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Situace

Situace
Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o. provozuje v současnosti sběrný dvůr na
zpevněné oplocené ploše u hřbitova. Zařízení bylo zkolaudováno v roce 1999 na dobu
dočasnou. Zařízení zajišťuje sběr odpadů především od občanů. Zařízení ne zcela vyhovuje
potřebám města a přilehlého regionu. Neumožňuje příjem všech vyskytujících se odpadů,
včetně odpadů produkovaných Technickými službami města Klatovy z údržby zelených ploch
(tráva, klestí apod.), neumožňuje příjem velkoobjemových odpadů od podnikatelů - stavební
odpady, včetně následné recyklace atd.
Město Klatovy se proto rozhodlo realizovat nový sběrný dvůr, který by lépe
vyhovoval potřebám občanů, podnikatelům a v neposlední řadě i městu.
Pro lokalizaci nového sběrného dvora a souvisejících aktivit pod názvem „Centrum
odpadového hospodářství města Klatovy“ byl vybrán areál při ulici Sedlákova, který byl
vybudován koncem sedmdesátých let minulého století jako velkosklad podniku Ovoce a
zelenina. V roce 1991 byl sklad privatizován a provozován se stejnou činností fm. TAROKO
až do roku 2001, kdy předmětná činnost v areálu ustala.
Součástí areálu je administrativní budova, provozní hala včetně chladících boxů a
zastřešeného přístavku a dále řada drobných objektů.
Při realizaci sběrného dvora se předpokládá, že jak administrativní budova, tak
provozní hala budou po úpravách využívány. Nepotřebné objekty budou demolovány. Na
vyčleněných plochách v areálu bude realizována kompostárna se samostatným vodním
hospodářstvím a recyklace stavebních odpadů.
Na nevyužívávaných plochách především při ulici Sedlákova bude realizováno
ozelenění.
Provoz sběrného dvora, tj. především sběr od občanů, bude realizován od zahájení
provozu v určitém časovém souběhu se stávajícím sběrným dvorem, dokud si občané
nezvyknou na novou lokalitu. Pak bude stávající sběrný dvůr u hřbitova zlikvidován.
Další aktivity v areálu Centra odpadového hospodářství města Klatovy - recyklace
stavebního odpadu, kompostárna a zejména příjem infekčních odpadů - budou realizovány
postupně podle potřeby, přičemž nelze vyloučit, že provozovatelem nakládání s odpadem
bude jiná právnická osoba než Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o., která v každém případě
bude provozovatelem minimálně sběrného dvora a správcem celého areálu nakládání
s odpady.
Centrum odpadového hospodářství města Klatovy bude využívat stávající návaznosti
(např. skládku TKO Štěpánovice pro odpady kategorie O) a služeb oprávněných firem ke
specializovaným činnostech, především z hlediska nakládání s odpady kategorie N.
Zpracované oznámení bylo zpracováno na základě objednávky projektanta záměru –
Interprojekt odpady spol. s r.o., Praha 6, Heleny Malířové 11 (Ing. R. Pýcha).
Oznámení bylo zpracováno podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb. (dále jen
zákon), a to oprávněnou osobou ve smyslu § 19 zákona č. 100/2001 Sb. Ing. Josefem
Tomáškem, CSc. Dále spolupracovaly oprávněné osoby Ing. Ivana Lundáková, RNDr. Tomáš
Bajer a další.
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4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
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Ing. Roman Pýcha
tel. 602 354 218
Interprojekt odpady spol. s r.o.
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Centrum odpadového hospodářství města Klatovy
Zařazení podle přílohy č. 1: jedná se o záměr, který lze dle přílohy č. 1 k zákonu č.
100/2001 Sb. v platném znění zařadit do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) do
bodu 10.1. Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení
k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů.
Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Plzeňského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Základní údaje o kapacitě vycházejí jednak z podkladů o výskytu odpadů, které má
zadavatel k dispozici, ale také z možností ploch a objektů, které jsou k dispozici ve vztahu
k požadavku zadavatele na realizaci uvažovaných provozů.
Upravená plocha pro deponii stavebního odpadu umožňuje přechodné uložení cca
5870 t směsného a demoličního odpadu, tašek a keramiky, odpadu cihel a betonu a následně
cca 5870 t vyrobeného stavebního recyklátu. Práce smluvně zajištěné recyklační jednotky by
se měla odehrávat v cyklech vždy po navezení dohodnuté kvóty zaplnění stavebním odpadem.
Kompostárna může teoreticky produkovat až 3000 t za rok s možností třídění až na tři
frakce, pokud se v budoucnu ukáže potřeba kompost třídit.
Z podkladů předaných zadavatelem se má sebrat ve sběrném dvoře podle bilance
133,1 t za rok nebezpečných odpadů, cca 4000 - 4500 t za rok odpadů ostatních a 123 t za rok
odpadů ze zdravotnických zařízení s podezřením na infekční prostředí. Na tyto spíše cílové
kapacity je projektován celý areál.
Realizace bude etapovitá, přičemž sběr a následná úprava odpadů ze zdravotnických
zařízení bude realizována jako poslední.

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj: Plzeňský
Okres: Klatovy
Obec: Klatovy
Katastrální území: Klatovy
Centrum odpadového hospodářství města Klatovy má být umístěno v bývalém
velkoskladu podniku Ovoce a zelenina v ulici Sedlákova. Lokalizace záměru je zřejmá ze
situací v příloze 1.

3

B. Údaje o záměru

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Jedná se o účelové zařízení budované v souladu s Programem odpadového
hospodářství Plzeňského kraje ve schválené průmyslové zóně Města Klatovy. Z hlediska
výstavby se nejedná o významnou akci neboť budou z velké části využity stávající objekty a
budou rekonstruovány stávající vnitroareálové komunikace a dále realizovány především
zpevněné plochy pro recyklaci stavebních odpadů a pro kompostárnu.
V zájmovém území se podle stávajících znalostí nepředpokládají větší stavební
aktivity. Výjimkou může být realizace silničního obchvatu Klatov, který by měl být zahájen
v roce 2008. Obchvat bude veden východně od Štěpánovic ze silnice č. 27 a napojení na
silnici č. 22 (na Domažlice) má zajistit nová komunikace Pod Bory vedoucí v blízkosti
zájmového území. Tato akce by měla odlehčit zájmovému území z hlediska silniční dopravy.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí)
pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Důvodem pro výběr pozemku po bývalém skladu zeleniny a ovoce je existence
oploceného pozemku v průmyslovém areálu města Klatovy, který je bezproblémově přístupný
z veřejné komunikace a má i bezprostřední přístup k rozvodům energií, vody a kanalizace
uložených v komunikaci. Dalším důvodem pro volbu předmětného pozemku jsou zvyšující se
nároky na hospodaření s odpady, které může jen ztěží poskytnout stávající sběrný dvůr. Tato
nová lokalita může zajistit kvalitnější služby co do prostoru a kapacit, které umožňují rozvoj
v rámci POH realizovaných nových provozů.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Základní údaje o provozu dle záměru:
a) Centrum odpadového hospodářství města Klatovy má sloužit hlavně občanům města a
přilehlé svozové oblasti s cílem poskytnout jim možnost zbavit se různých druhů odpadů
nebezpečných a ostatních z domácností způsobem odpovídajícím požadavkům ochrany
životního prostředí. Kromě občanům může středisko poskytnou odběr komunálních a jim
podobných odpadů i obchodu a drobným živnostem. V Centru bude dále dekontaminace
infekčních zdravotnických odpadů.
Do nově využitého prostoru bude přemístěna činnost dosavadního prostorově
nevyhovujícího sběrného dvora. V rámci snižování přítomnosti biologicko rozložitelných
odpadů na skládce je v programu i kompostárna, v níž hlavními komponenty jsou prořezy
stromů a tráva. Není však vyloučeno, že jako další komponenty je možno přijímat např.
nezávadné potravinářské zbytky (ne zbytky jídel z veřejného stravování). Ve výrobním
programu je zařazen i příjem a recyklace stavebního odpadu s výrobou 2-3 frakcí.
b) Kapacity jednotlivých „výrob“ v t/rok vycházejí z podkladů zadavatele. Centrum
„vyprodukuje“ podle bilancí 133,1 t/rok nebezpečných odpadů a 4000 - 4500 t/rok odpadů
ostatních, soustředěných převážně od občanů a roztříděných podle druhů do připravených
kontejnerů. Dekontaminovaných zdravotnických odpadů má být 123 t/rok. Produkce
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vytříděného recyklátu po úpravě stavebního odpadu se uvažuje ve výši 5870 t za rok.
Produkce kompostu se předpokládá až 3000 t za rok.
c) Výstupem programu Centra odpadového hospodářství je získat a předat shromážděné
odpady k dalšímu využití nebo u některých (zejména u N odpadů) k likvidaci resp. bude
odpad odstraněn jako dále nepotřebný. U dekontaminovaných zdravotních odpadů se po
odstranění infekčnosti počítá s jejich uložením na skládku. Technologie kompostárny i
recyklace stavebního odpadu vesměs příslušné odpady využívají, i když se v nich může
vyskytnout nežádoucí element, který je odstraněn jako využitelný (dřevo nebo kov ve
stavebním odpadu), nebo je odstraněn jako dále nepotřebný. Provoz Centra odpadového
hospodářství začíná vstupem do areálu přes vrátnici a podle charakteru je odpad
nasměrován do “sběrného dvoru” nebo přes mostovou váhu na kompostárnu resp. na
deponii stavebního odpadu. Odvoz recyklátu, kompostu i odpadů ze „sběrného dvoru“ jde
vždy přes váhu.
d) Jak vyplývá ze zaměření Centra odpadového hospodářství Města Klatovy nejedná se o
typicky výrobní podnik. Jedině dva provozy – kompostárna a recyklace stavebního
odpadu nejsou jen shromaždištěm odpadů. Mohou pomocí určitých technologií
přetransformovat odpad na užitečné produkty. Z dosavadních bilancí vyplývá, že pro
recyklaci jsou vstupním materiálem beton, cihly, tašky a keramické výrobky, směsné
stavební a demoliční odpady v ročním objemu 5870 tun. Pro kompostárnu jsou hlavními
materiály převážně prořezy stromů a tráva s listím, menší množství nezávadných
dřevěných štěpek v odhadovaném ročním objemu 3000 tun.
f) Centrum odpadového hospodářství v převážné většině vlastní odpady neprodukuje, pouze
je soustřeďuje a předává buď k dalšímu zpracování nebo k likvidaci. Existuje také část
odpadů prošlých Centrem, které jsou dále nepoužitelné. Ty se ukládají na místní skládku
stejně jako dekontaminované odpady ze zdravotních zařízení. Vzhledem k tomu, že v této
části Klatov je jednotná kanalizace, tak splaškové i dešťové vody jsou svedeny do městské
kanalizace.
K jednotlivým provozům v areálu:
Sklad odpadů nebezpečných a ostatních.
Provoz “sběrného dvoru” řídí pracovník, který je zodpovědný za správné odlišení
jednotlivých přijímaných odpadů a jejich uložení do příslušných obalů a kontejnerů. Pro
přechodné uložení odpadů nebezpečných a ostatních menších rozměrů nebo tekutých jsou
v části dvoulodě (hala I) vymezeny oddělené dvě místnosti. Předpokládáme, že v obou
skladech budou regály dvou a vícevrstvé pro sběrné nádoby menšího obsahu (mohou to být
např. kanystry plastové od 5 do 60 litrů nebo malé plastové sudy do 42 litrů). Pro nebezpečné
odpady jsou regály se záchytnou vanou. Pro tekutý odpad většího výskytu jsou vhodné
M 1000 plastové kontejnery specielně pro nebezpečný odpad. Dále zde mohou být plastové
sudy s uzavíratelným víkem od 30 do 220 litrů (ne pro tekutý odpad), plastové stohovatelné
boxy pro suchý odpad, nebo drátěné boxy pro textil. Pro baterie a zářivky se použijí specielní
kontejnery. Místnost pro N odpady bude stavebně upravena pro skladování chemikálií, t.j
nepropustná otěruvzdorná podlaha s bezodtokovou jímkou pro případ havárie obalu
s tekutinou. Obdobně odolné budou obvodové stěny do výšky dle příslušné normy. V části
haly I budou uskladněny v oddělených kójích lednice, TV a monitory, větší elektrospotřebiče
a elektrošrot, případně nezávadný textil a oděvy. Pro manipulaci by měl být k dispozici
elektrický vysokozdvižný vozík a rudl. V blízkosti skladu N odpadů je kancelář vedoucího
skladu odpadů, který vede evidenci přijatých a vydaných odpadů, včetně dalších odpadů níže
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uvedených. Má zde k dispozici prostor pro uložení pracovních a hygienických pomůcek, dále
umyvadlo a sprchový kout v případě očisty při poranění nebo polití se chemikálií a resp. po
likvidaci havárie.
Další druhy odpadů, které mohou být uloženy u rampy pod zastřešením jsou uloženy
do stávajících velkoobjemových kontejnerů, které má provozovatel k dispozici. Do těchto
kontejnerů se ukládá dřevo, stavební odpad, kabely, objemný odpad, papír, plasty, izolační
materiál, pneumatiky a odděleně skleněné lahve a sklo ostatní. U papíru a plastů se postupem
času ukáže, zda nepostačují jen 1100 l kontejnery, protože se bude jednat asi o malá množství
jen od obyvatel. Obdobně by v Centru mohly být umístěny 1100 l kontejnery na sklo a kovy.
Vedoucímu jsou v tomto provozu k dispozici ještě dva pracovníci.
Dekontaminace infekčních zdravotnických odpadů
Zvláštní pozornost si zasluhuje infekční odpad s katalogovým číslem 18 01 03. Proces
dekontaminace probíhá obvykle na místě vzniku, kam se odpad vytříděný podle povahy a
druhu (je zakázáno mísení druhů) dopraví ve shromažďovacích resp. přepravních
prostředcích. Z pracoviště na shromažďovací místa nebo do skladu se přeprava provádí
okamžitě po ukončení pracovní doby. V případě následné dekontaminace musí být obaly
z materiálů, které jsou vhodné pro použití v dekontaminačním zařízení. Nejvhodnější jsou
plastové uzavíratelné nádoby s plastovým odstranitelným sáčkem. Maximální doba mezi
shromážděním infekčního odpadu a jeho odstraněním je v letních měsících do 48 hod.,
v zimních měsících do 72 hod. Tato kriteria platí i v případě dohody o předání odpadu
oprávněné osobě k dekontaminaci. Zajištění přepravy mezi shromážděním odpadu a jeho
odstraněním je z hlediska bezpečné přepravy, kontroly a evidence nejkvalitnější k tomu
určenou službou. Po předání odpadu původcem oprávněné osobě je tato osoba povinna
odstranit odpad ve stanovené lhůtě.
V odděleném prostoru haly II bývalé „banánárny“ budou zachovány chladící boxy pro
přechodné uložení dovezených zdravotnických odpadů při teplotě +3 - +8 °C a připravených
k dekontaminaci. Pro provoz ve skladu odpadů Centra odpadů Klatovy je navrženo zařízení
MEDISTER 160, které pro dekontaminaci infekčních odpadů využívá metodu
vysokofrekvenčního (mikrovlnného) ohřevu bez přetlaku. Je uznávanou metodou v zemích
Evropské unie i v řadě dalších zemí.
Dekontaminace v Medisteru 160 transformuje odpad na kategorii 18 01 04, tedy na
neškodný odpad komunálního typu, který se dál likviduje buď ve spalovně komunálního
odpadu nebo se po destrukci ukládá na skládku. Oproti likvidaci ve speciálních spalovnách
přináší tato metoda významné úspory. Metoda a zařízení jsou schváleny v zemích Evropské
unie a jsou plně v souladu s požadavkem WHO, aby se rizika infekce likvidovala v místě
vzniku. Účinně a spolehlivě ničí naprostou většinu patogenů, které se ve zdravotnických
zařízení mohou vyskytnout, od vegetativních bakterií, přes běžné viry k virům hepatitid a
HIV, až po spóry sněti slezinné.
•
•
•

dekontaminační cyklus v Medisteru 160 trvá zhruba 40 minut
kapacita zařízení je až 400 kg za 24 h
tento typ je vhodný pro většinu zdravotnických zařízení
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MEDISTER 160 je vysokofrekvenční tepelný dezinfekční
přístroj pro plně automatickou dezinfekci infekčních odpadů a
kapalin.
Proces dezinfekce probíhá v odpadovém kontejneru pro
opětovné použití MEDITAINER MTC 60, který je odolný proti
proražení a je konkrétně určen pro použití s vysokofrekvenčním
dezinfekčním přístrojem MEDISTER 160.
(Potenciálně) infekční odpad je tepelně dezinfikován
prostřednictvím speciální HF (mikrovlnné) technologie. Systém
nabízí rychlé, čisté, bezzápachové a energeticky úsporné řešení.
Plášť je vyroben z oceli s práškovou povrchovou úpravou.
Obsahuje všechny mechanické a elektrické komponenty a součásti.
MEDISTER 160 je beztlakový systém, a proto nevyžaduje žádná další parní nebo
tlaková zařízení.
Přístroje MediSter rakouské společnosti METEKA GmbH, určené pro desinfekci a
sterilizaci infekčních zdravotnických odpadů celosvětově splňují nejpřísnější kritéria a
nejvyšší nároky v oblasti desinfekce a sterilizace pevných a kapalných infekčních odpadů.
Reference aplikace:
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Fakultní nemocnice Brno - Bohunice
Fakultní dětská nemocnice Brno
Nemocnice s poliklinikou v Chomutově
Nemocnice Liberec
VN Plzeň
VN Brno
Univerzitní campus Brno
FN Bulovka Praha
IKEM Praha
Nemocnice Domažlice

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velký důraz při dekontaminaci je kladen na prokazování účinnosti dekontaminace a
provádění testů potvrzujících vyloučení nebezpečné vlastnosti „infekčnost“ pomocí
bioindikátorů (např. Bacillus subtilis). Provedení ověření musí být provedeno pověřenou
osobou ve smyslu vyhl.č.376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Po
provedené dekontaminaci, tj. ztrátě nebezpečné vlastnosti „infekčnost“, jsou tyto odpady
přeřazeny do kategorie ostatní odpad (katalogové číslo 18 01 04) a mohou být po destrukci
uloženy na skládku.
Kompostárna
Pro kompostárnu byl navržen nejčastěji používaný princip kompostování v ČR –
klasická aerobní technologie v kompostových zakládkách na zpevněném výrobním podloží.
Kompostiště je rozděleno na několik částí. Na začátku jsou dvě oddělené plochy: příjmová a
předfermentační, které umožňují bezproblémové zpracování nárazově nebo cyklicky se
vyskytující suroviny určené k výrobě kompostu. Na vstupní části je příjem surovin a následná
úprava větví a event. i nezávadných dřevěných odpadů na štěpkovači. Další plocha, kam se
postupně navezou komponenty z přípravny, je určena pro nástupní proces - předfermentaci.
Zde dochází k rozkladu hůře rozložitelných surovin jako je štěpka nebo listí. Urychlení
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rozkladu je možno dosáhnout přídavkem dusíkatých hnojiv. Vyfermentovaná surovina se
přesune na vlastní kompostiště, kde se jednotlivé komponenty, tvořící surovinu pro výrobu
kompostu, střídavě založí do lichoběžníkové figury o rozměrech 8/6 m a výšce 2,5 – 3 m. Po
6-ti týdnech se provede homogenizační překopávka přesunem na další plochu kde probíhá
první zrání. Po 6-ti týdnech se provede 1. technologická překopávka přesunem suroviny na
další plochu kde se opět založí do figury a po dalších 6-ti týdnech se provede 2. technologická
překopávka přesunem na plochu dozrávání, kde dochází postupně k homogenizaci materiálu.
Na další ploše je už kompost připraven buď ještě ke třídění nebo již k vyskladnění. Kompletní
provoz od založení hromady předfermentace až po vyskladnění zajistí čelní lopatový
nakladač. Po celou dobu procesu je třeba sledovat a řídit vzájemný poměr teploty a vlhkosti.
Ideální pro proces kompostování je udržet vlhkost v rozmezí 45-50 % a rozmezí teploty 2025° C. Požadovaná vlhkost se udržuje postřikem ze záchytné jímky zachyceným splachem
z plochy kompostiště, při jeho nedostatku vodou. Jímka je osazena čerpadlem, ke kterému je
připojeno potrubí s vyústěním na třech místech kompostiště.
Recyklace stavebních odpadů
Zobecňující pojem „stavební odpad“ sestává z několika druhů specifických druhů
odpadů skupiny 17 - Stavební a demoliční odpady. Z dosavadních zkušeností Odpadového
hospodářství Klatovy se recyklace bude zabývat odpady betonu, cihel, tašek a keramiky a
směsnými a demoličními odpady. Podle uvedených druhů bude deponie postupně zavážena
tak, že dělení na jednotlivé sekce bude nepravidelné co do objemu a to v závislosti na výskytu
jednotlivých druhů, vycházejícím z evidence minulých let. Po naplnění prostoru určeného pro
deponii „stavebního odpadu“ bude avizován podnik vlastnící mobilní recyklační jednotku,
která po podrcení a roztřídění jednotlivých druhů odpadu co do zrnitosti odjede a vrátí se až
na základě oznámení o potřebě recyklace. Vytříděný recyklát bude podle druhu a zrnitosti
umístěn na vyhrazenou část deponie. Recyklát lze použít na zásypy a obsypy inženýrských
sítí, jako podkladní vrstva komunikací a zpevněných ploch, terénní úpravy. Recyklát z betonu
je vhodný také jako vstupní materiál pro betonárky na výrobu betonů nižších pevnostních tříd.
Zásady technického řešení Centra odpadového hospodářství jsou zřejmé z níže
uvedené skladby stavebních objektů dle projektové dokumentace:
SO 01 - Technicko administrativní budova
SO 02 - Sklad odpadů + přístřešek
SO 03 - Mostní váha
SO 04 - Vrátnice
SO 05 - Deponie stavebního odpadu
SO 06 - Kompostárna
SO 07 - Jímka
SO 08 - Oprava stávající manipulační plochy
SO 09 - Venkovní osvětlení
SO 10 - Kanalizace
SO 11 - Vodovod
SO 12 - NN rozvody
SO 13 – Demolice
SO 14 – Terénní a sadové úpravy
SO 15 – Oprava oplocení
SO 16 - Slaboproud
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Popis jednotlivých objektů včetně činnosti v Centru odpadového hospodářství města
Klatov je uveden v Podrobnějším popisu záměru
Fond pracovní doby
Provoz areálu:
Pro obyvatele:
Po-Pá
So
Ne

duben-říjen
12-19 h
14-19 h
14-20 h

Pro podniky:

Po-Pá

listopad-březen
11-18 h
11-17 h
14-17 h

7-14 h celoročně

Vlastní provoz technologií jen v pracovní dny v denní dobu. Odvoz shromážděných
odpadů nebo produktů úpravy odpadů jen v pracovní dny v denní dobu.
Počet zaměstnanců: 40, z toho THP 10 (při plném využití areálu).

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládané zahájení realizace: I. čtvrtletí 2008.
Předpokládaná lhůta realizace 8-10 měsíců

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Vyšší územně správní celek: Plzeňský kraj
Územně správní celek: Město Klatovy

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje o umístění nových středních zdrojů
znečišťování ovzduší dle zák. 86/2002 Sb. v platném znění.
Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadu
(§ 14, 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonu v platném znění) –
Krajský úřad Plzeňského kraje.
Rozhodnutí Stavebního úřadu Klatovy o změně užívání stavby.

9

B. Údaje o záměru

Podrobnější popis záměru
Celková výměra území dotčeného změnou je 17 112 m2, z toho zastavěná plocha
v současnosti 3 084 m2 a ostatní plocha 14 028 m2.
Realizace záměru představuje podle projekčních podkladů následující stavební
objekty:
SO 01 - Technicko administrativní budova
SO 02 - Sklad odpadů + přístřešek
SO 03 - Mostní váha
SO 04 - Vrátnice
SO 05 - Deponie stavebního odpadu
SO 06 - Kompostárna
SO 07 - Jímka
SO 08 - Oprava stávající manipulační plochy
SO 09 - Venkovní osvětlení
SO 10 - Kanalizace
SO 11 - Vodovod
SO 12 - NN rozvody
SO 13 – Demolice
SO 14 – Terénní a sadové úpravy
SO 15 – Oprava oplocení
SO 16 - Slaboproud
Dále uvádíme popis jednotlivých stavebních objektů. Celkové řešení areálu je zřejmé
ze situace v příloze 2.1.
SO 01 – Technicko administrativní budova
Stávající objekt o dvou nadzemních podlažích (KORD RD Jeseník), původně
postavený jako provozní budova v areálu tehdejší Zeleniny Plzeň, se stavebně upraví tak, aby
sloužil jako provozní a administrativní budova v nově zřizovaném areálu odpadového
hospodářství města Klatov. Účelem navrhovaných úprav je vyřešit konstrukční a z pohledu
současných ČSN a ostatních platných předpisů technické nedostatky budovy tak, aby se
prodloužila její životnost a bylo vytvořeno hygienické zázemí zaměstnanců nového provozu
včetně požadovaných administrativních prostorů.
Objemově zůstává objekt nezměněn. Do návrhu dispozice se zásadně promítly
současné požadavky na hygienické prostory a požadavky na jejich vybavení. Dispoziční
uspořádání je řešeno tak, že v levé části vstupního podlaží jsou soustředěny veškerá WC,
úklidová komora, plynová kotelna a šatny a umývárny určené pro pracovníky v provozu
odpadového hospodářství. Na pravé straně od vstupu bude jedna kancelář přístupná veřejnosti
(výběr poplatků), sklad a jídelna zaměstnanců spolu s čajovou kuchyňkou a přípravnou pro
výdej dováženého jídla zaměstnancům. WC v tomto podlaží mohou sloužit i jako
pohotovostní WC jídelny zaměstnanců. 2.N.P. je tak, jako tomu bylo dříve určené především
pro kanceláře, z ostatních prostorů zde budou WC mužů a žen, úklidová komora, čajová
kuchyňka a zasedací místnost.
Údaje o kapacitách
zastavěná plocha objektu

274 m2

obestavěný prostor budovy

1923,8 m3
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podlahová plocha celkem

383 m2

užitková podlahová plocha

316,48 m2

Navrhované úpravy se nijak nedotknou stávající nosné ocelové konstrukce budovy.
V rámci bouracích prací se objekt odstrojí a provede se revize ocelové konstrukce. Nově se
provedou vnitřní úpravy příček, podlah a podhledů, upraví se konstrukce střechy. Po vnitřních
úpravách se upraví obvodový plášť, který bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem a
osazen novými plastovými okny s tepelně technickými parametry. Plášť bude opatřen
tenkovrstvou omítkou.

