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Úvod 
 
Oznámení je zpracováno pro záměr „Sběr a ekologické zpracování autovraků“ 
předpokládaného zřídit v objektu autoservisu ve vlastnictví fyzické osoby oprávněné 
k podnikání Bedřicha Varmuži v  k.ú. Kasejovice.  Původně v areálu působil bývalý podnik 
Státní silnice a poté krátce společnost EXE LOGISTI CZ s.r.o.. 
Záměrem je rozšíření své podnikatelské činnosti, rozšíření počtu sběrných míst autovraků a 
míst jejich zpracování. V rámci tohoto je cílem vytvořit  nové zařízení na sběr a zpracování 
autovraků, v kterém bude možné zajistit ekologické zpracování autovraků při dodržení všech 
opatření k ochraně životního prostředí, především ochrany vod a půdy. V zařízení bude 
v maximální míře zabezpečeno předávání odpadů jako druhotných surovin a získávání 
součástek k opětnému původnímu použití.  
Přistoupení k záměru a vybudování zařízení ke sběru a ekologickému zpracování autovraků je 
v souladu s vývojem a požadavky v odpadovém hospodářství a naplňování závazné části 
Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje.  
V současné době je předmětný objekt využíván jako autoservis, který zřízením záměru bude 
doplněn o zpracování autovraků.  
Areál byl posledním majitelem opuštěn, za jeho působnosti byla z původní kotelny 
provedením stavebních úprav a přístaveb vytvořena dílna pro servis a údržbu vozů.  
Záměr vyvolala snaha o udržení standartu v nabízených službách, resp. jejich rozšíření do 
nových lokalit, kde není zaveden uvažovaný provoz a zejména zkvalitnění činnosti v oblasti 
odpadového hospodářství, ve zpracování autovraků. 
 
Oznámení je vypracováno na základě Přílohy č. 1 k zákonu  č. 100/2001 Sb. o posuzování 
vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb.,  
zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb. 
 
Záměr je podle zákona zařazen do KATEGORIE II  (záměry vyžadující zjišťovací řízení), 
sloupec B, bod 10.1 Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů. 
 
Posuzování předmětného záměru a jeho změn zajišťuje Krajský úřad Plzeňského kraje.  
 
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů 
na životní prostředí.  

 
Zpracovatelem je autorizovaná osoba podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění: 
 
Ing. Helena Blažíčková, č. 26287/3008/OPVŽP/99 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
A.1.  Obchodní  firma: Bedřich Varmuža 

    
A.2.  Identifikační číslo:        72283661 
 
A.3.  Sídlo:               Boženy Němcové 934/II, Rokycany PSČ 337 03 

  
A.4.  Jméno, příjmení, a spojení oprávněného zástupce oznamovatele: 
 

Bedřich Varmuža 
    608 537 175 
 
 

B. ÚDAJE  O ZÁM ĚRU 

I. Základní údaje 
I.1.  Název záměru:     Sběr a ekologické zpracování autovraků      
   Zařazení záměru:   10.1. Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání 
                                                        nebezpečných odpadů. 
 
I.2.  Kapacita (rozsah) záměru 

 
Zařízení bude provozováno ve stávajícím objektu a na části přilehlého areálu oznamovatele. V 
jednopodlažním objektu bude probíhat demontáž autovraků,  a to v hlavní dílně, která zaujímá 
celkově 114 m2 a je doplněna zázemím zařízení a sklady.  
Zařízení se bude dále rozprostírat na volné ploše areálu o rozměře cca  360 m2 , kde bude 
probíhat sběr a shromažďování autovraků před zpracováním a odpady kategorie ostatní 
vzniklé demontáží autovraků před předáním oprávněným osobám. Jedná se zejména o železné 
kovy (karoserie), plasty, sklo, pneumatiky. V přilehlých skladech (stávající zděný objekt a 
mobilní objekty) budou shromažďovány odpady kategorie nebezpečné a neželezné kovy.  
 
Základní kapacitní údaje zařízení: 
 
Kapacita zařízení:      200 t odpadů 
V zařízení bude maximálně tento počet autovraků 
shromažďováno před zpracováním:    6 ks 
zpracování:     2 ks 
 
 
I.3.  Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
 
Umístění záměru: 
Kraj:   Plzeňský kraj   
Obec:  Kasejovice 
Katastrální území: Kasejovice 
 
I.4.  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
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Záměr lze charakterizovat v souladu se zákonem o odpadech jako zařízení ke sběru a 
zpracování autovraků. Zařízení bude provozováno ve stávajícím objektu, který byl původně 
využíván jako kotelna a posléze stavebně upraven na servis a údržbu aut. V zařízení budou 
autovraky sbírány, shromažďovány, mechanicky demontovány, tak aby došlo k jejich 
zhodnocení a možnosti dalšího zpracování odpadů a využití použitelných součástí.  
Provoz se skládá z jednotlivých postupných na sebe navazujících částí, demontáž autovraků 
bude probíhat v hlavní dílně upravené a zabezpečené v souladu s požadavky prováděcí 
vyhlášky k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. 
Vzniklé odpady budou  v zařízení odděleně shromažďovány podle druhu odpadů. Železné 
kovy, ostatní součástky, elektroodpady, pneumatiky, plasty budou soustředěny na upravené 
ploše. Neželezné kovy a elektroodpady budou shromážděny v patřičných kontejnerech v 
uzamčeném skladu. Další odpady kategorie nebezpečné, např.olověné akumulátory, odpadní 
oleje a další provozní kapaliny autovraků budou shromažďovány ve speciálních nádobách a 
kontejnerech v uzamčeném skladu. Odpady charakteru druhotné suroviny  budou předávány 
zpracovatelům, další vzniklé odpady dalším oprávněným osobám, opětovně použitelné části 
autovraků budou předávány jinému kvalifikovanému zájemci.  
V Kasejovicích ani v blízkém okolí není v provozu jiné zařízení ke sběru a ekologickému 
zpracování autovraků.  
 
I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant                
        a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp.odmítnout 
 
Záměrem oznamovatele je využít a doplnit činnost ve stávajícím objektu též o zpracování 
autovraků. V souladu s požadavky zákona o odpadech a současně Plánu odpadového 
hospodářství Plzeňského kraje je cílem rozšířit a zkvalitnit  nakládání s autovraky, resp. s odpady 
ve smyslu úpravy a maximálního opětovného použití a využití odpadů.  Jedná se o provozování 
zařízení ke sběru a ekologickému zpracování autovraků.  
Důvodem k umístění záměru v předmětné lokalitě je zejména rozšíření sběrných a 
zpracovatelských míst autovraků,  zavedení chybějící služby, možnost využití již stávajícího, 
vhodného, vybaveného a přizpůsobeného objektu, dobrá dopravní obslužitelnost, stávající 
napojení na veřejné komunikace s dostatečnou průjezdností, na inženýrské sítě, využitelnost 
místních pracovních sil, patřičná vzdálenost od nejbližšího sídelního útvaru. 
S ohledem na vhodnost území, vlastnické právo k objektu, možnost využití patřičného vybavení 
objektu, v návaznosti na  stávající zázemí areálu, na možné technické a technologické řešení, na 
návaznost stávajících komunikací a inženýrských sítí je záměr předkládán v jedné variantě.  
Na základě výše uvedených důvodů není umístění záměru zvažováno v dalších variantách.   
 
