od záměru v oblasti Palouky). U nejbližší obytné
zástavby JV od záměru bude navýšení dosahovat pouze 3 µg.m-3. Na změnách izolinií
převládá zvětšení plochy s koncentracemi nad 280 µg.m-3 a nad 300 µg.m-3.
Na výkresu 13 je patrné, že se pole překročení imisního limitu na rozdíl od
maximálních denních koncentrací změní pouze v malém rozsahu. Dojde k malému
posunu pole překročení a v 17 bodech dojde k nárůstu počtu překročení přes
povolených 35 případů v roce. Všechny body s nárůstem nad limitní hodnotu jsou v
pásmu podél Pražského okruhu, mimo obytnou zástavbu.

3.5.
3.5.1.

Suspendované částice frakce PM2,5 – průměrné roční koncentrace
Výchozí stav

Na výkresu 14 je zachycena imisní situace průměrných ročních koncentrací
suspendovaných částic frakce PM2,5 bez výstavby posuzovaného záměru. V oblasti
záměru byly vypočteny koncentrace v rozmezí od 16 do 17,5 µg.m-3. V uvedených
hodnotách je zahrnuta i sekundární prašnost, včetně tzv. nedopravní složky (prach
zvířený z povrchu větrem, prach z průmyslových ploch apod.). Hodnoty v území rostou
ve směru křížení Pražského okruhu a rychlostní silnice R6, kde lze zaznamenat
nejvyšší hodnoty mírně nad 20 µg.m-3. Nejnižší koncentrace jsou poté zřejmé ve větší
vzdálenosti od komunikací. Pokles imisního zatížení je patrný zejména v jihovýchodní
části území, a to pod hranicí 14 µg.m-3.
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Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných prachových
částic frakce PM2,5 je stanoven ve výši 25 µg.m-3. Jak ukazují výsledky modelových
výpočtů, v prostoru navrhovaného recyklačního střediska nebude tento limit překročen.
V prostoru záměru se imisní zátěž pohybuje mezi 64 a 70 % imisního limitu.

3.5.2.

Vliv provozu recyklačního střediska
Výkres 15 zachycuje změny v imisní zátěži po uvedení třídírny s hodnoceným
areálem do provozu. V prostoru recyklačního střediska byly zaznamenány příspěvky
mírně nad 0,4 µg.m-3, které podél napojovací trasy ve směru k nejbližší veřejné
komunikaci nepřekročí 0,15 µg.m-3. Po napojení na veřejnou komunikační síť a
následující distribuci dopravy však příspěvky rychle klesají. Podél příjezdových a
odjezdových tras dosahují nejvýše 0,05 µg.m-3, na hranici řešené lokality klesají pod
0,02 µg.m-3. U nejbližší obytné zástavby v oblasti podél ulice Na Hůrce nepřekročí
0,12 µg.m-3.
Vlivem provozu navrhovaného záměru nedošlo v žádném hodnoceném bodě
k překročení limitních hodnot. Nejvyšší příspěvky z provozu záměru byly vypočteny ve
výši 1,6 % imisního limitu.
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ZÁVĚR
Předkládaná studie hodnotí vliv provozu recyklačního střediska minerálních
stavebních odpadů na kvalitu ovzduší.
Areál se nachází v Praze v městské části Praha 6 na katastrálním území Ruzyně
v lokalitě Na Hůrce. Záměr je umístěn v sousedství areálu firmy Lindap a.s. západně
od trasy Pražského okruhu. Do recyklačního střediska bude přijímán materiál, který
bude dále deponován dle druhů. Po přijetí cca 5 – 10 tis. tun materiálu bude následovat
jeho zpracování pro následné využití. V areálu bude umístěn mobilní čelisťový drtič
BROWN zapojený v sérii s třídičem EXTEC. Středisko zpracuje za rok 90 000 tun
materiálu.
Výsledky modelových výpočtů ukazují, že ve výchozím stavu je oblast záměru
významněji imisně zatížena, neboť se nachází v bezprostřední blízkosti Pražského
okruhu a v malé vzdálenosti od záměru prochází také rychlostní silnice R6. Překročení
limitních hodnot je však v prostoru záměru možné zaznamenat výhradně u krátkodobých koncentrací.
U průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého lze očekávat v prostoru
záměru hodnoty od 60 do 73 % imisního limitu, v případě maximálních hodinových
koncentrací oxidu dusičitého pak od 60 do 115 % imisního limitu, na hodnoceném
území lze očekávat překročení limitních hodnot pouze lokálně na hranici areálu.
Hodnoty průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 zde byly
vypočteny v rozmezí od 75 do 90 % imisního limitu. U maximálních denních
koncentrací PM10 byly limitní hodnoty 50 µg.m-3 překročeny na celém posuzovaném
území, počet překročení přes tolerovaných 35 případů v roce však lze zaznamenat
pouze podél hlavních komunikací v území, Pražského okruhu. Nadlimitní koncentrace
zasahují i území záměru. Hodnoty průměrných ročních koncentrací suspendovaných
částic frakce PM2,5 byly vypočteny na úrovni od 64 do 70 % imisního limitu.
Vlivem provozu hodnoceného recyklačního střediska lze očekávat v místě
provozovny zvýšení imisní zátěže u všech sledovaných znečišťujících látek, které však
bude se vzdáleností od záměru rychle klesat, řádově nižší nárůst imisní zátěže byl
zaznamenán podél odjezdových a příjezdových tras. Nejvyšší nárůst byl vypočten
přímo v prostoru a v bezprostřední blízkosti navrhovaného záměru. U průměrných
ročních koncentrací oxidu dusičitého bude dosahovat nejvýše 1,1 % imisního limitu, u
maximálních hodinových koncentrací 19 % imisního limitu. U krátkodobých
koncentrací způsobí provoz záměru v blízkosti areálu v jednom bodě mimo obytnou
zástavbu překročení limitních hodnot. To je způsobeno výchozí vyšší imisní zátěží v

18

s. r. o.

ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ
RECYKLAČNÍ STŘEDISKO MINERÁLNÍCH STAVEBNÍCH ODPADŮ

území v dotčené lokalitě. V případě průměrných ročních koncentrací suspendovaných
částic frakce PM10 dojde k nárůstu do 3,5 % imisního limitu. U maximálních denních
koncentrací lze v prostoru centra očekávat nejvyšší nárůst přes 200 % imisního limitu.
Tolerovaný počet 35 překročení za rok byl mimo obytnou zástavbu vlivem
zprovoznění záměru překročen v 17 bodech, a to v blízkosti trasy Pražského okruhu,
kde v současnosti prochází limitní hranice počtu překročení a každé další navýšení
plochu překročení mírně zvýší. Průměrné roční koncentrace suspendovaných
prachových částic frakce PM2,5 se zvýší do 1,6 % limitu.
U nejbližší obytné zástavby, kterou tvoří osamocené domy JV od záměru podél
ulice Na Hůrce, budou imisní příspěvky provozu recyklačního střediska výrazně nižší.
U průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého byl vypočten nejvyšší nárůst do
0,6 % imisního limitu, u maximální hodinové koncentrace do 1,5 % imisního limitu.
V případě průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 dojde k
nárůstu nejvýše o 1 % imisního limitu. U maximálních denních koncentrací PM10 byl
nejvyšší nárůst u obytné zástavby vypočten na úrovni 50 % imisního limitu (zástavba
západně od záměru), nárůst u nejbližší obytné zástavby však nepřekročí 6 % imisního
limitu. Ani v jedné z lokalit obytné zástavby nebyl zaznamenán nárůst počtu
překročení imisního limitu ani o jeden případ v roce. Přírůstky průměrných ročních
koncentrací prachových částic PM2,5 dosahují v zástavbě nejvýše 0,5 % imisního
limitu.
Celkově lze na základě výsledků modelových výpočtů konstatovat, že změna
imisní zátěže způsobená provozem recyklačního střediska způsobí u obytné zástavby
pouze malé změny imisní zátěže. Výsledky jsou navíc na straně bezpečnosti, neboť
investor plánuje celou řadu opatření, z nichž v modelových výpočtech bylo zohledněno
pouze skrápění materiálu v průběhu drcení na recyklační lince a vlhčení materiálu před
jeho přemisťováním na cca 7% vlhkost. Mezi další opatření, která mohou dále minimalizovat imisní zatížení lokality prachovými částicemi vlivem provozu záměru a která
lze doporučit, patří:
umístění sypkých materiálů do ohrazených kójí,
kropení povrchu areálu a areálových komunikací, které budou zpevněny recyklátem,
zvlhčení materiálu skrápěcí rampou po vjezdu vozidla do areálu a při odjezdu
recyklovaného materiálu z areálu,
kontrola vlhkosti při strojním nakládání s odpadem a jeho následném zpracování; při
zjištění nižší vlhkosti než která omezuje vznik prašnosti aplikace dalšího zvlhčení,
výsadba izolační zeleně při východní hranici areálu.

Pokud budou dodatečná opatření celoročně uplatňována, lze očekávat pokles
emitovaných prachových částic a významně menší dopady jak v prostoru posuzovaného areálu, tak u nejbližší obytné zástavby.
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Mezi další možná opatření, kterými lze redukovat prašnost a produkci oxidu
dusičitého, a která lze při provozování záměru doporučit, patří:
důsledné mytí vozidel vyjíždějících z areálu, resp. důsledné zamezení znečišťování
veřejných komunikací a provedení okamžité nápravy v případě, že toto znečištění vznikne,
pokud je to technicky možné, napojit drtič a třídič na rozvod elektrické energie,
další zpevnění areálových komunikací, po kterých budou pojíždět nákladní automobily
(panely, asfalt).
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__ Akustika

1/ ÚVOD
Tento dokument je vydán pro potřeby řízení vedených podle Stavebního zákona 183/2006
Sb. v akt. znění, v souladu s požadavkem § 158 tohoto zákona a navazujících prováděcích
předpisů, na základě autorizace udělené pod číslem 0600109 pro obor „Technika prostředí
staveb“, dle zák. č. 360/1992 § 18 g, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona
164/1993 Sb a zákona 224/2003 Sb. Zároveň je tím respektována vyhl. MMR 268/2009 Sb..
Metodika výpočtu očekávaných hladin hluku v exteriéru a interiéru se provádí na základě
hladin akustických výkonů zdrojů nebo s pomocí měřených hladin akustických tlaků za
přesně stanovených podmínek, aby byla zabezpečena reprodukovatelnost výsledků. Obecně
se preferuje výpočet s použitím hladin akustických výkonů, neboť pouze tyto hodnoty
jednoznačně definují zdroj hluku bez vlivu okolí. Parametry zdrojů se takto určují dle ČSN 01
16 03 a následujících. Rozhodující je přesnost metody (laboratorní, technická a provozní)
jakož i způsob měření v závislosti na akustických parametrech prostoru zkušebny (měření v
poli přímých nebo odražených vln).
Z takto získaných výsledků se dále počítá hladina hluku v posuzovaném místě, což je
hodnota, která zajímá orgány hygienického dozoru. Obecně lze říct, že výpočet se dělí na
určení hladin hluku v exteriéru a v interiéru.
1. Výpočet hladin hluku v exteriéru.
Tento výpočet se provádí ze vztahu:

r – vzdálenost
LW – hladina ak. výkonu
Q – směrový činitel
Pokles hluku se vzdáleností se dále vypočte ze vztahů:

lx – vzdálenost kontrolního bodu.
Přitom 20. log platí pro bodový zdroj a 10. log pro zdroj liniový.
Bližší je v ČSN ISO 9613- část 1 a 2, ČSN 011664.
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2. Výpočet hladin hluku v interiéru
Při výpočtu hluku v interiéru lze v zásadě postupovat dvěma způsoby.
Jedná-li se o kubický prostor, používá se klasických vzorců, jde-li o haly, pak se použije
speciální metoda, např. bývalá ČSN 01 16 13, nebo metoda zrcadlových zdrojů a
podobně, neboť podmínky šíření zvuku v těchto prostorech jsou výrazně složitější.
Výpočet pro kubický prostor:

ČSN 01 16 13
„Výpočet předpokládaných hladin hluku v průmyslových prostorech.“
Tento výpočet se pro velké množství zadávaných parametrů provádí na počítači. Algoritmus
výpočtu je složitý, a proto zde není uveden (je implementován např. v programu Izofonik).
Používá se pro rozlehlé průmyslové haly, kde výška je výrazně menší než šířka a délka.
V takových prostorech neplatí pravidla pro kubický prostor a je nutno použít speciální
výpočtové postupy. Postupy výpočtu dle této normy jsou nyní implementovány v programu
IZOFONIK 4.
DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ VÝPOČTOVÉ NORMY: ČSN, EN a ISO v dané oblasti:
ČSN EN 12354–1 (ČSN 730512)
„Stavební akustika-Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků
-Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi.“
ČSN EN 12354–2 (ČSN 730512)
„Stavební akustika-Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků
-Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi.“
ČSN EN 12354–3 (ČSN 730512)
„Stavební akustika-Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků
-Část 3: Vzduchová neprůzvučnost vůči venkovnímu zvuku.“
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ČSN EN 12354–4 (ČSN 730512)
„Stavební akustika-Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků
-Část 4: Přenos zvuku z budovy do venkovního prostoru.“
ČSN EN 12354–5 (ČSN 730512)
„Stavební akustika-Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků
-Část 5: Hladiny zvuku technických zařízení budov.“
ČSN EN 12354–6 (ČSN 730512)
„Stavební akustika-Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků
-Část 6: Zvuková pohltivost v uzavřených prostorech.“
ČSN ISO 10847
„Akustika-Určení vloženého útlumu, in situ, vnějších protihlukových barier všech typů.“
ČSN ISO 9613
„Akustika – Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru“.
ČSN 730532
„Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních
výrobků-Požadavky.“
Dále souvisí některé normy prostorové akustiky, jako např.:
ČSN 730527
„Akustika-Projektování v oboru prostorové akustiky-prostory pro kulturní účely-Prostory ve
školách - Prostory pro veřejné účely.“
ČSN EN ISO 3382-2 (730534)
„Měření parametrů prostorové akustiky- Část 2: Doba dozvuku v běžných prostorech.“