SO 02 – Sklad odpadů + přístřešek
Stávající ocelová dvoulodní hala HARD RD Jeseník (62 x 31 m) je v relativně dobrém
technickém stavu. Bude provedena kontrola obvodového a střešního pláště včetně tepelné
izolace a po posouzení stavu se provedou potřebné opravy, odstraní se vnější nepotřebné
přístavky. Uvnitř dvoulodní haly budou provedeny vnitřní úpravy, spočívající v likvidaci
některých stávajících příček a vybudování nových podle potřeb provozu, budou provedeny
opravy podlah. V hale I se nově zřídí místnost pro obsluhu s malým sociálním zařízením
v návaznosti na stávající poměrně velkou místnost, oddělenou od prostoru haly. V této
místnosti se vytvoří dva oddělené uzamykatelné sklady pro přechodné uložení nebezpečných
a ostatních odpadů. Ve zbývajícím prostoru haly I budou přechodně skladovány
v samostatných kójích lednice, TV a monitory, rozměrná elektrotechnika, elektrošrot (malé
přístroje a součástky elektrospotřebičů). Oddělení jednotlivých kójí ocelovými stojnami
s pletivovou výplní. Kóje jsou umístěny v prostoru podlouhlého vestavku, který nemá pro
nový provoz využití a bude odstraněn. V hale II v prostoru bývalé „banánárny“ budou
odstraněny dva vestavky užívané původně ke zrání banánů, ponechány budou stávající dva
chladící boxy. Prostor bude využit pro dekontaminaci infekčních zdravotních odpadů. Ve
zbývající části haly II bude 8 garážových stání. Vnitřní nové zděné konstrukce jsou navrženy
z cihel POROTHERM tl. 150 mm s nosnými pilířky 30/30 cm. Místnosti pro skladování
odpadů budou vyzděny až ke stropu, ve skladu nebezpečného odpadu bude bezodtoková
nepropustná havarijní jímka a podlaha opatřená nátěrem odolávajícím chemickým vlivům
bude do této jímky spádována. Vstupní dveře budou opatřeny výplní s požadovanou požární
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bezpečností. Vedle skladu nebezpečných odpadů bude umístěna kancelář vedoucího
skladového hospodářství včetně malého sociálně hygienického zařízení z důvodů hygienicko
zdravotních. Pro kancelář budou proražena nová okna 2x1500/1500 mm. Stávající zastřešení
nakládací rampy bude prodlouženo ocelovou konstrukcí v délce 6 m se střešním
nezatepleným pláštěm tvořeným vlnitým pozinkovaným plechem. Tato konstrukce bude
založena na ŽB patkách.
Elektrická instalace – napěťová soustava 3 PEN/NPE stř. Hz 400 V.Instalovaný příkon
33 kW, výpočtové zatížení 26,0 kW. Ochrana je samočinným odpojením od zdroje TN-C-S.
Pro vybrané zařízení se zhotoví doplňková ochrana proudovými chrániči.

SO 03 – Mostní váha
Jedná se o zděný nadzemní objekt velikosti 4,7 x 3,1 m o světlé výšce 2,7 m. Stavební
část objektu bude opravena, okna budou vyměněna, nový venkovní nátěr. Vlastní technologie
váhy bude repasována a zmodernizována v intencích současné techniky.
Elektrická instalace – napěťová soustava 3 PEN/NPE stř, 50 Hz 400 V, instalovaný
příkon 2,0 kW, výpočtové zatížení 2,0 kW. Ochrana je samočinným odpojením od zdroje TNC-S. Pro vybrané zařízení se zhotoví doplňková ochrana proudovým chráničem.
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SO 04 - Vrátnice
Stávající buňka vrátnice bude odstraněna a nahrazena novým zděným objektem na
původní půdorysné ploše 7,5 x 3,3 m s vlastním hygienickým zázemím. Objekt je navržen
z cihel POROTHERM tl. 300 mm s rovnou střechou krytou živičnou krytinou na stropě
POROTHERM tl. 200 mm. Střešní plášť bude zateplen vrstvou 160 mm střešního polystyrenu
a opatřen hydroizolací na bázi PVC. Založení objektu je na základových pasech do nezámrzné
hloubky v šířce 500 mm s izolací proti vodě na živičné bázi.
Dispoziční řešení – na vstupní část s vestavěnou skříní navazuju vlastní místnost
vrátnice a WC. Do vrátnice bude provedena přípojka PE 2“, která bude napojena na nově
instalovaný rozvod vody v areálu. Součástí vrátnice bude napojení sociálního zařízení na
vnitroareálovou kanalizaci. Přípojka bude provedena z kanalizačního potrubí PVC DN200.
Elektrická instalace - napěťová soustava 3 PEN/NPE stř.50 Hz 400 V. Instalovaný
příkon 1,5 kW, výpočtové zatížení 1,0 kW. Ochrana je samočinným odpojením od zdroje TNC-S. Pro vybrané zařízení se zhotoví doplňková ochrana proudovými chrániči.

SO 05 – Deponie stavebního odpadu s recyklací
Deponie je vlastně zpevněná plocha ohraničená z jedné strany vysokou opěrnou zdí
která je však součást oplocení. Plocha z živičného povrchu je spádována příčným spádem 3,0
% směrem k severnímu oplocení do vpustí dešťové kanalizace. Pro vyrovnání a spádování
plochy bude třeba provést terénní úpravy a snížení terénu o 1,0 až 1,5 m. Odhad kubatury
odkopů 4100 m3, velikost zpevněné plochy 3100 m2.
Konstrukce plochy: (TDZ IV, D1-N-2, P III)
asfaltový beton
ABS I 40 mm
obalované kamenivo OKS I 110 mm
štěrkodrť
ŠD
150 mm
štěrkodrť
ŠD
150 mm
hutněná pláň

SO 06 - Kompostárna
Pro kompostárnu je navržena zpevněná plocha s živičným povrchem a dodatečnou
foliovou izolací. Plocha je spádována příčným spádem cca 3 % směrem do bezodtokové
jímky dešťových vod. Pro vyrovnání a spádování plochy bude třeba provést terénní úpravy a
snížení terénu. Odhad kubatury odkopu 2 900 m3, velikost zpevněné plochy 4 530 m2.
Konstrukce plochy:
asfaltový beton
ABS I 40 mm
asfaltový beton
ABH I 60 mm
obalované kamenivo OK I 90 mm
štěrkodrť
ŠD 200 mm
štěrkodrť
ŠP 150 mm
Součástí kompostárny je ocelový přístřešek pro mechanizmy o rozměru 9/6 m a výšky
4 m. Střešní plášť vlnitý plech s rovnou atikou.
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SO 07 - Jímka
Jímka je navržena jako bezodtoková ze železobetonové konstrukce na jímání
dešťových vod a splachů s ploch kompostárny o rozměrech 16/8 m a hloubky cca 3 m o
objemu 384 m3. Objem jímky je dimenzován na zachycení průměrného srážkového množství
za tři měsíce plus návrhový patnáctiminutový déšť. Při výpočtu se vycházelo z následujících
předpokladů:
•
•
•
•

výrobní plocha je zaplněna kompostem, který zachytí ¾ srážkové vody
vzhledem k uložení substrátu na hromadách dojde k odparu až 40 %
na manipulačních plochách bude odpar do 3 %
průměrná srážka v lokalitě (stanice Klatovy) 582 mm

Jímka bude izolována hydroizolačním souvrstvím na podkladním betonu tl. 150 mm a
opatřena nátěrem. Bude vybavena ochranným zábradlím z ocelových trubek výšky 900 mm.
V jímce bude umístěno ponorné čerpadlo, které zajistí odčerpání zachycených vod ke
zkrápění kompostových figur k udržení technologické vlhkosti. V případě nadměrného sucha
v létě a nedostatku vody v jímce je tato napojena krátkou přípojkou na vodovod.Od čerpadla
je vedeno v zemi podél oplocení výtlačné potrubí s třemi odbočkami. Odbočky jsou osazeny
uzavíracími armaturami (šoupaty) a zakončeny rychloupínacími požárními spojkami pro
napojení hadic. Tento systém slouží jednak pro zkrápění figur kompostu, ale počítá se s ním
také v rámci požární bezpečnosti.
Elektrická instalace – napěťová soustava 3 PEN/NPE stř. 50 Hz 400 V. Instalovaný
příkon 15 kW, výpočtové zatížení 13 kW. Ochrana samočinným odpojením od zdroje TN-CS.

SO 08 – Oprava stávající manipulační plochy
Stávající zpevněná plocha je tvořena převážně silničními železobetonovými panely.
Plocha sloužila provozu nákladních automobilů, její skladba pod panely není v tomto čase
známa. Plocha je spádována do vpustí dešťové kanalizace. Plocha je neudržovaná, spáry mezi
panely jsou zarostlé trávou. Projekt navrhuje pouze vyčištění spár a jejich ošetření asfaltovou
zálivkou s tím že se před zahájením dalších projekčních prací provede sondáž a navrhnou se
eventuelní opatření. Zpevněná plocha je 4650 m2 veliká. Její plocha bude doplněna o 230 m2
se skladbou konstrukce jak je uvedeno u SO 05.

SO 09 – Venkovní osvětlení
Venkovní osvětlení bude provedeno výbojkovými svítidly na sloupech a objektech.
Napěťová soustava 3 PEN/NPE stř.50Hz 400 V. Ochrana samočinným odpojením od zdroje
TN-C-S.

SO 10 - Kanalizace
Kanalizace je napojena na veřejnou kanalizační síť (potrubí
DN400. Areál má v současné době kanalizační rozvod, který řeší
splaškových vod ze všech sociálních zařízení a odvedení srážkových
ploch a střech. V rámci přípravných prací byl proveden monitoring
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DN800) přípojkou
společné odvedení
vod ze zpevněných
stávající kanalizace
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s výsledky, které jsou stručně shrnuty z tabulce, kde profily a trasy jednotlivých stok jsou
převzaty z podkladů od provozovatele areálu.
úsek

materiál, profil

délka

závada

návrh řešení

Š1-Š2

beton DN 400

12,50

frézování, vložkování

Š2 – RŠ1

8,10

Š2 – V1
V1 – V2
Š2 – Š3

kamenina DN
200
beton DN 300
beton DN 300
beton DN 400

Š3 –Š4

beton DN 400

3

betonové nálitky ve
spojích
popraskané potrubí
(vlásečnice)
nevyrovnané potrubí
nevyrovnané potrubí
betonové nálitky ve
spojích
nulový spád

Š3-V5
Přípojka k V3

beton DN300
kamenina DN
200
kamenina DN
200
beton DN 300
kamenina DN
200
beton DN 300

28,50
2,0

nevyrovnané potrubí
nevyrovnané potrubí

výměna,
zvýšení
nivelety dna v Š4
výměna
výměna

1,0

nevyrovnané potrubí

výměna

62,20
28,7

nevyrovnané potrubí
nevyhovující

výměna
výměna

40,0

nešlo monitorovat

výměna

Přípojka k V4
V5-V6-V7-V8
V8 – V9
V3–sklad odp.

8
7
16

frézování, vložkování
výměna
výměna
frézování, vložkování

Kanalizační potrubí ve skladu odpadů je podle monitorovacího protokolu ve
vyhovujícím stavu, takže bude možné na něj napojit všechny potřebné odpady ze skladu
odpadů.
Na základě výše uvedené tabulky je možné konstatovat, že z celkové délky kanalizace
v areálu (217 m) je v nevyhovujícím stavu cca 180 m, zbývajících cca 37 m vyžaduje opravu.
Také všechny stávající šachty vyžadují opravu. Na základě těchto skutečností je navržena
realizace nové kanalizace v celém areálu včetně šachet a uličních vpustí.
Kanalizace bude odvodňovat všechny zpevněné plochy (napojení přes uliční vpusti) a
střechy a tyto vody budou svedeny do společného svodu, který bude zakončen osazeným
lapolem, který bude z vody odstraňovat ropné látky. Kanalizace pro odvedení dešťových vod
bude provedena v celé trase s kanalizačních trubek korugovaných DN 300 resp. DN 400,
koncový úsek před napojením do stávající kanalizace bude DN 600.
Samostatně bude realizována kanalizace ze sociálního zařízení vrátnice, provozní
budovy a ze skladu odpadů. Všechny tyto přípojky splaškové kanalizace budou provedeny
z kanalizačního potrubí PVC DN 200. Obě části kanalizace budou svedeny do společného
potrubí DN 600, které bude vedeno do stávající veřejné jednotné kanalizace. Toto napojení
bude realizováno ve stejné trase jako dnešní betonová přípojka DN 400.
Celkově se přepokládá, že z areálu bude odtékat cca 1372 m3 splaškových vod za rok.

SO 11 - Vodovod
Výpočet potřeby vody (podle projekčních podkladů):
Pracovníci THP
10 x 16 m3/rok
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Dělníci
30 x 30 m3/rok
Stravování (dovážka jídel) 40 osob x 6 m3/rok
Technologie
Celková roční potřeba vody v areálu bude
Průměrný denní průtok Qp
Maximální denní průtok Qmax,d
Maximální hodinový průtok Qmax,h

900 m3/rok
240 m3/rok
72 m3/rok
1372 m3/rok
5,26 m3/den
0,18 l/s
0,33 l/s

V areálu je vedeno stávající potrubí s napojením na veřejný vodovod. Pro nový provoz
areálu bude nutné realizovat novou vodovodní přípojku a rozvod potrubí vodovodu po areálu.
Realizace tohoto objektu je dána podmínkami požárního zabezpečení prostoru celého areálu,
kde jsou požadovány min. 3 hydranty DN125. Tomuto požadavku současný vodovod
nevyhovuje, takže je nutné realizovat vodovod nový včetně přípojek k objektům vrátnice,
technicko administrativní budovy a skladu odpadů. V rámci tohoto objektu se uskuteční:
-

realizace nové vodovodní přípojky ze stávajícího zapojovacího místa. Přípojka bude
pod komunikací uložena do chráničky a na pozemku areálu bude zakončena
armaturní šachtou (2 x 6 m) s osazenými armaturami vodoměrné sestavy

-

za armaturní šachtou bude začínat vnitroareálový vodovod DN125, který bude veden
podél západní stěny administrativní budovy, kde bude vysazena odbočka DN63

-

dále bude trasa vedena směrem východním k SZ rohu skladu odpadů, kde se bude
trasa dělit. Vodovod bude veden po obvodu skladu odpadů a bude zokruhován

-

na trase bude vysazena odbočka DN63 pro napojení skladu odpadů (sociální
zařízení, mytí kontejnerů, technologická voda pro dekontaminaci). Dále bude
vysazena odbočka DN50 pro vrátnici. Na obvodu skladu odpadů (SV a SZ roh)
budou vysazeny odbočky pro požární hydranty v souladu s požadavky na požární
zabezpečení areálu

-

další hydrant bude osazen na rozhraní mezi kompostárnou a technicko
administrativní budovou. Tento hydrant bude sloužit k provozu kompostárny

-

z trasy zokruhovaného vodovodu bude na jižní straně skladu odpadů osazen hydrant,
na který bude dle potřeby napojováno technologické potrubí vedené k prostoru
recyklace stavebního odpadu pro zkrápění prašnosti

SO 12 – NN rozvody
Nízkonapěťové rozvody po areálu budou provedeny kabely uloženými v zemi.
SO 13 - Demolice
Základní náplní tohoto objektu je vyčištění areálu od stávajících nevhodných a
nepoužívaných přístavků a objektů. Jedná se zejména o demolici stávající ocelové konstrukce
násypky - skladu jablek 14,5 x 19,5 m výšky cca 9 m. Konstrukce tohoto objektu je ocelová
otevřená se střešním pláštěm tvořeným nezateplenými panely s vlnitého plechu. Součástí
tohoto objektu je i dopravníková technologie a násypky.
Dále bude v rámci tohoto objektu demolován stávající drobný zděný objekt WC
půdorysné plochy cca 1500/2000 mm výšky cca 2500 mm s plochou střechou a živičnou
izolací.
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Bude demontována stávající buňka vrátnice 6000/3000 mm a odvezena k ekologické
likvidaci či odprodána. Dále bude demontována buňka skladu hořlavin (viz následující foto).

Vnější nepotřebné přístavky u skladu odpadů budou odstraněny. Jsou ocelové
konstrukce s obvodovým pláštěm z vlnitého plechu nezateplené. Na jižní dlouhé straně se
jedná o dva přístřešky ocelové kryté vlnitým plechem o rozměru 1,9 x 2,9 a 1,8 x 1,6 m a 22,0
x 3,3 m. Na západní straně přístavek obdobné konstrukce jako předchozí o rozměru 2,7 x
14,8 m. Na severní straně bude odstraněna stavební buňka o rozměru 5,4 x 3,0 m.

SO 14 – Terénní a sadové úpravy
Plochy určené pro zeleň se navrhují travnaté se skupinou keřů. Podél městské
komunikace je navržena lipová alej stromů s normální korunou. Kolem administrativní
budovy je výsadba navržena obdobně na travnatém povrchu. Jedná se o soliterní umístění
vzrostlé zeleně lip a javorů s podsadbou nízké keřovité zeleně odstiňující administrativní
budovu od kompostárny.
Druhová skladba:
Stromy: Tilia x europea – lípa evropská
Acer -javor
Keře:

15 ks
3 ks

Kolkwizia amabilis – kolkvizie krásná
6 ks
Keria japonica Plenifora – zákula japonská 16 ks
Chaenomeles japonica – kdoulovec japonský 16 ks
Berberis thunbergii Antropurpurea – dřišťál 16 ks
Cornus alba Sibirica – svída bílá
2 ks
Potentilla fruticosa – mochna křovitá
10 ks
Prunus friticosa – višeň křovitá
5 ks
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Stromy pro výsadbu s kořenovým balem, obvod kmene 16 - 18 cm, zapěstovaná výška
min. 250 cm. Vysazované keře v optimální velikosti - velké 80 - 120 cm, nízké 30 - 50 cm
v kontejnerech. Spon nízkých keřů 0,7x0,7 cm.Technologie výsadby podle ČSN DIN 18 916.

SO 15 – Oprava oplocení
Stávající oplocení je v části mezi areály v dobrém stavu. Je to pletivo v rámu na zděné
podezdívce.Bude nově opatřeno nátěrem, poškozená místa budou opravena. Kompletní
opravu bude vyžadovat 140 m dlouhé oplocení ke komunikaci. Stávající bude demontováno,
na jeho místě to bude pletivo v rámu do ocelových sloupků s betonovou podezdívkou
s jedněmi vjezdovými posuvnými vraty šířky 6 m. Oplocení na jižní straně je tvořeno
betonovými konstrukcemi jednotlivých boxů stavebního odpadu pro recyklaci. Oplocení
uvnitř areálu v délce cca 190 m je navrženo jako pletivo opatřené PVC do ocelových sloupků
bez podezdívky se dvěma vjezdy šířky 4 m. Výška oplocení je vesměs 1,8 m.
Součástí oplocení jsou také opěrné zdi při jižní a západní hranici pozemku. Podél této
hranice je železobetonová zeď plnící kromě funkce oplocení i funkci statickou vůči
deponovanému stavebnímu odpadu a vyrobenému recyklátu s výškou max. 3,0 m.

SO 16 – Slaboproudé rozvody
Slaboproudé rozvody spojují SO 01 – technicko administrativní objekt, SO - 04
vrátnici, SO 02 – sklad odpadů, SO – 03 váhu podzemními kabely. Jedná se o počítačové a
telefonní spojení.

Souhrn
stavební objekt

plocha
m2

půdorysné
rozměry

poznámka

SO 01 - Technicko
administrativní budova

274

stávající - úpravy

SO 02 - Sklad odpadů +
přístřešek

1922

62 x 31 m stávající -úpravy

SO 03 - Mostní váha

14,6

4,7 x 3,1 m stávající -úpravy

24,8

7,5 x 3,3 m

SO 04 - Vrátnice
SO 05 - Deponie
stavebního odpadu s
recyklací
SO 06 - Kompostárna
SO 07 - Jímka

SO 08 - Oprava stávající
manipulační plochy

nový objekt

4530

nový objekt
nový objekt

4880
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dvoupodlažní objekt
KORD RD Jeseník
ocelová dvoulodní
hala HARD RD
Jeseník
rekonstrukce vlastní
váhy

stávající nahrazena
novým objektem

3100

16/8 m

poznámka

součást vodního
hospodářství
kompostárny
včetně rozšíření
stávajících ploch
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plocha
m2

stavební objekt
SO 09 - Venkovní
osvětlení
SO 10 - Kanalizace
SO 11 - Vodovod

půdorysné
rozměry

poznámka

-

nová realizace

-

rekonstrukce
nová vodovodní
přípojka a rozvod po
areálu

SO 12 - NN rozvody
SO 13 - Demolice

SO 14 - Terénní a sadové
úpravy
SO 15 - Oprava oplocení
SO 16 - Slaboproudé
rozvody

-

nové rozvody
14,5 x 19,5 ocelová konstrukce
m
násypky jablek
1,5 x 2 x
zděný objekt WC
(2,5)
buňka skladu hořlavin
1,9 x 2,9 a
1,8 x 1,6 m
sklad odpadů +
a 22,0 x
přístřešky
3,3 m, 2,7
x 14,8 m
5,4 x 3,0
stavební buňka
m.
plochy určené pro
zeleň
kompletní opravu
bude vyžadovat 140 m
dlouhé oplocení ke
komunikaci
počítačové a telefonní
spojení

Předpokládaný stav ploch v areálu:
m2

druh plochy
zastavěné

3 015

zpevněné včetně komunikací

7 750

plochy se samostatným odvodněním (kompostárna)

4 776

zeleň

1 571
celkem

17 112
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poznámka

s ohledem na
stávající stav a
potřeby
s ohledem na
stávající stav a
potřeby
nepotřebný objekt
nepotřebný objekt
nepotřebný objekt

nepotřebný objekt

nepotřebný objekt
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Charakteristika staveniště
Území pro výstavbu areálu Centra odpadového hospodářství města Klatovy je rovinné,
mírně se svažující k ulici Sedlákova. Z hlediska geologického a hydrogeologického vyhovuje
novým podmínkám plynoucím ze změny užívání. Nově navrhované využití pozemku využívá
s výhodou stávající objekt dvoulodní ocelové haly HARD RD Jeseník, zrekonstruovanou
administrativní budovu systému KORD Jeseník a mostovou váhu po její repasi. Umístění
provozu kompostárny a deponie stavebních odpadů využívající stávající volné plochy nemusí
působit rušivě na okolí, protože nejsou na pohledově exponovaných místech, ale
v průmyslové zóně.
Z hlediska urbanismu nepůsobí středisko rušivě v dané průmyslové zástavbě a je
v souladu s územními podmínkami. Vzhledem k okolní architektonicky a výtvarně
nevýznamné zástavbě průmyslové zóny není zřejmě nutné zabývat se zásadním způsobem
architekturou a výtvarným řešením objekty střediska, které v podstatě svým charakterem
korespondují s okolní zástavbou. Jediným z hlediska architektury významnějším objektem je
technicko administrativní budova. Ta bude kompletně rekonstruována se zachováním její
základní funkce.
a) Jak dokládá geometrické zaměření, je v části prostoru budoucí deponie stavebního
odpadu u oplocení sousedních pozemků porost křovin a náletových stromů do průměru
kmene 0,25 m. V prostoru kompostárny je 8 vzrostlých bříz. Náletový porost i břízy
bude třeba odstranit.
b) Výstavba a rekonstrukce objektů nového areálu Centra odpadového hospodářství
nevyžaduje zásadní koordinaci s jinými stavbami v území. Z dostupných podkladů,
které má zpracovatel dokumentace k dispozici, a podle vyjádření zástupce firmy
Elfetex je tato firma napojena pouze plynovou přípojkou přes námi řešený areál,
vodovodní přípojku má vlastní mimo náš areál. Existenci resp.odstranění plynové
přípojky bude Město Klatovy řešit mimo rámec této dokumentace.
c) V souvislosti se změnou užívání pozemku nedojde v území mimo areál k žádným
změnám. Uvnitř areálu bude třeba upravit terén pro deponii stavebního odpadu
s jeho následnou recyklací a terén pro plochu kompostárny. Bude provedeno snížení
terénu o 1,0 až 1,5 m o celkové kubatuře 4100 m3 pro deponii a 2900 m3 pro
kompostárnu. Část orniční vrstvy se použije při terénních úpravách pro výsadbu
dřevin. Větší část zeminy bude deponována v prostoru místní skládky a dle potřeby
použita jako překryvná vrstva tělesa skládky.
d) Realizace změny využití areálu bude zřejmě etapová s tím, že jako první se uskuteční
rekonstrukce stávající technicko administrativní budovy a stavba nové vrátnice.
Následovat budou pravděpodobně stavební úpravy ve zbytku dvoulodní haly a repase
mostové váhy s napojením na elektronický systém závodu. S ohledem na podmínku
snižování ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky, jeví se zřízení
kompostárny v další etapě jako priorita před deponií stavebního odpadu s následnou
recyklací, která bude konečnou fází výstavby „Centra odpadového hospodářství města
Klatovy“.
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Zábor půdy
Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění
funkce lesa z titulu navrhované stavby nejsou. Záměr bude realizován na pozemku p.č.1496/1
bývalého skladu ovoce a zeleniny TAROKO.

zastavěné
ostatní

stávající stav
m2
3 084
14 028

celkem

budoucí stav

poznámka
m2
3 015

zpevněné včetně komunikací
plochy se samostatným
odvodněním (kompostárna)
zeleň

17 112

úbytek - demolice
nepotřebných objektů

7 750
4 776
1 571
17 112

Ochranná pásma z titulu chráněných území, památkových rezervací nebo
památkových staveb nezasahují ani z blízkého okolí na zájmový pozemek. V rámci změny
užívání je třeba respektovat ochranné pásmo železniční dráhy a komunikace III. třídy.