I.6.  Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 
Objekt, kde bude umístěno zařízení ke  zpracování autovraků, je stávající stavba bývalé 
kotelny, která je stavebně upravena a přistavěna na hlavní dílnu autoservisu a místnosti 
sloužící jako zázemí a sklady.  
Jedná se o jednopodlažní budovu o rozměrech cca 19 x 14 m o výšce 7 m. Nosné zdivo je 
vyzděno z keramických bloků Porotherm 25 P+D o tl. 250 mm a dělící příčky z bloků o 
Porotherm 15 P+D s dozdívkou z cihel plných. Zastřešení haly je provedeno sedlovou 
střechou, střešní krytinu tvoří asfaltové pásy Bituline. Budova je opatřena hromosvodem. 
Venkovní omítky jsou vápenocementové štukové. Vnitřní úpravy povrchů stěn jsou hladké 
štukové omítky. Podlahy se skládají ze stávající podlahové konstrukce, na které je v tl. 60 mm 
nalitá betonová mazanina gletovaná s kari sítí a opatřená syntetickým nátěrem ve dvou 
vrstvách. Jako hydroizolace jsou použity izolační pásy s hliníkovou vložkou, s přesahy pásů o 
100 mm.  
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V hlavní dílně je vybudovaná montážní jáma, po obvodu je zakotven svařenec z L úhelníků, 
který bude sloužit jako rám pro uložení zákrytových desek. Montážní jáma je opatřena 
dlaždicemi, osvětlením a přívodem vzduchu s odvětráním. Podlahy kotelny, skladu ELTO a 
montážní jámy jsou opatřeny olejovzdornými nátěry (CHS Epoxy 516 a Telalit 80).   
Schody jsou železné s ochranným zábradlím. Dveře jsou plné, vrata dvoukřídlá ocelová, okna 
skleněná plně průsvitná. Osvětlení haly je umělé zářivkovými tělesy umístěnými na stropě a 
stěnách. 
Objekt je vytápěn kotelnou na lehký topný olej a sklad tohoto oleje je zabezpečen havarijní 
jímkou a ochranným nátěrem. 
Sociální zázemí WC, sprchy, umyvadla, zázemí a šatny obsluhy, kancelář, zasedací místnost 
se nachází mimo provozní objekt, a to v administrativní budově ve vzdálenosti cca 20 m 
vpravo od východu z haly.   
Pro realizaci podnikatelského záměru je objekt vybaven automobilovou zdviží, montážní 
jámou, pracovními stoly, sudy, kontejnery a mechanickými a elektrickými ručními 
řemeslnými nástroji a nářadím. Pro shromažďování odpadů kategorie nebezpečné je zařízení 
vybaveno patřičnými prostředky.  
Přejímka autovraků  bude prováděna v areálu, v prostoru mostní váhy, zde či 
v administrativní budově bude vystaveno potvrzení o převzetí. 
Pro sběr autovraků v zařízení se používá volná plocha k tomuto účelu upravená. Plocha bude 
zastřešena a bude vybudována jako betonová záchytná vana s povrchovou úpravou vodám 
nepropustným nátěrem odolným ropným látkám s možností nájezdu a údržby.  
Volné plochy areálu jsou zpevněny asfaltovým živičným povrchem. 
 
Vlastní demontáž autovraků se  sestává z jednotlivých činností: 
• odčerpání a oddělené shromažďování provozních kapalin 
. motorový a převodový olej, olej z převodovky, hydraulický olej 
. palivo – nafta, benzin 
. chladící kapalina 
. brzdová kapalina 
. nemrznoucí směs do připravených kanystrů o objemu 10, popř. 20 l, 
• vypouštění bude prováděno do stavu, kdy jakákoliv z kapalin již nebude odkapávat. 
• demontáž stanovených částí autovraků 
 
Náplně klimatizačních jednotek bude odsána specializovaným smluvně zajištěným partnerem, 
jenž zajistí i odstranění odpadní náplně. Zařízení klimatizace vozidel pak bude demontována 
podle popisu výrobce popř. dovozce a umístění u jednotlivých typů vozidel. 
 
• zničení identifikačního čísla autovraků 
• vyjmutí a oddělení částí a materiálů obsahující olovo, rtuť,kadmium a chrom 
         šestimocný 
•  oddělené shromažďování materiálů a částí autovraků, odpadů, odpadních olejů před 

předáním oprávněným osobám, resp. jinému kvalifikovanému zájemci. 
Jednotlivé materiály a části autovraků jsou odděleně shromažďovány podle druhu odpadů. 
Plasty, sklo, pneumatiky karoserie na venkovní upravené ploše, neželezné kovy, ostatní 
součástky v kovových přepravkách v mobilních skladech, provozní kapaliny v dílně a 
odpadní oleje ve skladu olejů. Karoserie jsou shromažďovány na sobě max po třech kusech 
před odvozem k oprávněné osobě.  
V případě potřeby lze ještě odpady mechanicky upravovány na venkovní upravené ploše. 
Odpady jsou pravidelně předávány dalším oprávněným osobám.  
 
Dopravně je areál a objekt napojen stávající spojovací cestou k veřejné komunikaci III. tř. na 
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výjezdu z města Kasejovice směrem jižním k Horažďovicím. Veřejná komunikace odbočuje  
od komunikace I. třídy č. 20 v trase Plzeň – Písek – České Budějovice, která protíná město 
Kasejovice. Přístup k zařízení je odbočením z obou směrů.  
Celý areál je po obvodu oplocen drátěným plotem. Vjezd do areálu je dvoukřídlými vraty a 
poté po nádvoří k zařízení. Stání vozidel je na živicí zpevněné ploše areálu před a vedle 
objektu. 
Pod jednotlivými nádobami, kde je možný úkap látek škodlivých vodám budou umístěna 
záchytná plata. 
 
Jednotlivé shromažďovací prostředky odpadů jsou označeny názvem jednotlivých druhů 
odpadů. Shromažďovací prostředky určené pro odpady kategorie nebezpečné jsou označeny 
kódem, názvem odpadu v souladu s Katalogem odpadů a označením osoby, která zodpovídá 
za obsluhu a údržbu, grafickým symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu v souladu se 
zvláštním zákonem, prostor shromažďování je vybaven identifikačními listy jednotlivých 
druhů odpadů. 
Zařízení je vybaveno shromažďovacími prostředky na vlastní produkci odpadů, znečištěné 
absorpční činidla, znečištěné pracovní rukavice, které jsou umístěny v hale, zde jsou též volně 
přístupné prostředky na udržování pořádku: lopata, koště, nepoužitý sorpční materiál.  
 
K manipulaci s odpady a autovraky se používá vysokozdvižný vozík. 
K zjišťování hmotnosti autovraků a odpadů je areál vybaven mostní váhou a popřípadě 
menšími vahadlovými váhami. 
 
Provozní doba zařízení:  Pondělí - pátek     8,00 - 12,00 a 13,00 - 16,00 hod. 
             Sobota        8,00 - 12,00   
             Neděle            zavřeno  
V mimo stanovenou dobu lze provést  písemnou, faxovou, elektronickou nebo telefonickou 
objednávku. 
Mimo provozní dobu je vjezd do areálu a všech objektů uzamčen. 
Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným provozním řádem a podle podmínek 
rozhodnutí příslušného krajského úřadu k povolení provozu zařízení. 
 
V blízkém okolí zařízení se nevyskytují objekty trvale obydlené.  
 
Technické a technologické řešení zařízení odpovídá současnému stavu technického poznání a 
neliší se od srovnatelných provozů podobného typu na území České republiky, zařízení  je 
navrhováno v souladu s požadavky uvedené na sběr a využití odpadů udané v prováděcí 
vyhlášce k zákonu o odpadech. Uvedené předpisy jsou harmonizovány s legislativou platnou v 
Evropské unii. 
 
V části F.1. Oznámení jsou zařazeny výkresy z projektové dokumentace. 

I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Zahájení provozu:       3/2008 
Ukončení provozu:      provoz zařízení se předpokládá na dobu neurčitou, termín povolení               
                                    provozu je totožný s datem stanoveným rozhodnutím příslušného    
                                    správního úřadu ve věci udělení souhlasu k provozování zařízení 
 
 
I.8.  Výčet dotčených územně správních celků 
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Dotčenými územně správními celky budou: 
1) Kasejovice 
2) obec s rozšířenou působností státní správy: Nepomuk   
3) Plzeňský kraj .  
 
 
I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou                  
       tato rozhodnutí vydávat 
 
 1   Rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území 
         1a. Vydává: Stavební úřad  Městského úřadu Kasejovice 
 
         2  Souhlas k provozování stacionárního zařízení k využívání, ke sběru a výkupu  
      odpadů a s provozním řádem tohoto zařízení podle § 14 odst.1 zákona o odpadech 
         2. Vydává: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí 
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II. Údaje o vstupech 
 
II.1.  Zábory půdy 
VI.  1.1.Zábory půdy, z toho ZPF, LPF 
 
Záměrem nebude docházet k záborům půdy. 
 
Druh pozemku dotčených záměrem, a to  p.č. 491/1 v k.ú. Kasejovice je  charakteru zastavěná 
plocha a manipulační plocha se způsobem využití pro průmyslovou výrobu a technické 
vybavení. 
 
Zemědělský půdní fond 
Pozemky dotčené záměrem nejsou zařazeny do zemědělského půdního fondu. 
 
Lesní půdní fond  
Záměr si nevyžádá vynětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 
Sb. o lesích v platném znění.  
 
II.1.2.  Chráněná území  
Ve smyslu § 14, odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění, zájmové území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území.   
Na zájmovém území není registrován významný krajinný prvek ve smyslu ustanovení  § 6, 
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. (lesní porosty, vodní tok). 
Záměr je realizován pouze v uzavřené stavbě, v rámci úprav se nepředpokládá kácení dřevin. 
Na předmětném území se nenacházejí žádné z významných přírodních biotopů mapovaných v 
rámci soustavy Natura 2000, které vycházejí z Katalogu biotopů ČR, směrnice Evropských 
společenství č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť. 