Měření a hodnocení hluku technických zařízení se provádí dle následujících právních
předpisů:
Zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, ve znění zák. 392/2005 sb.
Problematiku hluku v něm řeší §30, §32, §34 odst. 1, §108 odst. 3
Nařízení vlády 272/2011 ze dne 24.08.2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací.
Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce v souladu s ČSN ISO 9612 a ČSN ISO 1999.
Druh použité korekce pro daný případ stanovuje orgán hygienické služby dle druhu činnost
nebo způsobu využití území v souladu se schválenou plánovací dokumentací.
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HYGIENICKÉ LIMITY HLUKU
ZÁKLADNÍ LIMITY HLADIN AKUSTICKÉHO TLAKU
Stanovené výše uvedeným nařízením pro:
HLUK NA PRACOVIŠTÍCH, §3-§10
LAeq,T = 85 dB (A)
HLUK VE VNITŘNÍCH CHRÁNĚNÝCH PROSTORECH STAVEB, §11
LpAmax = 40 dB (A) pro zdroje z budovy LAeq,T = 40 dB (A) pro zdroje zvenčí
HLUK VE VENKOVNÍM PROSTORU § 12
LAeq,T = 50 dB(A) (pro letecký provoz den 60 dB, noc 50 dB, odstavec 5)
Pro výsledné, jednočíselné hodnocení hluku se používá váhových filtrů dle následující
tabulky:

Související normy pro měření jsou: ČSN ISO 9612(011622), ČSN ISO 1999 vč. dodatků
(011620) a ČSN ISO1996 -1-2-3 (011621).

Strana: 5

Enviconsult_______________

_______

__ Akustika

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
Hladiny prahu slyšení LPS v decibelech v rozsahu středních kmitočtů třetinooktávových
pásem ft 10Hz až 160 Hz:

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku
v chráněném vnitřním prostoru staveb

Druh chráněného vnitřního prostoru

Doba pobytu

Korekce v dB

doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou

0

doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou

-15

po dobu používání

-5

doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou

0

doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou

-10

doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou

+10

doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou

0

po dobu používání

+5

Nemocniční pokoje

Lékařské vyšetřovny, ordinace

+)

Obytné místnosti

Hotelové pokoje

Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti
škol, jeslí, mateřských škol a školských zařízení

+)

Pro ostatní druhy chráněného vnitřního prostoru v tabulce jmenovitě neuvedené platí hodnoty pro prostory
funkčně obdobné.
Účel užívání stavby je u staveb povolených před 1. lednem 2007 dán kolaudačním rozhodnutím, u později
povolených staveb oznámením stavebního úřadu nebo kolaudačním souhlasem. Uvedené hygienické limity se
nevztahují na hluk způsobený používáním chráněné místnosti.
+)

Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy, kde je hluk z dopravy na
těchto komunikacích převažující, a v ochranném pásmu drah se přičítá další korekce + 5 dB. Tato korekce se
nepoužije ve vztahu k chráněnému vnitřnímu prostoru staveb povolených k užívání k určenému účelu po 31.
prosinci 2005.

Strana: 6

Enviconsult_______________

_______

__ Akustika

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb
a v chráněném venkovním prostoru
Část A
Korekce
[dB]

Druh chráněného prostoru
1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení
včetně lázní

-5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně
lázní

0

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní
venkovní prostor

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku
z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB.
Pravidla použití korekce uvedené v tabulce:
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
2) 3)
komunikací a dráhách uvedených v bodu a . 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.

Část B
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb
a v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti
Posuzovaná doba [hod.]

Korekce [dB]

od 6:00 do 7:00

+10

od 7:00 do 21:00

+15

od 21:00 do 22:00

+10

od 22:00 do 6:00

+5
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Info - Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti
pro dobu kratší než 14 hodin
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s, se vypočte ze
vztahu

LAeq,s = LAeq,T + 10.lg [(429 + t1)/t1],
kde
t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7. a 21. hodinou
LAeq,T je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle § 12 odst. 6.

Část C
Způsob výpočtu hygienického limitu vysokoenergetického impulsního hluku
Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T vysokoenergetického impulsního hluku se vypočte ze vztahů

LCeq,T = 2,0 LCE – 93 + 10.lg (N/N0 ) - 10.lg (T/T0)

pro LCE > 100 dB

nebo

LCeq,T = 1,18 LCE – 11 + 10.log (N/N0 ) - 10.lg (T/T0)

pro LCE < 100 dB

kde N je počet impulsů za dobu T [s], N0 = 1 a T0 = 1 s.

Příloha č. 4 k NV 272/2011 Sb.
Kriteria pro identifikaci impulsního hluku
Za vysokoenergetický impulsní hluk a vysoce impulsní hluk se považuje hluk podle § 2 písm. c) a d), který
v místě posouzení dále splňuje pro jednotlivé impulsy aspoň jednu z níže uvedených podmínek:

LAImax - LASmax > 5 dB
LAImax – LAE

> 5 dB,

kde
LAI max je hladina maximálního akustického tlaku A při dynamické charakteristice měřidla I (Impuls),
LASmax je hladina maximálního akustického tlaku A při dynamické charakteristice měřidla S (Slow),
LAE je hladina expozice zvuku A.

_________________________________________________________________________

Strana: 8

Enviconsult_______________

_______

__ Akustika

2/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE
2.1/ POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU
Popis lokality: Jedná se o průmyslovou zónu při pražském silničním okruhu, severně staré
Karlovarské silnice.
Nejbližší obytná zástavba je východním směrem a to nad nádrží, na ulicích Netřebská a Pod
starou Karlovarskou silnicí cca 600 m daleko. Pak následuje severovýchodně Výzkumný ústav
rostlinné výroby, který je 700 m daleko. Vzhledem k tomu, že ochranné pásmo tohoto zdroje
je podle měření 210 m, (pro limit 50 dB) jsou oba objekty dostatečně vzdálení od
posuzovaného zdroje hluku.
Akustická situace stávající- měření:
Hranice východní souvislé obytné zástavby vilek nad areálem SKANSKA. Ref. Bod č. 2
MANU
2011 10/20 16:55:16
Main_channel Fast

15m

00:15:00

LAeq LAE
LAmax LAmin
49.5 79.0 63.0 43.9
LA05 LA10 LA50 LA90 LA95
52.0 51.1 48.8 47.1 46.6

Nejbližší osamocený dům nad vodní nádrží, ref. Bod č. 1
MANU
2011 10/20 17:13:30
Main_channel Fast

15m

00:15:00

LAeq LAE
LAmax LAmin
51.0 80.6 66.3 47.6
LA05 LA10 LA50 LA90 LA95
53.0 52.3 50.6 49.3 48.9

Naměřené hodnoty jsou prakticky výhradně hlukem z dopravy. Při měření nebyly rozpoznány
průmyslové zdroje mající praktický význam na hluk v měřené lokalitě.
Umístění chráněných prostorů a staveb:
Podle mapy 1: 5000 a průzkumu místa jsou nejbližší domky ref. Bod č. 1 nad nádrží a dále
pak západní okraj obytné zástavby města.
Jižním, severním ani západním směrem od zdroje nebyly nalezeny prostory chráněných
obytných domů ve vzdálenostech srovnatelných se zástavbou východně zdroje hluku. Proto
z hlediska hluku bude rozhodovat zástavba nad nádrží, kde jsou umístěny i kontrolní body
výpočtu!
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2.2/ POPIS BUDOUCÍHO STAVU
Popis technologie:
Recyklační linka sestává z:
Drtiče BROWN LENOX KK 114
Třídiče EXTEC TURBO 5000 S
Nakladače LIEBHERR L 544
Obsluhu zajišťuje za den 30 nákladních automobilů dovážejících materiál k recyklaci, 30
nákladních automobilů odvážejících recyklát k využití a 5 osobních vozů zaměstnanců.
Toto jsou spolu s předaným měřením hluku této linky v jiné lokalitě investorovy zadávací
parametry následující hlukové studie.
Umístění v lokalitě: podle PD ARI atelier se recyklační linka nachází na poli 350 m severně od
staré Karlovarské silnice a při západní straně nového silničního okruhu Prahy směr na letiště
Doba provozu: 7-18 hodin, tedy pouze ve dne!

Doprava související s recyklačním střediskem:
45 nákladních automobilů při 50% zpětném využití vozidel (tedy 90 průjezdů) a 5 osobních
vozů (10 průjezdů) zaměstnanců. Je započtena trasa z místní komunikace po místní silnici na
parcelu 1226/13 až k feloniím materiálu a zpět. Je tedy, pro jistotu, uvažováno více, než
běžně bráno pro zahrnutí do průmyslového hluku závodu, tedy jen od vrátnice dovnitř ke
strojům. Tato doprava je rozpočtena do 10 hod činnosti střediska, výpočtová rychlost 30
km/h povrch hrubý, kameny.
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2.3/ SEZNAM NEJČASTĚJI POUŽÍVANÝCH ZKRATEK
DEN (D) – provoz zařízení ve dne, NOC (N) - provoz zařízení v noci, P– pozadí lokality, Z – zdroj hluku.
KB

– Kontrolní bod měření (případně i MM – místo měření).

VZT

– Vzduchotechnika.

VZD

– Vnitrozávodová doprava.

LpA

– Hladina akustického tlaku def. v ČSN 011600 (v hyg. literatuře zjednodušeně LA) [re 20. 10 Pa].

LWA

– Hladina akustického výkonu [re 10

LDVN

– Hladina pro DEN + VEČER + NOC (Anglický výraz uvedený v normách LDEN záměrně neužívám).

LT(O)

– Hladina akustického tlaku, nebo výkonu, pro terz. pásmo znač. T, pro oct. pásmo znač. O.

LZ(LIN)

– Hladina akustického tlaku, nebo výkonu, v pásmech nekorigovaná váhovými filtry (Z=LIN).

-6

-12

W].

POZNÁMKA: Filtry A,G a Z jsou definovány v ČSN EN 61672-1 (IEC61672-1:2002) článek 5.4.7, tabulka 2

RD

– Rodinný dům.

BD

– Bytový dům.

NP

– Nadzemní podlaží.

č. p.

– Číslo popisné objektu.

p. č.

– Parcela číslo, objekt (pozemek) dle katastru nemovitostí.

st. p. č. – Stavební parcela číslo, pozemek dle katastru nemovitostí.
ul.

– Ulice.

K.Ú., k.ú.– Katastrální území.
DÚŘ

– Dokumentace pro územní řízení.

DSP

– Dokumentace pro stavební povolení.

DPS

– Dokumentace pro provedení stavby.

ks.

– Kus.

kpl.

– Komplet.

v.č.

– Výrobní číslo stroje, agregátu nebo montážní skupiny.

r.v.

– Znamená rok výroby stroje agregátu nebo montážní skupiny.
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2.4/ NÁVRH HYGIENICKÝCH LIMITŮ HLUKU
Základní předpoklady:
PŘEDPOKLAD VÝSKYTU TÓNOVÉ SLOŽKY VE SPEKTRU HLUKU – NE
PŘEDPOKLAD VÝSKYTU IMPULSNÍHO HLUKU – NE
PŘEDPOKLAD VÝSKYTU NF SLOŽEK VE SPEKTRU HLUKU – NE
Ve smyslu NV 272/2011 ze dne 01. 11.2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, navrhuji tyto hlukové limity:
Venkovní chráněný prostor, venkovní chráněný prostor staveb:
DEN

LAeq= 50 dB(A)

NOC

LAeq= 40 dB(A)

Bez korekce na tónovou složku zvuku ve spektru dle NV 272/2011 Sb.