B.II.2. Odběr a spotřeba vody
Realizace záměru
Během výstavby bude potřeba vody v místě stavby pro sociální účely a pro technologii.
Množství vody pro sociální účely bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti
stavebních prací. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka:
pitná mytí -

5 l/os./směna
120 l/os./směna (prašný a špinavý provoz)

Předpokládaná spotřeba vody během výstavby (předpoklad výstavby 10 měsíců):
Poč. pracovníků
Spotřeba vody během výstavby [m3]

20
500

Vodu pro etapu výstavby je možné odebírat ze stávající veřejné vodovodní sítě.
Spotřeba vody pro vlastní proces výstavby bude stanovena v prováděcích projektech
na základě požadavků hlavního dodavatele stavby. Z hlediska množství se však bude jednat o
nevýznamný odběr. Nároky na technologickou vodu v etapě výstavby - zejména pro výrobu
betonů a maltových směsí pro rekonstrukci respektive přestavbu mostních těles a
rekonstrukce či opravy propustků nebyly v etapě zpracování zadání stavby specifikovány.
Hlavní spotřeba se předpokládá u standardních dodavatelů betonů a maltových směsí
v regionu. Technologická voda bude spotřebovávána pro:
⇒ výrobu betonových a maltových směsí
⇒ kropení betonů během tuhnutí
⇒ kropení rozestavěných částí stavby a technologických komunikací jako ochrana proti
nadměrnému prášení

21

B. Údaje o záměru

⇒ očistu vozidel a stavebních strojů

Provoz záměru
Následující výpočet potřeby vody je proveden dle přílohy č. 12 vyhlášky 428/01 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 274/01 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Pro
provozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě (s výtoky, WC a přípravou
teplé vody v průtokovém ohřívači a možností sprchování teplou vodou) je v této vyhlášce
uvedena roční potřeba vody na jednoho zaměstnance 30 m3 s nečistým provozem pak 40 m3.
pro výpočet je použito hodnoty 35 m3. Pro THP je možno brát roční potřebu vody 12 m3.
počet
pracovníků

m3/rok

celkem m3/rok

D

30

35

1050

THP

10

12

120

celkem

1170

Pro přípravu jídel (dovoz) je počítáno 6 m3/strávníka ročně, tj. 240 m3 za rok.
Další voda bude spotřebovávána na postřik prašných ploch (cca 100 m3/rok) včetně
komunikací a údržbu ozeleněných ploch cca 4 m3/100 m2 rok tj. 63 m3/rok.
Rekapitulace nároků na vodu:
sociální zařízení
zkrápění při drcení
dekontaminace
postřik prašných ploch
údržba zeleně
celkem

m3/rok
1410
63
10
100
63
1646

V průměru se jedná o 4,7 m3/den (350 provozních dnů).
Dále spotřebovává vodu provoz kompostárny. V závislosti na klimatických
podmínkách je zapotřebí v průměru 150 l/m3, tj. cca 450 m3/rok. Tato spotřeba bude uhrazena
z akumulační jímky kompostárny (záchyt srážkových vod).

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Realizace záměru
Pro výstavbu se předpokládá spotřeba následujících surovinových zdrojů:
⇒ betony pro základové konstrukce a vodorovné konstrukce
Zdrojem bude betonárna dodavatelské organizace.
⇒ betonové dlažby, keramické výrobky, železo pro armatury, svislé konstrukce,
vodorovné konstrukce, střešní krytiny, dřevo, plastové výrobky, výrobky ze skla apod.
Množství tohoto materiálu není známo, jedná se o obchodní výrobky ze zdrojů
většinou mimo řešené území. Upřesnění množství, případně dalších stavebních
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materiálů a přesné určení zdrojů těchto surovin bude provedeno v dalším stupni
projektové přípravy.
Zajištění vody a energií po dobu výstavby bude zabezpečeno ze stávajících rozvodů
v areálu, napojených na rozvody v ulici Sedlákova.

Provoz záměru
Příjímané odpady
Budoucí provozovatel bude přijímat odpady v rozsahu podle rozhodnutí Městského
úřadu Klatovy, odboru životního prostředí s přejímacími podmínkami podle schváleného
provozního řádu.
Přehled předpokládaných odpadů přijímaných do Centra odpadového hospodářství
Klatovy:
skupina
sběrný dvůr
stavební odpad
s recyklací
kompostárna

infekční
odpady

*

01
05
06
07
11
18

17

Prakticky veškeré odpady s výjimkou skupin uvedených pod
tabulkou*
Stavební a demoliční odpady

02

Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti,
rybářství a z výroby a zpracování potravin
20
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské,
průmyslové odpady a odpady z úřadů)
18
Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a/nebo z výzkumu s
nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze
stravovacích zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní
péčí)
Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování
nerostů a kamene,
Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického
zpracování uhlí
Odpady z anorganických chemických procesů
Odpady z organických chemických procesů
Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a
jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů
Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a/nebo z výzkumu s nimi
souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích
zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí)

Zvláštní pozornost zasluhují infekční odpady. V daném případě se jedná o odpad
s katalogovým číslem 18 01 03, který pomocí zařízení Medister 160 bude upraven na odpad O
– 18 01 04.
Odpad ze zdravotnických zařízení je odpad z nemocnic a z ostatních zdravotnických
zařízení nebo jím podobných zařízení zahrnující komponenty různého fyzikálního,
chemického a biologického materiálu, který vyžaduje speciální nakládání a odstranění
vzhledem k specifickému zdravotnímu riziku.
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Klasifikace zdravotnického odpadu vychází z klasifikací, které jsou uvedeny v
Přílohách k Basilejské úmluvě č. I, II, VIII a IX, nebo v Evropském katalogu. Každý stát však
upřesňuje klasifikaci odpadů pro praktické použití. Všechny výše uvedené nadnárodní
klasifikace odpadu nebo klasifikace národní vycházejí z klasifikace WHO.
Udávaná kapacita dle záměru 123 t infekčního odpadu ročně není kapacitou zařízení,
ale hodnotou dle provedeného průzkumu pravděpodobného výskytu.
Předpokládané cílové vstupy:
t/rok
5870
3000
123
4500
133,1

stavební odpad na recyklaci
vstupy kompostárny
odpad ze zdravotnických zařízení
sběrný dvůr
ostatní odpad
nebezpečné odpady

Další vstupní suroviny
Nafta
Mechanizmy v areálu převážení – cca 5 000 l/rok
Mechanizmy drcení a třídění – diesel:
spotřeba nafty v litrech/motohodina
distribuční nakladač (kolový)
pásový bagr
drtič
třídič
velký technologický nakladač

12
22
20
9
17

cca 1 850 l/ rok pro štěpkovač
Celkovou spotřebu nafty v areálu lze odhadnout na 15 – 20 t ročně. Zásobování bude
zajištěno externě, pro malé spotřeby pak dovozem. Nepředpokládá se skladování PHM ve
větším rozsahu v areálu.
Plyn
Maximální hodinová potřeba zemního plynu je do 6 m3, roční spotřeba cca 12 000 m3
zemního plynu pro vytápění a přípravu TUV v administrativní budově.
Elektrická energie
Roční spotřeba

cca 193.500 kWh
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B.II.4. Nároky na dopravu
Realizace záměru
Během výstavby budou nároky na dopravu minimální. Jedná se o odvoz materiálů
z demolovaných objektů, dovoz materiálů pro výstavbu včetně technologie. Odhadem se
jedná o cca 60 nákladních automobilů.

Provoz záměru
Realizací záměru dojde k navýšení nákladní i osobní dopravy. Odhad dopravy je
proveden v následujících odstavcích:
Stávající stav:
Sčítání intenzity dopravy nebylo na ulici Sedlákova prováděno. Na následující situaci
jsou uvedeny sčítací profily ze sčítání provedeného Ředitelstvím silnic a dálnic v roce 2005:

Nejbližší sčítací úsek k záměru:
–

3-2332 směr Svrčovec – silnice č. 185 – frekvence vozidel za 24 hod – 2141

–

3-2333 – silnice č. 18515 – frekvence vozidel za 24 hod – 8582

Tyto úseky příliš nerepresentují zájmové území. V daném území se jedná o silnici
15515, která slouží pro obslužnou dopravu průmyslové zóny, dopravu na plavecký stadion,
průjezd na směr Tajanov a Tupadly atd.
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Výsledky sčítání úseků 3-2332, 3-2333:
Sil
Sil N1
18515a 3-2333 793
185 3-2332 128

N2

PN2

N3

PN3

NS

A

PA

146
105

8
6

52
52

3
9

23
10

248
27

0
0

N1 - lehké nákladní automobily
N2 - střední nákladní automobily bez přívěsu
PN2 - střední nákladní automobily s přívěsem
N3 - těžké nákladní automobily bez přívěsu
PN3 - těžké nákladní automobily s přívěsem
NS - návěsové soupravy
A - autobusy solo
PA - autobusy kloubové

TR PTR

12
15

T

O

3 1288
9 361

7238
1752

S TNV
56 8582 551,6
28 2141 214,3
M

TR - traktory bez přívěsu
PTR - traktory s přívěsem
T- nákladní automobily celkem
O - osobní automobily
M - motocykly
S - celkem
TNV - těžká nákladní vozidla
TNV=0,1*N1 + 0,9*N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3*NS + A +
PA

Vzhledem k tomu, že u bývalého Kozaku se silnice 18515a napojuje na 18515 lze
považovat za nejvíce charakteristický pro zájmové území výsledek sčítání na komunikaci 185.
I tak však tento úsek není pro zájmové území příliš přesvědčivý, neboť neuvažuje odbočku
z 18515a k nádraží ČD a ČSAD a do části Podhůrčí a dále jak k obytným objektům, tak do
průmyslových areálů.
Model dopravy – doprava související se záměrem
množství
odpadů

druh
materiálu

návoz odpadů
podíl
průměrný počet jízd
návozu
náklad
návoz rok
P
O P O
P
O
%

%

5870

90

10

12 0,1

880,5 11740 3,5 33,5

12

3000

80

20

10 0,1

480 12000 1,92 34,29

12

133,1

50

50

5 0,05

26,6

2662

ostatní odpad
odpad
ze
zdravotnický
ch zařízení

4500

60

40

5

0,1

1080

36000 4,32 102,9

123

100

0

2

0

123

celkem

13626,1

na

kompostárna
nebezpečné
odpady

t

T

Os

průměr jízd průmě počet průměr
na den
rný jízd za jízd za
den
P
O náklad rok

t
stavební
odpad
recyklaci

t

odvoz odpadů

0

T

0,1

0,5

Os

7,6

0

2590,1 62402 10,36 178,3

T

T

T

978,3 3,91
500

sumář

T/de Os/d
n
en
7,4 33,5

2,00 3,92 34,29

5

53,2

0,21

0,3

10

900

3,6

7,92 102,9

5

49,2

0,2

0,7

2480,8

0

9,92 20,28 178,3

P – podnikatelské subjekty - nákladní auta
O – občané - osobní auta
T – nákladní auta
Os – osobní auta

Mimo to je nutno počítat s obslužnou dopravou.
- Z hlediska nákladní dopravy předpokládáme 2 jízdy denně.
- Z hlediska osobní dopravy předpokládáme, že 2/3 zaměstnanců se budou dopravovat
do práce auty. S ohledem rozdělení na směny je počet jízd denně omezen na 60 %: 40 * 2/3 *
0,6 * 2 = 32 jízd denně. Do tohoto počtu je možno zahrnout i služební cesty.
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Rekapitulace:
dovoz a odvoz odpadů
obslužnost areálu
celkem cca

T*
20,3
2

Os**
178,3
32
22

210

* 250 dnů v roce
** 350 dnů v roce

Promítnutí do stávající frekvence dopravy na ulici Sedlákova, pokud předpokládáme
stávající dopravu na úrovni sčítacího profilu 3-2332:

T
Os

2005

2008

361
1752

374
1847

nárůst
záměrem
22
210

celkem

navýšení v %

396
2057

105,9
111,4

Pro rok 2008 použity růstové koeficienty podle Ředitelství silnic a dálnic (silnice III.
třídy):
rok
2005 - 2010
2005 - 2010
2005 - 2010

komunikace
I.
II.
III.

osobní
1,14
1,11
1,09

nákladní
1,13
1,10
1,06

Navýšení dopravy je významnější v případě osobních automobilů. Na druhé straně se
významně odlehčí ve frekvenci dopravy na silnici I. třídy 27 a to zvláště na křižovatce
Plzeňská – Hřbitovní (stávající sběrný dvůr).
V souvislosti s realizací silničního obchvatu Klatov se odlehčí i předmětné
komunikaci 18515 – lze tedy konstatovat, že realizací záměru prakticky nedojde k významné
změně dopravní zátěže předmětné komunikace.
Napojení na inženýrské sítě
a) Kanalizace jednotná je napojena na veřejnou kanalizační síť (potrubí DN 800)
přípojkou DN 400
b) Areál je napojen na veřejnou vodovodní síť.
c) Areál je napojen do veřejné telefonní sítě.
Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační
sítě nejsou zatím známé.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Množství a druh emisí do ovzduší
Podle stávající legislativy v ochraně ovzduší jsou rozlišovány stacionární a mobilní
zdroje znečišťování ovzduší. Pro potřeby posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je
obvykle používáno členění na bodové (stacionární), liniové a plošné zdroje znečišťování
ovzduší, neboť má přímou návaznost na rozptylové studie zpracované programem SYMOS.
Realizace záměru
Bodové zdroje: Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou.
Liniové zdroje: Liniové zdroje znečištění mohou být představovány provozem
nákladní techniky při zemních pracích a při návozu stavebního materiálu v etapě výstavby.
Odhad emisí z liniových zdrojů v celé etapě výstavby nelze spolehlivě predikovat.
Upřesnění těchto údajů a stanovení četnosti dopravy v průběhu celé etapy výstavby
bude možno provést až v rámci zpracování prováděcích projektů stavby, kdy bude určen
dodavatel stavby a dále budou určeny druhy a množství jednotlivých materiálů a dodávek
strojního zařízení.
Plošné zdroje: Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor
staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti. Při požadavku dodržování
technologické kázně v etapě výstavby je však nezbytné respektovat následující doporučení:
⇒ vlastní zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude
v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost kropením prostoru staveniště,
deponií zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních
materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti

Provoz záměru
Emise z provozu dle záměru :
energetické
– kotelna administrativní budovy
technologické
o recyklační linka stavebních hmot
 emise z drtiče a třídiče
 emise z pohonných jednotek
o kompostárna
 bez identifikovatelných emisí
obslužné mechanizmy v areálu
související doprava
a) bodové zdroje znečištění ovzduší
Situace bodových zdrojů znečištění ovzduší je patrná ze situace v příloze 2.2.
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Emise ze spalovacích zdrojů:
Kotelna administrativní budovy vybavená jedním kotlem na zemní plyn o výkonu 50
kW. Maximální hodinová potřeba plynu je do 6 m3, roční spotřeba cca 12 000 m3 zemního
plynu.
Emise vyčísleny dle emisních faktorů nařízení vlády 352/2002 Sb.:
emisní faktor kg/106 m3 max. g/hod
zemního plynu
20
0,12
9,6
0,06
1600
9,6
320
1,92
64
0,38

škodlivina

kg/rok

tuhé znečišťující látky
SO2
NOx
CO
CxHy*
*CxHy - organické látky vyjádřené jako suma org. C

0,24
0,12
19,2
3,84
0,77

Parametry výduchu: množství odpadního plynu cca 80 m3/hod, teplota odpadního
plynu 120 oC.

Emise z technologických zdrojů:
a) Recyklační linka stavebních odpadů:
Emise z recyklační linky stavebního odpadu jsou dány jednak vlastním drcením a
tříděním, jednak provozem dieselagregátů pro provoz těchto zařízení.
Vlastní drcení a třídění
V daném případě nelze uvažovat emisní faktory dle vyhlášky MŽP 356/2002 Sb. –
příloha č. 4 - 17. Emisní faktory pro kamenolomy a zpracování kamene, neboť tyto emisní
faktory zahrnují i těžbu a všechny doprovodné činnosti a dále i sekundární prašnost. Navíc
podle dosavadních zkušeností jsou tyto emisní faktory značně nadhodnocené.
Pro výpočet emisí byly proto vzaty v úvahu emise z obdobných provozů na horní
hranicí bezpečnosti, kdy emise TZL činí 0,1 kg/t zpracované suroviny (stavebního recyklátu).
odpovídající emise:
= 5870 * 1 * 0,1 = 587 kg/TZL rok
fond pracovní doby včetně náběhu a doběhu – cca 120 hod/rok
cca 4,89 kg TZL/hod
Emise z provozu dieselagregátů recyklační linky (drtič, třídič)
kapacita zařízení:

60 tun/hod. (odhad)

Emise z provozu drtiče
Specifikace zdroje (drtič)
výška:
průměr:
teplota odpadního plynu:
provoz:

3m
80 mm
120 oC
cca 17 dnů/rok (při chodu drtiče 6 hodin denně)
120 hod./rok
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spotřeba nafty:
výkon

spotřeba
nafty/motohodinu (l)

(t/h)
drtič

60

20

spotřeba nafty/den spotřeba nafty/rok
(l)
(l)
120

2000

Spálením tohoto množství nafty bude vyprodukováno následující množství emisí:
Emise z drtiče ze spalování nafty
NOx
kg.den-1 t. rok-1

g.s-1
drtič

Benzen
kg.den-1 t. rok-1

g.s-1

g.s-1

PM10
kg.den-1 t. rok-1

3,44E-02 7,42E-01 1,24E-02 1,84E-05 3,97E-04 6,62E-06 0,003175

0,01143 0,000191

Emise z provozu třídiče
kapacita zařízení:

60 tun/hod.

Specifikace zdroje (třídič)
výška:
průměr:
teplota odpadního plynu:
provoz:

3m
80 mm
120 oC
cca 17 dnů/rok (při chodu drtiče 6 hodin denně)
120 hod./rok

spotřeba nafty:
výkon (t/h)
třídič

spotřeba
nafty/motohodinu (l)

60

spotřeba nafty/den spotřeba nafty/rok
(l)
(l)

9

54

900

Spálením tohoto množství nafty bude vyprodukováno následující množství emisí:
Emise z třídiče ze spalování nafty
g.s-1
třídič

NOx
kg.den-1 t. rok-1

g.s-1

Benzen
kg.den-1 t. rok-1

g.s-1

PM10
kg.den-1 t. rok-1

1,55E-02 3,35E-01 5,58E-03 8,28E-06 1,79E-04 2,98E-06 0,001433 0,005159

8,6E-05

Suma emisí z bodových zdrojů recyklace stavebních odpadů:
g.s-1

NOx
kg.den-1 t. rok-1

g.s-1

Benzen
kg.den-1 t. rok-1

g.s-1

PM10
kg.den-1 t. rok-1

drtič pohon 3,44E-02 7,42E-01 1,24E-02 1,84E-05 3,97E-04 6,62E-06 0,003175 0,01143 0,000191
třídič pohon 1,55E-02 3,35E-01 5,58E-03 8,28E-06 1,79E-04 2,98E-06 0,001433 0,005159 8,6E-05
vlastní drcení
1,359
29,35
0,587
a třídění
celkem
0,0499 1,0770 1,80E-02 2,67E-05 5,76E-04 9,60E-06
1,364 29,367
0,587
b) kompostárna
Z pohledu znečišťování ovzduší lze z provozu kompostárny očekávat emise
pachových látek (merkaptany, sirovodík) a eventuelně amoniaku (NH3), z obslužné dopravy a

30

B. Údaje o záměru

provozu kolového nakladače lze očekávat emise především oxidů dusíku (NOx) a oxidu
uhelnatého (CO).
Výstupem je plocha kompostárny.
Technologie nemá řízený výstup do ovzduší.
Tabulka – vznik emisí
Škodliviny

Technologie

Vznik emisí

Kompostování

Únik amoniaku, organických a dalších látek při Pachové látky
manipulaci a provozu. Jde o minimální množství.
organického původu.
S materiálem se bude manipulovat velmi málo a Amoniak
z poměrně vysoké vrstvy emise unikají pouze
povrchem.

Hlavními znečišťujícími faktory může být pachová zátěž (merkaptany, sirovodík) a
emise NH3. Dále můžeme uvažovat emise z dopravy materiálu a mechanizace kompostárny
(např. CO, NOx, PM10 apod.). Úroveň emisí na kompostárně pak závisí zejména na řízení
optimální skladby zakládky a správné praxi ošetřování kompostu a intervalů kompostování.
Kompostárny jsou vedeny jako střední zdroj znečištění ovzduší. Hlavní plynnou
složkou emisí z provozu kompostárny je oxid uhličitý. Zákon o ochraně ovzduší (č. 86/2000
Sb.) považuje kompostárny za ostatní stacionární zdroje emisí, kde podmínky provozu jsou
dány Nařízením vlády 615/2006 Sb. U kompostáren je nejvýznamnější emise pachových
látek, která nesmí způsobovat obtěžování obyvatelstva. Významná emise amoniaku nebo
metanu z kompostárny svědčí o špatné technologii resp. složení zakládky. Intenzita zápachu
při kompostování je závislá na aeraci zrajícího kompostu. Zápašnými emisemi se vyznačují
komposty s nedostatečnou výměnou plynů, komposty s nízkou pórovitostí a převlhčené
komposty, a to v důsledku vytváření anaerobních podmínek. Dobrým provzdušněním a
dodržováním správné vlhkosti kompostu dosáhneme odstranění tohoto stavu.
K emisím může docházet při procesu překopávání kompostu, kdy může dojít
k menšímu úniku amoniaku, při nedokonale vedeném procesu i methanu a pachových látek. U
intenzivně provozované kompostárny lze očekávat emise v úrovni NH3 – 90 mg/m3 a CH4 –
200 mg/m3 s poklesem na úroveň 60 – 80 mg/m3 po 24 hodinách (měření na intenzifikované
kompostárně - není daný případ). Tyto škodliviny však nejsou limitovány a prakticky pro ně
nelze stanovit přesný hmotnostní tok.
Intenzita zápachu při kompostování je závislá na aeraci zrajícího kompostu. Emisemi
zápachu se vyznačují komposty s nedostatečnou výměnou plynů, komposty s nízkou
pórovitostí a převlhčené komposty, a to v důsledku vytváření anaerobních podmínek. Dobrým
provzdušněním a dodržováním správné vlhkosti kompostu dosáhneme odstranění tohoto
stavu. Jako nákladnější náhradní opatření je možno do kompostu aplikovat enzymatické nebo
mikrobiologické preparáty zabezpečující přeměnu organických látek při nedostatečné aeraci
kompostu (např. oxygenerátor).

Platné emisní limity:
Spalovací zdroje:
dle přílohy nařízení vlády 352/2002 Sb., (od 1.1.2008 nařízení vlády 146/2007 Sb.)
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Technologické zdroje:
Dle nařízení vlády 615/2006 Sb.:
3.6. Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba,
úprava a zpracování kameniva - přírodního i umělého, příprava stavebních hmot a
betonu, recyklační linky stavebních hmot
Technologické linky pro zpracování kamene, zpracování kameniva a přípravu
stavebních hmot a betonu a recyklační linky o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den.
Kategorie: střední zdroj.
Technická podmínka provozu:
Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je
prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím TZL do
ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony,
skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení.
5.2.Průmyslové kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů
Kategorie: střední zdroj
Technická podmínka provozu:
Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je
prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím TZL do
ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony,
skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení.

Předběžná kategorizace zdroje:
kategorie

legislativní podklad poznámka

spalovací stacionární zdroje
kotelna
administrativní
budovy

kotel na
malý zdroj
zemní plyn znečišťování
ovzduší

zák. 86/2002 Sb.
v platném znění

výkon kotle
menší než 0,2
MW (cca 50 kW)

drtič, třídič střední zdroj
znečišťování
ovzduší

615/2006 Sb.

projektovaný
výkon vyšší než
25 m3/den

kompostárna

střední zdroj
znečišťování
ovzduší

615/2006 Sb.

ostatní

malé zdroje

stacionární technologické zdroje
recyklace
stavebního
odpadu

Celkově se tedy jedná o nový střední zdroj znečišťování ovzduší.
Uvedená kategorizace je názorem zpracovatele oznámení. Kategorizace zdrojů dle
záměru bude upřesněna v odborném posudku dle zák. 86/2002 Sb. v platném znění, který
bude zpracován jako podklad pro povolení realizace nového zdroje znečišťování ovzduší dle
zák. 86/2002 Sb. v platném znění.
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Dle nařízení vlády 615/2006 Sb. musí být pro linku recyklace stavebního odpadu a
kompostárnu zpracován Provozní řád (Soubor technickoprovozních parametrů a
technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdroje znečišťování ovzduší v řádném trvalém provozu) dle vyhlášky 356/2002 Sb., který podléhá schválení krajského úřadu.
Doporučujeme, aby pro zkušební provoz byl zpracován prozatímní provozní řád a konečný
provozní řád byl předložen ke schválení před kolaudací.
b) plošné zdroje znečištění ovzduší
Za plošné zdroje lze považovat
–

pohyb mechanizmů areálu

–

stání automobilů uvnitř areálu

–

pojezdy nákladních a osobních aut uvnitř areálu

Pojezdy mechanizmů
Při vlastním provozu areálu lze za plošný zdroj považovat pojezd nakladačů a
ostatních mechanizmů. Technologie v budoucím areálu sběrného dvora předpokládá použití
mechanizmů 7 hodin denně v pracovní dny. Dle dispozičního řešení lze odhadnout, že se
mechanizmy se pohybuje v prostoru skládek materiálů (recyklace) a kompostárny na
průměrné trase cca 150 m, plocha zdroje 0,6 ha. Vyčíslené emise jsou v rámci posuzovaného
záměru specifikovány následujícími údaji (je respektováno vyšší využití mechanizmů
s ohledem na max. teoretickou kapacitu záměru):
škodlivina
SO2
TL jako PM10
NOx

t/rok
0,323
0,444
1,609

kg/den
1,656
2,275
8,252

Stání automobilů uvnitř areálu
Počet automobilů lze odvodit z modelu dopravy. Při plném kapacitní zatížení se jedná
o 5500 jízd TNV ročně a o 73 500 jízd TNV ročně.
Při použití emisních faktorů pro rok 2008 lze bilancovat následující sumy emisí (pozn.
při volnoběhu bylo uvažováno se vztahem, že 1 minuta volnoběhu se rovná ujetí 1 km):
Tab.: Emise z plošného zdroje – stání automobilů uvnitř areálu:
Plocha
areálu
TNV
Os
celkem

g.s
0,0003613
0,0002725
0,0006338

TNV
Os
celkem

g.s-1
1,785E-05
1,215E-06
1,906E-05

-1

NOx
kg.den-1
0,0156101
0,0117705
0,0273806
PM10
kg.den-1
0,0007711
0,0000525
0,0008236

-1

t.rok
0,0039025
0,0041197
0,0080222
t.rok-1
0,0001928
1,916E-05
0,0002119
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g.s
1,91E-06
4,618E-06
6,528E-06

Benzen
kg.den-1
0,0000825
0,0001995
0,000282

t.rok-1
2,063E-05
6,983E-05
9,045E-05
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Pojezdy nákladních a osobních aut uvnitř areálu
V následujícím jsou tyto emise odhadnuty na dvojnásobek předchozích hodnot:
Tab.: Emise z plošného zdroje – Pojezdy nákladních a osobních aut uvnitř areálu:
Plocha
areálu

g.s-1
0,0012676

Plocha
areálu

g.s-1
3,813E-05

NOx
kg.den-1
t.rok-1
0,0547612 0,0160444
PM10
kg.den-1
t.rok-1
0,0016472 0,0004239

g.s-1
1,306E-05

Benzen
kg.den-1
0,000564

t.rok-1
0,0001809

Sumář emisí z plošných zdrojů v areálu:
PM10
-1

Pojezdy mechanizmů
Stání automobilů uvnitř areálu
Pojezdy nákladních a osobních
aut uvnitř areálu
celkem

NOx
-1

-1

kg.den

t.rok

kg.den

t.rok-1

8,252
0,0273806

1,609
0,0080222

2,275
0,0008236

0,444
0,0002119

0,0547612
8,3341418

0,0160444
1,6330666

0,0016472
2,2774708

0,0004239
0,4446358

Komunikace a zpevněné plochy v areálu by mohly být zdrojem prašnosti v důsledku
navážení materiálů na recyklační linku, kompostárnu, pojezdů nákladních aut apod.
Znečištěné plochy jsou průběžně uklízeny a v případě suchého, větrného počasí ošetřeny
postřikem.

c) liniové zdroje znečištění ovzduší
Externí doprava související se záměrem
Je dána modelem dopravy uvedeným v kapitole B.II.4. V průměru je předpokládáno
20 jízd TNV denně a 190 jízd osobních aut denně.
Dále je předpokládáno, že veškerá doprava půjde po ulici Sedlákova směr Koldinova
(určité zjednodušení).
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži bylo pracováno s emisními faktory pro rok
2008. V souladu s novými legislativními opatřeními vydalo MŽP ČR jednotné emisní faktory
pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné
bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší.
Proto byly emisní faktory určeny pomocí programu MEFA.
Emisní faktory pro rok 2008:
Typ
Emisní
vozidla úroveň
TNA
EURO 4
OA
EURO 4

ROK 2008
Rychlost
Emisní faktor (g/km)
(km/h)
NOx
Benzen
PM10
50
1,4191
0,0075
0,0701
50
0,1121
0,0019
0,0005
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Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru):
Komunikace
nákladní auta
osobní auta
celkem
Komunikace
nákladní auta
osobní auta
celkem

g/m.s-1

1,734E-06
1,308E-06
3,042E-06
g/m.s-1

8,568E-08
5,833E-09
9,151E-08

NOx
kg/km.den-1

t/km.rok-1

0,0312202
0,023541
0,0547612

g/m.s-1

0,0078051 9,167E-09
0,0082394 2,217E-08
0,0160444 3,133E-08

PM10
kg/km.den-1

benzen
kg/km.den-1

t/km.rok-1

0,000165 4,125E-05
0,000399 0,0001397
0,000564 0,0001809

t/km.rok-1

0,0015422
0,000105
0,0016472

0,0003856
3,833E-05
0,0004239

Uvedené parametry bodových, plošných a liniových zdrojů byly použity jako vstupy
do rozptylové studie (příloha 4). V souvislosti s recyklací stavebního odpadu nutno uvést, že
se jedná o hodnoty na hranici bezpečnosti.