 
II.1.3.  Ochranná pásma (el. vedení, kanalizace, PHO vodního zdroje) 

 
Ochranná pásma vodních zdrojů 
Objekt se nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů. Žádné vodohospodářské zájmy 
nejsou přímo záměrem dotčeny. 
 
Ochranná pásma inženýrských sítí a silnic 
Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy v souběhu s železniční tratí Plzeň – České 
Budějovice vpravo v přímém sousedství. K dokumentaci změny stavby se v rámci řízení 
vyjádří Drážní úřad a odborné správy ČD, a.s., Správy železniční dopravní cesty, s.r.o. Při 
realizaci záměru budou respektovány připomínky, které z projednání vyplynou pro ochranné 
pásmo dráhy. 
 
Ochranná pásma inženýrských sítí (elektrická zařízení a vedení, vodovod, plynovod, 
kanalizace) a komunikací v daném území nejsou a předmětným záměrem nebudou dotčena.  
 
Nutné přeložky sítí vyvolané stavbou nebudou žádné a ani si záměr žádné nevyvolá.  
 
II.2.  Spotřeba vody 
 
Zdroje vody:  
Provoz zařízení nevyžaduje spotřebu technologické vody.   
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Zdrojem pitné vody pro zázemí obsluhy je stávající odběrné místo  z veřejné vodovodní sítě, 
voda je odebírána na základě smlouvy.  
Záměr nevyžaduje budování nového zařízení pro odběr vody, voda z vodovodní přípojky je 
pro chod zařízení dostačující. 
 
Spotřeba vody: 
Technologická voda 
Provoz nebude vyžadovat spotřebu a přívod technologických vod. 
 
Pitná voda a voda pro sociální účely 
Záměr počítá s  pěti zaměstnanci zajišťujícími obsluhu a chod zařízení a jedním vedoucím 
pracovníkem. Všichni pracovníci budou využívat  sociální zařízení a zázemí objektu.  
 
Výpočet spotřeby vody:  
 
Počet pracovníků:       6  
Denní spotřeba vody Qp:          0, 08 m3       
Počet pracovních dnů v roce:   251 
Spotřeba vody a množství odvedené splaškové vody za rok:  
Qr = denní spotřeba x počet pracovních dní x počet pracovníků = 6 x 251 x 0,08 = 120 m3 
 
Předpokládá se, že záměr bude vyžadovat 120 m3 vody používané v sociálním zařízení. 
 
II.3.  Elektřina 
Pro provoz bude využito stávající napojení na elektrickou energii v areálu. Elektřina je v 
provozu využívána  k osvětlení,  k pohonu nástrojů a  k částečnému vytápění pouze 
v administrativní budově.  
Spotřeba elektrické energie bude optimální v rozsahu používaných spotřebičů..  
Elektrická energie bude využívaná hospodárně,  minimalizační opatření: 
− vzhledem k provozní době (8-16 hod) bude během roku umělé osvětlení pracovních 

prostor používáno krátkodobě, bude postačující přirozené osvětlení okny 
− v zařízení se používají nárazově pouze ruční elektrické přístroje s příkonem do 2 kW 
 
Celková roční energetická náročnost zařízení není  dána a nelze ji přesně stanovit. 
 
II.4.  Plyn 
Zemní plyn není do zařízení zaveden a nebude v zařízení využíván. 
V zařízení je používána svářecí souprava (používaný plyn: propan-butan). 
 
II.5.  Surovinové zdroje 
Provoz zařízení nevyžaduje spotřebu žádných surovinových zdrojů.  
              
         Pohonné hmoty 
Provoz vlastního záměru nepotřebuje pohonné hmoty. Pohonné hmoty se spořebovávají  
dopravou vstupujících a vystupujících odpadů z/do zařízení. Jedná se o vozidla vlastní, 
smluvně zajištěných dopravců a  klientů zařízení.  

 
Paliva 

Objekt, kde bude umístěno zařízení, je vytápěn lehkým topných olejem v kotli o výkonu 48 
kW značky Hoval Euro-3. 
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II.6.  Odpady 
Předpokladem záměru je provozovat zařízení ke sběru a zpracování autovraků, vybraných  
autovraků zařazených podle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. ve znění 
vyhlášky č. 503/2004 Sb.), které budou uvedeny v odsouhlaseném provozním řádu zařízení  
příslušným správním úřadem.  
V zařízení se budou zpracovávat autovraky, vzniklé odpady se budou třídit, mechanicky 
upravovat, aby byly v co největší míře zhodnocovány.  
Do zařízení bude možno přijímat autovraky kategorie nebezpečné i ostatní, tzn. autovraky 
zbavené nebezpečných částí, dále lze přijmout neúplné autovraky a jejich části. Přehled 
přijímaných odpadů do připravovaného zařízení je uveden v následující tabulce. Množství 
přijímaných odpadů je odborný odhad, skutečné množství bude záviset na konkrétním 
požadavku zpracování autovraků. 
 
Tabulka č.1.:   Druhy přijímaných odpadů do zařízení a předpoklad ročního množství  
 

Kód a název odpadu Množství 
(t/rok) 

16 01           Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních 
                    strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby  

 

  

16 01 04* Autovraky 500,000 

16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí 60,000 

16 01 17 Železné kovy 80,000 

16 06 01* Olověné akumulátory 1,000 

 
 II.7.  Doprava 
 
Dopravní napojení: 
Dopravní napojení areálu a zařízení je zajištěno po stávajících veřejných komunikacích, 
odbočením ze silnice I.. tř., která prochází celým městem Kasejovice z obou směrů, na 
komunikaci III. tř  a  pokračováním jižní směrem k okraji města, kde se z této komunikace 
sjede k zařízení oběma směry, a to ke vstupní bráně. Obslužitelnost zařízení je dobrá a 
vyhovující. Záměrem nebude vyvoláno budování nových komunikačních sítí.  Stávající vjezd 
do areálu je vhodný a bude využíván. Obsluhovat zařízení budou nákladní automobily s 
předpokladem 2 jízd/týden.  
Realizace záměru nevyvolá zvýšené nároky na dopravní a jinou infrastrukturu. Hustota 
dopravy se v lokalitě zvýší o 2 jízdy týdně při návozu autovraků, odvoz odpadů a součástek se 
předpoládá ještě v menších intenzitách, 50 pojezdů nákladního automobilu s odpady 
železných kovů ročně a cca 12 jízd nákladních aut za rok s odpady a 6 pojezdů s využitelnými 
součástkami. 
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III. Údaje o výstupech 
III.1.  Ovzduší 

Stacionární zdroje znečišťování ovzduší 

Realizací a následným provozem záměru nevznikne nový stacionární zdroj znečišťování 
ovzduší, provoz není vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší podle zákona č. 86/2002 
Sb., v platném znění.  

Bude využíván stávající stacionární spalovací zdroj kategorie malý, palivem bude lehký topný 
olej. 

Liniový zdroj   

Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší bude doprava odpadů po příjezdové komunikaci k/a 
ze zařízení. 

Doprava osobními automobily pracovníků zařízení se předpokládá v počtu 2-3 vozidla /den. 
Vlastní doprava nákladním automobilem nad 3,5 t se uvažuje ve dvou jízdách týdně k/a ze 
zařízení. 

V porovnání s původní dopravní frekvencí spediční společnosti využívající areál jako 
odstavná plocha 5-10 nákladních automobilů dojde provozem uvažovaného zařízení k snížení 
frekvence dopravy, a tudíž i ke snížení objemu emitovaných škodlivin z provozu nákladních 
vozidel. 

Plošné zdroje znečišťování ovzduší 

Nevznikne plošný zdroj znečišťování ovzduší. 

Emise z technologických procesů nebudou žádné.  

V zařízení nebude docházet k činnostem, které by byly zdrojem emisí. 

 

III.2.  Odpadní vody 

Technologické odpadní vody 

V zařízení nebudou produkované žádné technologické odpadní vody.  

Srážkové vody 

Záměrem nedochází ke stavebním činnostem vedoucím k zvětšení zpevněných ploch a střechy. 
Srážková voda z okolní plochy a střechy v nezměněném objemu je svedena do stávající 
areálové kanalizace.  

Splaškové vody 

Sociální zázemí obsluhy je používáno původní v administrativní budově. V zařízení bude 
zaměstnáno 5 osob a 1 technik.  Odpadní splaškové vody vzniklé jsou odváděny na základě 
smlouvy s provozovatelem stávající kanalizační přípojkou na městskou čistírnu odpadních 
vod. Provozovatelem je společnost KaV Starý Plzenec,a.s..  