2.5/ DALŠÍ POUŽITÉ TECHNICKÉ PODKLADY
Investor předložil jako základ pro výpočet protokol o měření stejné technologické sestavy
Drtič-třídič-nakladač od firmy AKMEST zakázka 1/068-12/95. Při měření byla v provozu
veškerá technologie včetně nakladače.
Hladina akustického výkonu takového kumulovaného zdroje hluku je
LwA= 105 dB(A) re. 10-12 W
Jeví se to jako nejreálnější vstup pro výpočet, protože pokud výrobce strojů dodává své
podklady, tak se jedná vesměs o měření stroje naprázdno, bez materiálu a takové údaje jsou
pro posouzení reálné hlukové situace naprosto bezcenné!
2.6/ POUŽITÉ PROJEKTOVÉ PODKLADY
Autor poskytnuté dokumentace: PD zpracovává ARI ateliér s.r.o, 08/2012
STUPEŇ POSUZOVANÉ DOKUMENTACE: DUR - Dokumentace pro územní řízení
Míra podrobnosti hlukové studie odpovídá podrobnosti předložené projektové
dokumentace. Ve studii bylo nutno zavést vstupní předpoklady a omezující požadavky (je to
dáno skutečností, že v posuzované dokumentaci nejsou v některých případech blíže
specifikovány konkrétní typy akusticky významných zařízení a další údaje, potřebné pro
provedení detailního akustického posouzení již konkrétního typu stroje, přesné parametry
technologie apod.).
Těmito požadavky a omezeními se v dalších stupních PD musí řídit stavba i technologie při
výběru již konkrétních prvků, strojů a dalších akusticky významných komponent celého
systému.
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3/ VÝPOČET HLUKOVÉ SITUACE LOKALITY
3.1/ REFERENČNÍ BODY, POPIS POUŽITÝCH METOD A MODELU VÝPOČTU
POPIS REFERENČNÍCH BODŮ VÝPOČTU:
Referenční bod č.:

Popis kontrolního bodu:

Protože jediná blízká obytná zástavba je západní okraj Prahy, východně od technologie, jsou
kontrolní body voleny na západním okraji zástavby RD u jezera.
BOD 1 Nejbližší RD nad nádrží
BOD 2 Cihlový dům před prům. areálem, nad nádrží
BOD 3 a 4– Nejbližší domky v ulici NETŘEBSKÁ
BOD 5 Jižní fasáda Výzkumného ústavu rostlinné výroby RUZYNĚ (již mimo mapu)
Výšky kontrolních bodů nad terénem jsou uvedeny v tabulce výsledků programu HLUK+
v kapitole 3,2). Pokud je ve výsledkové tabulce několikrát stejné číslo kontrolního bodu, liší
se vždy ve výšce nad terénem, jedná se tedy o proměřování dané lokality po výšce v jediném
půdorysném bodě.

OBECNĚ POUŽÍVANÉ VÝPOČTOVÉ POSTUPY PRO:
MODELOVÁNÍ HLUKOVÉ SITUACE V EXTERIÉRU:
U bodových zdrojů hluku je použito pro výpočet hladin akustických výkonů stanovených
podle:
ČSN ISO 3744 (01 1604) Technická metoda ve volném poli nad zvuk odrážející rovinou.
ČSN ISO 3746 (01 1606) Provozní metoda ve volném poli nad zvuk odrážející rovinou.
Případně pro malé zdroje ČSN 3743-1 (01 1605) a ČSN ISO 3743-2 (01 1605) v případě
kompresoru a chladičů speciální modifikace těchto předpisů ( pneueurop apod.).

Pro plošné zdroje- výrobní haly je použit výpočet podle ČSN EN 12354-4 (73 0512) Stavební
akustika-Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků-Část 4: Přenos
zvuku z budovy do venkovního prostoru. ČSN ISO 9613 „Akustika – Útlum při šíření zvuku ve
venkovním prostoru“ se započtením reflexe všech příslušných ploch. Modelování výsledné
imisní hlukové situace lokality je následně provedeno v programu HLUK+ v. 9,15a profi9 3D.
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MODELOVÁNÍ HLUKOVÉ SITUACE V INTERIÉRU:
U bodových zdrojů hluku je použito pro výpočet hladin akustických výkonů stanovených
podle:
ČSN ISO 3744 (01 1604) Technická metoda ve volném poli nad zvuk odrážející rovinou
ČSN ISO 3746 (01 1606) Provozní metoda ve volném poli nad zvuk odrážející rovinou
Případně pro malé zdroje ČSN 3743-1 (011605) a ČSN ISO 3743-2 (011605) v případě
kompresoru a chladičů speciální modifikace těchto předpisů ( pneueurop apod.).
Stavební část je řešena především podle ČSN EN 12354-5 (730512) Stavební akustikaVýpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 5: Hladiny zvuku
technických zařízení budov.
Modelování výsledné hlukové situace je provedeno podle ČSN 01 1613 v programu IZOFONIK
verze 4-03-130.

3.2/ VYPOČTENÁ HLUKOVÁ SITUACE OD POSUZOVANÉHO ZAŘÍZENÍ, TECHNOLOGIE
VÝPOČET č. 1 - HLUKOVÁ SITUACE, VE DNE, OD TECHNOLOGIE
Vypočtené výsledky v kontrolních bodech:

T A B U L K A

Č.
1
2
3
4
5

výška
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

B O D Ů

Souřadnice
182.7;
6.3
318.3;
15.3
508.7;
76.5
575.6; 113.2
572.8; 744.7

V Ý P O Č T U

doprava
0
0

( D E N )

LAeq (dB)
průmysl celkem
46.7
46.7
42.6
42.6
34.7
34.7
34.1
34.1
41.9
41.9

předch.

měření
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VÝPOČET č. 2- HLUKOVÁ SITUACE, VE DNE, OD TECHNOLOGIE A SOUVISEJÍCÍ DOPRAVY
INVESTORA

Vypočtené výsledky v kontrolních bodech:
T A B U L K A

Č.
1
2
3
4
5

výška
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

B O D Ů

Souřadnice
182.7;
6.3
318.3;
15.3
508.7;
76.5
575.6; 113.2
572.8; 744.7

V Ý P O Č T U

doprava
30.5
24.6
19.8
18.0
17.8

( D E N )

LAeq (dB)
průmysl celkem
46.7
46.8
42.6
42.6
34.7
34.8
34.1
34.2
41.9
41.9

předch.

měření
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Vykreslení izofon na obrázcích je provedeno ve standardní výšce 3 metry nad povrchem
terénu.

Hygienický limit hluku je pro příslušné podmínky (stanovený podle kap. 1 a 2,4) :
Průmyslový hluk:
LpAeq,8h, DEN = 50 dB
LpAeq,1h, NOC = 40 dB
3.3/ PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ POSUZOVANÉHO ZAŘÍZENÍ, TECHNOLOGIE
Zástavbu dostatečně chrání odstupová vzdálenost.
3.4/ PŘEDPOKLÁDANÉ NEJISTOTY VÝSLEDKU
PŘEDPOKLÁDANÉ MINIMÁLNÍ NEJISTOTY VÝSLEDKŮ - U (dB)
Typ posuzovaného zvuku Nejistota modelu HLUK+ Nejistota vstupních údajů CELKEM -předpoklad
Průmyslový ustálený
1,6
2
2,6
Průmyslový proměnný
1,6
3
3,4
Dopravní-hustý provoz
1,6
3
3,4
4,3
Dopravní-řídký provoz
1,6
4

Jednotky
dB
dB
dB
dB

Nejistota vlastního predikčního modelu podle autora metodiky RNDr. Liberka se pohybuje
v hodnotách Um=1,4-1,6 dB.
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4/ ZÁVĚR
Provoz recyklačního střediska je v nejhorším případě, tedy technologie + doprava cca 3,2 dB
pod hygienickým limitem průmyslového hluku pro den u kontrolního bodu č. 1. U ostatních
kontrolních bodů jsou odstupy od limitu ještě vyšší. To je dostatečná rezerva.
Při srovnání průmyslového hluku posuzovaného záměru s dopravním pozadím lokality
získáme následující výsledky:
Kontrolní Stávající hluk pozadí
bod
1
2

ve dne LAeq (dB)
51
49.5

Hluk posuzovaného zdroje
LAeq,8h (dB)
46.8
42.6

Součet
LAeq
(dB)
52.4
50.3

Přírůstek
dL (dB)
1.4
0.8

Proto nedojde k výraznějšímu ovlivnění stávající hlukové situace lokality.
Navíc naměřený hluk pozadí lokality je výhradně hlukem dopravním se svými vlastními
limity. Průmyslový hluk je u posuzované zástavby bezpečně podlimitní.

Na základě vypočtených výsledků, posuzovatel doporučuje, místně příslušnému stavebnímu
úřadu, z hlediska hluku, předloženou dokumentaci pro stavební řízení ke schválení!

V České Skalici, 08/2012
Milan Kábrt
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1.

ÚVODNÍ ÚDAJE
Identifikace stavby:
Studna na p.č. 1226/13 v k.ú. Ruzyně (kód 729710; obec: Praha; okr. Hlavní město Praha).

Stavebník:
WEKO s.r.o.
Praha 8, Frýdlantská 1311/21, PSČ 182 00

Projektant:
Ing. Ivan Drobník
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby č. autorizace ČKAIT 0600377
Podhradská 44, Jičín 506 00

Obsah a účel dokumentace:
Zpracovaná dokumentace slouží jako podklad pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle vyhl. 503/2006 Sb. o
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
Svým obsahem a rozsahem splňuje požadavky projektové dokumentace pro stavební povolení podle vyhl. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb.
Naplnění jednotlivých bodů příloh k citovaným vyhláškám, které upravují obsah a formu dokumentace, je provedeno
s ohledem na druh a význam stavby, její umístění, stavebně technické provedení, účel využití, vliv na životní prostředí a
dobu trvání stavby. Body C4 až C9 podle vyhl. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní
smlouvy a územního opatření jsou vzhledem k rozsahu a charakteru stavby bezpředmětné.
Cílem hydrogeologické části dokumentace je posouzení hydrogeologických poměrů z hlediska potenciálního ovlivnění
odtokových poměrů, režimu a kvality podzemních vod a okolních vodních zdrojů vybudováním vrtané studny a jejím
čerpáním. Hydrogeologický průzkum je zpracován pro účel vydání územního rozhodnutí na umístění studny, stavebního
povolení a povolení nakládání s vodami.
Projekt a hydrogeologický průzkum jsou zpracovány ve formě sloučené dokumentace, protože obě části vycházejí do
značné míry ze společných podkladů a i po odborné stránce se částečně překrývají. Při zhotovení každé části zvlášť by
rovněž docházelo ke zbytečné duplicitě výkresů a některých údajů v textové části.
Obecné požadavky na výstavbu jsou dodrženy.
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2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

2.1. Charakteristika území a stavebního pozemku
Situace lokality se zákresem projektované studny je součástí přílohy č. 1.
Zájmové území se nachází v katastrálním území Ruzyně (kód 729710; obec: Praha; okr. Hlavní město Praha) na v. okraji
průmyslové zóny mezi Ruzyní a Hostivicemi, v těsném z. sousedství pražského obchvatu. Předmětná parcela je
situována v mělkém údolí, orientovaném směrem Z – V. Povrch parcely je mírně skloněn k JV a má nadmořskou výšku
mezi 330 a 335 m n.m.
Studna je umístěna na pozemku p.č. 1226/13. Druh pozemku: orná půda (výměra 23 826 m2). Dotčený pozemek je
majetkem podniku Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Drnovská 507/73, Praha, Ruzyně, 161 06.
Jedná se o doprovodnou stavbu k projektovanému recyklačnímu středisku stavebních materiálů.
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je vyřešeno projektovou dokumentací celé stavby, charakterem
zástavby a využitím území.
Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika území je součástí hydrogeologického posudku (viz kap.
4.).
Lokalita se nachází mimo záplavové území. Lokalita se nachází mimo legislativně stanovená ochranná pásma vodních
zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a území se zvýšenou ochranou přírody a životního prostředí.
Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby je zajištěn po veřejných komunikacích a po pozemcích stavebníka.
Elektrická energie bude zajištěna ze zásobovaného objektu.

2.2. Charakteristika stavby a jejího užívání
Jedná se o vrtanou studnu, která bude sloužit jako zdroj vody pro zázemí pracovníků recyklačního střediska (sprchy,
WC) a jako zdroj užitkové vody pro provoz střediska (zkrápění recyklátu, mytí ploch a techniky). Jedná se o stavbu
trvalou, novostavbu. Výstavba studny nevyžaduje etapizaci.

2.3. Orientační údaje stavby
Z vrtané studny bude odebíráno množství podzemní vody podle výpočtu potřeby vody (viz kap. 3.3.1.).
Předpokládané zahájení a lhůta výstavby: 01/2013 – 12/2013.
Věcné a časové vazby stavby na podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území nejsou.

3.