B.III.2. Množství odpadních vod a jejich znečištění
Realizace záměru
Etapa výstavby předpokládá produkci splaškových odpadních vod. Produkce
splaškových vod vyplývá z celkového uvažovaného počtu pracovníků v etapě výstavby a je
vybilancována v následující tabulce:
Předpokládaná produkce splaškových vod v etapě výstavby (předpoklad výstavby 10
měsíců):
Poč. pracovníků
Spotřeba vody během výstavby [m3]

20
500

K odvodu splaškových vod bude využívána stávající kanalizace s odvodem na ČOV
města Klatovy.

Provoz záměru
Odpadní splaškové vody:
Produkce odpadních splaškových vod je prakticky rovna spotřebě vody pro sociální
účely:
sociální zařízení

m3/rok
1410

Splašková voda bude odváděna jednotnou kanalizací na ČOV Klatovy - konečným
recipientem je Drnový potok.
Město Klatovy má jednotnou kanalizační síť s napojenými 99 % obyvatel. Kromě
komunálního znečištění jsou na síť napojeny mlékárna a jatka. Městská ČOV má kapacitu
16 970 m3/d a 12 212 kg BSK5/d. Hlavní části technologie představují kruhové usazovací
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nádrže, dvoustupňová aktivace (vysoce a nízko zatěžovaný stupeň) s dvěma dosazovacími
nádržemi a dále dvoustupňová fermentace pro stabilizaci kalu.
Odpadní technologické vody:
Provozem dle záměru odpadní technologické vody nevznikají. Pokud by mimořádně
vzniklo nadměrné množství vod v kompostárně budou tyto odváženy autocisternou na ČOV
Klatovy.
Dešťové vody
Jak již bylo výše uvedeno, Klatovy mají jednotnou kanalizační síť. Dešťová voda z
areálu bude odváděna jednotnou kanalizací na ČOV Klatovy - konečným recipientem je
Drnový potok.
Dešťová kanalizace v areálu bude odvodňovat všechny zpevněné plochy (napojení
přes uliční vpusti) a střechy a tyto vody budou svedeny do společného svodu, který bude
zakončen osazeným lapolem, který bude z vody odstraňovat ropné látky.
Kompostárna bude mít samostatné vodní hospodářství s akumulační jímkou.
Množství dešťových vod:
a) Základní předpoklady (podle projektu)
Průměrný roční srážkový úhrn
582 mm
Návrhový déšť doby trvání 15 min., periodicita n = 1, i = 98 l/s/ha
Odtokové koeficienty : střechy = 1, komunikace = 0,9, manipulační plochy = 0,8,
nezastavěné plochy = 0,05
Maximální návrhový průtok v koncovém profilu
Q = 3015 . 1 . 98 + 3100 . 0,8 . 98 + 3800 . 0,9 . 98 + 1030 . 0,05 . 98 = 878,72 l/s
Zpevněné manipulační a provozní plochy
3100 m2 x 0.582 = 1804 m3
Střechy
3015 m2 x 0,582 = 1755 m3
Vnitroareálové komunikace
3800 m2 x 0,582 = 2212 m3
1030 m2 x 0,582 = 599 m3
Nezastavěné plochy
Celkové množství vod odváděných do kanalizace
1804 . 0,8 + 1755 . 1 + 2212 . 0,9 + 599 . 0,05 = 5218,95 m3
Kompostárna do bilance dešťových vod není zahrnuta, protože má oddělené a samostatné
vodní hospodářství.
b) Podle zpracovatele oznámení:
Množství dešťových vod:
plochy
plocha m2
zastavěné
3 015
zpevněné včetně komunikací
7 750
plochy se samostatným odvodněním (kompostárna)
4 776
zeleň
1 571
celkem
17 112

koeficient odtoku
0,9
0,7
0,0
0,1

m3/rok
1582,0
3162,8
0,0
91,6
4836,3

Celkový odtok srážkových vod z areálu činí tedy cca 4840 m3/rok při průměrných
srážkách, tj. v průměru 0,15 l/s.
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Průměrné množství odváděných srážkových vod z areálu dle záměru není tedy ve
významném rozporu s údaji projektanta.
Přívalové dešťové vody jsou spočítány podle vzorce Němce (vycházející z Truplovy
práce) s použitím koeficientů pro nejbližší srážkoměrné stanice Nový Dvůr a Plzeň, pro které
jsou k dispozici údaje pro výpočet přívalových vod.
i = Ht/t = (a.logt + b).Nn
kde i - náhradní intenzita deště (mm.min-1)
⇒ Hs - dešťový úhrn (mm)
⇒ t - doba trvání deště (min.)
⇒ N - počet let, za který se intenzita v dlouhodobém průměru dosáhne nebo překročí
jednou, tedy např. pro intenzitu dosaženou nebo překročenou jednou za 100 let bude N
= 100
⇒ a,b,n, parametry pro příslušnou srážkoměrnou stanici (v daném případě 10,7; 0,26;
0,24 pro Nový Dvůr, a 6,43; 6,0; 0,25 pro Plzeň)
Odpovídající návrhové 15-ti minutové deště pro různé periodicity (při použití průměru
obou nejbližších srážkoměrných stanic) jsou uvedeny v tabulce:
srážkoměrná
stanice
Nový Dvůr
Plzeň
průměr
druh plochy

1

0,5

142,7
151,0
146,8

168,5
179,5
174,0

plocha
m2

periodicita
0,1
l/ha.s
210,0
248,0
225,7
268,4
217,9
258,2
0,2

0,05

0,02

0,01

292,9
319,2
306,1

364,9
401,4
383,2

431,0
477,4
454,2

periodicita
1
0,5
0,2
0,1
0,05
0,02
0,01
3
celkový objem dešťových vod z areálu v m za 15 min.

zastavěné plochy
3 015 35,9
zpevněné plochy
7 750 71,7
nezapočítané (kompostárna
4 776 0,0
včetně jímky)
nezpevněné plochy - zeleň
1 571 6,3
celkem
17 112 113,8

42,5
85,0

53,2
106,4

63,1
126,1

74,8
149,5

93,6
187,1

110,9
221,8

0,0
7,5
134,9

0,0
9,4
169,0

0,0
11,1
200,2

0,0
13,2
237,4

0,0
16,5
297,2

0,0
19,5
352,2

celkový objem dešťových vod z areálu v l/s
zastavěné plochy
3 015 39,8
zpevněné plochy
7 750 79,6
nezapočítané (kompostárna
4 776 0,0
včetně jímky)
nezpevněné plochy- zeleň
1 571 7,0
celkem
17 112 126,5

47,2
94,4

59,1
118,2

70,1
140,1

83,1
166,1

104,0
207,9

123,2
246,4

0,0
8,3
149,9

0,0
10,4
187,7

0,0
12,3
222,5

0,0
14,6
263,7

0,0
18,3
330,2

0,0
21,7
391,3
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Pro přívalové dešťové vody se doporučuje retenční nádrž o objemu cca 350 m3
s bezpečnostním přepadem pro vyšší vody. Nádrž může sloužit i jako požární nádrž, případně
jako zdroj vody pro potřeby provozu.
Bilance vod pro kompostárnu: Jedná se o zpevněnou plochu – včetně jímky 4 776 m2.
Při roční výšce srážek 583 mm se jedná o 2780 m3. Odpar z kompostárny činí až 75 %, tj. cca
2085 m3/rok. Technologická spotřeba vody v kompostárnách obdobného typu se pohybuje
v rozmezí 80 – 230 l/m3 kompostu. Teoretická produkce kompostu 3000 m3 – tomu odpovídá
spotřeba cca 450 m3/rok. Bilance vod je zhruba vyrovnaná, což je u kompostáren obvyklé.
V případě nedostatku vody lze brát vodu z retenční nádrže dešťových vod areálu. V případě
přívalových dešťů (navržená jímka by měla postačovat zhruba na přívalovou vodu o
periodicitě 0,1) budou přebytky odváženy autocisternou na městkou ČOV.

B.III.3. Kategorizace a množství odpadů
Realizace záměru
Při realizaci záměru vznikne následující množství odpadů:
m3

stavební soubor
SO 01 - Technicko administrativní
budova
SO 02 - Sklad odpadů + přístřešek
SO 03 - Mostní váha
SO 04 - Vrátnice

stavební úpravy
stavební úpravy
stavební úpravy

demolice m3
odkopy m3
SO 05 - Deponie stavebního odpadu objem odkopů m3
s recyklací
SO 06 - Kompostárna
objem odkopů m3
SO 07 - Jímka
objem odkopů m3
SO 08 - Oprava stávající
demolice m3
manipulační plochy
objem odkopů m3
SO 09 - Venkovní osvětlení
objem odkopů m3
SO 10 - Kanalizace
SO 11 - Vodovod
objem odkopů m3
SO 12 - NN rozvody
objem odkopů m3
SO 13 - Demolice

SO 14 - Terénní a sadové úpravy
SO 15 - Oprava oplocení
SO 16 - Slaboproudé rozvody
celkem

objem odkopů m3

25
1
25

25
4100
2900
500
200
150
10
stavební úpravy

80

ocelová
konstrukce
násypky - skladu
jablek
zděný objekt WC
buňka skladu
hořlavin
sklad odpadů
včetně přístavků

10 t

20
5

2
3
8

5
stavební úpravy
7 715
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Jedná se o předběžný odhad.
Odkopy a výkopové práce - odhad množství kulturní vrstvy:
m3
SO 04 - Vrátnice
SO 05 – Deponie stavebního odpadu s recyklací
SO 06 - Kompostárna
SO 07 - Jímka
SO 08 – Oprava stávající manipulační plochy
SO 09 – Venkovní osvětlení
SO 11 - Vodovod
SO 12 – NN rozvody
SO 14 – Terénní a sadové úpravy
celkem

25
4 100
2 900
500
150
10
20
5
5
7 715

z toho kulturní
vrstva m3 *
1 025
725
125
0
2,5
2
0,5
1,25
1 881

* prvotní odhad

Kulturní vrstva bude využita v rámci terénních úprav v ozelenění areálu, přebytek pak
např. k postupné rekultivaci skládky TKO Štěpánovice, příp. dle rozhodnutí příslušného
orgánu ochrany půdního fondu. Ostatní výkopová zemina pak bude využita jednak při
terénních úpravách v areálu, jednak např. jako technologická vrstva při provozu skládky TKO
Štěpánovice.
Pravděpodobný výskyt odpadů při stavebních úpravách:
objekt

druh činnosti

pravděpodobný vznikající odpad

SO 01 - Technicko
administrativní budova

stavební
úpravy

stavební odpad

+

odpad elektroinstalací

+

izolační materiály s obsahem asbestu

+

stavební odpad

+

odpad elektroinstalací

+

izolační materiály s obsahem asbestu

+

odpadní plasty

+

odpadní železo

+

stavební odpad

+

odpad elektroinstalací

+

izolační materiály s obsahem asbestu

+

stavební odpad

+

odpad elektroinstalací

+

odpadní železo

+

stavební odpad

+

odpad elektroinstalací

+

SO 02 - Sklad odpadů +
přístřešek

SO 03 - Mostní váha

stavební
úpravy

stavební
úpravy

rekonstrukce
váhy

SO 04 - Vrátnice

demolice
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druh činnosti

objekt

pravděpodobný vznikající odpad
izolační materiály s obsahem asbestu

+

odpadní plasty

+

SO 08 - Oprava stávající stavební
manipulační plochy
úpravy

stavební odpad

+

SO 10 - Kanalizace

výkopová zemina

+

stavební odpad

+

stavební odpad

+

odpad elektroinstalací

+

izolační materiály s obsahem asbestu

+

odpadní plasty

+

odpadní železo

+

kontaminované materiály (N)

+

stavební odpad

+

odpadní železo

+

SO 13 - Demolice

stavební
úpravy
demolice

SO 15 - Oprava oplocení stavební
úpravy

Z uvedeného vyplývá, že je nutno důsledně provádět třídění odpadů především při
demolicích.
Provoz záměru
Budoucí provozovatel bude přijímat odpady v rozsahu podle rozhodnutí Městského
úřadu Klatovy, odboru životního prostředí s přejímacími podmínkami podle schváleného
provozního řádu. Rozsah přejímaných odpadů je uveden v kapitole B.II.3.
Centrum bude sloužit k soustřeďování odpadů od občanů a podnikatelů. Tyto pak
budou zpracovány (recyklační linka, kompostárna) nebo předávány buď k dalšímu využití
nebo k likvidaci.
Výstupy z jednotlivých činností centra:
sklad nebezpečných a ostatních odpadů
(sběrný dvůr)

zůstávají nadále odpady a budou předávány
buď k dalšímu využití nebo k likvidaci

recyklace stavebních odpadů

Recyklát lze použít na zásypy a obsypy
inženýrských sítí, jako podkladní vrstva
komunikací a zpevněných ploch, terénní
úpravy. Recyklát z betonu je vhodný také
jako vstupní materiál pro betonárky na
výrobu betonů nižších pevnostních tříd

kompostárna

kompost

dekontaminace infekčních zdravotnických
odpadů

dekontaminace transformuje odpad na
kategorii 18 01 04, který se dál likviduje buď
ve spalovně komunálního odpadu nebo se po
destrukci ukládá na skládku
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Odpady vznikající vlastním provozem areálu dle záměru:
kód
druhu
odpadu
130110
13 02 08*
15 01 06
150110
15 02 02
17 04 05
200301

název druhu odpadu

vznik

kategorie

Nechlorované hydraul.
minerální oleje
Jiné motorové, převodové a
mazací oleje
směsné obaly
Obaly obsahující zbytky
nebezpečné látky
Absorpční činidla, filtrační
materiály
železo nebo ocel
Směsný komunální odpad

údržba

N

údržba

N

údržba
údržba

O
N

údržba

N

údržba
vlastní
provoz
údržba

O
O

20 01 21* zářivky a jiný odpad
obsahující rtuť

způsob nakládání
(předání jiné oprávněné
osobě)
Odpadové hospodářství města
Klatov s.r.o.

Odpadové hospodářství města
Klatov s.r.o.
Odpadové hospodářství města
Klatov s.r.o.
Odpadové hospodářství města
Klatov s.r.o.

N

** - viz § 12 odst.3 zákona 185/2001 Sb. v platném znění

Vlastní způsob nakládání s odpady je nutno provozovat v souladu s platnou
legislativou (zákon 185/01 Sb. v platném znění, prováděcí předpisy k tomuto zákonu) z čehož
je důležité upozornit zejména na dále uvedené zásady:
povinnost předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství a nebezpečné
vlastnosti
odpady upravovat, využívat a zneškodňovat pouze v souladu s platnou
legislativou
s odpady označenými jako nebezpečné je nutno nakládat jako s nebezpečnými
látkami včetně všech dalších souvisejících opatření
původce je povinen zajistit předností využití odpadů
ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů
zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem
Odpady, které by mohly vzniknout při havárii
Odpady, které by mohly v případě havárií vznikat, jsou představovány především
úniky paliv a mazadel ze zásobníků, rozvodů, dopravních a mechanizačních prostředků při
jejich poruchách a haváriích. Při havarijních situacích mohou vznikat odpady, z nichž z
hlediska ovlivnění životního prostředí jsou nejzávažnější odpady nebezpečné s obsahem
ropných látek. Patří k nim především:
kód druhu
odpadu
17 05 03*
15 02 02*

název odpadu
zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
absorpční činidla, filtrační materiály, čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištění
nebezpečnými látkami
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kód druhu
odpadu
17 09 03*

19 13 01*

název odpadu
jiné stavební a demoliční odpady (včetně
směsných stavebních a demoličních odpadů)
obsahující nebezpečné látky
Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující
nebezpečné látky

pravděpodobný
způsob
nakládání
odstranění oprávněnou firmou

odstranění oprávněnou firmou

Neuvádíme zde plný výčet povinností vyplývajících z legislativních předpisů
nakládání s odpady. Tyto povinnosti jsou obecně známé a patří již do běžných povinností
provozovatele. Oznamovatel v současnosti provozuje sběrný dvůr bez jakýchkoliv problémů
na úseku odpadového hospodářství.

B.III.4. Hluk a vibrace
Hluk
Výstavba
Etapa výstavby může být zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry
v území.
Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu
používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací,
organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry
nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém
stadiu výstavby.
Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně používané
stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které
významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa
pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici.
Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se
bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze
staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena.
Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do
okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může tedy z uvedených důvodů být určitý
odhad nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad
hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v
tomto případě blíží maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v
mnoha dnech či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny hladiny
akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů.
V následující tabulce jsou uvedena strojní zařízení, která budou pravděpodobně na
staveništi používána.
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Strojní zařízení:

Počet kusů

rypadlo malé
nakladač
vrtací souprava
autojeřáb
čerpadlo na betonovou směs
kompresor
rozbrušovačka
sbíjecí kladiva
automix TATRA

1
2
1
3
1
1
1
2
2

LAeq
(dB/A/)
80
81
82
75
75
75
75
80
73

Poznámka:
lžíce do 0.5 m3
typ UN 053.59
typ HUYTE
odhlučněná verze
ATLAS Copco XAS 175

při domíchávání a vypouštění betonu

Výpočet akustické zátěže pro nejbližší objekty obytné zástavby nebyl prováděn,
vzhledem k tomu, že objekty trvalé zástavby jsou od areálu značně vzdáleny a stavební práce
jsou velmi malého rozsahu a doba jejich trvání bude krátká.

Provoz záměru
Jediný významný zdroj hluku je již zmíněná recyklace stavebního odpadu. Šíření
hluku do okolí mimo areál je do značné míry omezeno 3,0 m vysokou opěrnou zdí ze tří stran
směrem k sousedním parcelám. Čtvrtá otevřená strana ústí do volného prostoru, kde je ve
vzdálenosti cca 20,0 až 25,0 m v délce 65 m hala skladu vysoká 7,5 m. Ostatní hluk je z běžné
automobilové dopravy uvnitř areálu a z činnosti nakladače v prostoru kompostárny.
Strojní
zařízení
drtič
třídič
*

Počet
kusů
1

LAeq
(dB/A/)*
82,5

1

81,1

Poznámka
čelisťový drtič PEGSON nebo HARTL, výška zdroje 2 m
nad terénem
třídič FINLAY, výška zdroje 2 m nad terénem

měřeno ve vzdálenosti 10 m od zařízení

Dalším zdroji hluku budou pohyby kolového nakladače, pásového bagru a velkého
technologického nakladače v prostoru drtiče a třídiče a kolového nakladače v prostoru
kompostárny (podle analogických provozů):
Prostor drtiče a třídiče - plocha A
kolový nakladač
pásový bagr
velký nakladač

- 72,8 dB (ve vzdálenosti 2 m)
- 82,0 dB (ve vzdálenosti 1 m)
- 82,8 dB (ve vzdálenosti 1 m)

Prostor kompostárny – plocha B
kolový nakladač

- 72,8 dB (ve vzdálenosti 2 m)

Zdrojem hluku je dále pohyb vozidel v areálu dle záměru a vlastní doprava.
Akustická studie nebyla zpracována s ohledem na umístění areálu, jeho dispoziční
řešení a značnou vzdálenost chráněného venkovního prostoru.
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Vibrace
Vlastní provoz není zdrojem vibrací. Vibrace připadají v úvahu pouze pro obsluhu
nakladače.

Záření
Provoz dle záměru není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.
V areálu se nepřijímají materiály se zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů ani materiály
s obsahem umělých radionuklidů.
Zákon č. 18/97 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (platný
od 1.7.1997) ve znění pozdějších předpisů a zejména související vyhláška 307/02 Sb. o
radiační ochraně upravují i podmínky pro ozáření z přírodních zdrojů. Podle § 6 čl. 5 zákona
jsou výrobci stavebních materiálů povinni zajistit systematické měření a hodnocení obsahu
přírodních radionuklidů ve vyráběných stavebních materiálech. Požadavky na stavební
materiály jsou dány v § 96 vyhlášky 307/02 Sb. Vzhledem k současnému systému hodnocení
a s přihlédnutím k tomu, že provoz nebude s největší pravděpodobností sloužit k výrobě
stavebních hmot určených pro stavbu budov s uzavřenými pobytovými místnostmi lze
předpokládat, že všechny zdroje surovin budou z hlediska platné legislativy vyhovující. Pouze
doplňujeme, že z hlediska vyhl. č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně by obsah Ra226
v recyklátu neměl převýšit 1000 Bq/kg (§ 96 čl. 2 a příl. č. 10, tab. č. 2). Při dosažení hodnoty
větší než 1000 Bq/kg nesmí být materiál uveden do oběhu. Povinnost kontroly přísluší
dodavateli surovin. Vyhláška dále stanovuje, že dodavatel musí provádět kontrolu
systematicky, to je nejméně jednou za 5 let. Toto opatření se týká i recyklátu ze stavebních
hmot.
Při realizaci ani v provozu se nepředpokládá provozování otevřených generátorů
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory obsahovala, tj.
zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků elektromagnetického záření na
zdraví ve smyslu nařízení vlády 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.
Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých
frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující
hodnoty stanovené uvedeným nařízením vlády 480/2000 Sb.

Zápach
Zdrojem zápachu může být kompostárna. Podrobněji je popsáno v kapitole B.III.1.

B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Havarijní situace v areálu může nastat v souvislosti s únikem ropných produktů a s
požárem technologického zařízení.
Příčinou vzniku požáru mohou být závady na elektroinstalaci. Nutno konstatovat, že
požáry na provozovnách obdobného typu jsou zcela výjimečné.
Při požáru ropných produktů a hořlavých látek, instalací nebo stavebních konstrukcí
vznikají sloučeniny s účinky dráždivými, narkotickými nebo toxickými na organismus. Při
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tepelném rozkladu ropných produktů (asfalt mezi ně řadíme) a plastů vznikají oxidy uhlíku,
dusíku, aromatické uhlovodíky (benzen, toluen) a při hoření plastů mohou vznikat další
nebezpečné látky (chlorovodík, kyanovodík, fosgen). Tyto zplodiny představují negativní
zásah do životního prostředí, nebezpečí pro zasahující hasiče, pro práci na požářišti a v jeho
okolí, kam mohou být zaneseny zkondenzované nebezpečné uhlovodíky a saze.
- preventivní opatření, následná opatření
Opatření proti vzniku výbuchu nebo požáru spočívají zejména v dodržování
bezpečnostních předpisů při nakládání s hořlavými látkami.
Pro případ požáru je provozovna vybavena hasícími přístroji.
Příjezdová komunikace konstrukcí vyhovuje pro pojezd požární techniky dle
požadavků ČSN 73 0802.
V případě požáru se uvažuje, že represivní zásah provede příslušný hasičský
záchranný sbor.
Pro provoz areálu bude zpracován podrobný provozní řád. Pro případ havárie bude
zpracován "Plán havarijních opatření" a pro případ požáru bude zpracován "Požární řád".
Obecně zakázané činnosti na předmětné technologii:
- spalování jakýchkoliv odpadů na volných plochách či v kterékoliv části technologie
- porušování všech podnikových předpisů
- skladování a používání jiných než odsouhlasených surovin a odpadů
- vypouštění organických sloučenin a jiných látek na volné plochy či do kanalizace
- ponechávání obalů s těkavými látkami bez uzávěrů (mimo dobu, kdy jsou suroviny
stáčeny)
- vnitřní stěny vozidla se nesmí potírat petrolejem, naftou, benzínem nebo ředidly
(s výjimkou povolených např. na bázi řepkového oleje)
Záměr nepředpokládá skladování a manipulaci nebezpečných látek v množství
dosahujícím limity podle tabulky uvedené v příloze č. 1 zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci
závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými
přípravky (zákon o prevenci závažných havárií). Provozovatel záměru není tedy povinnou
osobou podle § 3 výše uvedeného zákona.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Zájmové území se nachází ve Plzeňském kraji, okrese Klatovy, na katastrálním území
Klatovy. Areál budoucího areálu Centrum odpadového hospodářství města Klatovy je
situovaný v průmyslové zóně při ulici Sedlákova- komunikaci 18515 - Klatovy - Tajanov Tupadly poblíž železničního nádraží Klatovy. Lokalizace je zřejmá ze situací v příloze 1.
Geografické souřadnice zájmové lokality:

x: 835532
y: 1106427
z: 392
49°24'10.86"N,13°16'30.99"E

Kartograficky je plocha zájmového území zobrazena v mapách:
ZM - měřítko
1:50 000, list 21-24 Klatovy
1:10 000, list 21-24 -20
Podrobnější údaje poskytuje SMO měřítka 1: 5 000, list Klatovy 2-3.