 

III.3.  Odpady 
Odpady produkované v době přípravy zařízení 
Při realizaci záměru nebude docházet k výstavbě nových objektů, k žádným výkopovým 
pracím, pouze k drobným stavebním úpravám, budou tudíž oznamovateli vznikat odpady 
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v malém množství a omezeném sortimentu. V rámci přípravy zařízení budou stavební práce 
prováděné externími společnostmi. Zejména budou vznikat obaly od používaných přípravků, 
od ochranné nátěrové látky. Následující tabulka přehledně uvádí vznikající odpady při 
zřizování zařízení. Odpady budou shromažďovány v označených patřičných nádobách a 
předány oprávněné osobě k převzetí odpadů. 
 
Tabulka č.2:  Předpokládané druhy odpadů produkované v době budování zařízení a 

způsob nakládání s nimi 
 

Kód odpadu Název druhu odpadu Způsob nakládání s 
odpadem 

15 01 01 Papírové obaly/nevyužitelné  Skládkování 
15 01 04  N Kovové obaly Materiálové využití, recyklace 
 
Odpady produkované v době provozu zařízení 
Cílem záměru je realizovat demontáž autovraků tak, aby maximální podíl komponent bylo 
možno znovu využít jako náhradní díly a ostatní části budou jako odpady předány k recyklaci 
či odstranění. Tento požadavek EU je formulován ve Směrnici 2000/53/ES o vozidlech s 
ukončenou životností a současně je zařazen i do schváleného Plánu odpadového hospodářství 
Plzeňského kraje. 
Při zpracování autovraků vzniknou druhy odpadů, kategorie ostatní i nebezpečné, s kterými 
bude v zařízení nakládáno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o 
odpadech v platném znění, prováděcích vyhlášek k zákonu o odpadech a podle 
odsouhlaseného provozního řádu zařízení.   
Odpady zde budou dočasně shromažďovány před odvezením k oprávněné osobě k převzetí 
odpadů, popř. použitelných součástí autovraku kvalifikovanému zájemci. Přehled vzniklých 
odpadů je udán v následující tabulce.  
Odpady, jejichž produkci lze předpokládat, budou vznikat v rámci úklidu  a údržby zařízení, a 
nezbytně nutné údržby používaného nářadí, odpady vzniklé při sanaci případných úkapů či 
úniků, použité čistící tkaniny, ochranné pomůcky, zejména rukavice. V malém množství bude 
vznikat směsný komunální odpad a odpad z obalů, jež bude produkován obsluhou.  

Obsluha bude mít vybavenu kancelář a zázemí odpadkovým košem a sběrnými nádobami na 
odpady obalů, které budou  pravidelně předávány na základě smluvního vztahu s oprávněnou 
osobou k převzetí odpadů. 

Tabulka č. 3:  Předpokládané druhy a roční množství odpadů produkované v době provozu a                                                        
  způsob nakládání s nimi 

 
Číslo 
odpadu 

Název odpadu Způsob  
nakládání s 
odpadem 

Množství  
t/rok 

13 01 11* Syntetické hydraulické oleje Materiálové, 
energetické  využití, 
regenerace 

0,200 

13 01 13* Jiné hydraulické oleje Materiálové, 
energetické  využití, 
regenerace 

0,200 

13 02 06*            Syntetické motorové, převodové a mazací oleje   Materiálové, 
energetické  využití, 
regenerace 

0,200 

13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje Materiálové, 
energetické  využití, 
regenerace 

0,600 

13 07 01* Topný olej a motorová nafta Materiálové, 
energetické  využití, 

0,200 
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regenerace 

13 07 02* Motorový benzín Materiálové, 
energetické  využití, 
regenerace 

0,200 

13 07 03*          Jiná paliva (včetně směsí) Materiálové, 
energetické  využití, 
regenerace 

0,200 

15 01 01 Papírové obaly  Materiálové využití, 
recyklace 

0,050 

15 01 02  Plastové obaly  Materiálové využití, 
recyklace 

0,050 

15 01 07 Skleněné obaly Materiálové využití, 
recyklace 

0,050 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály(včetně  

olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými  
látkami 

Skládkování, 
spalování 

0,180 

16 01 03
  

Pneumatiky Materiálové, 
energetické  využití, 
recyklace 

15,100 

16 01 07*
  

Olejové filtry Materiálové  využití, 
recyklace 

0,650 

16 01 08*
  

Součástky obsahující rtuť Materiálové  využití, 
recyklace 

0,050 

16 01 10* Výbušné součásti (např. airbagy) Skládkování 0,050 
16 01 12* Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 

11 

Materiálové  využití, 
recyklace 

0,020 

16 01 13* Brzdové kapaliny Materiálové, 
energetické  využití, 
regenerace 

0,200 

16 01 14* Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné 
látky  

Chemická úprava, 
spalování, 
skládkování 

0,200 

16 01 15 Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 
160114 

Chemická úprava, 
spalování, 
skládkování 

0,200 

16 01 16 Nádrže na zkapalněný plyn  Materiálové  využití, 
recyklace 

0,300 

16 01 17 Železné kovy Materiálové  využití, 
recyklace 

520,700 

16 01 18 Neželezné kovy Materiálové  využití, 
recyklace 

16,000 

16 01 19 Plasty Materiálové  využití, 
recyklace 

13,000 

16 01 20 Sklo Materiálové  využití, 
recyklace 

 3,000 

16 01 21* Nebezpečné součástky neuvedené pod  čísly 16 
01 07 až  16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14  

Materiálové  využití, 
recyklace 

2,500 

16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené Materiálové  využití, 
recyklace 

15,000 

16 06 01* Olověné akumulátory  6,500 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz Materiálové  využití, 

recyklace 
10,500 

17 04 02 Hliník   Materiálové  využití, 
recyklace 

20,500 

17 04 03 Olovo Materiálové  využití, 
recyklace 

5,500 

17 04 04 Zinek Materiálové  využití, 
recyklace 

5,500 

17 04 06 Cín Materiálové  využití, 
recyklace 

0,500 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 170410* Materiálové  využití, 
recyklace 

0,500 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad Kompostování 0,100 
20 03 01 Směsný komunální odpad Skládkování 0,700 
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Odpady vzniklé po ukončení provozu zařízení 
Předpokládá se, že provoz zařízení bude povolen na dobu neurčitou. Provozní movité a 
nemovité prostředky budou řešeny podle momentálních podmínek způsobených ukončením 
činnosti: prodej, likvidace. Konkurz v rámci postupů těchto řízení.  

 
III.4.   Hluk, vibrace 
 
Zdroje hluku  
Zdroje hluku lze charakterizovat z vlastního provozu a z provozu dopravy.  
Hluk provozu je spojen s přímým nakládání s odpadem, a to vykládka a   nakládka odpadu, 
používání různého řemeslného nářadí. Provoz bude probíhat v pracovních dnech jen v denní 
době od 8.00–16.00 hodin, je umístěn v objektu, jejichž stěny jsou tvořeny  keramickými 
bloky o tl.  250 mm. Plošným zdrojem hluku lze uvažovat pláštěm objektu prostupující hluk, 
snížený o hodnoty vážené neprůzvučnosti prvků obvodových konstrukcí.  
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku bodových a plošných zdrojů hluku 
vlastního objektu je stanovena LAeq = 50 dB/den a 40 dB/noc. 

Objekty bydlení od provozu jsou ve vzdálenosti cca 600 m a jsou zastíněny vzrostlou zelení v  
území. Obytné domy jsou chráněny budovou železničního nádraží, která je v přímém 
sousedství areálu. Areál je chráněn náspem železničních kolejí. 

V obytné zóně je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanovena LAeq 
= 50dB/den, resp. 40 dB/noc.  

Hluková zátěž je způsobována též dopravou odpadů k a ze zařízení. Jedná se o vlastní 
dopravu, popř. automobily jednotlivých zájemců o službu. Lze předpokládat určité navýšení 
dopravy, ale bude nevýznamné v porovnání s původní dopravou v rámci provozu společnosti 
EXE LOGISTICS CZ s.r.o.. Nedojde k závažnému navýšení dopravy. Vzhledem 
k uvedenému lze uvažovat, že liniová hluková zátěž bude nevýznamná. 

Hodnocení hlukové zátěže je provedeno na základě podkladů a praktických skutečností a 
místního šetření. Hladiny hluku v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a 
chráněném ostatním venkovním prostoru, tj. na území nejbližší obytné zástavby rodinných 
domů  budou vyhovovat příslušným hygienickým limitům. 

V provozovně se nebudou používat stroje a zařízení, které by byly zdrojem vibrací. 
 
