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Seznam nejvíce používaných zkratek v textu 
 
AIM  automatický imisní monitoring 
BTX  těkavé organické látky frakce benzen-toluen-xylen 
CO  oxid uhelnatý 
ČHMÚ Český hydrometeorologický úřad 
č.h.p.   číslo hydrologického pořadí 
čj.  číslo jednací 
ČOV  čistička odpadních vod 
dB  decibel 
DP  dobývací prostor  
EL  emisní limit (výklad pojmu uvádí § 2 odst. 1 písm. e) zákona 86/2002 Sb.) 
EF  emisní faktor  
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 
IČZÚJ identifikační číslo základní územní jednotky 
IL  imisní limit  (výklad pojmu uvádí § 2 odst. 1 písm. j) zákona 86/2002 Sb.) 
Kes  koeficient ekologické stability 
k.ú.  katastrální území 
LV  list vlastnictví – viz vstupy – pozemky 
MěÚ  městský úřad 
MZ ČR ministerstvo zdravotnictví 
MŽP ČR ministerstvo životního prostředí 
NATURA 2000 tvoří v České republice ptačí oblasti a evropsky významné lokality jejímž cílem je 

chránit rostlinné a živočišné druhy a přírodní stanoviště významné z evropského 
hlediska.  

NOx  oxidy dusíku, směs nitrózních plynů – (§ 2 písm. h) nařízení vlády č. 350/2002 Sb.) 
NUTS La Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques (tj. nomenklatura územních 

statistických jednotek) 
OZKO  oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
PM10  frakce prašného aerosolu o velikosti částic nižší než 10 µm 
pSCI  evropsky významná lokalita 
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 
PUR  polyuretan 
PHM  pohonné hmoty 
RB  referenční bod 
ŘSD  Ředitelství silnic a dálnic  
SčV  Středočeské vodovody (společnost) 
SZÚ   Státní zdravotní ústav 
t  tuna 
TKO  tuhý komunální odpad 
TZL  tuhé znečišťující látky 
ÚPD  územně plánovací dokumentace 
ÚP VÚC územní plán velkého územního celku  
ÚSES  územní systém ekologické stability 
VKP  významný krajinný prvek 
ZPF  zemědělský půdní fond 
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ČÁST A 
 
ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
 

1. Obchodní firma   

Tarmac CZ a.s. 
 

2. IČ  

27096670  
 

3. Sídlo (bydliště)  

Liberec, Rumjancevova 3, PSČ 460 89 
 

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 

zástupce: Ing. Ivan Hranička, výrobně technický náměstek oblasti Jihozápad 

bydliště: Větrná 556/38, 321 00, Plzeň - Litice 

telefon: + 420 724 202 644 
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ČÁST B 
 
ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 

I. Základní údaje 

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

Název: Recyklace a nakládání s ostatními odpady v pískovně Chotíkov 

Zařazení: Kategorie II, bod 10.1 (Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání 
nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání 
nebo odstraňování ostatních odpadů.) 

2. Kapacita (rozsah) záměru 

Celková kapacita pro uložení rekultivačního materiálu    2 906 000 m3  

Celková předpokládaná tonáž ukládaného materiálu (1,6 t/m3)   4 650 000 t 

Tonáž ukládaného materiálu (trvale + dočasně k znovuvyužití)  100 tis. t/rok 

Roční tonáž zrecyklovaného materiálu k dalšímu využití   do 25 tis. t/rok 

Maximální hodinová kapacita recyklačního zařízení      120 t/hod 

Plošná výměra plochy k ukládání materiálu      19,7648 ha  

Maximální mocnost ukládaného materiálu      do 23 m 

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

Kraj:      Plzeňský (NUTS CZ 032) 

Okres:    Plzeň – sever (CZ 0325) 

Obec:      Město Touškov (kód obce: 9343, IČZÚJ: 559211) 

Katastrální území:   Kůští (kód k.ú.: 619442) 

Místo zařízení:    Dobývací prostor Kůští (70801) 

                           Pozemky viz tabulka č. 1 a č. 2 

 

Zájmové území se nachází v severní části Plzeňské pánve v Plzeňském kraji. Samotný 
dobývací prostor v němž je uvažováno s realizací záměru leží cca 600 m severně obce Kůští a 
2,5 km severozápadně od obce Chotíkov (viz. Obrázek č. 1), na katastrálním území Kůští.  

Pískovna je v zalesněném terénu a je protažena ve směru JV-SZ při státní silnici I. třídy  
Plzeň – Karlovy Vary č. I/20 a samotná plocha v níž se počítá s realizací záměru se nachází 
v západní, v současnosti ještě těžené, části DP Kůští (viz. Obrázek č. 2).  

Dovoz materiálu a odvoz zrecyklovaného materiálu k dalšímu využití mimo pískovnu 
bude probíhat po stávající zpevněné komunikaci kolem skládky TKO k napojení na silnici I. 
třídy Plzeň – Karlovy Vary č. I/20 nedaleko obce Chotíkov. Dále se doprava rozdělí, podstatnější 
část přepravy pojede směrem na Plzeň (80 %), cca 20 % směrem na Karlovy Vary.  