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území
Město Klatovy leží na křižovatce silnic I/27 a I/22. Je bývalým okresním městem.
Místně příslušný stavební úřad je v Klatovech. Město Klatovy (ZUJ 555771, ID 6579).
Katastrální výměra města je 8067 ha. Město se nachází v nadmořské výšce 390 až 450 m n.m
a na území města žije 23345 obyvatel, z toho 14530 v produktivním věku.

C.1.1. Územní systémy ekologické stability krajiny
V kontaktním území prochází údolí Drnového potoka, jež je přirozeným biokoridorem
lokálního systému ÚSES. Niva Úhlavy je nadregionálním biokoridorem. Zájmové území leží
mimo tento biokoridor jak vyplývá z následující situace:
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C.1.2. Zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky
V blízkosti záměru se nenacházejí chráněná území, přírodní parky nebo významné
krajinné prvky.

C.1.3. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Královské město Klatovy bylo založeno roku 1260 českým králem Přemyslem
Otakarem II. V průběhu staletí se město utvářelo do své dnešní podoby uchovávaje si svou
neopakovatelnou atmosféru uplynulé doby v podobě několika historických architektonických
celků. Ve středu města se mísí moderní architektura s historickou, zastoupenou několika
stavebními slohy od gotického přes renesanční a barokní až po empírový.
Klatovy se nacházejí v mírně zvlněné krajině, v nadmořské výšce cca 400 m.
Z biogeografického hlediska přísluší sledované území do Plzeňského biogeografického
regionu (č.1.28). Podle fytogeografického členění ČR (Hejný S., Slavík B. 1988) se nachází
v oblasti mezofytika ve fytogeografickém okresu Plzeňská pahorkatina. Potenciální
přirozenou vegetací jsou zde, podle Neuhäuslové a kol. (1998), střemchové jaseniny (Pruno –
Fraxinetum), lokálně v komplexu s mokřadními olšinami (Alnion glutinosae), návazně pak
bikové nebo jedlové doubravy. Žádné z těchto společenstev se v oblasti nezachovaly.
Z hlediska rekonstrukční geobotaniky bývaly ve sledovaném území úzké pruhy luhů a olšin
(Alno – Padion), návazně pak acidofilní doubravy (Quercion robori – petraea).
Nejbližší přírodní památka Tupadelské skály je bizarní skupina vypreparovaných
buližníkových skal (která je mimo zájmové území v k.ú. Tupadly). Na katastrálním území
Týnec se nachází chráněné území - přírodní památka Loreta (vyhlášena 1.1.1985, výměra
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13,65 ha) Jedná se o opuštěný důl na krystalický vápenec z 19. stol. a poč.20 století. Z
geologického hlediska poskytuje systém dobývek jedinečný profil v pestré serii moldanubika,
s řadou drobných krasových jevů (stará štola, chodby, dutiny). Lokalita představuje jedno z
nejvýznamnějších zimovišť netopýrů (výskyt netopýra velkouchého) v západních Čechách.
Velice cenným je lesní lem s jižní expozicí s výskytem chráněných druhů flory.
Zájmové území je mimo historické osídlení.
V Klatovech se nachází památky na náměstí a jeho blízkém okolí. Tajanov - poblíž vsi
se nachází mohylové pohřebiště ze střední a mladší doby bronzové.
Tajanov - obec severozápadně od Klatov. Kaple sv. Jana Nepomuckého
v pseudorománském slohu byla postavena z podnětu tajanovského rodáka Dr. Sedláka na
počátku 20. století. Na blízkém pahorku Husín se nachází mohylové pohřebiště ze střední a
mladší doby bronzové, z doby milavečské kultury.

C.1.4. Území hustě zalidněná
Klatovy leží v šumavském podhůří poblíž jihozápadní hranice České republiky
s Německou spolkovou republikou, 40 km jižně od Plzně při mezinárodní silnici E53. Bývalé
královské město Klatovy jsou moderním městem s bohatou historickou tradicí. Počtem
obyvatel jsou po Plzni druhým největším městem Plzeňského kraje. Nadmořská výška:
405 m n.m.
Počet obyvatel : 22.963 (k 1.1.2005)
Podíl žen *: 52,21 %
Průměrný věk *: 40,1 let
*Údaje ČSÚ známé k 1.1.2005

Katastrální výměra : 80,67km2
Zájmové území se nachází v průmyslové zóně v blízkosti železniční stanice Klatovy.
Průmyslovou zónou prochází komunikace III. třídy 18515 – ulice Sedlákova.
Fotodokumentace::

ulice Sedlákova- příjezd k areálu od býv.
Kozaku

ulice Sedlákova- směr Tajanov
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železniční stanice Klatovy

C.1.5. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické
zátěže, extrémní poměry v dotčeném území
Pro realizaci sběrného dvora a souvisejících aktivit pod názvem „Centrum odpadového
hospodářství města Klatovy“ byl vybrán areál při ulici Sedlákova, který byl vybudován
koncem sedmdesátých let minulého století jako velkosklad podniku Ovoce a zelenina. V roce
1991 byl sklad privatizován a provozován se stejnou činností fm. TAROKO až do roku 2001,
kdy předmětná činnost v areálu ustala.
Záměr je tedy situován v průmyslové zóně, která kdysi tvořila extravilán obce
v blízkosti železničního nádraží Klatovy. Původně se jednalo o zemědělskou půdu. Vzhledem
k bývalé činnosti v areálu nelze reálně předpokládat kontaminaci horninového prostředí.
Území je zatěžováno provozem železniční trati Plzeň - Klatovy - Železná Ruda a
Horažďovice předměstí - Klatovy - Domažlice, podniky v průmyslové zóně a dopravou na
ulici Sedlákova- nikoliv však nad únosnou míru. Nejbližší obytné objekty jsou jižně od
železničního nádraží a dále osamocený obytný objekt (zahradnictví) v průmyslové zóně, který
je od areálu ocloněn průmyslovým objektem.
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C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí
v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně
ovlivněny

C.2.1. Ovzduší
Klimatické poměry
Klimatickou rajonizací náleží Klatovy k výběžku mírně teplého klimatu MT 10, který
sem zasahuje od severu. Léto bývá dlouhé, teplé a mírně suché, přechodné období je krátké
s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá,
s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Charakteristiky klimatické oblasti dle Quitta
Počet dnů se srážkami 0,1 mm a více
Počet dnů se srážkami 1 mm a více
Počet dnů se srážkami 10 mm a více
Počet dnů se sněžením
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Průměrný počet ledových dnů s nejvyššími teplotou pod 00C
Průměrný počet mrazových dnů s teplotami pod 00C
Průměrný počet letních dnů s teplotami nad 250C
Průměrný počet tropických dnů s teplotami nad 300C

160,8 za rok
105,9 za rok
14,0 za rok
40,5 za rok
49,1 za rok
33,4 za rok
109,9 za rok
40,3 za rok
7,1 za rok

Absolutní maxima a minima teplot vzduchu (Klatovy)
měsíc
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

+
14,0
18,0
20,6
28,0
31,1
34,6
36,6
37,2
33,2
28,0
24,0
14,6

- 24,0
- 30,6
- 25,8
- 11,0
- 5,0
- 1,0
+ 3,6
+ 2,9
- 4,0
- 10,0
- 10,0
- 32,0

Pro vypracování následující srovnávací tabulky byly vzaty údaje ze srážkoměrné
stanice Klatovy (nadmořská výška 421 m).
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měsíc
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Za 12
rok):

Klatovy
50 ti- leté průměry
30
27
28
46
65
76
82
70
51
42
32
33
měsíců (za
582

maxima
103
62
66
95
204
167
197
158
136
131
87
79
824

minima
4
6
5
12
13
17
14
13
9
0
2
3
408

Průměr denních teplotních maxim a minim
I
0,2
-5,6

II
2,6
-4,5

III
8,-1,2

IV
13,3
2,6

V
18,3
6,5

VI
21,6
9,6

VII
23,5
11,7

VIII
23,3
11,-

IX
19,9
8,1

X
12,7
3,9

XI
6,1
0,8

XII
1,-3,9

Extrémní teploty činí + 37,2 0C (v VII) a – 32 0C (v II).
Promrzání půd v normálních zimách je 30 cm, v tuhých zimách 90 cm.
Průměrné měsíční a roční srážky (mm) stanice Klatovy
I.
30

II.
27

III.
28

IV.
46

V.
65

VI. VII. VIII.
76 82
70

IX.
51

X.
42

XI.
32

XII.
33

rok
582

Maximální srážky (mm) za 24 hodin (v posledních dvou sloupcích je uveden srážkový úhrn
za dané měsíce)
I.
19,5

XI.
II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.
15,9 18,5 36,8 54,3 54,5 60,5 75,8 51,3 36,5 38,8

XII.
39,6

IV - IX X - III.
330
190

XII.
0,6

rok
14,0

Počet dnů se srážkami > 10 mm stanice Klatovy
I.
0,4

II.
0,4

III.
0,3

IV.
1,0

V. VI.
1,9 2,1

VII.
2,5

VIII. IX.
1,9 1,4

X.
0,9

XI.
0,6

Počet dnů se srážkami > 1 mm stanice Klatovy
I.
8,0

II.
7,3

III.
7,5

IV.
9,1

V.
9,9

VI.
10,9

VII.
11,3

VIII.
10,0
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IX.
8,6

X.
7,8

XI. XII. rok
7,5 8,0 105,9
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Průměrné maximum sněhové pokrývky
I.
12

II.
14

III.
7

XII.
8

rok
18

Absolutní maximum sněhové pokrývky činí 54 cm. Základní tíha sněhu So = 0,5 kN/m2.
Průměrná relativní vlhkost vzduchu denní činí 78 %, ve 14 hodin 65 %.
Průměrná denní relativní vlhkost v jednotlivých měsících
I.
84

II.
89

III.
77

IV. V.
73 73

VI.
73

VII. VIII. IX. X. XI. XII.
74
75
77 82 86 86

Větrná růžice - relativní četnost větru podle směrů (%)
m/s
1,7
5,0
11,0
Celkem

S
2,22
0,17
0,00
2,39

SV
2,57
0,43
0,00
3,00

V
10,25
2,45
0,00
12,70

JV
9,10
1,78
0,00
10,88

J
2,22
0,19
0,00
2,41

JZ
14,15
5,21
0,05
19,41

Z
19,53
8,57
0,09
28,19

SZ
5,84
1,98
0,08
7,90

calm
13,12
0,00
0,00
13,12

Odhad větrné růžice pro lokalitu Klatovy
STABILITNÍ RŮŽICE

RYCHLOSTNÍ RŮŽICE
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Součet
79,00
20,78
0,22
100,00
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Kvalita ovzduší
Zákonem 86/02 Sb. v platném znění jsou v § 7 definovány oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší jako území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota
imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek. Zónou je území vymezené
ministerstvem pro účely sledování a řízení kvality ovzduší, aglomerací je sídelní seskupení,
na němž žije nejméně 350 000 obyvatel, vymezené ministerstvem pro účely sledování a řízení
kvality ovzduší. Seznam zón a aglomerací byl zveřejněn ve věstníku MŽP 11/2005. Česká
republika je rozdělena na 3 aglomerace (Brno, Hl.m. Praha a Moravskoslezský kraj) a 12 zón
(jednotlivé kraje mimo Moravskoslezský a Hl. m. Prahu). Vymezení oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší a jejich případné změny provádí ministerstvo jedenkrát za rok a zveřejňuje je
ve Věstníku MŽP.
Toto vymezení na základě dat z roku 2005 bylo zveřejněno ve věstníku MŽP částka
3/2007 (sdělení č. 4). Jako nejmenší územní jednotky, pro kterou jsou oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší vymezeny byla zvolena opět území stavebních úřadů. Vymezení oblastí se
zhoršenou kvalitou ovzduší (tzn. oblasti, kde došlo k překročení limitní hodnoty pro jednu
nebo více znečišťujících látek) je uvedeno v tabulce I. Vymezení oblastí, kde došlo k
překročení limitní hodnoty a meze tolerance je uvedeno v tabulce II. Vymezení oblastí, kde
došlo k překročení cílového imisního limitu je uvedeno v tabulce III. Graficky jsou
znázorněny lokality, kde došlo k překročení některé z limitních hodnoty pro ochranu zdraví
obyvatelstva. V tabulkách IV je uvedeno překročení hodnoty imisního a cílového limitu pro
ochranu vegetace. Jednotlivé údaje v tabulkách I - IV jsou uvedeny v procentech plochy.
Zájmové území patří do zóny Plzeňský kraj, pod stavební úřad Klatovy. Co se týká
limitních hodnot pro ochranu zdraví obyvatelstva, došlo na území stavebního úřadu Klatovy
v roce 2005 k překročení limitní hodnoty pro PM10 - 24 hod na 0,3 % jeho území a
k překročení limitní hodnoty pro PM10 za kalendářní rok nedošlo. Překročení se netýká
zájmového území.
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V roce 2004 k překročení limitní hodnoty imisní koncentrace sledovaných škodlivin
nedošlo.
V této souvislosti je nutno upozornit na skutečnost, že vymezení oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší v daném roce reflektuje především na klimatické podmínky daného roku při
více méně málo proměnlivých celkových emisních hodnotách.

C.2.2. Voda
Zájmové území patří do povodí Drnového potoka číslo hydrologického pořadí 1-1003-047. V blízkosti zájmového území se nachází rozvodnice mezi Úhlavou (1-10-03-036) a
Drnovým potokem. K soutoku obou vodotečí dochází před Svrčovcem pod Klatovským
borem. Výřez vodohospodářské mapy je uveden v příloze 3.1.
Kvartérní sedimenty Úhlavy mezi Nýrskem a Klatovy jsou vodohospodářsky
významnější část údolních náplavů řeky Úhlavy.
Podzemní vody v tomto rajonu mají úzkou souvislost s povrchovými vodami Úhlavy.
Hydraulicky koresponduje hladina ve zvodni s povrchovými vodami v řece. Hladina vody se
zde nachází v hloubce kolem 1 m pod terénem. Aluviální náplav v nivě údolí je zvodněn a je
v širším okolí vodárensky intenzivně využíván. V nejbližším úseku údolí Úhlavy jsou zde
situovány zdroje vodního zásobování pro město Klatovy, ale jako zdroje náhradní. Město
Klatovy pokrývá potřebu vody především z Nýrské přehrady.
Hydrologické údaje
profil

povodí prům.
km2
srážky
mm

průtok
m3/s

Q30

Q355

Q365

N10

N50

Úhlava - vodočet 338,72
Klatovy

807

3,56

7,83

0,71

0,43

73

149

Úhlava nad ústím 347,53
Drnového potoka

780

3,6

7,93

0,72

0,44

74

151

Drnový potok ústí

685

0,65

1,58

0,10

0,05

19

39

94,46

Drnový potok pramení 0,5 km od Nemilkova ve výšce 641 m n.m., ústí zprava do
Úhlavy 2,5 km SZ od Klatov v nadmořské výšce 387 m n.m., plocha povodí je 94,5 km2,
délka toku 21,2 km, průměrný průtok u ústí je 0,65 m3.s-1. Tok je dle přílohy č.1 k vyhlášce
č.470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění
činností souvisejících se správou vodních toků významným vodním tokem od profilu 1-1003-047 v délce 7,3 km až po soutok s Mochtínským potokem, což je nad posuzovanou
lokalitou.
Z rozdílu ročního úhrnu srážek a výparu vychází celkový specifický odtok ze
zájmového území cca 4,28 l. s-1. km-1.
Drnový potok v regulaci protéká městem Klatovy a 2,5 km SZ od města se zprava
vlévá do významného vodního toku s vodárenským odběrem Úhlava. Kvalita vody
v Drnovém potoce je ovlivňována splaškovými vodami ze sídel položených výše na toku.
Potok má pstruhovou vodu s čistotou vody až IV. třídy (BSK 5 = 2,3 mg/l).
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Zájmové území spadá stejně jako celý okres Klatovy do ochranného pásma III. stupně
vodárenského odběru úpravny vody Praha – Podolí a III. stupně vodárenského odběru
úpravny vody Plzeň – Homolka. Tato ochranná pásma nijak nebrání realizaci stavby. Jiná
ochranná pásma vodních zdrojů nejsou vodohospodářským orgánem v zájmovém území ani
jeho okolí vyhlášena.
Klatovy město má jednotnou kanalizační síť s napojenými 99 % obyvatel. Kromě
komunálního znečištění jsou na síť napojeny mlékárna a jatka. Městská ČOV má kapacitu
16 970 m3/d a 12 212 kg BSK5/d. Hlavní části technologie představují kruhové usazovací
nádrže, dvoustupňová aktivace (vysoce a nízko zatěžovaný stupeň) s dvěma dosazovacími
nádržemi a dále dvoustupňová fermentace pro stabilizaci kalu.
Klatovská ČOV leží v ochranném pásmu 3. stupně vodárenského odběru pro Plzeň,
na vodárenském toku Úhlava; Klatovy rovněž představují nejvýznamnější bodový zdroj
znečištění v povodí Úhlavy. Efektu čištění je proto věnována trvalá pozornost a
vodohospodářské limity na vypouštění odpadních vod jsou zpřísňovány (amoniakální dusík,
fosfor) - Rekonstrukce ČOV byla dokončena v r. 2003 včetně odstraňování dusíku a fosforu
ve třetím stupni čistění.. K připojení na městskou ČOV Klatovy se navrhují í okolní obce:
Luby a Sobětice, Štěpánovice a Dehtín. Z hlediska posuzovaného záměru má ČOV
dostatečnou kapacitu.

C.2.3. Půda
Půdy ve zdejší Klatovské kotlině jsou převážně jílovitohlinité s okrsky půd hlinitých.
Genetickým půdním typem jsou zde převážně hnědé půdy kyselé typické, resp. kambizemě
typické z rul a granodioritů s doprovodnými složkami pseudoglejů a illimerizovaných půd.
Dále se tu vyskytují sedimenty a polygenetické hlíny s eolitickou příměsí a slabou příměsí
štěrku. V lokalitě uvažovaného areálu jsou antropogenní půdy.

C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Morfologické poměry
Geomorfologicky náleží sídlo Klatovy do Klatovské kotliny v Poberounské soustavě,
kterou na západě a východě omezuje Chudenický a Plánický hřbet a na jihu Strážovská
vrchovina Šumavského předhůří. Klatovy jsou centrálně umístěny v této úzké tektonické
sníženině, která má tzv. variský směr, tj. od JZ k SV, jež sleduje i hydrologická osa kotliny –
řeka Úhlava. Pahorkatinný povrch mělkého a široce rozevřeného údolí střední Úhlavy a
přítoku Drnového potoka přechází dále ze zarovnaných povrchů do rulových suků a
granodioritových vrchů.
Začlenění zájmového území dle geomorfologické mapy
Začlenění zájmového území dle geomorfologické mapy (1996) :
Systém:
Hercynský systém
Subsystém:
Hercynská pohoří
Provincie:
Česká vysočina
Subprovincie:
Poberounská subprovincie
Oblast:
Plzeňská pahorkatina
Celek:
Klatovská kotlina
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Zájmové území se nachází v orografickém celku Švihovské vrchoviny patřící do
plzeňské pahorkatiny. Území je mírně členité, údolí vodních toků plochá, s dobře vyvinutými
nivami. Nadmořské výšky se na sledovaném území pohybují od 390 m n.m. v údolí Úhlavy
kolem Tajanova do cca 460 - 500 m n.m. na kótách ohraničujících údolí (Husín - 461,
Hůrka - 498 m n.m.). Samotné zájmové území je výškově položeno kolem horizontály 390 m.
Hlavním tokem lokality je vodárenský tok Úhlava, tvořící meandrující koryto cca
500 m západně. Zájmové území se pak nachází v povodí Drnového potoka, pravostranného
přítoku Úhlavy.

Geologické podmínky
Zájmové území je lokalizováno na velmi starém geologickém podloží – moldanubiku,
neboť geologicky náleží toto území do tzv. krystalinika oblasti moldanubika (mezi Vltavou a
Dunajem). Tato část Českého masivu je vytvářena převážně krystalickými metamorfovanými
horninami hlubinných vyvřelin. Ke Klatovům z východu vybíhá výběžek středočeského
plutonu variského stáří, tvořený vesměs pozdně variskými granodiority, případně
muldanubickými rulami. Na území města i v celé Klatovské kotlině převládá biotitický až
amfibolicko-biotitický drobnozrnný porfyrovitý granodioriot, tzv. klatovský typ žul (zatímco
na Klatovské Hůrce je hrubozrnná žula). Erozní činností vodotečí v průběhu čtvrtohor a
někdy již mladších třetihor docházelo k vyhlubování údolí a koryt. Spolu s tím byly místně
zanechány terasové štěrky a písky přičemž v poříčí Úhlavy sz. Klatov se zachovaly i miocenní
písky a jíly.
Kvartérní pokryv zahrnuje deluviální a deluviofluviální písčité a jílovité hlíny
s bahnitými a štěrkovitými plochami v údolí Drnového potoka.
Cordieritické ruly jižně Klatov jsou ve směru JZ – SV prostoupeny protaženými tělesy
vápence, erlanu, amfibolitu až tmavého granodioritu. Nejhustší směs těchto hornin je jižně
Klatov, kde také v ohbí rulového oblouku přecházejí cordieritické ruly
v migmatické.Zkoumaně území se nachází v oblasti tzv. středočeského plutonu, který
zasahuje do zájmového území svojí nejzápadnější částí.
Podle geologických map a v okolí provedených vrtných prací se lokalita nachází
v oblasti rozšíření pozdně variských magmatitů, tvořených žulami až granodiority. Na lokalitě
byl ověřen hruhozrnný biotitický granodiorit.
Mocnost zvětrávání podložních granitoidů je velmi proměnlivá od místa k místu a
závisí především na tektonickém porušení skalního masívu. Zvětraliny jsou na lokalitě
přeplavené a vyplňují sníženiny v reliéfu skalního podloží.
Kvartérní, fluviální sedimenty nivy řeky Úhlavy jsou dle výsledků průzkumu tvořeny
dvěma odlišnými polohami. Ve spodní jsou uloženy cca 3 m mocné vrstvy písčitých štěrků,
ve svrchní pak cca 2 m mocné polohy povodňových hlin. V širším okolí jsou však
zaznamenány i polohy štěrků dosahující 20 m mocnosti.

Hydrogeologie
Z hlediska hydrogeologické rajonizace Olmer, Kessl. 1991, náleží území ke dvěma
hydrogeologickým rajónům:
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č. 631 - Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy
č. 131 - Kvartérní sedimenty Úhlavy mezi Nýrskem a Klatovy
Horniny krystalinika jsou puklinově propustné. Oběh podzemní vody je soustředěn
v povrchových navětralých partiích (zóna přípovrchového rozpojení) a v zónách tektonických
poruch. Horniny, které se zde vyskytují jsou často překryty písčitým, dobře propustným
eluviem a deluviem. Tato vrstva pak spolu se svrchní rozpukanou vrstvou „skalního“
podkladu vytvářejí poměrně příznivé podmínky pro oběh podzemních vod. V oblastí je
poměrně malé množství přirozených, soustředěných pramenních vývěrů. Úhrnná vydatnost
pramenů se pohybuje v setinách až desetinách l.s-1. Krystalinická zvodeň na lokalitě
komunikuje s kvartérní a odvodňuje se jejím prostřednictvím do Drnového potoka.
Kvartérní sedimenty Úhlavy mezi Nýrskem a Klatovy jsou v hydrogeologické
rajonizaci vyděleny jako vodohospodářsky významnější část údolních náplavů řeky Úhlavy.
Levo i pravobřežní části údolní terasy zde mají příznivé litologické složení. Zvláště
mocné štěrkové vrstvy (až 21 m) se vyskytují mezi Janovicemi a Klatovy. Horniny mají
vesměs dobrou průlinovou propustnost. Údolní niva je v některých úsecích široká 1000 - 1200
m. V profilu nasedají na zvětralé proterozoické podloží hrubé štěrky, které pak přecházejí do
středně a jemnozrnných písčitých sedimentů.
Podzemní vody v tomto rajónu mají úzkou souvislost. s povrchovými vodami Úhlavy.
Hydraulicky koresponduje hladina ve zvodni s hladinou vody v řece. Hladina vody se zde
nachází v hloubce kolem 1 m pod terénem. Zásoby podzemních vod kvartérní zvodně se
doplňují srážkami, břehovou infiltrací a komunikací se zvodní krystalinika.
Podle dříve provedených průzkumných prací jsou
charakteristické následující hodnoty hydraulických parametrů:
q

Y

l. s-1. m-1
krystalinikum

1,5 - 6,2. 10-2

4,1 - 6,0

fluviální sedimenty

3,9. 10-2 - 4,6. 10-1

4,6 - 6,8

pro

horniny

v oblasti

k
m. s-1
n. 10-4

Aluviální náplav v nivě údolí je zvodněn a je v širším okolí vodárensky intenzivně
využíván. U nejbližším úseku údolí Úhlavy od Tajanova po soutok s Drnovým potokem
(1,5 km) jsou situovány zdroje vodovodního zásobování pro město Klatovy. Jedná se
o 3 vrtané studny hluboké cca 11 m se sumární vydatností cca 15 l.s-1 a 8 širokoprofilových
spouštěných studní s celkovou vydatností kolem 10 l. s-1. Celková maximální vydatnost
odběru se pohybuje kolem 20 l. s-1. Vzhledem k tomu, že převážnou většinu potřeby pitné
vody pokrývají v současné době Klatovy přivedením vody z Nýrské přehrady, nejsou tyto
zdroje využívány a jsou vedeny jako náhradní.
V minulosti prováděný odběr vody z Úhlavy pro masokombinát v Klatovech v objemu
cca 26 l. s-1 je již mimo provoz. Dále uvádíme, že v širším okolí zájmového území se nachází
vrt pozorovací sítě Českého hydrometeorologického ústavu. Tato síť zahrnuje vybrané
prameny, vrty pro sledování mělkého oběhu podzemních vod a vrty pro pozorování hlubších
pánevních struktur. Předmětný vrt má číslo 1585, sleduje zvodeň náplavu řeky Úhlavy a je
pozorován od 26. 7. 1967.
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Ložiska nerostných surovin
V zájmovém území ani v bezprostředním okolí se nenacházejí ložiska nerostných
surovin ani stavebních nerostných surovin, chráněná ložisková území, dobývací prostory,
prognózní zdroje nerostných surovin ani poddolovaná území.
Geofond České republiky vede v souladu s ustanovením § 13 zákona ČNR č. 62/1988
Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu (ve znění zákona ČNR č.
543/1991 Sb.) přehled území se zvláštními podmínkami geologické stavby, na kterých se
nacházejí zjištěné sesuvy a jiné nebezpečné svahové deformace, které mohou mít vliv na
vypracování územně plánovací dokumentace a na životní prostředí. V zájmovém území se
nenacházejí registrované sesuvy, jak sesuvy aktivní (jevy, které ohrožují majetek nebo životy
občanů), tak sesuvy ostatní (sesuvy potenciální, stabilizované, odstraněné nebo pohřbené).