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

3.1. Popis stavby
3.1.1. Umístění stavby a zhodnocení staveniště
Pro umístění stavby byla rozhodující dvě kriteria: Pozemek má být majetkem stavebníka nebo musí mít souhlas majitele
pozemku s umístěním stavby na parcele a na místě studny musí být zjištěn zdroj podzemní vody o dostatečné
vydatnosti. Na lokalitě byl zjištěn dostatečný zdroj podzemní vody pro uvedený účel. Pro realizaci studny bude nutný
souhlas majitele pozemku (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Drnovská 507/73, Praha, Ruzyně, 161 06).
Umístění studny splňuje požadavky vyhl. č. 269/2009 Sb.
3.1.2. Stavebně-technické řešení studny
Na předmětném pozemku bude provedena vrtaná studna s následujícími technickými parametry:
Metoda vrtání

bezjádrová, rotačně-příklepová

Vrtný průměr

254 mm do konečné hloubky

Hloubka

max. 50 m v závislosti na úrovni zastižení dostatečného přítoku podzemní vody
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Výstroj
Perforace

PVC 160/154 mm atestem na pitnou vodu
Perforace od 25,0 m v závislosti na zastižených přítocích podzemní vody, při bázi vrtu je
navržena konstrukce od dna vrtu: 1 m kalník, 2 m perforovaná pažnice, 2 m plná pažnice
(předpoklad zapuštění čerpadla)

Obsyp

Tříděný štěrk (kačírek) frakce 4/8 mm úseku od 4,0 m p.t. až dno vrtu

Těsnění

Těsnění bentonitem 1,0 až 4,0 m. Mezi obsypem a jílováním bude proveden pískový límec o
mocnosti 0,2 m

Zhlaví vrtu bude umístěno ve skružové manipulační šachtě o průměru 1200/1000 mm. Skružení bude vyvedeno 300 mm
nad úroveň terénu a uzavřeno betonovým půlkruhovým poklopem (tl. 100 mm) tak, aby nedocházelo k pronikání
srážkových vod do šachty. Spojování skruží bude na cementovou maltu. Z vnější strany bude plášť ojílován na tl. 0,3 m
proti vnikání povrchové vody do studny. Kruhový prostor okolo studny do vzdálenosti 0,5 m bude zpevněn dlažbou,
uloženou v betonovém loži, a vyspádován ve směru od studny tak, aby nedocházelo k retenci srážkových vod v okolí
skruží.
Alternativně lze použít manipulační šachtu plastovou nebo zděnou (popřípadě monolitickou betonovou) za předpokladu
splnění požadavku zamezení pronikání povrchové vody do šachty.
Studna bude provedena v souladu s ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody.
3.1.3. Napojení na vodovod
Studna bude osazena ponorným čerpadlem v hloubce cca 3,5 m nade dnem vrtu (v plné části výstroje) a z výtlačného
potrubí ve vrtu napojena na vodovod. Použitý typ čerpadla musí vyhovovat pro výtlak minimálně 50 m a vnitřní průměr
vrtu 120 mm. Voda bude přivedena do zásobovaného objektu rPE potrubím 32x2,9 mm, uloženém ve výkopu hlubokém
90 až 120 cm (v nezámrzné hloubce) v pískovém loži v souběhu s přípojkou elektrické energie. Vodovod bude napojen
na objekt mobilních buněk. Celková délka horizontálního úseku vodovodu bude 17,1 m.
Připojení na elektrickou energii bude provedeno z rozvaděče za proudovým chráničem. Ovládání ponorného čerpadla ve
vrtu bude pomocí hladinových spínacích elektrod. V manipulační šachtě bude osazena instalační krabice ve vodotěsném
provedení pro přechod přívodního kabelu na kabel od čerpadla (součást dodávky čerpadla) a krabice elektrodového
zařízení pro snímání hladin. Připojení ponorného čerpadla bude kabelem CYKY 3Cx2,5 na doplněný jistič 10 A,
charakteristika C a stykač 16 A ovládaný elektrodovým hladinovým snímačem a tlakovým spínačem. Připojení
elektrodového snímače bude provedeno kabelem CYKY 5Cx1,5 na doplněný jistič charakteristika B.
V zásobovaném objektu bude umístěna domovní vodárna – tlaková nádoba min. 80 l, od které bude provedeno napojení
na vnitřní rozvod vody a venkovní rozvod do míst spotřeby užitkové vody. Konkrétní typ čerpadla a tlakové nádoby určí
investor v průběhu stavby, resp. před zahájením instalací.
Prostupy armatur pláštěm studny budou utěsněny proti prosakování povrchové a mělce podpovrchové vody. Připojení na
vodovod bude provedeno dle ČSN 736620 Vodovodní potrubí.

3.2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby
3.2.1. Specifikace oprávnění a právních aktů nutných k provedení vrtných prací
Pro vrty hlubší než 30 m ze zákona č. 366/2000 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 62/1988 Sb. o geologických
pracích a Českém geologickém úřadu (platnost od 23. 11. 2000) vyplývá nutnost zajistit vyjádření MMP, odbor ochrany
prostředí a informovat místně příslušné orgány obce (dle § 9 zák. č. 366/2000 Sb.).
Firma, provádějící vrtné práce, musí disponovat oprávněním k činnosti prováděné hornickým způsobem.
3.2.2. Odpadové hospodářství a vliv stavby na ostatní složky životního prostředí
Vrtné práce budou provedeny bezjádrovou technologií. Vrtnými pracemi nevzniknou na lokalitě odpady ve smyslu
zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech ve znění novely č. 7/2005 Sb., se kterými by bylo nutné nakládat podle výše
uvedeného zákona a souvisejícími právními předpisy (č. 111/1994 Sb. upravujícím přepravu nebezpečných věcí – ADR,
vyhlášeným ve sbírce zákonů č. 64/1987 Sb. a evidence přepravovaných nebezpečných odpadů – Vyhláška MŽP o
podrobnostech nakládání s odpady č. 383/2001 Sb. ve znění novely č. 41/2005 Sb.) Vrtná drť a prach a výkopová
zemina budou po vybudování studny použity k terénním úpravám v okolí studny.
Projektovaná studna nebude mít negativní vliv na ostatní složky životního prostředí. V průběhu realizace nedojde ke
kácení stromů ani jiných dřevin. Vliv na hydrogeologické poměry na lokalitě je řešen v rámci hydrogeologického
průzkumu viz kap. 4.4.).
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3.2.3. Způsob hygienické ochrany vodního zdroje
Jedná se o individuální zdroj podzemní vody. Pásmo hygienické ochrany se nevymezuje.

3.3. Základní údaje o provozu
3.3.1. Výpočet potřeby vody
Projektovaná studna bude sloužit jako zdroj vody zázemí pracovníků provozovny (WC, sprchy) a jako zdroj užitkové vody
pro provoz (skrápění, mytí ploch a techniky).
V objektu je uvažováno s pobytem maximálně 5 osob. Dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 120/2011 Sb. je 30 m3/osobu a
rok...Množství vody pro provoz bylo zadavatelem stanoveno na 4 500 l/den. Uvažováno je s 365,25 dny s odběrem vody
v roce.
Výpočet potřeby vody :

Potřeba pro osoby
osoby celkem
množství vody na osobu a rok
průměrná denní spotřeba

označení

Qp

jednotka
EO
m3/rok
l/den
l/s
3
m /den

Qp
Q
Celkem

0,411
150,0

3

l/den

4,5
4 500,0

l/s

0,05

m /den
Qp

30,0
410,7
0,005

3

m /rok
Potřeba užtikové vody

množství
5

3

m /rok

1 643,6

l/den
m3/rok

4 910,7
1 793,6

Dle výpočtu je tedy potřeba vody pro uvažovaný záměr po zaokrouhlení na jednotky 4911 l/den (1794 m3/rok).
Požadovaná minimální vydatnost studny je s ohledem na technické podmínky čerpání 7 m3.den-1, což je v přepočtu
0,081 l.s-1.
3.3.2. Zkušební provoz a kontrolní prohlídky
Zkušební provoz není nutný. Podle § 110 zák. č. 183/2006 (stavební zákon) je vzhledem k rozsahu stavby plánována
jedna kontrolní prohlídka před uvedením vodního zdroje do provozu.
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4.

HYDROGEOLOGICKÝ POSUDEK

4.1. Geografická charakteristika území
Geografické vymezení, katastrální a správní začlenění zájmového území je uvedeno v kap. 2.1.
Geomorfologicky se zájmové území řadí do provincie Česká vysočina, oblasti Brdská oblast, celku Pražská plošina,
podcelku Kladenská tabule a okrsku Hostivická tabule. Předmětná parcela je situována v mělkém údolí, orientovaném
směrem Z – V. Povrch parcely je mírně skloněn sklonem k JV a má nadmořskou výšku mezi 330 a 335 m n.m.
Podle klimatického členění náleží lokalita oblasti mírně teplé, podoblasti mírně suché, okrsku B2 mírně suchému, mírně
teplému, s mírnou zimou. Průměrný roční úhrn srážek v nejbližší srážkoměrné stanici Praha – Ruzyně činí 525,9 mm (za
roky 1961-1990) – nejsušší měsíc je únor s průměrným srážkovým úhrnem 22,6 mm a nejdeštivější květen s průměrným
srážkovým úhrnem 77,2 mm.
Lokalita je odvodňována Litoveckým potokem (1-12-02-004), který je levostranným přítokem řeky Vltavy.
Lokalita se nachází mimo záplavové území. Lokalita se nachází mimo legislativně stanovená ochranná pásma vodních
zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a území se zvýšenou ochranou přírody a životního prostředí.

4.2. Geologické a hydrogeologické poměry
Z regionálně geologického hlediska je lokalita součástí proterozoika Barrandienu. Skalní podloží je na lokalitě tvořeno
horninami kralupsko-zbraslavské skupiny, které jsou zastoupeny fylitickými břidlicemi, prachovci a drobami. V jejich
nadloží se nacházejí eluvia. V severním okolí lokality jsou proterozoické horniny překryty křídovými sedimenty, zprvu
pískovci perucko-korycanského souvrství (cenoman) a ve větší vzdálenosti vrstevní sled křídových sedimentů pokračuje
vápnitými jílovci, slínovci a prachovci bělohorského souvrství (turon). Kvartérní pokryv tvoří převážně sedimenty
deluviálního původu písčito-hlinitého charakteru. Podél Litoveckého potoka je vyvinuta údolní niva, vyplněná fluviálními
sedimenty charakteru písčitých štěrků až povodňových hlín. Mocnost kvartérních sedimentů je proměnlivá a pohybuje se
spíše v nižších jednotkách metrů. V širším okolí lokality je častý výskyt plošně rozsáhlých uloženin spraší a sprašových
hlín.
Z regionálně hydrogeologického hlediska náleží lokalita k rajónu č. 6250 – Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků
Vltavy (podle členění VÚV z roku 2005).
Pro horniny skalního podloží je charakteristické spojení kvartérního pokryvu a zvětralin s pásmem podpovrchového
rozvolnění skalních hornin v jedno kolektorové pásmo. Celková mocnost přípovrchového kolektoru většinou nepřesahuje
několik desítek metrů. Propustnost má puklinový charakter, pouze ve svrchních partiích tvořených kvartérním pokryvem
a eluvii lze mluvit o kombinaci průlinové a puklinové propustnosti, zvláště pak v místech mocnějšího kvartérního pokryvu.
S hloubkou propustnost zpravidla klesá. Hladina podzemní vody je převážně volná, popř. lokálně mírně napjatá,
v přímém hydraulickém kontaktu se systémem současným vodních toků a sleduje terénní nerovnosti. Odhadovaná
transmisivita tohoto kolektoru se pohybuje v rozmezí T= 2,4.10-5-8,31.10-4 m2/s.
Směr proudění a úroveň hladiny podzemní vody jsou lokálně ovlivněny konfigurací terénu. Generelní směr proudění
podzemních vod je směrem k V, tedy ve směru toku Litoveckého potoka.
Výřez hydrogeologické mapy širšího okolí lokality je součástí přílohy č. 3.

4.3. Okolní vodní zdroje a jiné objekty střetů zájmů
V blízkém okolí projektované studny nebyly zjištěny žádné zdroje podzemní vody nebo jiné objekty potenciálních střetů
zájmů.