III.5.   Elektromagnetické záření, radonové riziko 
Záměr nebude zdrojem elektromagnetického záření.   
Zvláštní protiradonová opatření nejsou nutná, v prostorech zařízení není počítáno  
s celodenním pobytem zaměstnanců.  
 
III.6. Rizika vzniku havarijních situací 
Provoz a charakter strojního vybavení nepředstavuje významné riziko pro vznik havarijních 
situací ohrožujících životní prostředí. Rizikem může být vznik požáru objektu (únik emisí 
škodlivin do ovzduší), možný může být i únik závadných látek z vozidel přepravujících 
odpady.  

 

Požárně bezpečnostní řešení  
Riziko pro zahoření tvoří shromážděné hořlavé odpady, hořlavé kapaliny, odpadní oleje, 
používání  svářecí soupravy. Při požáru by mohlo dojít k vývinu látek znečišťujících ovzduší. 
Požárně bezpečnostní řešení objektu je zpracováno v souladu s ČSN 73 0802, 73 0804/2002 a 
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dalšími normami souvisejícími s požární ochranou.  
K zdolávání zahoření malého rozsahu bude možno použít předepsaných  přenosných hasících 
práškových přístrojů, při větším rozsah bude přivolána jednotka HZS.  
Rozsah případného požáru a případné zahoření bude pouze v objektu, bude mít pouze lokální 
dosah.   
Obytná zástavba se nachází mimo dosah možných negativních vlivů požáru. 
 
Nebezpečí úniku ropných látek do okolního prostředí  
V zařízení bude nakládáno s kapalnými nebezpečnými odpady na bázi ropných látek s 
možným rizikem jejich úniku. Podlahy zařízení celého objektu tvoří zpevněné nepropustné 
manipulační plochy, v hlavní dílně je montážní jáma, která je odizolovaná a vybudovaná jako 
nepropustná. Podlahové plochy jsou tedy konstrukčně zabezpečeny proti průnikům ropných 
látek do podloží. 
Oznamovatel v rámci příprav zařízení má ošetřenu minimalizaci rizika, a to řešením 
dvouplášťového umístění odpadních kapalných látek, vybavením záchytnými vanami, které 
pojmou 100 % objem sudů.  
Obsluhu zařízení bude provádět pouze vyškolená obsluha, objekt bude zajištěn proti vstupu 
nepovolaných osob a  provoz bude vybaven dostatečným množstvím sanačních prostředků. 
Autovraky budou zajištěny pro záchyt případných úkapů.  
Dalším rizikem úkapů a úniků může být porucha či poškození vozidel při přepravě odpadů. 
Případné úkapy a úniky budou ihned sanovány sorpčními látkami (vapex).  
Ohrožení povrchových nebo podzemních vod přináší dále pojezd vozidel po komunikacích 
vně i v areálu, kdy při poruše či silniční havárii může dojít k úniku pohonných hmot 
z poškozené palivové nádrže nebo k úniku přepravovaných nebezpečných odpadů. Uvedené 
riziko však přeprava obdobných nákladů přináší vždy a realizace záměru nijak nepřispívá 
k zvýšení uvažovaného rizika.  
Následkem úniku ropných látek by bylo znečištění plochy objektu nebo komunikačních 
systémů. Při včasném zásahu vyškolené obsluhy a dostupnosti sanačních prostředků by byla 
obdobná případná havárie rychle zneškodněna bez zásadních vlivů na životní prostředí.  
Vzhledem k předpokládanému množství závadných látek, s kterými bude v zařízení 
nakládáno, jejich únik bude lokalizován v prostorách objetku zařízení a areálu. Sousední 
pozemky a objekty, a to na severu drážní těleso a jižně čistírna odpadních vod nebudou 
ohroženy.   
 
Odstávka elektřiny 
Výpadek elektřiny nebude mít na provoz areálu vliv. Krátkodobé přerušení dodávky 
elektrické energie nebude mít dopad na provoz, odstávka elektrické energie neohrozí 
bezpečný provoz zařízení a hlavně nebude představovat riziko pro okolní životní prostředí. 
 
Bezpečnost provozu  
Technologické postupy jsou prováděny v souladu s předpisy na ochranu bezpečnosti osob. 
Provoz nemůže ohrozit osoby pohybujících se vně objektu a areálu. Zamezení přístupu 
nepovolaných osob k technologickým zařízením je zajištěna oplocením celého areálu  a 
uzamykatelnost samotného zařízení a stálou obsluhou zařízení v provozní době zařízení. 
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C.   Údaje o stavu životního prost ředí v dot čeném území 

1.  Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 
 
1.1. Územní systémy ekologické stability krajiny, chráněná území, přírodní parky 
Uvažovaný záměr vzhledem  k tomu, že leží v areálu dlouhodobě již využívaném,  nezasahuje  
ani se nedotýká stávajících ani navrhovaných prvků územního systému ekologické stability 
krajiny.  
V souladu s § 12, odst. 1 není záměrem zasaženo do krajinného rázu, ve smyslu odst. 3, zde  
ani v širším okolí není zřízen přírodní park. 
Ve smyslu  § 14, odst.  2 zák. ČNR  č.114/1992 Sb., o  ochraně přírody a krajiny nejsou zde 
vyhlášená žádná zvláště chráněná území. 
Na vlastním zájmovém území nejsou registrovány žádné významné krajinné prvky ve smyslu 
ustanovení § 6 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. 
V zájmovém území nejsou registrovány druhy rostlin chráněných a zvláště chráněných podle 
vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. 
Záměr neovlivní zvláště chráněné druhy živočichů, neboť  nejsou v zájmovém území a jeho 
bezprostředním okolí příslušným orgánem ochrany přírody registrovány. 

V posuzovaném území ani v bezprostředním okolí nebyly vyhlášeny lokality NATURA 2000 
ani ptačí oblasti.  
 
1.2. Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Uvažovaná lokalita nespadá do území historického, kulturního ani archeologického významu. 
Záměr neovlivní žádná uvedená území. Historicky významné stavby se nacházejí ve středu 
města Kasejovice, v dostatečné vzdálenosti. 
Záměr nemá vliv na budovy zařazené v Seznamu nemovitých kulturních památek.  
 
1.3. Území hustě zalidněná 
Předmětný objekt se nachází v bývalém areálu Státních silnic. Podle platného územního plánu 
sídelního útvaru se záměr nachází na ploše určené pro průmyslovou a zemědělskou výrobu a 
technickou infrastrukturu tudíž se nepředpokládá, že zájmové území bude využito k výstavbě 
obytných domů. Dotčené území se nachází na kraji města Kasejovice. Město je zastavěno 
převážně rodinnými domy, město čítá 900 obyvatel a hustota obyvatel je zde nízká.  
Záměr nepostihne území hustě zalidněné. 

 
1.4. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže 
Daná lokalita byla dříve používaná podnikem Státních silnic. Lze vyvozovat, že prostředí 
bylo a je zatěžováno v míře únosného zatížení. Z pohledu stavu životního prostředí v území 
lze konstatovat, že je schopno uvažovanou aktivitu bez rizik snášet. Vlivem provozu zařízení 
nedojde v nejbližším okolí  k významnému navýšení zatížení. Využívání území lze při 
zajištění ochrany okolí zejména před vlivy hluku, sekundární prašnosti  a před případnými 
účinky havárií. 
Určitá možná stará ekologická zátěž se předpokládá v zádní zatím nevyužité části areálu..  

 
1.5. Extrémní poměry 
V životním prostředí dotčeného území nejsou známy extrémní poměry. 
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prost ředí 
v dot čeném území 
 
2.1.    Ovzduší a klima 
2.1.1. Ovzduší 
V zájmovém území se neprovádí pravidelné měření kvality ovzduší. Ukazatele imisní situace 
nejbližších okolních míst, kde jsou stabilní měřící stanice např. v Klatovech, v Plzni, 
Strakonicích, v Příbrami nebyla pro uvedenou oblast použita.   
Vzhledem k postižení aktuální imisní situace lze uvést, že krátkodobé imisní koncentrace 
nedosahují příslušných imisních limitů a po většinu roku jsou hluboko pod jejich úrovní.  
 
K zatížení emisemi dochází v bezprostředním okolí komunikací, ani zde však nedochází 
k překračování ročních imisních limitů pro žádnou ze sledovaných látek.  
 
Popisované území lze hodnotit jako poměrně čistou lokalitu.  
 