Členitost terénu
Území je mírně členité, údolí vodních toků plochá, s dobře vyvinutými nivami.
Nadmořské výšky se na sledovaném území pohybují od 390 m n.m. v údolí Úhlavy kolem
Tajanova do cca 460 - 500 m n.m. na kótách ohraničujících údolí (Husín - 461, Hůrka - 498 m
n.m.). Samotné zájmové území je výškově položeno kolem horizontály 390 m.
Dříve spíše území zemědělského charakteru v blízkosti nádraží se za poslední desítky
let významně změnilo. Dříve bývalý Kozak byl na okraji města, nyní tvoří tento areál fakticky
začátek průmyslové zóny. V průmyslové zóně podél ulice Sedlákova vyrostla řada
průmyslových areálů. V blízkosti Úhlavy pak plavecký bazén.
Radon
Podle Atlasu map ČR GEOČR500 patří předmětné území do převážně vysoké
kategorie radonového rizika z geologického podloží - viz následující situace.
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přechodná kategorie radonového rizika (nízká - střední)
převážně nízká kategorie radonového rizika
převážně střední kategorie radonového rizika
převážně vysoká kategorie radonového rizika

Centrum odpadového hospodářství

Klasifikace základových půd z hlediska radonového rizika.
Kategorie radonového
Objemová aktivita radonu ( kBq . m-3) při propustnosti podloží
rizika
nízké
střední
vysoké
1. nízké
<30
<20
<10
2. střední
30-100
20-70
10-30
3. vysoké
>100
>70
>30
Seizmicita
Dle ČSN 73 0036 změna 2 (seismická zatížení staveb), spadá území do oblasti
makroseizmické intenzity 5 stupně (v ČR se vyskytují makroseizmické intenzity 5, 6 a 7
stupňů). Česká republika je rozdělena do seizmických zón dle hodnot efektivního špičkového
zrychlení (tzv. návrhové zrychlení podloží) - viz ČSN P ENV 1998-1-1. Nejvyšších hodnot je
dosahováno v zóně A (ostravsko) s efektivním špičkovým zrychlením 0,085 g a nejnižších
hodnot v zóně H s efektivním špičkovým zrychlením 0,015 g. Zájmové území patří do zóny
H.

C.2.5. Fauna a flóra
Z biogeografického hlediska přísluší sledované území do Plzeňského
biogeografického regionu (č.1.28). Podle fytogeografického členění ČR (Hejný S., Slavík B.
1988) se nachází v oblasti mezofytika ve fytogeografickém okresu Plzeňská pahorkatina.
Potenciální přirozenou vegetací jsou zde, podle Neuhäuslové a kol. (1998), střemchové
jaseniny (Pruno – Fraxinetum), lokálně v komplexu s mokřadními olšinami (Alnion
glutinosae), návazně pak bikové nebo jedlové doubravy. Žádné z těchto společenstev se
v oblasti nezachovaly. Z hlediska rekonstrukční geobotaniky bývaly ve sledovaném území
úzké pruhy luhů a olšin (Alno – Padion), návazně pak acidofilní doubravy (Quercion robori –
petraea).
Zájmové území je ve 3. dubovo – bukovo vegetačním (kolinním) stupni. Z hlediska
květenných prvků, převažují prvky mezofytika (rostliny vlastní oblasti opadavého lesa).
U vodotečí a vodních ploch jsou vytvořeny nesouvislé břehové porosty s dominantní
olší lepkavou (Alnus glutinosa) a různými druhy vrb (Salix sp.). V lučních porostech kolem
Drnového potoka se občas vyskytují podmáčené trávníky s výskytem tužebníku jilmolistého
(Filipendula ulmaria), pcháčem bahenním a potočním (Cirsium palustre, C. rivulare) aj.
Fytocenologicky přísluší místní luční společenstva do svazů Arrhenatherion, v nivě vodotečí
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pak do svazu Alopecurion a Calthion. Louky jsou částečně eutrofizovány, což indikuje častý
výskyt kopřivy dvoudomé (Urtica urens).
Lesní porosty v okolí města Klatovy tvoří převážně uměle založené smrkové
monokultury, zcela ojediněle polopřirozené porosty, jež je možno fytocenologicky zařadit do
svazů Quercion robori-petreae a Pino-Quercion.
Na vlastním zájmovém území byl proveden botanický průzkum – viz příloha 5. Ze
závěrů průzkumu uvádíme:
Na lokalitě bylo nalezeno 98 druhů rostlin včetně dřevin.
Nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva
životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. a ani ochranářsky významné druhy
obsažené v Červeném seznamu květeny ČR.
Na lokalitě se nachází pouze náletové keře a stromy bez sadovnické hodnoty.
Vůči navržené stavbě nelze vznést z hlediska ochrany přírody žádné námitky.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a
významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání,
frekvence a vratnosti)

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Vzhledem k lokalizaci předmětného areálu mohou být záměrem ovlivněni jen
pracovníci vlastní provozovny. Nejbližší (osamocený) obytný objekt od areálu je ve
vzdálenosti cca 250 m a navíc je odcloněn průmyslovým objektem při ulici Sedlákova. Přes
železniční nádraží Klatovy jsou při ulici Nádražní vícepodlažní obytné objekty vzdálené od
areálu rovněž cca 250 m. Rozboru očekávané situace z hlediska vlivů na obyvatelstvo jsou
věnovány následující odstavce.

Výstavba
Vlastní výstavba není náročná, protože v podstatě se jedná o opravy a úpravy
stávajících objektů, realizaci pracovních ploch včetně komunikací a demoliční práce.
Dle nařízení vlády 148/06 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací § 11 odst. 7 se hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb a chráněný
venkovní prostor v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s
stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T
stanovenému podle § 11 odstavce 4 přičte korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k
tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze
stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem
upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
Korekce přihlížející k posuzované době jsou následující (část B přílohy č. 3):

posuzovaná doba (hod.)
od 6:00 do 7:00
od 7:00 do 21:00
od 21:00 do 22:00
od 22:00 do 6:00

korekce (dB)
+10
+15
+10
+5

Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu
kratší než 14 hodin (část C přílohy č. 3):
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
§ 11 odst. 3
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Vlastní výstavba není velkého rozsahu a bude se odehrávat ve stávajícím areálu. Není
reálné překračování platných hygienických limitů z hlediska hlukové zátěže.

Provoz
Mezi zdravotní problematiku budoucího areálu (kterou je účelné v rámci
posuzovaného záměru posoudit), mimo dopravy spojené s provozem, je možno zahrnout:
⇒ pracovní prostředí
•
ovzduší
•
hluk
•
vibrace
⇒znečištění ovzduší
•
tuhými znečišťujícími látkami
•
plynnými emisemi
•
ostatními polutanty - pachovými
⇒hluková zátěž
⇒práce s rizikovými látkami
⇒znečištění vody a půdy
⇒havarijní stavy
Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní
prostředí. Zvyšující se míra zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit
v poklesu odolnosti organismu.
Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému
životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj
antropogenních aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví.
Hodnocení rizika se zabývá identifikací rizika, kvalitativní i kvantitativní
charakterizací rizika, tj. komparací rizika. Hodnocení rizika je jedním ze základních vstupů
do procesu řízení rizika, jehož cílem je navržení a přijetí takových opatření a přístupů, která
by snížila rizik na únosnou míru respektive je udržela na únosné míře.

Pracovní prostředí
Ovzduší
Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci jsou dány nařízením vlády
č. 178/2001 Sb. v platném znění. V § 6, odst. 1 je uvedeno: Na všech pracovištích musí být k
ochraně zdraví zaměstnance zajištěna dostatečná výměna vzduchu přirozeným nebo nuceným
větráním. Množství vyměňovaného vzduchu se určuje s ohledem na vykonávanou práci a její
fyzickou náročnost tak, aby byly, pokud je to možné, pro zaměstnance zajištěny vyhovující
pracovní podmínky, již od počátku pracovní doby. Limitní hodnoty mikroklimatických
podmínek jsou upraveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Přípustné expoziční limity a
nejvyšší přípustné koncentrace jsou upraveny v přílohách č. 2 a 3 k tomuto nařízení.
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Koncentrace chemických látek a prachu v pracovním ovzduší, jejichž zdrojem není
technologický proces, nesmí překračovat 30 % hodnoty jejich přípustných expozičních limitů.
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty škodlivin dle záměru z přílohy č. 2
tabulky č. 1 výše uvedeného nařízení vlády nazvané Hygienické limity látek v ovzduší
pracovišť a způsoby jejich měření a hodnocení:
škodlivina

číslo CAS

PEL

NPK-P

poznámky

20
10
150
10

P
D,P

3

mg/m
NOx
SO2
CO
benzen

10102-43-9
7446-09-5
630-08-0
71-43-2

10
5
30
3

PEL - přípustné expoziční limity
NPK-P - nejvyšší přípustní koncentrace
D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží
P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky
CAS - registrační číslo látky používané v Chemical Abstracts
PEL - přípustné expoziční limity jsou celosměnové časově vážené průměry koncentrace plynů, par
nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž mohou být vystaveni zaměstnanci při osmihodinové
pracovní době (§5 a násl. zákoníku práce), aniž by u nich došlo i při celoživotní expozici k poškození
zdraví, k ohrožení jejich pracovní schopnosti a výkonnosti. Výkyvy koncentrace chemické látky nad
hodnotu přípustného expozičního limitu až do hodnoty nejvyšší přípustné koncentrace musí být
v průběhu směny kompenzovány jejím poklesem tak, aby nebyla hodnota přípustného expozičního
limitu překročena.
NPK-P nejvyšší přípustné koncentrace v ovzduší pracovišť jsou koncentrace látek, kterým nesmí být
zaměstnanec v žádném časovém úseku pracovní směny vystaven. S ohledem na možnosti chemické
analýzy lze při hodnocení pracovního prostředí porovnávat s nejvyšší přípustnou koncentrací dané
chemické látky časově vážený průměr koncentrací této chemické látky po dobu nejvýše 10 minut.

Benzen je uveden v příloze č. 9 k nař. vl. č. 178/2001 Sb. v platném znění mezi
karcinogeny skupiny 1.
Zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek mohou být mimo vlastní technologii
dopravní prostředky a případně sekundární prašnost. V příloze 3 nařízení vlády č. 178/2001
Sb. v platném znění jsou uvedeny přípustné expoziční limity pro prach. V této příloze se
přípustný expoziční limit pro celkovou koncentraci (vdechovanou frakci) prachu označuje
PELc, pro respirabilní frakci prachu PELr. Vdechovatelnou frakcí prachu se rozumí soubor
částic polétavého prachu, které mohou být vdechnuty nosem nebo ústy. Respirabilní frakcí se
rozumí hmotností frakce vdechnutých částic, které pronikají do té části dýchacích cest, kde
není řasinkový epitel, a do plicních sklípků. Pro horninové prachy je stanoven PELr 2,0
mg/m3 při obsahu fibrogenní složky Fr ≤ 5 %, 10/Fr mg/m3 při obsahu fibrogenní složky Fr >
5 % a PELc 10 mg/m3. Fibrogenní složkou v tomto případě je křemen.
Zjištěné hodnoty imisního příspěvku předmětného záměru jsou významné především
z hlediska PM10, kde nejvyšších příspěvků je dosahováno právě v areálu dle záměru a to
především zásluhou recyklační linky pro stavební odpad. I když pro rozptylovou studii byly
voleny pro recyklační linku vstupy tuhých znečišťujících látek na hranici bezpečnosti lze
považovat opatření ke snížení emisí za nutná.
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Zpracovatel oznámení doporučuje pro zkušební provoz:
•

provést měření škodlivin v pracovním prostředí v rozsahu dle požadavku příslušného
orgánu ochrany veřejného zdraví, na základně zjištěných výsledků navrhnout a provést
případná nápravná opatření

Hluk
Hodnocení hlukové zátěže je nezbytné realizovat proto, že hluk není o nic méně
nebezpečný než znečišťování ovzduší, vody nebo půdy. Lze definovat specifické i
nespecifické důsledky dopravního hluku na zdraví obyvatel. Mezi základní se uvádějí:
-

-

akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným ireverzibilním
poškozením sluchu
funkční poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu s projevy
současného posunu sluchového prahu
funkční poruchu vnímání s projevy zhoršeného rozlišování zvukových signálů
funkční poruchu útlumu, projevující se zvýšenou náchylností k poruchám
spánkového cyklu
funkční poruchu regulačních a zejména negativních vegetativních fenoménů
s projevy v oblasti zažívacího systému; hluková hladina 65 dB(A) je hranicí, od
které je u zdravých osob ovlivňován vegetativní nervový systém
funkční poruchu motorických a psychomotorických funkcí, která má důsledky i
v oblasti pracovního výkonu
funkční poruchu emocionální rovnováhy a projevy subjektivního obtěžování

Dříve než lze zaznamenat chorobné změny, projevuje se snížení produktivity práce při
zvýšení hladiny hluku o 1 dB nad 75 dB o 1 %, nad 85 dB o 2 %.
Hygienické imisní limity hluku a vibrací stanoví nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hygienický limit pro
osmihodinovou pracovní dobu ustáleného a proměnného hluku při práci (§ 2 odst. 1)
vyjádřený:
a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB
b) expozicí zvuku A EA,8h se rovná 3640 Pa2s.
pokud není dále stanoveno jinak. Např. hygienický limit pro pracoviště, na nichž je
vykonávána duševní práce rutinní povahy včetně velínu (§ 2 odst. 3), vyjádřená ekvivalentní
hladinou akustického tlaku A L Aeq,T se rovná 60 dB.
velín
ostatní pracoviště

LAeq.8h
60 dB
85 dB

Vzhledem k tomu, že v areálu budou významné zdroje hluku v provozu recyklace
stavebního odpadu (drtič a třídič), doporučuje zpracovatel oznámení následující opatření:
•

V rámci zkušebního provozu provést měření hluku v pracovním prostředí pro zařazení
do jednotlivých kategorii v rozsahu dle požadavků orgánu ochrany veřejného zdraví,
podle výsledku provést příp. nápravná opatření

Vibrace
Vibracím v areálu dle záměru může být vystavena obsluha kolového nakladače, příp.
dalších mechanizmů. Dodržování legislativních předpisů musí garantovat výrobce příslušného
zařízení. Nově dodávané kolové nakladače splňují hygienické limity dané příslušnými
legislativními předpisy. U starších zařízení jsou většinou prováděna měření.
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Např. v obalovně Písek (BA 200) byly měřeny vibrace, kterým je vystaven řidič
kolového nakladače. Pomocí speciálního třísměrového kotoučového snímače se měřili
hodnoty vibrací ve směru horizontálním (osa x procházející tělem zepředu do zadu a osa y
procházející bočním směrem kolmá na osu x) a ve směru vertikálním (osa z svislá,
procházející osou těla). Snímač byl během měření položen na sedadle a zatížen vahou
sedícího pracovníka. Nejvýše přípustné hodnoty celkových vibrací přenášených na tělo
člověka při běžném hodnocení pomocí váhových filtrů byly stanoveny podle tehdy platné
vyhlášky MZ č. 13/1977 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Výsledky měření při expozici 6 hodin za směnu jsou uvedeny v následující tabulce:
Vážená hladina zrychlení vibrací
Law v dB re 10-6 m.s-1
osa x horizontální
osa y horizontální
osa z vertikální

105,4
90,3
111,0

nejvyšší přípustná hladina
celotělových vibrací
Lap v dB re 10-6 m.s-1
114
144
117

Obdobnou situaci lze očekávat i v případě posuzovaného areálu v závislosti na
použitém nakladači. Vlastní technologie není zdrojem vibrací. Vliv zanedbatelný.

Životní prostředí
Znečištění ovzduší
Znečištění ovzduší způsobené provozem centra se týká:
• bodových zdrojů
• plošných zdrojů
• liniových zdrojů
Podrobný rozbor této problematiky je podán v kapitole B.III.1. a v rozptylové studii
(příloha 4). Za hlavní polutanty lze považovat u
•

bodových zdrojů - tuhé znečišťující látky a oxidy dusíku, dále pak oxid uhelnatý,
oxid siřičitý,

•

plošných zdrojů - tuhé znečišťující látky a oxidy dusíku, dále pak oxid uhelnatý,
oxid siřičitý, organické látky (z toho z dopravních prostředků zvláště benzen)

•

liniových zdrojů - doprava - dtto jako předešlý bod

Hodnoty imisních limitů základních škodlivin jsou od 31. 12. 2006 dány nařízením
vlády 597/2006 Sb. Hodnoty imisních limitů pro oxid siřičitý, suspendované částice (PM10),
pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx), a hodnoty cílových imisních limitů pro benzen
jsou uvedeny v rozptylové studii viz příloha 4.
Imisní limit pro obtěžování zápachem byl dán vyhláškou č. 356/2002 Sb. v § 15
odst. 6. a zrušen vyhláškou 363/2006 Sb., která nabyla účinnosti dnem 1. 8. 2006. Emisní
limity pro pachové látky byly dány v příloze č. 2 vyhlášky 356/02 Sb. a zrušeny vyhláškou
363/2006 Sb., která nabyla účinnosti dnem 1. 8. 2006.
Hodnocení kvality ovzduší ve venkovním prostředí vlivem provozu areálu dle záměru
bylo provedeno v rozptylové studii (příloha 4). Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen
v jedné variantě vyhodnocující příspěvky k imisní zátěži v souvislosti s provozem Centra
odpadového hospodářství.
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Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku
25 m, která představuje celkem 1681 výpočtových bodů v ploše 1000 x 1000 metrů. Dále byl
výpočet rozšířen o dva body mimo síť (2001 – 2002). Výpočtová síť a výpočtové body mimo
síť jsou patrné z tabulkového a mapového podkladu, který je součástí předložené rozptylové
studie v příloze 4.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen pro následující látky:
anorganické znečištění: NO2, frakce PM10, SO2 - volba těchto znečišťujících látek souvisí
s emisemi z bodových, liniových a plošných zdrojů (z pohybu nakladače v areálu, plošný
zdroj dále představují nákladní a osobní automobily v prostoru areálu). Ve výpočtu jsou
dále zahrnuty liniové zdroje znečištění ovzduší z dopravy.
organické znečištění: výpočet byl proveden pro benzen z hlediska dopravy,
Ze závěrů rozptylové studie uvádíme:
V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve
výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace
sledovaných znečišťujících látek:
Příspěvky záměru
škodlivina

Výpočtová síť
minimum
-3

maximum

Body mimo síť
minimum

maximum

NO2 aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,000214

0,020403

0,001318

0,002375

NO2 aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,693650

22,447223

3,061374

5,120366

PM10 aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,000089

0,041502

0,006121

0,006444

PM10 aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,001438

46,789944

16,722018

47,280722

-3

0,003546

0,119028

0,015360

0,025661

-3

Benzen aritmetický průměr 1 rok (µg.m )
Vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru.
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM
nesignalizuje možnost překračování ročního respektive hodinového imisního limitu
v zájmovém území.
Posuzovaný záměr vnáší do území imisní příspěvky NO2 v ročních koncentracích do
0,021 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,024 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Ve vztahu k aritmetickému hodinovému průměru se potom záměr podílí příspěvkem
maximálně do 22,45 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 5,12 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Uvedené příspěvky lze označit za malé a málo významné ve vztahu k imisnímu pozadí
zájmového území.
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Vyhodnocení příspěvků suspendovaných částic PM10 k imisní zátěži zájmového území

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska
ročního aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr
potom 50µg.m-3 (avšak s možností překročení této koncentrace 35 krát za rok).
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM
nesignalizuje překračování ročního imisního limitu, epizodně však dochází k překračování
24 hodinových koncentrací pro frakci PM10.
Posuzovaný záměr bude vnášet do území imisní příspěvky suspendovaných částic
PM10 v ročních koncentracích do 0,04 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,007 µg.m-3 u bodů
mimo výpočtovou síť.
Pokud provedeme vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži pro suspendované částice
PM10 z hlediska aritmetického průměru za 24 hodin, potom se tento příspěvek pohybuje do
46,79 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 47,30 µg.m-3 u nejbližších bodů mimo výpočtovou síť.
Jak je patrné z mapového rozlišení imisní zátěže, u souvislé obytné zástavby lze očekávat
příspěvky k imisní zátěži v rozpětí 15-20 µg.m-3.
Z hlediska konečné imisní zátěže, kdy jsou měřeny na nejbližších měřících stanicích
průměrné 24 hodinové koncentrace nad imisním limitem je tedy při stávajících znalostech o
imisní zátěži nutné celkové příspěvky ve 24 hodinovém aritmetickém průměru označit za
významnější; za rozhodující ve vztahu k veřejnému zdraví však lze označit příspěvky
k ročnímu aritmetickému průměru, které lze označit za malé a málo významné.
Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území

Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru
5 µg.m . Pro rok 2006 jsou stanicí AIM udávány roční koncentrace hluboko pod hodnotou
imisního limitu, tuto nejbližší stanici však nelze považovat za reprezentativní, na straně druhé
však nelze předpokládat, že by v zájmovém území byly měřeny vyšší koncentrace benzenu,
než udává tato stanice AIM.
-3

Z hlediska příspěvků k aritmetickému průměru imisní zátěže benzenu je patrné, že
jsou dosahovány příspěvky pohybující se ve výpočtové síti do 0,12 µg.m-3, u bodu mimo
výpočtovou síť do 0,03 µg.m-3, tedy hluboko pod imisním limitem a s odhadem pozadí
v zájmovém území málo významné.
Hluková zátěž
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním
prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb je dána nařízením vlády č. 148/2006
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V § 11 odst. 4 tohoto nařízení
je stanovena jako součet základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní
nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru
staveb a v chráněném venkovním prostoru dle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.:

67

D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí

Způsob využití území

1)

Chráněné venkovní prostory staveb lůžkových zdravotnických zařízení
včetně lázní
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně
lázní
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní
prostory

Korekce (dB)
2)
3)
4)

-5

0

+5

+15

0

0

+5

+15

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.
1) Použije pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku*),
s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah,
nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu
nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů
* - § 30 odst. zák. 258/00 Sb.
2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikací, s výjimkou účelových komunikací, a
drahách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích 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 drahách v ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěž z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy
strou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a
drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru
vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu
vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo
výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající
hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro
krátkodobé objízdné trasy.