4.4. Ovlivnění hydrogeologických poměrů
4.4.1. Ovlivnění vrtnými prácemi
Projektovaná hloubky studny je do 50 m p.t.. Při vrtání je pneumaticky z vrtu vyvrhována vrtná drť a rovněž podzemní
voda, přitékající do vrtu. Vrtání má stejný efekt jako čerpání podzemní vody ze stejné hloubky, jako je aktuální hloubka
ponorného kladiva vrtné soupravy.
V důsledku vrtání může dojít k dočasnému poklesu hladiny podzemních vod v okolí vrtu. V okolí projektované studny
nebyly zjištěny žádné objekty, na kterých by bylo možné tento efekt pozorovat.
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Pokles hladiny podzemní vody vlivem vrtných prací (pokud vůbec nastane) je dočasný. Po ukončení vrtných prací a
ustálení hydraulických poměrů v kolektoru podzemní vody dojde ke zpětnému nástupu hladiny podzemní vody na
původní úroveň.
4.4.2. Ovlivnění využíváním studny
Hydrogeologické poměry na lokalitě mohou být za určitých podmínek ovlivněny pouze intenzivním odběrem podzemní
vody z projektovaného zdroje. Možnost ovlivnění závisí na řadě faktorů, které se uplatňují ve vzájemných kombinacích.
Z přírodních podmínek jsou to především mocnost kolektoru podzemních vod a propustnost prostředí. Z technických
podmínek jsou to především množství odebírané vody a provozní snížení hladiny podzemní vody.
Obecně si lze při posuzování míry ovlivnění okolních vodních zdrojů představit dva krajní modelové případy:
První případ představuje silně propustné zvodnělé prostředí, kde je možné vyvolat sice rozsáhlou depresi hladiny
podzemní vody, ale jen velmi vydatným odběrem. Ten není v případě malých vodních zdrojů nutný.
Druhý modelový krajní případ je málo propustné zvodnělé prostředí, kde i relativně malý odběr vody dokáže způsobit
velké snížení hladiny podzemní vody v jímaném zdroji, ale depresní kužel hladiny podzemní vody v okolí jímaného zdroje
je velmi strmý a jeho plošný dosah tudíž menší. Zde je limitující hloubka studny nebo hloubka dna kolektoru.
Na posuzované lokalitě se stav blíží druhému z modelových případů.
Pro ilustraci účinků čerpání podzemní vody odběrem z projektované studny byly provedeny orientační výpočty dosahu
hydraulické deprese při ustáleném proudění empirickým vzorcem dle Sichardta a Kusakina s použitím Dupuitovy rovnice
pro ustálené proudění v kolektoru s napjatou hladinou podzemní vody (viz dále).
Sichardt:

R = 3000 ⋅ s ⋅ k f
Kusakin:

R = 575 ⋅ s ⋅ k f ⋅ H
Dupuitova rovnice pro kolektor s napjatou hladinou podzemní vody

Q=

2πk f M (H − h )

kde

ln R − ln r

R
r
h
Q
kf
H
M
s = H −h

(m)
(m)
(m)

je poloměr dosahu deprese
je hydraulicky dokonalý poloměr vrtu
je výška hladiny nad dnem kolektoru v čerpané studni při navození ustáleného stavu

(m.s-1)

je vydatnost vrtu

(m.s-1)

je koeficient filtrace (udávány údaje na základě orientačního zjištění vydatnosti vrtu)

(m)
(m)
(m)

je výška ustálené volné hladiny nad dnem kolektoru
je mocnost zvodnělého kolektoru (od naražené hladiny p.v. po dno vrtu)
provozní snížení hladiny podzemní vody čerpáním při navození ustáleného stavu

Výsledky výpočtů jsou uvedeny v následující tabulce. Modře jsou označena pole s dosažením požadované vydatnosti a
červeně pole dosahu depresního kužele do vzdálenosti nejbližšího okolního zdroje podzemní vody. Pro určení
orientačních hranic intervalu koeficientu hydraulické vodivosti kF byly využity hraniční hodnoty rozmezí transmisivity
kolektoru podle údajů v hydrogeologické mapě oblasti 1:50 000. Předpoklad naražení a ustálení hladiny podzemní vody
je 30 resp. 5 m p.t.
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Tabulka č.1

s (m)
0,5
0,5
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
10
10
15
15
20
20
25
25
30
30
35
35
40
40

Výpočty dosahu hydraulické deprese v závislosti na hydraulických
parametrech prostředí a provozního snížení hladiny podzemní vody

hl.p.v. (m
p.t.)

kf (m.s-1)

H (m)

M (m)

R (m) dle
Sichardta

R (m) dle
Kusakina

5,5
5,5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
15
15
20
20
25
25
30
30
35
35
40
40
45
45

1,20E-06
4,16E-05
1,20E-06
4,16E-05
1,20E-06
4,16E-05
1,20E-06
4,16E-05
1,20E-06
4,16E-05
1,20E-06
4,16E-05
1,20E-06
4,16E-05
1,20E-06
4,16E-05
1,20E-06
4,16E-05
1,20E-06
4,16E-05
1,20E-06
4,16E-05
1,20E-06
4,16E-05
1,20E-06
4,16E-05
1,20E-06
4,16E-05
1,20E-06
4,16E-05
1,20E-06
4,16E-05

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

1,6
9,7
3,3
19,3
6,6
38,7
9,9
58,0
13,1
77,4
16,4
96,7
19,7
116,0
23,0
135,4
26,3
154,7
32,9
193,4
49,3
290,1
65,7
386,8
82,2
483,4
98,6
580,1
115,0
676,8
131,5
773,5

2,1
12,4
4,2
24,9
8,5
49,7
12,7
74,6
16,9
99,5
21,1
124,3
25,4
149,2
29,6
174,0
33,8
198,9
42,3
248,6
63,4
373,0
84,5
497,3
105,6
621,6
126,8
745,9
147,9
870,2
169,0
994,5

Q (l.s-1)
0,029
0,595
0,046
1,027
0,075
1,808
0,103
2,534
0,128
3,229
0,153
3,901
0,177
4,557
0,201
5,200
0,224
5,832
0,269
7,070
0,376
10,053
0,478
12,927
0,577
15,725
0,674
18,464
0,769
21,157
0,862
23,811

Q (m3.s-1)
2,8812E-05
5,9480E-04
4,5557E-05
1,0274E-03
7,5338E-05
1,8081E-03
1,0261E-04
2,5342E-03
1,2844E-04
3,2287E-03
1,5326E-04
3,9013E-03
1,7735E-04
4,5574E-03
2,0083E-04
5,2004E-03
2,2384E-04
5,8324E-03
2,6867E-04
7,0703E-03
3,7586E-04
1,0053E-02
4,7828E-04
1,2927E-02
5,7742E-04
1,5725E-02
6,7408E-04
1,8464E-02
7,6877E-04
2,1157E-02
8,6183E-04
2,3811E-02

Q (m3.den-1)
2,5
51,4
3,9
88,8
6,5
156,2
8,9
219,0
11,1
279,0
13,2
337,1
15,3
393,8
17,4
449,3
19,3
503,9
23,2
610,9
32,5
868,6
41,3
1116,9
49,9
1358,6
58,2
1595,3
66,4
1828,0
74,5
2057,3

Z teoretických výpočtových hodnot vyplývá, že minimální požadované vydatnosti (7,0 m3/den) bude dosaženo za
předpokladu čerpání při snížení menším než 3,0 m (tedy z předpokládané úrovně max. cca 8,0 m p.t.). Dosah
depresního kužele bude v tomto případě do 20 m. Dosah depresního kužele požadovaným odběrem nepřesáhne hranice
pozemku s projektovanou studnou.
Za předpokladu reálné propustnosti na horní hranici přepokládaného intervalu lze sice dosáhnout výrazného
hydraulického ovlivnění okolí vrtu do vzdálenosti stovek m, pouze však odběrem v řádu minimálně stovek m3/den.
Takový odběr však o 2 řády překračuje požadavky kladené na vodní zdroj a není předpokládán.
Celkově z vyhodnocení hydraulických výpočtů plyne, že existence a navržené využití projektované studny (viz kap. 3.3.1.
a 4.5.) nebudou mít výraznější vliv na hydrogeologické poměry lokality a nepředstavují ohrožení nebo omezení provozu
okolních zdrojů podzemní vody v okolí.
Výpočty mají za úkol ilustrovat možné účinky odběru podzemní vody a nemusí přesně odpovídat realitě. Posuzování
míry ovlivnění hydrogeologických poměrů na základě provedených výpočtů je zatíženo následujícími faktory nejistoty:
1.

Empirické vzorce a dosazované hodnoty nemusí přesně odpovídat přírodním (hydrogeologickým) poměrům na
lokalitě.

2.

Vstupní parametry hydraulických výpočtů jsou založeny na obecných předpokladech, které nemusí plně
korespondovat s realitou.

3.

Prostředí zvodnělého horninového prostředí není homogenní a izotropní, jak předpokládají uvedené výpočty. Na
lokalitě se mohou projevovat preferenční zóny proudění a akumulace podzemních vod. Dupuitova rovnice do
značné míry schematizuje skutečné přírodní poměry.
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Uvedené faktory nejistoty byly při hodnocení brány v úvahu. Závěry posouzení jsou posunuty na stranu bezpečnosti.
Provedením vrtu a následné čerpací zkoušky budou získána konkrétní data pro hydraulické výpočty a závěry tohoto
posudku budou potvrzeny a upřesněny.

4.5. Závěr
Záměr vybudovat a využívat vrtanou studnu na p.č. 1226/13 v k.ú. Ruzyně podle této dokumentace je možný.
Využíváním studny ve smyslu kap. 3.3.1. nedojde k významnějšímu ovlivnění hydrogeologických poměrů na lokalitě.
Potřeba vody byla výpočtem stanovena na 4911 l/den (1794 m3/rok). Požadovaná minimální vydatnost studny je s
ohledem na technické podmínky čerpání 7 m3.den-1, což je v přepočtu 0,081 l.s-1.
K ochraně přirozených hydrogeologických poměrů navrhujeme stanovit příslušnému vodohospodářskému orgánu
omezení odběru na výpočtovou hodnotu potřeby vody zaokrouhlenou nahoru:

max. okamžitý odběr:
průměrný odběr:
průměrný odběr:

(l/s)
(l/s)
(m3/den)

1,0
0,0058

max. denní odběr:

(m3)

5

max. měsíční odběr:

(m3)

150

max. roční odběr:

(m3)

1800

0,5

Navržená opatření plně kryjí požadavky zadavatele na vydatnost vodního zdroje. Maximální denní a měsíční odběr je
stanoven s ohledem na předpokládané vyšší odběry v letní sezóně.
Ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území se jedná o nepropustné (neprostupné dle pojmosloví výše uvedené vyhlášky) prostředí. Minimální vzdálenosti od
možných zdrojů znečištění jsou dodrženy.
K žádosti o uvedení stavby do užívání nutné přiložit chemicko-bakteriologický rozbor v rozsahu daném vyhl. MZd č.
252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody,
provedený akreditovanou laboratoří.
Provedené hydrogeologické posouzení je vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí ve smyslu § 9 odst. (1) zák. č.
254/2001 Sb. O vodách ve znění pozdějších předpisů.

4.6. Použité podklady
1. Kunovský I. (2012) :

Recyklace stavebního materiálu; Na hůrce, Ruzyně; Projekt pro UR

2. Hydrogeologická mapa ČR v měřítku 1: 50 000, list 12-23 Kladno
3. Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů
4. Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na teplou a pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly
5. Vyhláška č. 269/2009 Sb. kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
6. Zákon č. č. 366/2000 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a Českém
geologickém úřadu

Studna na p.č. 1226/13 v k.ú. Ruzyně
Projekt; Hydrogeologický posudek

10

WEKO s.r.o.

PŘÍLOHOVÁ ČÁST

Studna na p.č. 1226/13 v k.ú. Ruzyně
Projekt; Hydrogeologický posudek

11

WEKO s.r.o.

Situace lokality

Studna na p.č. 1226/13 v k.ú. Ruzyně
Projekt; Hydrogeologický posudek

Příloha č. 1

Zhotovitel:

Glaukos s.r.o. Barrandova 813 Praha 4 143 00
tel/fax +420 220 911 835
info@glaukos.cz; www.glaukos.cz

Zadavatel:

WEKO s.r.o.
Praha 8, Frýdlantská 1311/21, PSČ 182 00

laukos s.r.o.

Studna na p.č. 1226/13 v k.ú. Ruzyně
Projekt; Hydrogeologický posudek
Název přílohy: Situace lokality
Název úkolu:

Název výkresu: Orientační situace lokality
Číslo přílohy: 1
Číslo výkresu:
17. 7. 2011
Datum:
Měřítko:
Opr. řešitel:
RNDr. Jaroslav Řízek Vedoucí zak.:
Zhotovil:
Aut. projektant: Ing. Ivan Drobník

1
1 : 25 000
RNDr. Jaroslav Řízek
RNDr. Jaroslav Řízek

WEKO s.r.o.

Výkresová část projektu

Studna na p.č. 1226/13 v k.ú. Ruzyně
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Příloha č. 2

STANIČENÍ

0,0

kótováno v mm

17,1

SKLON % - DÉLKA (m)

1,0 - 17,1
32x2,9 (DN 25) - rPE - 17,1

PROFIL (mm) - MATERIÁL - DÉLKA (m)

flexo se zásuvkou

vodovod rPE DN 25 dl. 17,1
uložen v pískovém loži

manometr

vrtaná studna
sací potrubí zakončené sacím košem

500

1200

500
vodárna min. 80 l

krycí deska

Půlkruhový betonový poklop
KUV 25
tlakový spínač

dlažba

Manipulační šachta
betonová monolitická nebo skružová

1200

500

Vodovodní potrubí
rPE DN 25 (32x2,9)
4 000 (těsnění)

Těsnění mletým bentonitem
odvodnění šachty
PVC 50x1,8

500

2xKUV 25
filtr (mech.+chem.)
+magnet.