Zdrojem znečišťování ovzduší související s uvažovaným provozem bude automobilová 
doprava. Nejvýznamnějšími emitovanými škodlivinami do ovzduší bude oxid dusičitý, oxid 
uhelnatý a benzen,v nevýznamném množství,vzhledem k intenzitě přeprav a použité dopravní 
techniky (viz popis v kap.II/7) 
Souhrnně lze z hlediska vlivů na ovzduší a vlivu na obyvatelstvo provoz záměru v dané 
lokalitě při místních podmínkách označit za přijatelný vzhledem k platné legislativě v oblasti 
ochrany ovzduší.  
 
2.1.2. Klimatické podmínky  
Pro rozptyl znečišťujících látek v ovzduší jsou rozhodujícím činitelem i klimatické podmínky. 
Meteorologické situace se hodnotí podle rychlosti větru a stability přízemní vrstvy ovzduší.  
Uvažované území je ze všech směrů provětráváno vcelku dobře. 
 
Území patří podle členění (Atlas ČR) do klimatické oblasti mírně teplé, mírně vlhké, s vyšší 
oblačností, zimou s delším trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek je 655 
mm, průměrná roční teplota 7- 8 o C. Jedná se o podnební oblast středně vlhkou s minimální 
četností výskytu suchých let.  

Klimatologické charakteristiky ve sledovaném území ovlivňuje pahorkatinná konfigurace 
terénu, výškové poměry, zejména charakteristiky proudění vzduchu a výskytu přízemních 
teplotních inverzí. 
 
2.2.  Voda 
2.2.1. Povrchová voda 
Řešené území neprotínají ani v jeho blízkosti netečou vodní toky.  
Území navrhované pro umístění záměru se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje. 
Nejbližším vodním recipientem je říčka Kopřivnice. 
 
Záměr je situován v dostatečné vzdálenosti od vodních toků a nebude v žádném případě 
ovlivňovat jakost uvedených povrchových vod. 
 
2.2.2. Podzemní vody 
Podzemní vodní zdroje hromadného zásobování pitnou vodou se v zájmovém území 
nevyskytují. Přímo v areálu je stávající studna, která lze používat pouze výjimečně a pro 
technické účely. Hladina podzemní vody se pohybuje přibližně v úrovni 5 m pod terénem. 
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V blízkosti záměru není žádná chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV). 
Uvažovaný záměr neovlivní směr a rychlost proudění podzemních vod, stejně tak ani jejich 
kvalitu.  
 
2.3. Půda 
Popis půdního prostředí je v tomto případě irelevantní. 
Předmětný záměr a celý areál je situován mimo plochy spadající do ZPF. 
 
2.4.    Geofaktory životního prostředí 
2.4.1. Geomorfologické podmínky 
Území lze začlenit podle geomorfologické mapy: Hercynský systém 
       Hercynská pohoří 
Průměrná nadmořská výška v blízké lokalitě je 510 m n. m., nejbližší nejvyšší vrchol je 
v nadmořské výšce 559 m n.m., a to V Krenčí jižně od areálu. 
Areál lze popsat jako rovný terén s mírným sklonem k jižní straně. Severní okraj areálu je 
tvořen svahem s převýšením cca 2m.  
 
2.4.2. Geologické podmínky 
Vzhledem k tomu, že záměr nevyžaduje provádění zemních, výkopových prácí a nedojde k 
výstavbě nových objektů, nedojde k zásahu a narušení geologických poměrů. 
 
2.4.3. Hydrogeologické podmínky 
Hydrogeologický průzkum lokality nebyl prováděn, neboť nebude docházet při realizaci 
záměru k zemním a výkopovým pracím. Ani nebylo možné použít jiných výsledků průzkumů, 
neboť nejsou k dispozici. Lze předpokládat výskyt převážně jílovitých zvětralin podložních 
hornin s velmi nízkou průlinovou propustností, vhodný pro vytvoření mělkého kolektoru 
podzemní vody. Míru zvodnění ovlivňuje množství atmosférických srážek. Směr proudění 
podzemní vody v území je souhlasný se sklonem terénu.  
 
Záměrem nebudou postiženy hydrogeologické podmínky v území. 
 
2.5. Radonová zátěž území 
Právní úpravu radiační ochrany představuje zákon č. 18/1997 Sb., o  mírovém  využívání  
jaderné  energie a  ionizujícího  záření (atomový zákon) a příslušné  prováděcí předpisy. 
Stav území  ČR  je  sledován v rámci  úkolů Radiační  monitorovací   sítě  ČR   Státním  
úřadem pro  jadernou  bezpečnost. Ucelený systém umožňuje  sledovat distribuci aktivit  
radionuklidů  a  dávek  ionizujícího  záření na  území  státu v prostoru a čase podle  
"Odvozené mapy radonového rizika ČR".  
V rámci záměru nebudou budovány nové stavby, které by vyžadovaly ochranu proti radonu 
pronikajícímu z podloží.   
 
2.6. Seismicita a geodynamické jevy 
Seismické poměry území se neodlišují od hodnot běžných v oblasti seismicky stabilního 
Českého masívu. Podle mapy seismického rajónování ČSN 73 0036 Seismické zatížení staveb 
se posuzovaná lokalita nenalézá v oblasti s významnější seismickou aktivitou. 

  
2.7. Oblasti  přírodních zdrojů 
2.7.1. Ložiska nerostných surovin 
Posuzovaná lokalita se nenachází a nezasahuje do oblasti chráněného ložiskového území nebo 
nevyhrazených  nerostů ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon v planém znění. 
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2.7.2. Poddolovaná území 
Areál se nenalézá na poddolovaném území, není uveden v Registru poddolovaných území. 
Sesuvy ani jiné nebezpečné svahové deformace zde nehrozí.   

2.8. Fauna a flóra 

Zájmové území se nachází v oblasti průmyslového areálu s dřívějším využitím podniku 
Státních silnic. Nezdržují se zde žádní živočichové, hodnocení fauny a flóry v areálu je 
irelevantní. Flóra v okolí zařízení je relativně druhově chudá, porosty trávy, ojediněle vzrostlé 
dřeviny.  

Realizací záměru nebude postižena okolní fauna a flóra. 
 
2.9. Ekosystémy,  krajinný ráz 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) podle zákona č. 114/1992 Sb. v krajině tvoří 
soubor funkčně propojených ekosystémů, resp. ekologicky stabilnějších přirozených a přírodě 
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 

Realizací záměru nedojde k narušení vymezených prvků systému ekologické stability, 
nedojde k zásahu do žádného z uvedených biocenter nebo biokoridorů. 

Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa 
či oblasti je dle zákona č. 114/1992 Sb. chráněn před činnostmi, snižujícími jeho estetickou a 
přírodní hodnotu. 

Krajinný ráz zájmového území je již charakterizován v minulých letech.   

Realizací záměru nedojde ke změnám, neboť se využívá již vybudovaná stavba, na jejímž 
vzhledu se s realizací záměru nic nezmění.  Z hlediska hodnocených prvků  krajinného rázu 
nenastanou realizací záměru žádné změny. 
  
2.10. Obyvatelstvo 
Záměr je situován zcela mimo soustředěnou obytnou zástavbu. Předmětné území je zastavěno 
objekty s možností průmyslového využití. Nejbližší cca 600 m vzdálená obytná zástavba 
nebude ovlivněna realizací záměru 
 
2.11. Hmotný majetek 
Okolní hmotný majetek je převážně průmyslového charakteru. Stavba si nevyžádá  žádné 
zásahy do hmotného majetku, ani žádné jiné újmy na dalších hmotných majetcích v okolí. 
 
2.12. Kulturní památky 
V zájmovém území není evidována žádná významná kulturní památka. Nenacházejí se zde 
žádné kulturní, architektonické ani historické památky, které by vyžadovaly zvláštní ochranu 
či záchranu. V rámci realizace záměru se neplánují zemní práce, při kterých by mohlo dojít k 
archeologickým nálezům. Oznamovatel záměru si je vědom povinnosti respektovat zákon  
č.42/1992 Sb., o financování záchranných archeologických výzkumů. 
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D. Údaje o vlivech zám ěru na ve řejné zdraví a na životní    
     prost ředí 
 

1.  Charakteristika možných vliv ů a odhad jejich velikosti a 
významnosti (z hlediska pravd ěpodobnosti, doby trvání, frekvence 
a vratnosti) 
 
Charakteristika možných vlivů z navrhovaného zařízení: vliv na ovzduší a na hladinu 
hluku. 
 