Dle lokalizace posuzovaného záměru není reálný předpoklad zhoršení stávající
akustické zátěže venkovního prostoru staveb a v chráněného venkovního prostoru. Akustická
studie nebyla zpracována vzhledem na vzdálenost obytných objektů.
V případě požadavku orgánu veřejného zdraví lze změřit akustickou zátěž
v chráněném venkovním prostoru při provozu recyklační linky ve zkušebním provozu
v rozsahu dle požadavků.
Práce s rizikovými látkami
S vlastními přebíranými nebezpečnými odpady bude nakládáno dle jejich vlastností
v souladu s provozním řádem. Meziskladovaní odpadů bude zabezpečené tak, aby nemohlo
dojít k jejich úniku. Kompostárna bude provozována v samostatném vodním režimu. Infekční
odpady budou přebírány v obalech bez možnosti kontaktu.
S dalšími případnými potencionálními rizikovými látkami - provozní oleje a aditiva
bude nakládáno podle bezpečnostních listů nebo dle pokynů k použití a nepředstavují
významné riziko.
Vliv zanedbatelný
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Znečištění vody a půdy
Tento vliv z hlediska záměru, jak je patrné z dalších částí tohoto oznámení, se nemůže
významněji projevit z hlediska vlivů na zdraví obyvatelstva. Veškeré splaškové vody budou i
nadále odváděny na ČOV. Dešťové vody, u kterých je potencionální riziko znečištění
ropnými látkami, budou před odváděním z areálu ošetřeny lapolem.
Vstupní odpady s případným obsahem rizikových látek včetně odpadů budou
zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich úniku.
Zajištění objektu, jeho situování i charakter výroby vede k predikování závěru, že za
běžného provozu se riziko kontaminace vod a půd v podstatě vylučuje. Problematika a
hodnocení vlivů při vzniku mimořádných událostí a havárií je uvedena v dalších částech
oznámení.
Tento vliv lze z hlediska velikosti označit za malý, z hlediska významnosti za málo
významný s ohledem na rozlohu objektu a případné dopady při hasebním zásahu.
Havarijní stavy
Úvodem je nezbytné konstatovat, že pokud jde o možnost havárie z titulu přítomnosti
chemických látek a chemických přípravků, vzhledem k předpokládaným množstvím těchto
látek v žádném případě nepůjde o množství ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci
závažných havárií.
Vznik havarijních situací však nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální
možnost vzniku havárií výrazně eliminovat. Všeobecně rizika havarijních stavů představují:
•

požár

•

únik škodlivých látek

Požár
Možnost vzniku požáru představuje největší nebezpečí pro provoz uvažovaného
záměru. Při vzniku požáru nelze vyloučit únik řady toxických a dalších nebezpečných látek
do ovzduší. Specifikovat konkrétní druhy těchto látek není reálné. Jejich vznik závisí na
stupni požáru, dokonalosti spalování a v neposlední řadě i na reakcích mezi jednotlivými
přípravky.
V projektu stavby pro stavební řízení musí být této problematice věnována pozornost a
musí být navržena přiměřená prevenční opatření, která možnost vzniku požáru minimalizují
na technicky přijatelné minimum. Součástí projektu stavby bude i požární zpráva, ve které
budou rizika vzniku požáru vyhodnocena a budou navržena příslušná protipožární opatření
(potřeba hasebních přípravků a jejich charakteru, stanovení požárních úseků, počty hasících
přístrojů, posouzení nutnosti instalace elektrické požární signalizace, stabilního hasícího
zařízení a podobně).
Únik škodlivých látek
K úniku škodlivých látek do povrchových nebo podzemních vod by nemělo dojít jak
při běžném provoze, tak ani při vzniku havarijních stavů, zejména v případě úniku látek
škodlivých vodám nebo při hasebním zásahu.
Za havarijní únik látek škodlivých vodám mimo vlastní výrobní objekt je třeba
považovat např. únik pohonných hmot, nebo oleje z dopravních prostředků v areálu střediska,
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únik kapalných odpadů a jiných nebezpečných odpadů apod. Protože veškerý pohyb vozidel v
areálu firmy je veden pouze po zpevněných komunikacích, kontaminace půd je prakticky
vyloučena. Pro zamezení vniknutí těchto látek do vod budou v areálu firmy rozmístěny
příslušné vhodné zásahové prostředky.
Pro případ havárie bude vypracován plán opatření pro případ havarijního zhoršení
jakosti vod podle vyhlášky 450/2005 Sb.
Postup při zdolávání případných havarijních stavů bude podrobně řešit havarijní plán,
případně provozní řád a lze je rozdělit do obecných kroků:
1) ihned zamezit dalšímu úniku nebezpečných látek do prostoru
2) zamezit šíření již uniklých látek posypem sorpčním materiálem
3) sanovaný prostor neprodleně zamést a kontaminovaný sorpční materiál uložit
do připravené nepropustné označené nádoby.
Ze sbíraných komodit nebezpečných odpadů je kapalného charakteru jen omezené
množství (oleje, kyseliny, detergenty apod.). Pro případ úkapů, úniků závadných látek,
ropných látek popř. havárie musí být sběrný dvůr vybaven záchytnými platy, havarijní
soupravou pro sanaci sorpčním materiálem, smetákem, koštětem, lopatkou, nádobou na
shromažďování odpadů vzniklých při sanaci.
Při úniku látek závadných vodám na volném prostranství (při přepravě do skladu),
nebo v hale či ve skladovacích prostorech, bude záležet na množství uniklých látek. Při
malém množství se provede zasypání uniklé kapaliny sorpčním materiálem (VAPEX apod.) a
dekontaminace povrchu prostranství nebo skladovacího prostoru.
Konkrétní pracovní postupy při likvidaci těchto havarijních stavů a specifikace a
rozmístění zásahových prostředků budou uvedeny v následujících materiálech:
− havarijní plán pro případ úniku závadných látek dle vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb.
− provozní řád recyklace stavebních odpadů
− provozní řád sběrného dvora
− provozní řád kompostárny
− provozní řád dekontaminace infekčních zdravotnických odpadů
− požární řád
preventivní opatření
-

pravidelné školení

-

aktualizace havarijního plánu

-

aktualizace provozních řádů

-

aktualizace požárního řádu

-

pravidelná kontrola zásahových prostředků
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Hodnocení vlivu záměru na zdraví obyvatel
Metodické postupy hodnocení zdravotních rizik z kontaminace jednotlivých složek
prostředí byly vypracované Agenturou pro ochranu životního prostředí USA (US EPA) a
Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Z nich vycházejí i metodické podklady pro
hodnocení zdravotních rizik v České republice, jako je Manuál prevence v lékařské praxi díl
VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik, vydaný v roce 2000 Státním zdravotním ústavem
Praha, Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území - Příloha č.4
Principy hodnocení zdravotních rizik (Věstník MŽP září 2005) a metodické materiály
hygienické služby k hodnocení zdravotních rizik, např. autorizační návod AN/15/04 VERZE
2.
Předmětem hodnocení zdravotních rizik na obyvatelstvo bývá vždy změna kvality
ovzduší záměrem a hluk. Pokud pomineme v daném případě pracovní prostředí, lze z vlivů na
obyvatelstvo vyloučit i vliv nové hlukové zátěže způsobené provozem areálu s ohledem na
vzdálenost obytných objektů, příp. jiných citlivých objektů.
Z hodnocených škodlivin dle rozptylové studie připadají v úvahu:
•

Oxid dusičitý

•

Tuhé znečišťující látky – PM10

•

Benzen

Uvažované pozaďové hodnoty kvality ovzduší jsou uvedeny v rozptylové studii příloha 4.
Z hlediska jednotlivých uvažovaných škodlivin:
Oxidy dusíku NOx, resp. NO2
Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější klasické škodliviny v ovzduší. Hlavním
zdrojem antropogenních emisí oxidů dusíku do ovzduší je spalování fosilních paliv. Ve
většině případů jsou emitovány převážně ve formě oxidu dusnatého, který je ve vnějším
ovzduší rychle oxidován přítomnými oxidanty na oxid dusičitý. Suma obou oxidů je
označována jako NOx. Oxidy dusíku patří mezi látky, které se v ovzduší mohou podílet na
vzniku ozónu a oxidačního smogu. Mohou též podléhat reakcím vedoucím ke vzniku jemné
frakce pevných částic a řady organických dusíkatých sloučenin s možným vlivem na zdraví.
Oxid dusičitý NO2 je z hlediska účinků na lidské zdraví významnější a je o něm k dispozici
nejvíce údajů. Hodnocení rizika bude proto provedeno pro tuto látku.
WHO považuje za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě
pozorovány zdravotně nepříznivé účinky) koncentraci 375 – 565 µg/m3 při 1 – 2 hodinové
expozici, která u této části populace zvyšuje reaktivitu dýchacích cest a působí malé změny
plicních funkcí.
Některé studie naznačují, že NO2 zvyšuje bronchiální reaktivitu u citlivých osob při
působení dalších bronchokonstrikčních vlivů (chlad, cvičení, alergeny v ovzduší) již při
nižších úrovních krátkodobé expozice.
Skupina expertů WHO proto při odvození návrhu doporučeného imisního limitu
vycházejícího z hodnoty LOAEL použila míru nejistoty 50 % a tak dospěla u NO2 k
doporučené 1 hodinové limitní koncentraci 200 µg/m3.
V EU platí pro NO2 imisní limit 200 µg/m3 jako 1 hodinová průměrná koncentrace, 40
µg/m3 jako průměrná roční koncentrace a 30 µg/m3 jako průměrná roční koncentrace pro
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ochranu ekosystémů. Tyto limity jsou nyní implementovány nařízením vlády i v ČR
(597/2006 Sb.).
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že nejvyšší krátkodobé 1-hodinové maximální
koncentrace v žádném z výpočtových bodů nedosahují hodnotu 400 µg/m3, nad kterou by
bylo možné očekávat první prokazatelné projevy v podobě zvýšené reaktivity dýchacích cest
a malého ovlivněni plicních funkcí u nejvíce citlivé části populace, to jest u astmatiků a
pacientů s obstrukční chorobou plicní. Vzhledem k tomu, že přitom vycházíme z maximálních
krátkodobých koncentrací za teoreticky nejnepříznivějších rozptylových podmínek, je v tomto
odhadu dostatečná rezerva i pro případné další navýšeni o pozadí koncentrace oxidů dusíku ze
vzdálenějších zdrojů.
Konkrétní očekávané zvýšení hodinových koncentrací NO2 (při nejméně příznivých
rozptylových podmínkách) souvisejících se záměrem by se dle rozptylové studie mělo u
nejhoršího bodu výpočtové sítě pohybovat do 22,4 µg/m3.
K částečné kvantifikaci rizika výskytu některých nepříznivých zdravotních projevů u
exponované populace doporučují Vít a Michalík v metodickém přístupu k hodnocení
zdravotních rizik ze silniční dopravy použít predikčních vztahů, které v roce 1995 publikovala
Aunanová.
Na základě znalosti průměrných roční koncentrace je možné odhadnout nárůst výskytu
chronických respiračních symptomů a astmatických symptomů u dětí. U chronických
respiračních symptomů jde o frekvenci respiračních onemocnění a příznaků jako je chronický
kašel, sípot, katar se zahleněním průdušek apod. Též u frekvence akutních astmatických potíží
se předpokládá pouze určitý podíl vlivu znečištěného ovzduší spolu s dalšími faktory, jako
jsou studený vzduch, dráždivé látky ve vnitřním prostředí budov a respirační infekce a
vzájemně potencovaný efekt působení vyvolávajících alergenů a znečištěného ovzduší. Dle
epidemiologických studií se u neexponované dětské populace chronické respirační syndromy
vyskytují v cca 3%, výskyt astmatických respiračních symptomů uvádějí české studie v
rozmezí 4-6 %.
Relativní riziko chronických respiračních syndromů je pak možné stanovit podle
vztahu OR = exp(β.C), kde β je regresní koeficient 0,0055 (95% interval spolehlivosti CI =
0,0026-0,0088) a C je roční průměrná koncentrace NO2 v µg/m3. Pro riziko výskytu
astmatických respiračních symptomů je regresní koeficient β = 0,016 (95% CI = 0,0020,030).
K odhadu rizika účinků NO2 byly do výpočtu v tabulkách č.1 a 2 dosazeny modelové
průměrné roční koncentrace IHr z rozptylové studie, které vycházejí pro nejhorší výpočtový
výsledek.
Výsledky vyhodnocení jsou uvedeny v následujících tabulkách.
Tabulka č. 1:Výskyt chronických respiračních symptomů u dětí v závislosti na roční průměrné
koncentraci – nejhorší výpočtový bod sítě
IHr
max.
příspěvek
záměru

Výskyt chron.resp.symptomů
u dětí (%)
OR 95%
5%
95%
∅

Výpočet OR= exp(β
β .C)

(µ
µg/m3)

OR 5%

OR ∅

0,0204

1,00005

1,00011

dle
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Tabulka č. 2: Výskyt akutních astmatických symptomů u dětí v závislosti na roční průměrné
koncentraci – nejhorší výpočtový bod sítě
IHr
(µ
µg/m3)

max. příspěvek
záměru

Výpočet OR=
exp(β
β .C)
OR OR ∅ OR
5%
95%

Výskyt astmat. symptomů u dětí (%)
∅

5%
min

max

min

95%
max

min

max

dle
0,0204 1,00004 1,00033 1,00061 4,0002 6,0002 4,0013 6,0020 4,0024 6,0037

Vzhledem k výše uvedenému lze považovat vliv záměru z hlediska hodnocené
škodliviny za zanedbatelný.
Tuhé znečišťující látky
Z dosavadních poznatků je zřejmé, že částice v ovzduší představují významný
rizikový faktor s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Na rozdíl od plynných látek nemají
specifické složení, nýbrž představují směs látek s různými účinky. Současně působí i jako
vektor pro plynné škodliviny. Na vzniku jemných částic tak např. participuje jak SO2, tak i
NO2.
Z hlediska původu, složení i chování se jemná frakce částic do 2,5 µm a hrubší frakce
většího průměru významně liší. Jemné částice jsou často kyselého pH, do značné míry
rozpustné a obsahují sekundárně vzniklé aerosoly kondenzací plynů, částice ze spalování
fosilních paliv včetně dopravy a znovu kondenzované organické či kovové páry. Převažují
zde částice vznikající až sekundárně reakcemi plynných škodlivin ve znečištěném ovzduší.
Obsahují jak uhlíkaté látky, které mohou zahrnovat řadu organických sloučenin s možnými
mutagenními účinky, tak i soli, hlavně sulfáty a nitráty. Mohou též obsahovat těžké kovy,
z nichž některé mohou mít karcinogenní účinek.
V ovzduší jemné částice perzistují dny až týdny a vytvářejí více či méně stabilní
aerosol, který může být transportován stovky až tisíce km. Tím dochází k jejich rozptýlení na
velkém území a stírání rozdílů mezi jednotlivými oblastmi. Velmi důležité z hlediska
expozice obyvatel je pronikání jemných částic do interiéru budov, kde lidé tráví většinu času.
Podle epidemiologických studií uváděných WHO by zvýšení dlouhodobé průměrné
koncentrace PM10 o 10 µg/m3 mělo být spojeno se zvýšením úmrtnosti o 10 % a nárůstem
prevalence bronchitis u dětí o 29 %.
Směrnice Rady 1999/30/EC z roku 1999 stanoví pro země Evropské unie limitní
hodnoty PM10 50 µg/m3 pro průměrnou 24-hodinovou koncentraci a 40 µg/m3 pro roční
průměrnou koncentraci. Tyto limitní hodnoty obsahuje i nařízení vlády k zákonu o ochraně
ovzduší v ČR (597/2006 Sb.).
Ke kvantitativnímu odhadu zvýšení rizika některých zdravotních ukazatelů u
exponované populace na základě znalosti imisní zátěže prašným aerosolem frakce PM10 je též
možné použít vztahů, které na základě metaanalýzy výsledků epidemiologických studií
publikovala v roce 1995 Aunanová. S použitím vztahu, který odvodil Dockery a spol. tak lze
odhadnout frekvenci výskytu bronchitis u dětí. Relativní riziko je možné stanovit pomocí
vztahu OR = exp (β.C), kde β je regresní koeficient 0,02629 (95% interval spolehlivosti CI =
0,00273-0,05187) a C je roční průměr PM10 v µg/m3. Tento vztah může být použit i jako
indikátor rizika výskytu chronických respiračních symptomů u dětí obecně. Jde přitom o
frekvenci respiračních onemocnění a příznaků jako je chronický kašel, sípot, katar se
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zahleněním průdušek apod. Dle epidemiologických studií se u neexponované dětské populace
chronické respirační syndromy vyskytují v cca 3 %.
Rozptylová studie uvádí nejvyšší denní 24hodinovou koncentraci imisního příspěvku
posuzovaného záměru ve výpočtové síti (bez ohledu na nejbližší obytnou zástavbu) cca 47,8
µg/m3, tj. při nejméně příznivých klimatických podmínkách.
Uvedený celkový imisní příspěvek areálu dle může za nejhorších rozptylových
podmínek přispět ke krátkodobému několikadennímu zvýšení úmrtnosti exponovaných
obyvatel cca o 0,4 %, respektive ke zvýšení nemocnosti s příznaky dráždění dýchacích cest
cca o 2 %. K tomu, aby se tento teoretický účinek skutečně prakticky projevil, by však musel
být exponován velký počet obyvatel, což v daném případě není splněno.
Redukce očekávané délky života se začíná dle epidemiologických studií projevovat již
od průměrné roční koncentrace PM10 10 µg/m3. Zvýšení tohoto průměru o 10 µg/m3 by mělo
být spojeno se zvýšením úmrtnosti o 10 % a nárůstem prevalence bronchitis u dětí o 29 %.
Vzhledem k tomu, že realizací záměru dochází k zvýšení imisní zátěže ve výpočtové síti max.
o 0,0064 µg.m-3 lze riziko ovlivnění zdraví obyvatel považovat za zanedbatelné, a to i
z hlediska počtu osob ovlivněných vlastním záměrem.
Benzen
Benzen je bezbarvá kapalina, charakteristického aromatického zápachu, která se
snadno odpařuje. Je obsažen v surové ropě a ropných produktech. Hlavní užití je v
chemickém průmyslu při výrobě styrenu, ethylbenzenu, fenolu a dalších sloučenin a jako
aditivum do benzinu. V minulosti byl používán jako rozpouštědlo. Hlavními zdroji
uvolňování benzenu do ovzduší jsou vypařování z pohonných hmot, výfukové plyny a
cigaretový kouř.
Koncentrace benzenu v ovzduší venkovských oblastí je kolem 1 µg/m3, v městském
ovzduší se pohybuje v rozmezí 5 - 20 µg/m3 a závisí hlavně na intenzitě dopravy. Vyšší
koncentrace až stovek mikrogramů se mohou vyskytovat v okolí čerpacích stanic pohonných
hmot a jiných zařízení emitujících benzen. V ovzduší je benzen poměrně stálý, jedinou
významnější reakcí je reakce s OH radikálem.
Benzen je zařazen Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny IARC do skupiny 1
mezi prokázané lidské karcinogeny.
WHO vzhledem ke karcinogennímu účinku benzenu nestanoví doporučenou limitní
hodnotu pro ovzduší a doporučuje vycházet z celospolečensky únosné míry karcinogenního
rizika pro jednotlivé členské státy. Při aplikaci výše uvedené UCR 6x10-6 vychází koncentrace
benzenu ve vnějším ovzduší, odpovídající akceptovatelné úrovni karcinogenního rizika pro
populaci 1x10-6 v úrovni roční průměrné koncentrace 0,17 µg/m3.
US EPA uvádí v databázi Risk Based Concentrations Tables jako únosnou
koncentraci benzenu v ovzduší odpovídající karcinogennímu riziku 1x10-6 koncentraci 0,22
µg/m3.
Směrnice Evropské Unie 2000/69/EC stanoví limitní úroveň pro roční průměrnou
koncentraci benzenu ve výši 5 µg/m3 a tato úroveň by v roce 2010 již neměla být
překračována. Tato limitní koncentrace je přijata i v ČR (jako cílový imisní limit) – nařízení
vlády 597/2006 Sb..
Podstatou zdravotního rizika benzenu při expozici imisím z dopravy je pozdní
karcinogenní účinek na základě dlouhodobé chronické expozice. Z tohoto důvodu nejsou
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hodnoceny krátkodobé maximální koncentrace a odhad rizika by měl být založen na
kvantifikaci míry karcinogenního rizika na základě modelovaných průměrných ročních
koncentrací.
K vyjádření míry karcinogenního rizika se používá pravděpodobnost zvýšení výskytu
nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny při
celoživotní expozici. Tento údaj (ILCR - Individual Lifetime Cancer Risk) můžeme
jednoduše získat pomocí referenční hodnoty UR (jednotky rakovinového rizika) pro inhalační
expozici, která udává horní hranici zvýšeného celoživotního rizika rakoviny u jednotlivce při
celoživotní expozici koncentraci 1 µg.m-3, dle vzorce : ILCR = IHr x UR
Při použití jednotky karcinogenního rizika, kterou udává WHO ve Směrnici pro
ovzduší v Evropě z roku 2000 (UCR = 6x10-6) odpovídá odhadu imisního pozadí 2,0 µg/m3
(stanice ČHMÚ Plzeň - Slovany) pravděpodobnost celoživotního karcinogenního rizika ILCR
v hodnotě 7,2 x 10-6. Vlastní imisní příspěvek posuzovaného záměru by odpovídal míře
karcinogenního rizika 7,1 x 10-7.
Za ještě únosnou míru karcinogenního rizika je v USA a zemích Evropské Unie
považována hodnota ILCR = 1 x 10-6, t.j. zvýšení individuálního celoživotního rizika
onemocněním rakovinou o 1 případ na 1 000 000 exponovaných osob, prakticky s ohledem na
přesnost výpočtu lze však považovat za akceptovatelnou řádovou úroveň rizika 10-6.
Je tedy zřejmé, že při nadhodnocené úrovni imisního pozadí (ve městech je obecně
výrazně vyšší imisní koncentrace benzenu) by riziko karcinogenního účinku benzenu
v zájmové lokalitě bylo na hranici přijatelné úrovně.
Podle vývoje poznatků o mechanismu karcinogenního účinku benzenu je však
kvantitativní odhad míry karcinogenního rizika s použitím jednotky karcinogenního rizika
WHO zřejmě nadhodnocený. Vlastní příspěvek posuzovaného záměru je v každém případě s
ohledem na objekty trvalého bydlení prakticky zanedbatelný.

Podle provedeného hodnocení vlivu posuzovaného záměru s ohledem na jeho
lokalizaci a jeho výstupů lze spolehlivě vyloučit prokazatelné vlivy na veřejné zdraví.
Přesto je však nutno upozornit na určité riziko z titulu tuhých znečišťujících látek,
především z provozu linky recyklace stavebního odpadu a nutnost důsledně dodržovat
podmínky provozu dané nařízením vlády 615/2006 Sb.:
Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je
prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím TZL do
ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony,
skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení.
TZL - tuhé znečišťující látky

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby, činnosti nebo technologie
V rámci vlastní etapy výstavby nedojde k ovlivnění obytných objektů, protože vlastní
výstavba není svým rozsahem náročná.
Účinky záměru realizace a následného provozu areálu dle záměru jsou vyhodnoceny
v předchozích odstavcích. Nejbližší obytný objekt (osamocený) je ve vzdálenosti cca 250 m
od areálu a je navíc odcloněn průmyslovým objektem. Přes železniční nádraží Klatovy jsou
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při ulici Nádražní vícepodlažní obytné objekty vzdálené od areálu rovněž cca 250 m
(odcloněné objekty při nádraží a zelení).
Počet obyvatel ovlivněných na dopravní trase je velmi těžko stanovitelný. Vstupní
odpady budou dopravovány po ulici Sedlákova, stejně tak jako produkty činnosti - odpady,
komposty, recyklát apod..
Obtěžování zápachem, v objektech trvalého bydlení, tj. mimo areál, nepřipadá v
úvahu.
- narušení faktorů pohody
Realizací dle záměru v dané lokalitě nevzniká nová významná zátěž v území. Narušení
faktorů pohody nelze předpokládat.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Etapa výstavby
Vlastní výstavba Centra odpadového hospodářství města Klatov dle záměru nemá
podstatný vliv na kvalitu ovzduší. Přesto je v každém případě nutno během výstavby všechny
plošné zdroje chránit odpovídajícím způsobem před vznikem nadměrné sekundární prašnosti.
Etapa provozu
Problematika emisí je podrobně uvedena v kapitole B.III.1. a dále v kapitole D.I.1.
Zde uvádíme tabulku celkových emisí z bodových, plošných a liniových zdrojů dle záměru
při maximální teoretické kapacitě Centra odpadového hospodářství města Klatovy.
Suma emisí z energetických zdrojů:
g.s-1
kotelna

0,002667

NOx
kg.den-1 t. rok-1
0,01

g.s-1

0,0192 3,33E-05

PM10
kg.den-1 t. rok-1
0,0001

0,0002

Suma emisí z bodových technologických zdrojů (recyklace stavebního odpadu):
g.s-1

NOx
kg.den-1 t. rok-1

g.s-1

Benzen
kg.den-1 t. rok-1

g.s-1

PM10
kg.den-1 t. rok-1

drtič pohon 3,44E-02 7,42E-01 1,24E-02 1,84E-05 3,97E-04 6,62E-06 0,003175 0,01143 0,000191
třídič pohon 1,55E-02 3,35E-01 5,58E-03 8,28E-06 1,79E-04 2,98E-06 0,001433 0,005159 8,6E-05
vlastní drcení
1,359
29,35
0,587
a třídění
celkem
0,0499 1,0770 1,80E-02 2,67E-05 5,76E-04 9,60E-06
1,364 29,367
0,587
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Sumář emisí z plošných zdrojů v areálu:
PM10

Pojezdy mechanizmů
Stání automobilů uvnitř areálu
Pojezdy nákladních a osobních
aut uvnitř areálu
celkem

NOx

kg.den-1
8,252
0,0273806

t.rok-1
1,609
0,0080222

kg.den-1
2,275
0,0008236

t.rok-1
0,444
0,0002119

0,0547612
8,3341418

0,0160444
1,6330666

0,0016472
2,2774708

0,0004239
0,4446358

Emise z liniových zdrojů:
Komunikace
nákladní auta
osobní auta
celkem
Komunikace
nákladní auta
osobní auta
celkem

NOx
benzen
g/m.s-1
kg/km.den-1 t/km.rok-1
g/m.s-1
kg/km.den-1 t/km.rok-1
1,734E-06
0,0312202 0,0078051 9,167E-09
0,000165
4,125E-05
1,308E-06
0,023541 0,0082394 2,217E-08
0,000399 0,0001397
3,042E-06
0,0547612 0,0160444 3,133E-08
0,000564 0,0001809
PM10
g/m.s-1
kg/km.den-1 t/km.rok-1
8,568E-08
0,0015422 0,0003856
5,833E-09
0,000105
3,833E-05
9,151E-08
0,0016472 0,0004239

Vliv na kvalitu ovzduší je komentován v rozptylové studii - příloha 4 a v kapitole
D.I.1.
Z hlediska stávající úrovně kvality ovzduší v daném území nelze realizací záměru
reálně uvažovat o možnosti překračování platných limitů kvality ovzduší dle nařízení vlády
597/2006 Sb.
Přesto považuje zpracovatel oznámení za důležité z hlediska provozu recyklační linky
stavebních odpadů znovu upozornit na nutnost dodržování podmínek provozu dle nařízení
vlády 615/2006 Sb.:
Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je
prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím TZL do
ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony,
skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení.
Je možno konstatovat, že vliv realizace záměru z hlediska posuzovaného aspektu je
podle dosažených výsledků akceptovatelný.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
Dle lokalizace posuzovaného záměru ve stávající průmyslové zóně v dostatečné
vzdálenosti od obytných objektů není reálný předpoklad zhoršení stávající akustické zátěže
venkovního prostoru staveb a chráněného venkovního prostoru.
Další fyzikální a biologické vlivy záměru nejsou známy.
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D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti
Realizací záměru dochází ke změně zpevněných a zastavěných ploch. Nedochází ke
změně odvodu dešťových vod. Dešťové vody budou i nadále odváděny kanalizací na ČOV
Klatovy. Pro případ přívalových vod doporučuje zpracovatel oznámení realizován v areálu dle
záměru retenční nádrž s řízeným odtokem. Realizace retenční nádrže na přívalové dešťové
vody závisí na kapacitě navazujícího kanalizačního řadu a dále kapacitních možností pro
balastní vody ČOV Klatovy. V případě realizace by tato nádrž zároveň mohla sloužit jako
požární nádrž, příp. jako zdroj užitkové vody např. pro údržbu zeleně, postřik prašných ploch
v areálu v případě nepříznivých klimatických podmínek, mlžení v lince recyklace stavebních
odpadů apod.
Vliv žádný významný.
Vliv na jakost vody
Odváděné dešťové vody z areálu budou ošetřeny lapolem. Přejímané rizikové odpady
z hlediska vod budou přechodně skladovány ve vhodných obalech v zastřešeném objektu bez
možnosti kontaktu s vodou.
V případě havárie se provoz bude řídit dle havarijního plánu pro případ úniku
závadných látek dle vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb. V provozovně musí být dostatek
zásahových a sanačních prostředků.
Vliv žádný významný.

D.I.5. Vlivy na půdu
Realizací záměru - Centrum odpadového hospodářství města Klatovy - nedochází
k záboru zemědělské půdy ani pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Sekundární znečištění půdy z areálu lze uvažovat pouze spadem tuhých znečišťujících
látek. Emise tuhých znečišťujících látek činí teoreticky do 0,6 t za rok při maximální kapacitě
areálu, přičemž více než 99 % těchto emisí činí emise z provozu recyklační linky. Složení
těchto emisí odpovídá kvalitě přejímaných stavebních odpadů k recyklaci – nelze
předpokládat zvýšené obsahy rizikových složek.
Vliv žádný prokazatelný.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru nemá vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje. Nedochází
k významné změně proti stávajícímu stavu.