400

Dlažba 100/100 mm
Beton B10, 100 mm
Kačírek 4/8 mm

Kvartérní pokryv
35 000

Ochranná PVC zárubnice
270/260 mm; 0,0 - 4,0 m plná

Chránička PVC 75

273 (vrtný průměr)

Zvětralá hornina
(eluvium)

50 000

10 000

PVC zárubnice 160/154 mm;
0,0 - 25,0 m plná; 25,0 - 45,0 m perforovaná;
45,0 - 47,0 m plná (předpoklad zapuštění čerpadla)
47,0 - 49,0 m perforovaná; 49,0 - 50,0 plná (kalník)

Obsyp kačírkem 4/8 mm

Řez uložení potrubí
terén

254 (vrtný průměr)

36 000 (obsyp)

100 300

Podsyp a obsyp pískem
Potrubí PE 32x3,6 mm

Pevná hornina
Ponorné čerpadlo

2 000

900-1200

Výstražná folie

2 000

500

1 000

Obsyp tříděnou zeminou,
zrno max. 30 mm

Zhotovitel:

Glaukos s.r.o. Barrandova 813 Praha 4 143 00
tel/fax +420 220 911 835
info@glaukos.cz; www.glaukos.cz

Zadavatel:

WEKO s.r.o.
Praha 8, Frýdlantská 1311/21, PSČ 182 00

laukos s.r.o.
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Název přílohy: Výkresová část projektu
Název úkolu:

Název výkresu: Řez studnou
Číslo přílohy: 2
17. 7. 2011
Datum:
Opr. řešitel:
RNDr. Jaroslav Řízek
Aut. projektant: Ing. Ivan Drobník

Číslo výkresu:
Měřítko:
Vedoucí zak.:
Zhotovil:

4
1 : 50/25 (řez vrtem)
RNDr. Jaroslav Řízek
RNDr. Jaroslav Řízek
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Zhotovitel:

Glaukos s.r.o. Barrandova 813 Praha 4 143 00
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Zadavatel:

WEKO s.r.o.
Praha 8, Frýdlantská 1311/21, PSČ 182 00

laukos s.r.o.
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Název přílohy: Hydrogeologická mapa lokality s vysvětlivkami
Název úkolu:

Název výkresu: Hydrogeologická mapa
Číslo přílohy: 3
17. 7. 2011
Datum:
Opr. řešitel:
RNDr. Jaroslav Řízek
Aut. projektant: Ing. Ivan Drobník

Číslo výkresu:
Měřítko:
Vedoucí zak.:
Zhotovil:

1
1 : 50 000
RNDr. Jaroslav Řízek
RNDr. Jaroslav Řízek

Zhotovitel:
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Název přílohy: Hydrogeologická mapa lokality s vysvětlivkami
Název úkolu:

Název výkresu: Vysvětlivky k HG mapě
Číslo přílohy: 3
17. 7. 2011
Datum:
Opr. řešitel:
RNDr. Jaroslav Řízek
Aut. projektant: Ing. Ivan Drobník

Číslo výkresu: 2
Měřítko:
Vedoucí zak.: RNDr. Jaroslav Řízek
Zhotovil:
RNDr. Jaroslav Řízek

PŘÍLOHA 6
(DOKLADY)

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY
Č.J.: MCP6 051839/2012
V Praze dne: 25.6.2012
SPIS. ZN.: SZ MCP6 051827/2012/OV/Krá
Značka: P-1226/1/Ruz
Vyřizuje: Krásná Jitka
Kontaktní spojení: tel. 220 189 802 / jkrasna@praha6.cz

Sdělení
Odbor výstavby Úřadu m. č. Praha 6, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon") a
podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších
předpisů, na žádost WEKO s.r.o., Frýdlantská 21, Praha 8 ze dne 21.6.2012
s d ě l u j e,
ve smyslu požadavku § 6 a zákona 100/2001 Sb. a § 8 přílohy tohoto zákona pro dokumentaci k EIA , že
recyklační středisko minerálních stavebních materiálů Praha - Ruzyně
poblíž ulice Na Hůrce v Praze 6
na pozemcích parc. č. 1226/1, 1226/12, 1226/13, 1224/3, 1224/50, 2202/1 v katastrálním území Ruzyně
je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.
je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy, schváleným usnesením
Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999 a vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy, o závazné
části územního plánu hlavního města Prahy v platném znění, neboť plocha, na kterou návrh zpracován je
určena pro funkční využití TVO – , kde lze umístit zmíněnou funkci, neboť jako hlavním funkčním
využitím je skládkování stavebního odpadu , zařízení na recyklaci.
V souvislosti s posuzováním umístění recyklačního střediska je třeba vyhodnotit dopravní připojení
pozemku v širším kontextu dopravní situace v území.
Poučení:
Toto vyjádření nahrazuje sdělení č. jedn. MCP6 109409/2010 ze dne 17.12.2010, nenahrazuje však
rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle
zvláštních předpisů.
Ing. Petr Malotin
vedoucí odboru výstavby
otisk úředního razítka
Obdrží:
navrhovatel (dodejky):
1. WEKO s.r.o., ing. Martin Wachsmann, IDDS: r4a9n62
2. ARI atelier s.r.o., IDDS: zs3jy6q
Na vědomí:
3. Odbor životního prostředí MHMP, IDDS: 48ia97h
se sídlem Československé armády 23, 160 52 Praha 6
T - ústředna: + 420 220 189 111 / E: podatelna@praha6.cz / www.praha6.cz / IČO: 00063703

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

WEKO s.r.o.
Ing. Martin Wachsmann
Frýdlantská 21
182 00 Praha 8

Váš dopis zn. SZn.
S-MHMP-0153301/2012/1/OOP/VI

Vyřizuje/ linka
Ing. Gerschonová/4387

Datum
29. 2. 2012

Věc: Recyklační středisko stavebních materiálů, Praha 6 - Ruzyně - stanovisko orgánu
ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OOP MHMP), jako orgán ochrany
přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), po posouzení záměru (koncepce)
„Recyklační středisko stavebních materiálů, Praha 6 - Ruzyně“ doručeného dne 17. 2. 2012
vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko:
Uvedený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Odůvodnění: Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu – recyklaci stavebních materiálů v Praze 6
Ruzyni. Nejbližší evropsky významnou lokalitou k uvedenému záměru je „Obora Hvězda“.
Vyskytují se zde vlhké pcháčové louky, které přecházejí do porostů vysokých ostřic. V části
území se vyskytuje mokřadní olšina a porosty vrb. Významná lokalita vrkoče útlého (Vertigo
angustior).
Vzhledem k charakteru záměru a vzhledem k dostatečné vzdálenosti od umístění záměru k
uvedené EVL uvedený záměr nemůže mít významný vliv na EVL a ptačí oblasti.
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Ing. Jana C i b u l k o v á
vedoucí oddělení posuzování
vlivů na životní prostředí
- otisk úředního razítka -

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1
tel. 236 001 111, fax 236 007 074
e-mail: oop@praha.eu; IDDS: 48ia97h

Hygienická stanice hlavního města Prahy
Rytířská 404/12, Praha 1 • tel.: 296 336 700 • podatelna@hygpraha.cz • ID: zpqai2i
společnost
WEKO s.r.o.
Frýdlanská 1311/21
182 00 Praha 8 – Kobylisy
IČO: 612 46 140
Naše č.j. HSHMP 29925/2012
Sp. značka: S-HSHMP 29925/2012/8450
Vyřizuje: Ing. Ševčíková
V Praze dne 19.7.2012
Věc: „Recyklační plocha stavebních materiálů“ – stanovisko
Dopisem ze dne 28.6.2012 požádala společnost WEKO s.r.o., Frýdlanská 1311/21,
Praha 8 – Kobylisy, IČO: 612 46 140, Hygienickou stanici hlavního města Prahy, která je
dotčeným správním úřadem v oblasti odpadového hospodářství ve smyslu § 75 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, o vyjádření k provoznímu řádu „Recyklační
plocha stavebních materiálů“.
Po prostudování předložené dokumentace vydává Hygienická stanice hl. m. Prahy
podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, s použitím
§ 75 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, toto stanovisko:
Z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví lze s provozním
řádem „Recyklační plocha stavebních materiálů“ společnosti WEKO s.r.o., Frýdlanská
1311/21, Praha 8 – Kobylisy, IČO: 612 46 140
souhlasit.
Odůvodnění:
Předložený provozní řád byl doplněn dne 9.7.2012 pod č.j. HSHMP 30972/2012.
Z předložené hlukové studie „Posouzení akustické situace technologického zařízení a
vnitrozávodové dopravy“, zakázka: 114/2011, vypracované Ing. Milanem Kábrtem –
Enviconsult, Husovo náměstí 48, Česká Skalice, IČO: 115 94 357, dne 9.2.2012, vyplývá, že
hluk vznikající vlastním provozem zařízení je na hranici nejbližšího venkovního chráněného
prostoru staveb prokazatelně nižší než hygienický limit hluku stanovený nařízením vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Zařízení určené ke shromažďování, drcení a třídění stavebních odpadů se nachází
na pozemku parc. č. 1226/13, k.ú. Ruzyně, Praha 6. Ke zpracování odpadu je používán
čelisťový drtič BROWN LENOX KK114, třídič EXTEC 5000S a kolový nakladač Liebherr L
544. Nakládáno pouze odpady kategorie „O“, jejich seznam je součástí provozního řádu. Při
přejímce je odpad kontrolován v prostoru vstupní váhy a následně při vyložení materiálu.
Součástí dokumentace při přejímce odpadu je kopie protokolu o vyloučení nebezpečných
vlastností odpadu nebo čestné prohlášení původce odpadu o vyloučení možného výskytu
nebezpečných vlastností odpadu a absence azbestu. Zpracováván je pouze zvlhčený
materiál. Vlhčení je zajišťováno dešťovou vodou z usazovací nádrže, v období sucha je
k dispozici vlastní zdroj vody. Kapacita zařízení je 90 000 t/rok odpadu. Pracovníci jsou
povinni používat přidělené OOPP. Je zajištěno vstupní a periodické školení zaměstnanců.
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Upozornění:
1. Dokladování kvality přejímaných odpadů do recyklačního zařízení probíhá podle bodu 2
přílohy č.2 vyhlášky „Základní popis odpadu“, který musí dodavatel (vlastník) odpadu
poskytnout osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady
v případě jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce. Dle bodu 2e)
musí dodavatel poskytnout protokol o vlastnostech odpadu (výsledky zkoušek), zaměřený
zejména na zjištění podmínek vylučujících odpad z nakládání v příslušném zařízení, ne
starší než jeden rok. Podmínky vylučující odpad z nakládání v recyklačním zařízení
specifikuje blíže Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních
odpadů a pro nakládání s nimi, Ministerstvo životního prostředí, Praha, leden 2008 (dále
metodický návod MŽP), který v kapitole 2.5. Přejímka stavebních a demoličních odpadů do
recyklačních zařízení uvádí: „V případě dodávky směsného stavebního a demoličního
odpadu (např. směs zlomků cihel, betonu, omítky), deklarovaného jako odpad kategorie
ostatní odpad, je jedním z dokladů o kvalitě přijímaného odpadu jako součást základního
popisu odpadu
a) osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu pověřenou osobou, nebo
b) čestné prohlášení původce odpadu doložené odkazem na zápis, nebo kopie zápisu,
z prohlídky stavby před rekonstrukcí nebo odstraněním, že stavební a demoliční
odpady z konkrétní stavby nejsou na základě prohlídky stavby odpadem
nebezpečným, nebo
c) čestné prohlášení nepodnikající fyzické osoby, že stavební a demoliční odpady
z konkrétní stavby nejsou znečištěny žádnými látkami způsobujícími jejich
nebezpečnost (nebezpečné chemické látky) a neobsahují azbest.
V příloze č. 1 tohoto návodu jsou uvedeny seznamy stavebních a demoličních odpadů, které
jsou:
a) vhodné k úpravě recyklací
b) vyloučeny z přijímání do zařízení k recyklaci odpadů, ve kterých není součástí
recyklace i oddělení a oddělené odstranění nebezpečných druhů odpadů
c) vyloučeny z přijímání do všech zařízení k recyklaci stavebních a demoličních
odpadů“.
Orgány ochrany veřejného zdraví nejsou kompetentní požadovat zapracování postupů
uvedených v metodickém návodu MŽP do provozních řádů recyklačních zařízení.
Kompetentním orgánem k uplatnění těchto požadavků je příslušný orgán ochrany životního
prostředí.
2. Zaměstnavatel je podle § 37 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném
znění, povinen, pokud se nejedná o práci kategorie 1, podat Hygienické stanici
hlavního města Prahy do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací návrh na
zařazení prací do kategorií 3 resp. 4 nebo práci zařadit do kategorie 2 a neprodleně to
Hygienické stanici hlavního města Prahy oznámit včetně údajů rozhodných pro toto zařazení.
Provozovatel je dále povinen dodržovat veškeré povinnosti vyplývající ze zákoníku práce a
provést hodnocení rizik.
„otisk úředního razítka“

MUDr. Vladimíra Zárubová
vedoucí odboru hygieny obecné a komunální
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Pojmy, definice, zkratky.
Provozovatel:
WEKO s.r.o.
Kontrola jakosti materiálů:kontrola deklarovaných vlastností a složení
materiálů pověřeným pracovníkem společnosti
ŽP:
zájmové prostředí, ve kterém společnost provozuje
svou činnost a zahrnující ovzduší, vodu, půdu,
přírodní zdroje, rostliny a živočichy, lidi a jejich
vzájemné vztahy
Havárie:
nežádoucí, mimořádná, částečně nebo zcela
neovládaná časově a prostorově ohraničená událost,
která již vznikla nebo jejíž vznik hrozí v souvislosti
s provozem technických zařízení, a která vede ke
ztrátě života, poškození nebo ohrožení zdraví lidí,
živých organismů nebo životního prostředí a ke
škodě na majetku
RP:
recyklační plocha - provoz s prostorem pro
zpracování materiálů pomocí mobilních drtících a
třídících linek.
PM:
Průvodka materiálu- doklad,
který
odevzdává
původce na základě trvalého smluvního vztahu, nebo
vyplní při jednotlivé dodávce
PŘ:
provozní řád
PD:
provozní deník

1. Základní údaje o zařízení
1.1. Název zařízení:
Recyklace stavebních materiálů Praha 6 – Ruzyně.

1.2.