1.1. Vliv na ovzduší 
Záměr nepředstavuje realizaci nového zdroje znečišťování ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb. 
v platném znění.  
K ovlivňování kvality  ovzduší ze stacionárního zdroje nebude  docházet.  
Liniový zdroj znečišťování ovzduší představuje doprava.  Nákladní vozidla dopravující odpad 
k a ze  zařízení představují mobilní zdroje znečišťování ovzduší. Jedná se ale o minimální 
nárůst počtu přeprav, 2 jízdy/týden a lze předpokládat, že intenzita dopravy se vlivem provozu 
záměru zásadně nezvýší. Nenastane ani nárůst koncentrace škodlivin z provozu automobilů v 
souvislosti s uvažovaným záměrem. 
K ovlivnění ovzduší závažným způsobem z uvedeného záměru nebude docházet. 
 
1.2. Hluková zátěž 
Provoz zařízení může být označen jako možný zdroj hluku. Jedná se o plošný a  liniový zdroj 
hluku. 
Provoz zařízení představuje plošný zdroj hluku vyzařováním hluku jednotlivými stavebními 
prvky obvodového pláště objektu.  
Vzhledem k hodnotám neprůzvučnosti prvků obvodového pláště budovy a vzhledem k 
charakteru činnosti uvnitř budovy, lze předpokládat, že hladina hluku ze zařízení uvnitř 
budovy bude vně obvodového pláště dostatečně utlumena. 
Vliv hluku na okolní prostředí ze zdrojů  používaných uvnitř objektu se prostupem 
obvodovým pláštěm neprojeví. 
Mezi liniové zdroje hluku patří automobilová doprava související s provozem záměru. 
Největší navýšení dopravy lze očekávat na komunikaci průjezdem městem Kasejovice. Jde 
však o navýšení velmi nízké 2 nákladní automobily  za týden. Uvedeným stavem nedochází k 
nárůstu dopravy, s porovnáním se současným dopravním stavem 
Lze konstatovat, že hluk způsobený záměrem nebude překračovat nejvyšší přípustnou 
ekvivalentní hladinu akustického tlaku A u nejbližší obytné zástavby ani v okolním území. 
Nárůst hlukové zátěže  zde bude jen nepatrný. 
V celkové posuzované dopravní zátěži komunikačního systému  bude změna počtu vozidel a 
jejich vliv nevýznamný.  
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2.   Rozsah vliv ů vzhledem k zasaženému území  a populaci 
 
2.1.    Vlivy na obyvatelstvo 
2.1.1. Zdravotní rizika 
 
Záměr zařízení nepřinese žádná zdravotní rizika. Obytná zástavba je od navrhovaného 
zařízení dostatečně vzdálena (nejbližší cca 600 m). 
Provoz zařízení bude pouze v denní době a v pracovních dnech.  Jinak bude areál uzavřen.  
 
2.1.2. Sociálně ekonomické vlivy 
Provozovna představuje zařízení sloužící ke sběru a zpracování autovraků. Jedná se o 
rozšíření služeb v oblasti odpadového hospodářství v Plzeňském kraji v souladu s Plánem 
odpadového hospodářství Plzeňského kraje. 
Záměr představuje určité zlepšení situace zaměstnanosti  ve městě, dojde ke vzniku pěti 
pracovních míst.  Záměr umožní využití území a objektu, které již původní ztratilo. 
 
Faktor pohody obyvatelstva v území nebude realizací záměru zhoršen.  
  
2.2.  Vlivy na ovzduší a klima 
Provozovna nebude novým vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší dle zákona č. 
86/2002 Sb. v platném znění.  
Vlastní provoz zařízení nebude představovat změnu současného stavu vlivem zápachu, emisí 
škodlivých látek, prašnosti. Vlivem zařízení nedojde k ovlivněn okolí, a to emisemi prachu a 
dalších znečišťujících látek, emise zůstanou srovnatelné s rozsahem současného množství 
emisí. 
Nárůst automobilové dopravy v souvislosti s porovnáním se  stávajícím stavem bude  
zanedbatelný a nebude mít na imisní situaci v oblasti prakticky žádný vliv.  
Záměr není zdrojem emisí látek (CO2, metan) zhoršující klimatické podmínky Země.  
 
Záměr bude mít nevýznamný vliv na ovzduší a klima. 
 
2.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 
Lze předpokládat, že vliv provozu a používaných nástrojů a nářadí na okolí, a to emise hluku 
a vibrace budou srovnatelné s rozsahem současného množství emisí a nepřesáhnou povolenou 
mez. 
 
Vliv záměru na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky bude 
nevýznamný. 
 
2.4. Vlivy na vodu 
Záměr neovlivní vodní poměry v oblasti. Provozem zařízení nevznikne nové odběrné místo 
pitné vody. Množství srážkových a splaškových vod se významně nezmění. V provozu nejsou 
zapotřebí technologické vody. 
 
Provoz zařízení nevykáže žádné vlivy na vodní hospodářství.  
 
2.5. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje 

Vzhledem k tomu, že k realizaci záměru se využívá stávajících objektů v „průmyslovém“ 
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areálu, nedojde  k záboru půdy, k zásahu a ovlivnění horninového prostředí a přírodních 
zdrojů. 

Vliv na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje nebude žádný. 

 
2.6. Vlivy na faunu a flóru 
 
Realizace nebude mít žádný vliv pro rozvoj fauny a flóry v území.  

  
2.7. Vlivy na ekosystémy, ÚSES a VKP, na krajinu 
Blízké  přírodní lokality, které představují významné krajinné prvky podle zákona č. 
114/1992 Sb. v platném znění nebudou záměrem v žádném případě postiženy.   
Územní systém ekologické stability nebude realizací stavby dotčen.  
Krajinný ráz bude zachován v plném rozsahu. 
 
Záměr nebude mít vliv na ekosystémy ani nezmění ráz krajiny. 
 
2.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Záměr si nevyžádá žádné demolice stávajících objektů, ani nedojde k ovlivnění jiných staveb 
realizací záměru. Záměr nevyžaduje vytvoření nových infrastruktur, pro provoz bude použito 
stávajících, vyhovujících sítí inženýrský i komunikačních. 
Zájmové území ani provoz zařízení  nezasahuje do prostoru se známými archeologickými 
nálezy a ani nemohou být  narušeny kulturní památky. 
 
Záměr neovlivní hmotný majetek a kulturní památky. 
 
2.9. Vlivy na antropogenní systémy 
 
Vlivy na antropogenní systémy zůstanou v porovnání se současným stavem beze změn.  
 
2.10. Vliv na strukturu a funkční využití území 
Areál je již v současné době využíván  pro výrobu lehkou, záměrem dojde pouze k rozšíření 
využití území a objektu pro nakládání s odpady kategorie ostatní a nebezpečné.  
 
Funkční využití území nebude záměrem změněno. 
 
2.10.1.  Vliv na dopravu 
Uvažovaný záměr v předpokládaném rozsahu nepovede k podstatnému zvýšení dopravní 
zátěže na okolních veřejných komunikacích, ani nedojde  ke zvýšení zátěže v dalších 
odvětvích zajišťujících ekonomické a sociální systémové funkce území.  

Záměr nevyvolá zvýšení dopravní zátěže ani zátěže v jiné ekonomické a sociální 
systémové funkci území.   
 
 
2.10.2 Vliv navazujících souvisejících staveb a činností 
Záměr si nevyžádá žádné navazující stavby a činnosti. 
 
Vliv nebude žádný.   
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2.10.3  Rozvoj navazující infrastruktury 
Realizace záměru nevyvolá výstavbu navazující infrastruktury, bude využívaná stávající.  
 
Záměr nevyvolá žádné změny. 
 
2.11. Vliv na rekreační využití krajiny  
Rekreační využití krajiny je soustředěno do jiných lokalit. Případné  plochy veřejné zeleně 
nebudou provozem záměru ovlivněny nebo omezeny. Záměr ani doprava s ním související 
neomezuje dostupnost rekreačně zajímavých lokalit v území. 
 
Vliv na rekreační využití krajiny je nevýznamný. 
 
2.12. Vliv na estetické kvality území 
Zařízení bude realizováno v areálu, který je svým umístěním a charakterem  k obdobné 
aktivitě vhodný. Areál se nachází na území s dřívějším, dlouhodobým průmyslovým 
využitím, lokalitu nelze brát za vizuálně zajímavou. Záměr nebude mít vliv na památky, 
architektonicky a turisticky zajímavé lokality ani není v kontaktu s přírodními zajímavostmi. 
 
Záměr neovlivní estetickou kvalitu území. 
 
2.13. Ostatní vlivy 
2.13.1. Vliv hluku  
Uvažované stacionární zdroje hluku a jejich negativní vliv je omezen na vlastní objekt 
provozovny.  Hluk z činnosti ve vlastním objektu  bude zamezen obvodovým pláštěm 
budovy. Od obytné zástavby je provozovna oddělena dostatečnou vzdáleností a vzrostlou 
zelení. Hluk z dopravy vyvolané zařízením se projeví jako omezený pouze na nejbližším okolí 
příjezdové komunikace.  