78

D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Realizací záměru nedochází k záboru půdy. Dochází k nevýznamné změně
zpevněných ploch. Realizace záměru vyžaduje kácení náletových dřevin. Emise z nového
provozu dle záměru při striktním dodržování podmínek provozu dle nařízení vlády 615/2002
Sb. jsou akceptovatelné.
Podle botanického průzkumu se v areálu nenacházejí chráněné druhy rostlin.
Charakter lokality vylučuje výskyt významných společenstev flory a fauny.
Areál není v kontaktu s žádnými prvky územního systému ekologické stability.
Odstranění náletových dřevin, které se vyskytují v ploše úprav areálu, bude prováděno
mimo vegetační období.
Vliv žádný prokazatelný.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Posuzovaný záměr Centrum odpadového hospodářství města Klatovy je realizován
ve stávajícím areálu, který sloužil jako velkosklad ovoce a zeleniny. Výškové poměry se
realizací záměru nemění.
V kontextu vlivů na krajinný ráz je možno konstatovat, že:
-

Nedochází ke vzniku nové charakteristiky území, poněvadž záměr je realizován
ve stávajícím areálu na stávajících zpevněných a manipulačních plochách. Nejde
o novostavbu ve volné krajině. V daném kontextu jde o vliv nulový.

-

Nedochází ke změně poměru krajinných složek, poněvadž přímo není dotčena
žádná pozitivní složka krajiny, jde o dílčí změny uvnitř krajinné složky
stávajícího průmyslového areálu. Vliv nulový až nevýznamný.

-

V kontextu ovlivnění vizuálních vjemů nedochází ke zhmotnění a posílení
dominance stávajícího areálu.

-

V rámci dálkových pohledů se areál nového provozu v kontextu působení
stávajícího stavu a okolních porostů dřevin neprojeví.

Celkově lze konstatovat, že se nejedná o vliv reálně prokazatelný.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vzhledem k tomu, že kulturní památky se nevyskytují v blízkosti záměru, není ani
předpoklad možných vlivů.
Realizací záměru nebude ovlivněn jiný majetek než majetek oznamovatele.
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D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
V následujícím textu jsou seřazeny jednotlivé vlivy záměru na životní prostředí podle
jejich významu a následně jsou tyto vlivy ohodnoceny a komentovány. Vlivy jsou seřazeny
od nejvýznamnějšího po nejméně významný.
1. Vliv na ovzduší
2. Vliv na akustickou zátěž
3. Vliv na vody
4.Vlivy na veřejné zdraví
5.Vliv na floru, faunu a ekosystémy
6.Vlivy na krajinu
1. Vliv na ovzduší
Vlivy provozu centra odpadového hospodářství dle záměru byly posouzeny
rozptylovou studií (příloha 4) při max. uvažované kapacitě. V úvahu byly brány
bodové, plošné a liniové zdroje znečišťování ovzduší. V případě linky recyklace
stavebního odpadu byla brány jako vstupy do rozptylové studie v úvahu hodnoty na
hranici bezpečnosti. Při tomto konzervativním přístupu je možno konstatovat, že vliv
na kvalitu ovzduší je akceptovatelný. Přesto je nutno upozornit na nutnost všemi
technickými prostředky omezovat emise tuhých znečišťujících látek z linky recyklace
stavebního odpadu v souladu s nařízením vlády 615/2006 Sb.
2. Vliv na akustickou zátěž
Provoz dle záměru je sice významným zdrojem hluku – především kampaňovitý
provoz linky recyklace stavebního odpadu – je však umístěn a zabezpečen tak, aby
významně neovlivňoval okolí. Záměr se nachází ve stávající průmyslové zóně,
přičemž odstíněné jinými objekty se nejbližší obytné objekty nacházejí ve vzdálenosti
250 m. Vliv provozu záměru na chráněný venkovní prostory jsou proto nevýznamné.
3. Vliv na vody
Areál dle záměru bude napojen jako dosud na ČOV Klatovy. Mění se poměr
nezpevněných ploch a zastavěných a zpevněných ploch v areálu, přičemž provoz
kompostárny má samostatné vodní hospodářství. Pro případ přívalových dešťů
doporučuje zpracovatel oznámení zvážit účelnost realizace retenční nádrže, která by
mohla sloužit i jako zdroj vody pro některé potřeby provozu areálu. Skladování
rizikových látek z hlediska vod bude zajištěno v souladu s platnou legislativou. pro
případ havárií bude zpracován havarijního plánu pro případ úniku závadných látek dle
vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb.
4.Vlivy na veřejné zdraví
Podle provedeného hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví má realizace záměru
(Centrum odpadového hospodářství města Klatov) neprokazatelný vliv na zdraví
obyvatel v okolí.
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5.Vliv na floru, faunu a ekosystémy
Záměr nemá prokazatelný vliv na floru, faunu a ekosystémy v okolí.
6.Vlivy na krajinu
Záměr nemá prokazatelný vliv na krajinu.

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech
přesahujících státní hranice
Realizací záměru nelze předpokládat přeshraniční vlivy.
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D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů
-

územně plánovací opatření

Areál, ve kterém je centrum odpadového hospodářství umístěno, je v platném
územním plánu označen jako plocha pro výrobu (viz vyjádření stavebního úřadu v části H
tohoto oznámení a výřez z územního plánu - příloha 3.2.). Územně plánovací opatření se
proto nenavrhují.
- technická opatření (likvidace znečištění, recyklace odpadů, záchranný průzkum
archeologických nalezišť, opatření pro ochranu kulturních památek)
Dále jsou uvedena doporučení zpracovatele oznámení, která jsou již presentována
v předchozím textu:
V období přípravy záměru:
•

požádat Krajský úřad Plzeňského kraje o souhlas s realizací nového středního zdroje
znečišťování ovzduší na základě odborného posudku a rozptylové studie ve smyslu § 17 odst. 5
zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění,

•

v projektu respektovat, aby veškeré prostory, kde se bude manipulovat s látkami škodlivými
vodám v rámci uvažovaného záměru, budou splňovat podmínky pro manipulaci a skladování
látek škodlivých vodám z hlediska technického zabezpečení objektů.

V období realizace
•
•

Náletové dřeviny kácet jen v období vegetačního klidu se souhlasem obce,
U dodavatele stavby smluvně zajistit:
o

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek,

o

na zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro
stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím
sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek,

o

v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům,

o

dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především
v průběhu zemních prací,

o

dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným
kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací,

•

před uvedením stavby do zkušebního provozu bude požádán Krajský úřad Plzeňského kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství, o souhlas (orgán ochrany ovzduší),

•

před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracován prozatímní Provozní řád
ve smyslu § 11, odst. 2, zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění v rozsahu dle přílohy č. 9
vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb.,

•

před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracována Provozní evidence ve smyslu
§ 11, odst. 1, zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění v rozsahu dle přílohy č. 9 vyhlášky MŽP č.
356/2002 Sb.,
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•

pro případ havárie bude vypracován plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti
vod podle vyhlášky 450/2005 Sb., a předložen ke schválení MěÚ Klatovy,

•

před uvedením stavby do zkušebního provozu bude zpracován provozní řád pro nakládání
s odpady a předložen ke schválení MěÚ Klatovy.

V období zkušebního provozu
•

Pro případ úkapů, úniků závadných látek, ropných látek popř. havárie musí být sběrný dvůr
vybaven záchytnými platy, havarijní soupravou pro sanaci sorpčním materiálem, smetákem,
koštětem, lopatkou, nádobou na shromažďování odpadů vzniklých při sanaci,

•

V rámci zkušebního provozu provést měření hluku v pracovním prostředí pro zařazení do
jednotlivých kategorii v rozsahu dle požadavků orgánu ochrany veřejného zdraví, podle
výsledku provést příp. nápravná opatření

•

V rámci zkušebního provozu provést měření škodlivin v pracovním prostředí v rozsahu dle
požadavku příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, na základně zjištěných výsledků
navrhnout a provést případná nápravná opatření

•

v průběhu zkušebního provozu zajistí investor autorizované měření emisí recyklační linky,

•

před ukončením zkušebního provozu bude dopracován nový Provozní řád ve smyslu §11, odst
2, zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění v rozsahu dle přílohy č. 10 vyhlášky MŽP č. 356/2002
Sb. a bude předložen Krajskému úřadu Plzeňského kraje ke schválení.

V období trvalého provozu
•

provozovat zařízení v souladu s platnou legislativou včetně evidence

•

provádět měření v rozsahu požadavků orgánů státní správy

- nástin programu monitorování a řízení a plánů postprojektové analýzy
V období zkušebního provozu navrhuje zpracovatel oznámení:
-

provést autorizované měření emisí tuhých znečišťujících látek z linky recyklace
stavebního odpadu

-

provést měření hluku na exponovaných místech obsluhy, případně provést měření
prašnosti na určených místech podle požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví

-

sledovat kvalitu vody za lapolem v rozsahu a s četností dle rozhodnutí vodoprávního
úřadu

Skutečný rozsah požadovaných měření ve zkušebním provozu bude určen příslušnými
orgány státní správy.
Při uvedení Centra odpadového hospodářství do trvalého provozu bude na základě
výsledků měření ve zkušebním provozu určen orgány státní správy rozsah a četnost sledování
jednotlivých složek životního prostředí.
Zde uvádíme spíše minimální požadavky na sledování složek životního prostředí:
♦ ovzduší
recyklace stavebního odpadu -autorizované měření – 1 x za tři roky - v rozsahu
dle platné legislativy, případné rozšíření dle požadavku příslušného orgánu
ochrany ovzduší
kotel administrativní budovy – dle přílohy č. 7 nařízení vlády 352/2002 Sb.
(od 1. 1. 2008 příloha 7 nař. vlády 146/2007 Sb.)
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♦ vody
♦ výpustný profil dešťových vod
rozsah sledování - NEL - s četností dle požadavku příslušného
vodoprávního orgánu
Po ukončení provozu je nutno provést kontrolu autorizovanou laboratoří, zda nedošlo
ke kontaminaci horninového prostředí nepolárními extrahovatelnými látkami.
Součástí monitoringu je i dodržení platných legislativních předpisů z hlediska ochrany
životního prostředí.
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D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které
se vyskytly při specifikaci vlivů
Oznámení bylo zpracováno na základě podnikatelského záměru, konzultací
s projektantem, investorem, odbornými firmami a dalších podkladů včetně osobních
zkušeností. Určitým nedostatkem byla skutečnost, že předkládané oznámení bylo vyhotoveno
v období přípravy projekčních podkladů pro stavební rozhodnutí, které nejsou ve všech
směrech ještě precizovány. Na druhou stranu to umožňuje zpracovateli oznámení ovlivnit
konečné projekční řešení vlastními podněty, které jsou v předloženém oznámení
presentovány. Ve vlastním projektu se mohou objevit změny, které však zásadně nemohou
ovlivnit celkovou koncepci záměru a vyhodnocené vlivy na životní prostředí, mohou však již
odrážet návrhy obsažené ve zpracovaném oznámení.
Kompletní podklady použité při zpracování tohoto oznámení jsou uvedeny v příloze 6
v části F tohoto oznámení.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (POKUD
BYLY PŘEDLOŽENY)
Řešení je jednovariantní a vychází kapacitně z potřeb města Klatovy a okolí.
Lokalizace záměru byla vybrána pečlivě a nahradí stávající nevyhovující sběrný dvůr u
hřbitova s tím, že přibudou další činnosti, které jsou v daném případě potřebné (recyklace
s tavebního odpadu, kompostárna, infekční odpady). Dispoziční řešení je v podstatě dáno
stávajícím areálem a náročností jednotlivých provozů.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Na konci oznámení jsou uvedeny následující přílohy:
1. Situace
1.1. Situace 1 : 10 000
1.2. Situace 1 : 5 000
1.3. Letecký snímek
2. Řešení areálu
2.1. Celková situace
2.2. Zdroje emisí
3. Účelové mapy
3.1. Výřez vodohospodářské mapy 1 : 25 000 (zvětšeno) s vysvětlivkami
3.2. Výřez územního plánu
4. Rozptylová studie
5. Botanický průzkum
6. Podklady

2. Další podstatné informace oznamovatele
Oznámení se dále podrobně nezabývá problematikou po ukončení provozu.
Předpokládá se dlouhodobý provoz předmětného zařízení. V případě ukončení předmětné
výroby lze předpokládat, že lokalita bude i nadále využívána pro výrobní případě skladovací
účely.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Posuzovaný záměr „Centrum odpadového hospodářství města Klatovy“ (dále jen
Centrum) má být umístěn v bývalém velkoskladu podniku Ovoce a zelenina v ulici
Sedlákova. Lokalizace záměru je zřejmá ze situací v příloze 1. Jedná se o lokalitu, která je
v územním plánu (výřez z územního plánu - příloha 3.2) označena jako plocha pro výrobu.
Toto nové Centrum odpadového hospodářství má nahradit stávající sběrný dvůr na zpevněné
oplocené ploše u hřbitova. Toto zařízení ne zcela vyhovuje potřebám města a přilehlého
regionu. Neumožňuje příjem všech vyskytujících se odpadů, včetně odpadů produkovaných
Technickými službami města Klatovy z údržby zelených ploch (tráva, klestí apod.),
neumožňuje příjem velkoobjemových odpadů od podnikatelů - stavební odpady, včetně
následné recyklace atd. Město Klatovy se proto rozhodlo realizovat nový sběrný dvůr, který
by lépe vyhovoval potřebám občanů, podnikatelům a v neposlední řadě i městu.
Při realizaci Centra se předpokládá, že stávající administrativní budova a provozní
hala v areálu budou po úpravách využívány. Nepotřebné objekty budou demolovány. Na
nevyužívávaných plochách především při ulici Sedlákova bude realizováno ozelenění.
Centrum bude využívat stávající návaznosti (např. skládku TKO Štěpánovice pro
odpady kategorie O) a služeb oprávněných firem ke specializovaným činnostech, především
z hlediska nakládání s odpady kategorie N. Má sloužit hlavně občanům města a přilehlé
svozové oblasti s cílem poskytnout jim možnost zbavit se různých druhů odpadů
nebezpečných a ostatních z domácností způsobem odpovídajícím požadavkům ochrany
životního prostředí. Kromě občanům může středisko poskytnou odběr komunálních a jim
podobných odpadů i obchodu a drobným živnostem. Centrum bude provozovat následující
činnosti (s uvedením kapacity):
činnost

kapacita

sklad nebezpečných a ostatních odpadů

133,1 t/rok nebezpečných odpadů a
4000 - 4500 t/rok odpadů ostatních

recyklace stavebních odpadů

5870 t/rok

kompostárna

3000 t/rok

dekontaminace infekčních zdravotnických odpadů

123 t/rok

Sklad nebezpečných a ostatních odpadů (sběrný dvůr) bude sloužit k soustřeďování
odpadů zejména od občanů a tyto pak budou předávány buď k dalšímu využití nebo
k likvidaci. Sklad budou představovat následující prostory:
−

dvě oddělené místnosti v části dvoulodě - hala (v obou skladech budou regály
dvou a vícevrstvé pro sběrné nádoby menšího obsahu. Pro nebezpečné odpady
budou regály se záchytnou vanou; místnost pro N odpady bude stavebně upravena
pro skladování chemikálií, t.j nepropustná otěruvzdorná podlaha s bezodtokovou
jímkou pro případ havárie obalu s tekutinou; obdobně odolné budou obvodové
stěny do výšky dle příslušné normy)

−

v části haly I budou uskladněny v oddělených kójích lednice, TV a monitory, větší
elektrospotřebiče a elektrošrot, případně nezávadný textil a oděvy.
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−

u rampy pod zastřešením budou odpady uloženy do velkoobjemových kontejnerů,
(dřevo, stavební odpad, kabely, objemný odpad, papír, plasty, izolační materiál,
pneumatiky a odděleně skleněné lahve a sklo ostatní)

Recyklace stavebních odpadů se bude zabývat odpady betonu, cihel, tašek a keramiky
a směsnými a demoličními odpady. Po naplnění prostoru určeného pro deponii „stavebního
odpadu“ bude avizován podnik vlastnící mobilní recyklační jednotku, která po podrcení a
roztřídění jednotlivých druhů odpadu co do zrnitosti odjede a vrátí se až na základě oznámení
o potřebě recyklace. Vytříděný recyklát bude podle druhu a zrnitosti umístěn na vyhrazenou
část deponie. Recyklát lze použít na zásypy a obsypy inženýrských sítí, jako podkladní vrstva
komunikací a zpevněných ploch, terénní úpravy. Recyklát z betonu je vhodný také jako
vstupní materiál pro betonárky na výrobu betonů nižších pevnostních tříd.
Pro kompostárnu byl navržen nejčastěji používaný princip kompostování v ČR –
klasická aerobní technologie v kompostových zakládkách na zpevněném výrobním podloží.
Kompostiště bude rozděleno na několik částí (příjmová plocha, předfermentační plocha,
vlastní kompostiště, plocha ke třídění nebo vyskladnění). Hlavními komponenty v
kompostárně budou prořezy stromů a tráva. Není však vyloučeno, že jako další komponenty
je možno přijímat např. nezávadné potravinářské zbytky (ne zbytky jídel z veřejného
stravování). Po celou dobu procesu bude sledován a řízen vzájemný poměr teploty a vlhkosti.
Ideální pro proces kompostování je udržet vlhkost v rozmezí 45-50 % a rozmezí teploty 2025° C. Požadovaná vlhkost se udržuje postřikem ze záchytné jímky zachyceným splachem
z plochy kompostiště, při jeho nedostatku vodou. Jímka je osazena čerpadlem, ke kterému je
připojeno potrubí s vyústěním na třech místech kompostiště. Kompostárna bude mít
samostatné vodní hospodářství.
Dekontaminace infekčních zdravotnických odpadů bude provozována na zařízení
MEDISTER 160, které pro dekontaminaci infekčních odpadů využívá metodu
vysokofrekvenčního (mikrovlnného) ohřevu bez přetlaku. Tato metoda účinně a spolehlivě
ničí naprostou většinu patogenů, které se ve zdravotnických zařízení mohou vyskytnout, od
vegetativních bakterií, přes běžné viry k virům hepatitid a HIV, až po spóry sněti slezinné. Je
uznávanou metodou v zemích Evropské unie i v řadě dalších zemí. Pro přechodné uložení
dovezených zdravotnických odpadů budou zachovány chladící boxy v odděleném prostoru
haly II bývalé „banánárny“. Proces dezinfekce bude probíhat v odpadovém kontejneru pro
opětovné použití MEDITAINER MTC 60, který je odolný proti proražení a je konkrétně
určen pro použití s vysokofrekvenčním dezinfekčním přístrojem MEDISTER 160
Předkládané oznámení hodnotí vlivy na životní prostředí výše uvedeného záměru.
Realizace záměru nepředstavuje zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků
určených k plnění funkce lesa.
Potřeba vody je pro sociální zařízení, pro zkrápění při drcení, pro dekontaminaci, pro
postřik prašných ploch a pro údržbu zeleně. Jedná se o 1 646 m3 vody ročně, v průměru se
jedná o 4,7 m3/den (350 provozních dnů). Dále spotřebovává vodu provoz kompostárny.
V závislosti na klimatických podmínkách je zapotřebí v průměru 150 l/m3, tj. cca 450 m3/rok.
Tato spotřeba bude uhrazena z akumulační jímky kompostárny (záchyt srážkových vod).
Realizací záměru vzniknou nové bodové zdroje znečišťování ovzduší. Spalovací zdroj
určený k vytápění administrativní budovy bude malým zdrojem znečišťování ovzduší.
Recyklace stavebního odpadu a kompostárna budou středními zdroji znečišťování.
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Za plošné zdroje lze považovat pohyb mechanizmů areálu, stání automobilů uvnitř
areálu a pojezdy nákladních a osobních aut uvnitř areálu. Liniový zdroj znečišťování ovzduší
představuje externí doprava související se záměrem
Technologické odpadní vody v provozu nevznikají. Kompostárna má vlastní vodní
hospodářství. Bilance vod je zhruba vyrovnaná, což je u kompostáren obvyklé. V případě
nedostatku vody lze brát vodu z retenční nádrže dešťových vod areálu (viz dále). V případě
přívalových dešťů (navržená jímka by měla postačovat zhruba na přívalovou vodu o
periodicitě 0,1) budou přebytky odváženy autocisternou na městkou ČOV.
Odpadní splaškové vody i dešťové vody budou odváděny kanalizací na ČOV (město
Klatovy má jednotnou kanalizační síť). Dešťová kanalizace v areálu bude odvodňovat
všechny zpevněné plochy (napojení přes uliční vpusti) a střechy a tyto vody budou svedeny
do společného svodu, který bude zakončen osazeným lapolem, který bude z vody odstraňovat
ropné látky. Zpracovatel oznámení doporučuje zvážit účelnost realizace retenční nádrže.
Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou (zákon
č. 185/2001 Sb., v platném znění včetně prováděcích předpisů).
Co se týká hluku bude jediným významným zdrojem hluku recyklace stavebního
odpadu. Šíření hluku do okolí mimo areál je do značné míry omezeno 3,0 m vysokou opěrnou
zdí ze tří stran směrem k sousedním parcelám. Čtvrtá otevřená strana ústí do volného
prostoru, kde je ve vzdálenosti cca 20,0 až 25,0 m v délce 65 m hala skladu vysoká 7,5 m.
Ostatní hluk bude z běžné automobilové dopravy uvnitř areálu a z činnosti nakladače
v prostoru kompostárny.
Zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí:
Vlivy provozu centra odpadového hospodářství dle záměru na imisní zátěž byly
posouzeny rozptylovou studií (příloha 4) při max. uvažované kapacitě. V úvahu byly brány
bodové, plošné a liniové zdroje znečišťování ovzduší. V případě linky recyklace stavebního
odpadu byla brány jako vstupy do rozptylové studie v úvahu hodnoty na hranici bezpečnosti.
Při tomto konzervativním přístupu je možno konstatovat, že vliv na kvalitu ovzduší je
akceptovatelný. Přesto je nutno upozornit na nutnost všemi technickými prostředky omezovat
emise tuhých znečišťujících látek z linky recyklace stavebního odpadu v souladu s nařízením
vlády 615/2006 Sb.
Co se týká vlivů záměru na hlukovou situaci je provoz dle záměru sice významným
zdrojem hluku (především kampaňovitý provoz linky recyklace stavebního odpadu), je však
umístěn a zabezpečen tak, aby významně neovlivňoval okolí. Záměr se nachází ve stávající
průmyslové zóně, přičemž odstíněné jinými objekty se nejbližší obytné objekty nacházejí ve
vzdálenosti 250 m. Vliv provozu záměru na chráněný venkovní prostory jsou proto
nevýznamné.
Na základě údajů uvedených v kapitole D.1.1. lze celkově konstatovat, že při běžném
provozu dle záměru nelze předpokládat prokazatelné negativní ovlivnění zdraví obyvatel
v okolí.
Realizací záměru nedochází ke změně odvodu dešťových vod. Dešťové vody budou i
nadále odváděny kanalizací na ČOV Klatovy. . Pro případ přívalových dešťů doporučuje
zpracovatel oznámení zvážit účelnost realizace retenční nádrže, která by mohla sloužit i jako
zdroj vody pro některé potřeby provozu areálu. Skladování rizikových látek z hlediska vod
bude zajištěno v souladu s platnou legislativou. pro případ havárií bude zpracován havarijního
plánu pro případ úniku závadných látek dle vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb.
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Podle botanického průzkumu se v areálu nenacházejí chráněné druhy rostlin.
Charakter lokality vylučuje výskyt významných společenstev flory a fauny. Odstranění
náletových dřevin, které se vyskytují v ploše úprav areálu, bude prováděno mimo vegetační
období.
Realizací záměru nedochází ke vzniku nové charakteristiky území, poněvadž záměr je
realizován ve stávajícím areálu na stávajících zpevněných a manipulačních plochách. Nejde o
novostavbu ve volné krajině. V rámci dálkových pohledů se areál nového provozu v kontextu
působení stávajícího stavu a okolních porostů dřevin neprojeví
Z hlediska komplexního hodnocení vlivů na životní prostředí došel zpracovatel
oznámení k závěru, že záměr je v souladu s platnou legislativou, vlivy na životní prostředí
jsou minimalizovány a záměr je bez podstatných problémů akceptovatelný. V rámci
zpracování předkládaného oznámení uvádí některá opatření (doporučení), která jsou
specifikována v kapitole D. IV. Tato opatření nelze považovat za konečná. Další opatření
(pokud budou akceptovatelná) vyplynou jak z dalšího projednávání předkládaného oznámení,
tak projednávání dle dalších legislativních předpisů.
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Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
Výše uvedené dokumenty jsou uvedeny na následujících stránkách.
Zpracovatel oznámení:
Ing. Josef Tomášek, CSc. (držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 Sb. - osvědčení č.j.
69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 1993 s prodloužením na 5 let pod č.j.
45139/ENV/06 ze dne 7. 7. 2006)
Středisko odpadů Mníšek s.r.o.
Pražská 900
252 10 Mníšek pod Brdy
IČO:
46349316
DIČ:
CZ46349316
tel.:
318 591 770-71
603 525 045
fax:
318 591 772
e-mail: som@sommnisek.cz
Spolupracovali:
RNDr. Tomáš Bajer, CSc., ECO-ENVI Consult, (držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/01
Sb. - osvědčení č.j.: 2719/4343/OEP/92/93 ze dne 28. 1. 1993 s prodloužením na 5 let pod
č.j.: 45657/ENV/06 ze dne 17. 7. 2006)
Ing. Ivana Lundáková, Středisko odpadů Mníšek s.r.o. (držitel autorizace dle § 19 zákona č.
100/01 Sb. - osvědčení č.j. 7232/876/OPVŽP/99 ze dne 15. 9. 1999 s prodloužením na 5 let
pod č.j. 47634/ENV/06 ze dne 21. 7. 2006)
RNDr. Vladimír Faltys, Pardubice
Datum zpracování oznámení: 15. 8. 2007
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Přílohy uvedené v části F oznámení
Mimo přílohy 1.1. jen v tištěné podobě

1.

Situace
1.1.
Situace 1 : 10 000
1.2.
Situace 1 : 5 000
1.3.
Letecký snímek

2.

Řešení areálu
2.1.
Celková situace
2.2.
Bodové zdroje emisí

3.

Účelové mapy
3.1.
Výřez vodohospodářské mapy 1 : 25 000 (zvětšeno) s vysvětlivkami
3.2.
Výřez územního plánu

4.

Rozptylová studie

5.

Botanický průzkum

6.

Podklady