Ověřil

Identifikace vlastníka:
Vlastníkem technologického zařízení je WEKO s.r.o.
Za provoz recyklační plochy je odpovědný vedoucí provozu tel. 724 131
755 a další pracovníci podle platného Organizačního řádu společnosti.
Vlastníkem pozemku k. ú. Ruzyně, parc. č. 1226/13 je Výzkumný ústav
rostlinné výroby v.v.i. Drnovská 507/73, Praha 6 Ruzyně.
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Identifikace provozovatele:
Provozovatelem RP je WEKO s.r.o. se sídlem Praha 8, Frýdlantská
21,182 00, zapsané u obchodního soudu v Praze 1 oddíl C, číslo vložky
28 497.
Recyklační plocha je podle technické dokumentace označena jako
stavební objekt pro likvidaci odpadů a má provozní označení RP.
V územním plánu je označena jako veřejně prospěšná stavba TVO,
3/TO/6.

Telefonní čísla pro případ nouze
Záchranný systém
Lékařská záchranná služby
Hasiči
Policie
Jednatel společnosti
Bezpečnostní technik
Vedoucí provozu

120
155
150
158
602 313 796
602 385 544
724 131 755

Kontakty na orgány státní správy
Magistrát hl. m. Prahy
Krajská hygienická stanice
MHMP Životní prostředí
Úřad městské části Praha 6
Životní prostředí Praha 6
Hygiena Praha 6
Závodní lékař
Česká inspekce životního prostředí

Praha 1 Jungmannova 29/35
Praha 1 Rytířská 12/404
Praha 1 Jungmannova 29/35
Praha 6 Československé
armády 23/601 Praha 6
Praha 6 Nechanského 1/590
Praha 9 Gen. Janouška 902
Praha 9 Na břehu 267/1

236 001 111
296 336 720
236 001 111
220 189 101
220 189 410
235 365 828
606 422 046
222 860 111

1.4.

Platnost provozního řádu.
Provozní řád je platný v rámci společnosti WEKO s.r.o. na provozovně v
Praze 6 – Ruzyni, od zahájení zkušebního provozu se změnami a dodatky
vždy k 1. 1. následujícího roku.

1.5.

Charakter a účel zařízení:
Recyklační plocha RP je zařízení určené k shromažďování a následnému
zpracování drcením a tříděním vhodných stavebních materiálů. Zpracovaní
materiálů se provádí za účelem jejich následného využití. Přijímané materiály
jsou uvedeny v příloze 1. Jejich seznam může být na základě vzniklých
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provozních situací omezen, případně i zastaven. Při opačné situaci může být
seznam rozšířen o nové materiály po odsouhlasení příslušnými orgány státní
správy.
1.6.

Stručný popis zařízení.
Zařízení recyklační plochy je vybaveno následujícími mechanismy
provozovatele. Jedná se o čelisťový drtič BROWN LENOX KK114, třídič
EXTEC 5000S Turbo a kolový nakladač Liebherr L 544.
Technické parametry strojů
Typ stroje
Pohon
Spotřeba l/h
Půdorysný
Hmotnost v t
rozměr v m
KK 114
diesel
11
18 x 3
35
EXTEC 5000 Diesel
6
18 x 18
19
Liebherr L544 Diesel
9
2,6 x 8
18
Všechny stroje musí obsluhovat pouze zaškolený pracovník se strojním
průkazem.
Technologický postup zpracování materiálů je následující. Zvlhčený materiál je
nakládán pomocí kolového nakladače z deponie přijatého materiálu jednoho
druhu. Tento materiál je nakladačem přemístěn do násypky drtiče. Obsluha
drtiče průběžně zajišťuje vibračním podavačem dávkování materiálu do
vlastního drtiče, kde dochází k zjemňování materiálu na nastavenou velikost.
Nejčastěji to bývá 63 mm(90mm). Materiál z drtiče je vynášen pasovým
dopravníkem k magnetickému separátoru. Zde jsou permanentním pasovým
magnetem odděleny magnetické části, které jsou vyhazovány do připraveného
kontejneru. Čistý materiál následně dopadá do násypky třídiče. Obsluha drtiče
je podrobněji popsána v příloze č. 3.
V násypce třídiče je materiál rovnoměrně dopravován nad sítovou komoru,
kde dochází k vlastnímu třídění. Třídič je dvousítný, což umožňuje výrobu tří
frakcí. Nejemnější je 0 – 8mm, střední frakce bývá 8 – 32 mm a hrubá frakce
je nad 32 mm. Osazení stroje síty je možné měnit dle požadavků zákazníků.
Síta k třídiči máme o velikosti zrna 1 mm až po hrubá síta 120 mm. Obsluha
třídiče je detailně popsána v příloze č. 4.
Celá linka je sestavena na maximální výkon do 150 t/h, při optimálním složení
zpracovávaného materiálu.
RP je dále vybavena silniční mostovou vahou, pro vážení materiálů
přivážených stejně jako materiálů již zpracovaných a odvážených. Váha je
v provedení pro obchodní vážení s přesností 10kg a je cejchována každé dva
roky. Váha je napojena na počítač, pomocí kterého je zajištěna kompletní
evidence materiálů, obchodních partnerů, a všech dalších potřebných údajů.
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1.7.

Přístupové trasy k zařízení.
Tato RP je umístěna v blízkosti křižovatky rychlostní komunikace Pražského
okruhu R1 s rychlostní komunikací R6. Z centra přivádí dopravu ulice
Karlovarská s možností pokračování na Hostivice.
Stávající dopravní situace je orientována na 3 hlavní tahy z Prahy na západ.
1)
Slaný – Evropská –Dejvice, Střešovice, Bubeneč,
2)
Karlovy Vary – Střešovická – Malá Strana, Střešovice, Břevnov,
3)
Plzeň – Plzeňská – Řepy, Motol, Košíře
Tyto hlavní směry jsou propojeny rychlostní komunikací právě ke křižovatce u
RS v Ruzyni.
Při využití RS se dopravní zátěž jednoho vozidla které odváží SDM, nebo
naváží materiál na stavby ve vnitřní Praze, zkrátí o 26 km ve variantě 1, 14 km
ve variantě 2, 22 km ve variantě 3.
Na základě průzkumu jsou tyto dopravní zátěže.
30% dopravy ze směru k Evropské
30% dopravy ze směru Karlovarská
30% dopravy ze směru Plzeňská
10% doprava Hostivice a R6
Otevřením RS bude stávající doprava využívat menší počet vozidel, bude
operativnější vzhledem k možnosti odběru i menších množství různých
materiálů z RS a obousměrného vytížení. Obousměrné vytížení dopravních
prostředků se pohybuje okolo 60%.
Všechna doprava na RP bude realizována silniční dopravou.

1.8.

Technologie příjmu materiálu.
Materiál, dopravený původcem nebo přepravcem do příjezdové části RP je
pověřeným pracovníkem na vstupní váze zkontrolován, zvážen a
zaregistrován v provozním deníku vážního systému v souladu s provoznětechnickými pokyny uvedenými v příloze č. 2 tohoto provozního řádu.
Dopravce předá PM kompletně vyplněnou obsluze a po provedení kontroly
vážního lístku potvrdí svým podpisem platnost všech údajů uvedených na
vážním lístku. PM obsahuje popis odpadu, zařazení dle katalogu, kód a druh
odpadu, kategorii, datum, ČO s bližšími upřesněním místa původu,
organizační složky a způsob jeho vzniku. Pokud byly u dodaného materiálu
provedeny odběry vzorků a následné zkoušky pro zjištění naprostého
vyloučení nebezpečných vlastností odpadu, kopii tohoto dokumentu.
Předpokládané množství materiálu dodaného z této stavby. Pokud nebyly
provedeny laboratorní zkoušky je nutnost čestného prohlášení původce o
vyloučení možného výskytu nebezpečných vlastností odpadu a absence
azbestu
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Po zvážení a zaregistrování je vozidlo s materiálem odesláno na recyklační
plochu, kde je obsluhou tohoto zařízení navedeno do sektoru, určeného pro
přepravovaný druh materiálu. V příslušném sektoru je materiál posádkou
vozidla vyložen (vyklopen).
Obsluha recyklační plochy provede kontrolu jakosti materiálu během vykládky
(výklopu). V případě, že vyložený materiál obsahuje složky, které nejsou
deklarovány, postupuje podle provozně-technických pokynů uvedených
v příloze č. 2 tohoto provozního řádu.
Pokud vyložený materiál vyhovuje, je přepravci obsluhou recyklační plochy
potvrzeno převzetí materiálu v souladu s deklarovaným druhem.
Pokud kterýkoliv pracovník RP zjistí odlišnosti druhu materiálu od
deklarovaného druhu materiálu, nebo má podezření na výskyt nebezpečných
materiálů v dodávce, je jeho povinností okamžitě zastavit příjem takového
materiálu a kontaktovat vedoucího RP. Při zjištění výskytu nebezpečných
materiálů je povinností vedoucího RP neodkladně tuto skutečnost ohlásit
odboru životního prostředí MHMP.V případě výskytu jiných než v dodávce
deklarovaného materiálů kategorie O, rozhodne vedoucí RP o dalším postupu
dle množství a druhu příměsí.

Odpovědnost pracovníků.
Obsluha
RP

Činnost
Příjem materiálů
Vstupní kontrola
Registrace příjmu
Kontrola vykládky
Ochrana ŽP na RP
Třídění
Recyklace a přepracování
Výdej recyklátů
Registrace výdeje
Odvoz a expedice
X

provádí

Ověřil

O

XO
KXO
KXO
XO
XO
XO

odpovídá

Vedoucí
pracoviště
K
K
K
K
KO
KO
KO
K
K
K
K

Obsluha
váhy
KXO
KXO
XO
XO

Smluvní
Partner
X
X
X
X
X

XO
XO

X
X
X

kontroluje
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Evidence (provozní deník) a výdej dokladů přepravci o příjmu materiálů na
recyklační plochu je prováděna pověřeným pracovníkem před odjezdem z
provozovny společnosti.
Evidenci materiálů, jejíž forma odpovídá provedení uvedenému v §21-22
Vyhlášky MŽP 383/2001 Sb. zajišťuje obsluha váhy v průběhu provozní doby
na počítači firmy propojeným se vstupní a výstupní váhou na příjezdové
komunikaci.
Obsluha váhy zadává do počítače a průběžně předává vedoucímu RP
následující dokumentaci převzatou za jednotlivá období od jednotlivých
dodavatelů:
• průvodní doklady o původu materiálů od původců, včetně jejich kompletního
vyplnění a podpisu odpovědným pracovníkem s potvrzením o jejich převzetí
obsluhou zařízení RP
• seznam vážních lístků s údaji o hmotnosti, druhu materiálu přijatých na RP
od jejich původců (přepravců), způsobu úhrady, čas, SPZ vozidla, jména
řidiče a podpisu oprávněné osoby (zástupce)
• seznam vážních lístků s potřebnými údaji o hmotnosti materiálů odebraných
jednotlivými odběrateli shodný jako při příjmu materiálů k recyklaci
Obsluha váhy na konci provozní doby zajistí zálohu všech dat z databáze
počítače do „Provozního deníku váhy“ příjmu materiálů na recyklační plochu a
odběru recyklátů, který v měsíčním přehledu předává vedoucímu provozu
recyklační plochy.
Provozní deník váhy - příjmu a výdeje materiálů je archivován podle
náležitostí zákona 190/2009 o archivní a spisové službě.
Provozní deník váhy - příjmu a výdeje materiálů na recyklační plochu
obsahuje následující údaje:
• název původce - odběratele materiálů, jeho adresu a IČO(č. o. p. u
občanů)
• množství a druh přijatého - odebraného materiálu v hmotnostních
jednotkách (kopii vážního lístku) materiál s číslem identifikačního kódu
odpadu
• datum a čas přijmutí - výdeje materiálů
• SPZ vozidla uskutečňujícího dopravu
• Podpis obchodního partnera na uloženém vážním lístku
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Hlášení o produkci a nakládání s materiály pro orgány státní správy a
statistický úřad je vypracován vždy za kalendářní rok vedoucím provozovny
z provozního deníku váhy, podle náležitostí Vyhlášky MŽP 383/2001 Sb.
§ 20.
1.9. Technický popis a kapacita.
Recyklační plocha má výměru 23 826 m2, z toho použitelných pro vlastní RP je
15 000 m2.
Kapacita RPje 90 000 tun nashromážděných, vytříděných a přepracovaných
materiálů ročně.
Výškově je RP cca 10m pod úrovní městského okruhu. Ze severní strany je
ohrazena valem bývalé vlečky, ze západní strany oplocením průmyslového
areálu a z jihovýchodní strany je plocha ohraničena rychlostní komunikací
Pražského okruhu.
Recyklační plochu tvoří z ½ zpevněná plocha ze silničních betonových panelů
a druhá část je z vrstvy hutněných materiálů.
Plocha má sklon k jižnímu cípu a je odvodněna do systému odvodňovacího
žlabu s usazovacími nádržemi. Dešťová voda bude využívána k vlhčení
zpracovávaných materiálů. Vlastní zdroj vody bude zajišťovat vlhčení materiálů
v době sucha. Veškerá rozstřikovaná voda používaná ke skrápění (vytváření
aerosolu) bude hygienicky zabezpečena po mikrobiologické stránce dezinfekcí.