 
Vliv hluku zp ůsobený záměrem bude v území nevýznamný. 
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3.  Údaje o možných významných nep říznivých vlivech 
přesahujících státní hranice 
 
Vlivy přesahující státní hranice  nepřicházejí v úvahu. 
 
 
 
 
 

4.  Opatření k prevenci, vylou čení, snížení, pop řípadě kompenzaci 
nepříznivých vliv ů 
 
Na základě výše uvedené charakteristiky a  popisu možných nepříznivých vlivů provozu 
záměru jsou dále navržena opatření, jejichž dodržováním bude zamezen vznik vlivů provozu 
zařízení na životní prostředí a na obyvatelstvo popřípadě tento vliv snížen. 
Realizace uvažovaného záměru má nevýznamný dopad na veřejné zdraví a životní  prostředí.  
Opatření pro období přípravy a zrušení záměru nejsou řešena. Činnosti na úpravách zařízení 
jsou drobného charakteru, bez možného vlivu na životní prostředí.   
Ukončení provozu zařízení nebude mít za následek žádné závažné činnosti ovlivňující životní 
prostředí.   
Uvedená opatření jsou doporučena pro období vlastního provozu zařízení. 
 
Opatření pro období  vlastního provozu zařízení:  
 

− důsledně kontrolovat všechna riziková místa a neprodleně odstraňovat případně vzniklé 
úkapy závadných látek 
 

− veškeré odpady shromažďovat v odpovídajících shromažďovacích prostředcích 
 

− důsledně nakládat s odpady v souladu se schváleným provozním řádem zařízení, přijímat 
do zařízení pouze odpady uvedené ve schváleném provozním řádu 

 

− v případě havárie zabránit rozšiřování úniklé látky do okolního prostředí, v případě 
nutnosti zajistit okamžité odstranění zasaženého území, popř. přivolanou specializovanou 
společností 
 

− případné míšení odpadů zakotvit do provozního řádu zařízení, v souladu se souhlasem 
k povolení míšení odpadů s ohledem na jejich společné další využití 
 

− přednostně zajistit využívání vzniklých odpadů, odstraňovat pouze odpady, jejichž využití 
není možné 
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5.  Charakteristika nedostatk ů ve znalostech a neur čitostí, které se 
vyskytly p ři specifikaci vliv ů 
 
Oznámení bylo zpracováno na základě podnikatelského záměru, konzultován s investorem, 
k dispozici byla projektová dokumentace a technická zpráva.  
Rozsah  předpokládaných prací na úpravách a následující činnosti byl získán z uvedeného 
dokumentu a návrhu provozního řádu. 
V současné době nelze přesně určit množství odpadů shromažďovaných v zařízení během 
kalendářního roku. Při uvádění množství odpadů se vycházelo z odborného odhadu z 
možného  využití kapacity zařízení. 
Při zpracování oznámení nebyly k dispozici informace o pozaďovém znečištění ovzduší 
(emise, imise) přímo v místě záměru. 
Vzhledem k lokalitě a stávajícímu využití území – průmyslový objekt - nebyl prováděn 
podrobný botanický ani zoologický průzkum.  Specifikované nejistoty a neznalosti jsou však 
minimalizovány opatřeními, tak jak jsou uvedena výše v kap. D.4. 
  
 
 
 
 
 

E. Porovnání variant řešení zám ěru 
 
Umístění záměru není navrhováno ve variantách, neboť se jedná pouze o úpravu již 
existujícího  objektu. Ze stran oznamovatele není uvažovaná další možnost umístění záměru 
vzhledem k rozšíření sběrných a zpracovatelských míst autovraků a vzhledem k vlastnických 
práv k objektu a k možnosti využití opuštěného areálu. 
 
Jedinou srovnávací variantou je možno uvést porovnání s tzv. „nulovou variantou“, kdy 
záměr nebude realizován.  
Vzhledem k tomu, že záměr spočívá v úpravě stávajícího objektu a jeho charakter a  využití je  
podobný jako již v provozované stávající, lze konstatovat, že vlivy nulové varianty jsou 
prakticky stejné jako vlivy varianty navrhované.   
Navrhovaná varianta bude realizována ve stávajícím objektu, aniž by bylo nutno stavebních 
úprav.  
Provozem nedojde k nadměrnému zatěžování oblasti hlukem, emisemi škodlivých látek a 
jinými negativními vlivy. Záměr je ekonomicky efektivní a nevyžaduje budování navazující 
infrastruktury v území.  
 
Jednotlivé vlivy navrhované varianty byly podrobně popisovány a hodnoceny v předchozích 
částech a kapitolách. 
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F.      Doplňující údaje 
 

F.1.    Mapová a jiná dokumentace týkající se  údaj ů v oznámení 
 
F.1.1. Mapové podklady a situace 
 

1) Půdorys 1.NP 
2) Řez B-B objektem 
3) Situační umístění záměru a popis jednotlivých částí 

 
           

F.2.  Další podstatné informace oznamovatele 
 
Zpracovateli oznámení nejsou známy žádné další údaje, které by v oznámení měly být 
uvedeny. 
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G. Všeobecn ě srozumitelné shrnutí  netechnického 
charakteru 
 
Předkládané oznámení je zpracované pro záměr „Sběr a ekologické zpracování autovraků“ 
v Kasejovicích. 
V souladu s ustanovením zákona o odpadech se jedná o zařízení k využívání, sběru a výkupu 
odpadů.  
Oznamovatel k realizaci záměru přistoupil v rámci rozšíření sběrových a zpracovatelských 
míst autovraků v souladu se zákonem o odpadech. Cílem záměru je zkvalitnění  prováděných 
činností v oblasti odpadového hospodářství. Při zpracování autovraků využít vhodně 
vybaveného objektu, a činnost vést zejména ve snaze zvýšit využitelnost kovového odpadu a 
zhodnocení odpadů s možností následného kvalitnějšího zpracování, zvýšení množství 
opětovně použitelných součástí autovraků. Dále byl veden snahou o využití a zprovoznění 
původně nevyužívaného objektu a areálu a možnost využití již zavedeného provozu 
autoservisu.   
 
V souladu se závaznou částí  Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje bude naplněn 
úkol zřízení většího počtu zařízení ke sběru a zpracování autovraků. Dočasně shromážděné 
odpady budou dále předávány oprávněným osobám k využívání, k dalšímu zpracování či 
odstranění.  
 

VLIVY ZÁM ĚRU NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 
V souladu s uceleným popisem a charakterizací  uvažovaných vlivů zřízení a provozu 
zařízení ke sběru a zpracování autovraků na životní prostředí a předpokladu a odhadu 
jejich významnosti lze konstatovat, že realizace navrženého záměru nebude mít zásadních  
negativních vlivů na životní prostředí.  
Sousední pozemky a objekty, a to na severu drážní těleso a jižně čistírna odpadních vod 
nebudou ohroženy.   
 
Záměrem nedojde k negativnímu vlivu na kvalitu ovzduší, záměr nezasáhne do 
vodohospodářských zájmů, nebude ohrožovat kvalitu povrchových a podzemních vod, nebude 
významným zdrojem hlukové zátěže, neovlivní faunu a flóru, nezasáhne do ekosystémů,  
nezmění ráz krajiny.    
 
Záměr bude zřízen v území, které v souladu s platnou územně plánovací dokumentací je 
určeno pro průmyslovou a zemědělskou výrobu a technickou infrastrukturu, a to v souladu se 
schváleným územním plánem sídelního útvaru Kasejovice. 
 
Vliv realizace a provozu uvažovaného zařízení na životní prostředí lze hodnotit jako 
nevýznamný.  
 
Realizace záměru s přihlédnutím a provedením všech opatření k dodržení zásad a podmínek 
ochrany životního prostředí a uvedených bodů  v části D, v kapitole 4          
 

LZE   HODNOTIT JAKO PROVEDITELNÝ  
A  LZE  DOPORUČIT K RELIZACI  A K PROVOZU.   
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H. Přílohy 
 
1)Vyjádření odboru výstavby  Městského úřadu Kasejovice, jako stavebního úřadu k záměru  
z hlediska územně plánovací dokumentace, záměr je v souladu se schválenou ÚPD, pod č.j.: 
753/2007/Výst. ze dne 9.11. 2007. 
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Datum zpracování oznámení:   22. listopadu 2007 
 
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení: 
 
Ing. Helena Blažíčková, Plzenecká 53, 326 00 Plzeň 
tel: 377 456 007, mobil: 604 207595, e-mail: envi@volny.cz 
 
 
Podpis zpracovatele oznámení: 
 
 
 