2.
2.1.

Způsob manipulace s materiály
Materiál vyložený a shromažďovaný v jednotlivých sektorech recyklační plochy
je tříděn a překládán obsluhou pracoviště s využitím pracovních mechanismů
společnosti podle druhu, jakosti, a aktuálních požadavků vedoucího
pracoviště.
Manipulovat s materiály a provádět recyklaci (manipulaci s materiály) na
vlastním strojním (recyklačním) zařízení na recyklační ploše, mohou pouze
pověření a proškolení zaměstnanci společnosti, k tomuto účelu vybaveni
osobními ochrannými prostředky uvedenými v kapitole 2.5..
Zákaz manipulace s materiály, které by mohly být zdrojem prašnosti.
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Povinnosti obsluhy zařízení
• provádět kontrolu jakosti přijímaného materiálu při jeho vykládce (výklopu)
dle náležitostí provozně technických pokynů v příloze č. 2
• provádět záznam o přejímce materiálu od přepravce na PM
• být v nepřetržitém kontaktu s pracovníkem vstupní váhy a vedoucím
pracoviště pomocí krátkovlnné vysílačky nebo mobilního telefonu
• vždy na začátku a na konci směny zkontrolovat technický stav RP, čistotu
obvodových ploch, vlhkost materiálů k recyklaci i vlastních recyklátů pro
zamezení možného vzniku prašnosti
• průběžně během pracovní směny udržovat pomocí přiděleného nářadí
RP a příjezdovou komunikaci v požadovaném stavu
• udržovat a doplňovat prostředky na zachycení případných úkapů ropných
látek z vozidel přepravců a techniky na recyklaci dostupné, v předepsaném
množství a v případě zjištění ohrožení ŽP je použít
• používat předepsaný pracovní oděv, pracovní obuv a přidělené osobní
ochranné prostředky
• pracovní oděv, obuv, zařízení, nářadí a osobní ochranné prostředky
udržovat v čistotě a bezpečně použitelném stavu
• kontrolovat, zda nejsou na RP společnosti nepovolané osoby a neodkladně
provádět opatření k jejich vykázání
• aktivně absolvovat 1x ročně školení z BP, PO a ochraně ŽP. Dodržovat
povinnosti vyplývající z pracovního řádu a ostatních jemu nadřízených
zákonů. Při nástupu nového pracovníka musí být tento proškolen
individuelně v plném rozsahu a vybaven ochrannými pomůckami v rozsahu
prováděných prací ještě před jejich zahájením

2.3.

Povinnosti při údržbě
Údržba recyklační plochy se provádí pomocí provozních mechanismů.
Spočívá především v udržování sjízdnosti příjezdové komunikace, schůdnosti
pracovních cest, úpravě ploch v jednotlivých sektorech s materiálem, čištění
obvodových odvodňovacích příkopů a v ochraně ŽP před znečištěním úkapy
ropných látek z vozidel a mechanismů pohybujících se v prostoru RP.
Pokyny k provádění údržby zařízení vydává vedoucí pracoviště na základě
aktuálního technického stavu RP a informací od její obsluhy.
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Opatření k omezení vlivů na životní prostředí
Materiály, které jsou vhodné ke shromažďování na RP za účelem jejich
následného přepracování na využitelné frakce, jsou inertní s minimální
prašností. Při provádění demolice, následné nakládce a jejich dopravě na RP,
je vhodné, aby tyto byly vlhčeny na požadovanou úroveň. Pokud materiál se
jeví jako možný zdroj prašnosti, smí být skládán pouze v prostoru s vodní
clonou pro zamezení vzniku prašnosti.
Opatření k zamezení vzniku prašnosti na RP se provádí průběžně dle
povětrnostních podmínek a vlhkosti materiálů. Před drcením a tříděním
materiálů na požadované frakce, se provádí důsledná kontrola celého objemu
zpracovávaného materiálu, za účelem zajištění jeho optimální vlhkosti.

2.5.

Opatření k zajištění bezpečnosti a hygieny práce
Specifická rizika vyplývající z provozování RP jsou podrobně popsána v
bezpečnostním předpisu společnosti. Uvedená opatření je obsluha RP
povinna trvale dodržovat. Každý pracovník před nástupem do pracovního
poměru musí absolvovat lékařskou prohlídku u závodního lékaře. Při kladném
výsledku může nastoupit na RP dle svého pracovního zařazení. Před
zahájením prací se zúčastní školení bezpečnosti práce a převezme všechny
potřebné ochranné pracovní pomůcky (přilba, pracovní obuv, rukavice,
pracovní oblek, chrániče sluchu, ochranné brýle, respirátor, případně další dle
pracovního zařazení) včetně dalších informací- hygienické, sociální, stravovací
apod. Dále se pravidelně zúčastňuje minimálně 1x ročně školení bezpečnosti
práce, první pomoci, technologických novinek a postupů, organizačních
uspořádání. Při zajištění nových poznatků nebo technologických postupů
v oblasti našich činností je provedeno školení dle potřeb. Při jakémkoliv
zjištění či jenom podezření z možného vzniku bezpečnostního či hygienického
rizika je každý pracovník RP povinen zajistit sám dle svých možností nebo
s vedoucím provozovny jejich odstranění.

2.6.

Protipožární opatření
Protipožární opatření je uvedeno v bezpečnostních předpisech provozovny.
Jedná se o protipožární řád areálu s doplňky dle specifikace našich činností.
Zejména provoz strojů a zařízení pro recyklaci, manipulace s PHM případnými
dalšími hořlavými látkami.
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Opatření pro případ havárie
Havárie jsou řešeny podle postupů havarijního řádu společnosti WEKO s.r.o.
Ochrana zdraví pracovníků, případně dalších zúčastněných osob je
prvořadým úkolem pro předcházení možného vzniku havárie. Každý má za
svou povinnost, jakákoliv podezření z možného vzniku havárie neprodleně
řešit sám, popřípadě za součinnosti vedoucího RP či ostatních osob.
Pravidelnou preventivní prohlídkou pracoviště je nutné těmto situacím
předcházet. Prohlídky pracoviště RP se provádí každodenně za účasti
vedoucího RP, minimálně jednou měsíčně jednatelem společnosti, minimálně
dvakrát za čtvrt roku bezpečnostním technikem. Jedna prohlídka je ohlášená
a minimálně jedna namátková. Denní prohlídky zapisují pouze zjištěné
nedostatky do provozního deníku, ostatní prohlídky jsou zapsány do
provozního deníku formou zápisu.
Havarijní situace musí být vždy zapsána do provozního deníku, včetně určení
vzniku a následných opatření.

2.8.

Související dokumentace
Zákony
Vyhlášky
Pracovní řád
Provozní doba
Ceník materiálů
Protipožární řád
Havarijní řád
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3.Provozně – technické pokyny
k ukládání materiálů na recyklační plochu společnosti WEKO s.r.o.
Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.

Podmínky ukládání materiálů na skládku
Materiály předkládané objednatelem při uzavření smlouvy
Transport materiálů od objednatele na zařízení společnosti
Uložení materiálů na zařízení společnosti
Postup ve sporných případech

3.1.

Podmínky ukládání materiálů na recyklační plochu
Podmínkou převzetí materiálů na zařízení společnosti je řádné uzavření
oboustranně
odsouhlasená
objednávka,
mezi
smlouvy,
případně
objednatelem (původcem nebo přepravcem materiálu) a zhotovitelem
(společností WEKO s.r.o.). Před uzavřením smlouvy je objednatel povinen
předložit zástupci společnosti materiály týkající se materiálů v rozsahu
uvedeném v kapitole č. 2, tohoto dokumentu.
Materiály dopravené do zařízení provozovaných naší společností musí
splňovat podmínky ukládané Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění
navazujících předpisů a prováděcích vyhlášek Ministerstva životního prostředí,
případně dalšími legislativními předpisy týkajícími se zneškodňování
materiálů.

3.2.

Materiály předkládané objednatelem při uzavření smlouvy
•
•
•

Doklady prokazující možnost vzniku smluvního vztahu pro zajištění
zneškodňování materiálů – živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku,
IČO nebo OP u občanů.
Finanční zajištění zabraňující možnosti vzniku pohledávky po splatnosti
Osvědčení o vlastnostech materiálu a době jeho platnosti od pověřené
osoby, která je k této činnosti oprávněna dle platných zákonů

3.3.

Transport materiálů od původce na recyklační plochu
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Transport materiálů na recyklační plochu zajišťuje objednatel svými nebo
pronajatými dopravními prostředky a na své náklady, pokud nebude
dohodnuto jinak.
Posádka vozidla přepravující materiály je povinná:
•
•
•

3.4.

Předložit doklad od původce materiálu o původu materiálu a místu jeho
nakládky
analytický rozbor materiálu nebo vyjádření oprávněné osoby o
vlastnostech materiálu
údaje sepsané do vážního lístku zkontroluje a svým podpisem potvrdí
jejich úplnost pravdivost v souladu s platnou legislativou

Uložení materiálů na recyklační plochu
Vozidlo přivážející materiál zastaví před areálem zařízení. Na pokyn obsluhy
váhy vjede na silniční mostovou váhu, kde se provede zvážení vozidla
s materiálem. Posádka vozidla předá doklady o přepravovaném materiálu
pracovníku vstupní kontroly.
Pracovník pověřený vstupní kontrolou materiálu provede vizuelní kontrolu
nákladu. V případě pochybností o deklarovaných vlastnostech materiálu je
proveden odběr vzorku pro analytický rozbor a vozidlo se odešle na
odstavnou plochu k podrobné kontrole nákladu. Pokud nejsou zjištěny závady,
obdrží posádka vozidla pokyn k jízdě do prostoru složiště recyklační plochy.
Materiál, který svou strukturou umožňuje vznik úletu prachových částic, musí
být skládán pouze po jeho zvlhčení nebo pod vodní clonou pro zamezení
úniku prachových částic.
V úložišti materiálů se materiál složí podle pokynů obsluhy zařízení. V
průběhu skládání je materiál kontrolován. Pokud nejsou zjištěny závady,
dostane posádka pokyn k odjezdu na čistící rampu, kde posádka vozidla
provede očistu od znečištění, které vzniklo na vozidle během ukládání
materiálů. Poté odjede neprodleně do výjezdního prostoru před váhou a na
pokyn vážného je provedeno výstupní vážení vozidla. Posádka obdrží vážní
list, v případě platby v hotovosti obdrží doklad o provedené platbě. Poté
odjede z provozního areálu zařízení.
Při pohybu v areálu zařízení se posádka vozidla řídí následujícími zásadami:
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v celém provozním areálu RP společnosti je nejvyšší povolená rychlost
vozidel 10 km/h
nejvyšší povolená rychlost nájezdu na váhu je 5 km/h
vozidlo přepravce se musí pohybovat po předem stanovené trase a to od
místa vážení po určené komunikaci na složiště a zpět přes čistící rampu
zpět na váhu
pro provoz vozidel platí dopravní předpisy, upravující jízdu po
komunikacích a v manipulačních prostorech kolových nakladačů
očistu vozidel na čistící rampě provádí posádka vozidla prostředky
provozovatele. Znečištěné vozidlo nesmí opustit provozní areál
společnosti
posádka dopravního prostředku se nesmí vzdálit od dopravního prostředku
po celou dobu pobytu v areálu zařízení pro zneškodňování materiálů.
osoby, které se přibližují k vozidlům, se pohybují pouze v zorném poli
řidiče
před opuštěním vozidla musí být vozidlo zabezpečeno proti samovolnému
pohybu

Postup ve sporných případech
V případě, že budou pracovníky společnosti pověřenými kontrolou
materiálů a obsluhami zařízení v prostoru zařízení zjištěny skutečnosti, které
jsou v rozporu s ujednáním dle platné smlouvy, bude postupováno
individuálně podle charakteru závad. Z každého případu bude provedeno
sepsání protokolu o porušení provozně-technických pokynů nebo provozních
předpisů, ke kterému je přepravce povinen vyjádřit se. Případně se provede
fotodokumentace a následný odběr vzorku s následnou analytickou kontrolou
v akreditované laboratoři. Pokud zodpovědný pracovník příjmu materiálů zjistí
nesoulad mezi naváženým materiálem a materiály schopnými recyklace v
zařízení, je materiál odmítnut a dopravce materiálu opustí provozovnu i s
materiálem.
Dojde-li k zjištění nedostatků na deklarovaném materiálu až v úložišti
materiálu je postup řešení obdobný. Pokud bude materiál nezpůsobilý
k recyklaci na RP, je na náklady přepravce (původce) naložen a vrácen.
Zároveň je tato skutečnost důvodem k vypovězení uzavřené smlouvy s
dodavatelem materiálů.
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