Kartograficky je zájmové území zobrazeno v základní mapě: 1 : 50 000, list 11 – 44 a v 
mapě 1 : 10 000, list 11 – 44 – 09 a list 11 – 44 – 10.  
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Obrázek č. 1: Širší okolí zájmového území  

 
 
 

Obrázek č. 2: Zájmové území  
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4. Charakter záměru a možnost  kumulace s jinými záměry 
 

  Zařízení slouží k využívání odpadů na povrchu terénu (Vyhláška č. 294/2005 Sb., § 2 
písmeno j) při sanaci a rekultivaci vytěženého prostoru pískovny v Chotíkově resp. v její západní 
části, ve které jsou pozemky dočasně vyjmuty z PUPFL a je zde podmínka jejich navrácení původní 
kultuře. Bez vyrovnání terénu přibližně na původní niveletu by nebylo možno tuto podmínku dodržet 
tj. nebylo by možné založit lesní porost v celé ploše. Proto investor má zájem v pískovně zřídit 
zařízení pro nakládání (úprava a využívání) s ostatními odpady a odpady zde využívat dle přílohy č. 
3 zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů způsobem R5 (Recyklace / 
znovuzískání ostatních anorganických materiálů) a způsobem R10 (Aplikace do půdy, která je 
přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii). Po recyklaci budou využívány jako výplňové 
rekultivační materiály odpady kategorie „O“ pod kódem odpadu 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 
07, 17 05 04 a 17 05 06 a dále výplňové materiály, jež nejsou klasifikovány jako odpady (např. 
nadsítné materiály po přetřídění štěrkopísků přímo z pískovny a z jiných těžeben investora). 
S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., kde 
jsou v § 12 uvedeny obecné  technické  požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu 
terénu a v § 14 další technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu 
kromě uzavírání a rekultivace skládek. Rekultivační materiály budou ukládány v pískovně v případě, 
že je po úpravě v mobilní lince pro třídění a recyklaci odpadů nebude možno dále využít.  

Nejprve dojde k dokladování kvality rekultivačních materiálů jejich dovozcem, k vážení 
dovezených materiálů a jejich přejímce. V prostoru pro přejímku bude rekultivační materiál složen. 
Dojde k roztřídění materiálu na ten, který bude využit v pískovně na sanační práce a na ten, jež bude 
po navezení určitého objemu dále zpracováván v mobilní lince pro třídění a recyklaci odpadů. Po 
třídění a recyklaci v lince bude materiál odděleně uložen na dočasnou (provozní) výsypku a dále 
využit k zásypovým pracím mimo zájmové území jako výrobek. Předpokládané minimum 
nevhodného materiálu po recyklaci bude opět využito v rámci sanace a rekultivace pískovny. Linka 
pro třídění a recyklaci odpadů (např. typu Lokotrack LT 100 a LT 1100) bude mobilní, bude tak 
možno s ní manipulovat v ploše záměru. Součástí linky bude bagr (např. O&K), jež bude naplňovat 
násypku linky materiálem k recyklaci a nakladač (např. O&K), který bude deponovat jednotlivé 
druhy zrecyklovaného materiálu dle zrnitosti. Další manipulace s roztříděným materiálem 
k rekultivaci a k zpětnému využití mimo zájmové území bude prováděna pomocí kolového 
nakladače (např. Volvo). Recyklovaný materiál k dalšímu využití mimo prostor pískovny bude z 
dočasných (provozních) výsypek nakládán na nákladní automobily a odvážen. Materiál určený 
k využití v pískovně bude odvážen na místo určení pomocí kolového nakladače, kde bude volně 
sypán a hutněn pouze pojezdem. Rekultivační materiál bude splňovat podmínky uvedené v bodě 2 
přílohy č. 11 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. Materiál uložený v tzv. I. vrstvě (ve spodní vrstvě) musí 
odpovídat hodnotám uvedeným v příloze č. 10 Vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., tabulka č. 10.1. a 
10.2, sloupec II. Na navezený materiál I. spodní vrstvy bude před biologickou rekultivací navezena 
tzv. II. vrstva (horní rekultivační vrstva mocná minimálně 1 m), hodnoty tohoto materiálu musí 
odpovídat hodnotám uvedeným v příloze č. 10 Vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., tabulka č. 10.1. a 
10.2, sloupec I. 

Vyhláška č. 294/2005 Sb. ze dne 11. července 2005 o podmínkách  ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady v § 2 písmeno j) vysvětluje pojem využívání odpadů na povrchu terénu, 
uvedených v příloze č. 3 zákona pod kódem R10 vyjma aplikace na zemědělskou půdu následovně: 
rekultivace povrchu terénu, vyrovnávání terénních nerovností a jiné úpravy terénu, vytváření  
uzavíracích vrstev skládky, rekultivace uzavřených skládek, zavážení vytěžených povrchových 
dolů, lomů, pískoven. 
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V § 2 písmeno n) je vysvětlen pojem zařízení následovně: skládky, povrchové doly, lomy, 
pískovny a další místa na povrchu  terénu, kde jsou odpady využívány k zasypávání, rekultivacím 
a jiným povrchovým úpravám. 

Ke kumulaci vlivů posuzovaného záměru s jinými aktivitami provozovanými uvažovanými 
k realizaci v daném území může docházet v souvislosti s dotěžováním štěrkopísku v DP Kůští, kde je 
těženo cca 50 tis. m3/rok (80 tis. tun/rok) a s ukončením těžby na ložisku se počítá až v roce 2017. Do té 
doby bude docházet k postupnému utlumování těžby. Těžební organizace Tarmac CZ a.s. předpokládá, že 
se obě činnosti budou vzájemně doplňovat např. při dopravě písku a ukládání rekultivačního materiálu. 

Ke kumulaci vlivů může dále docházet v souvislosti s provozem sousední skládky komunálního 
odpadu provozované Dobrovolným sdružením obcí - Skládka Chotíkov a dekontaminačního zařízení 
firmy D+P Rekont s.r.o. Ke kumulaci může docházet především při dopravě, zejména vzroste počet 
průjezdů nákladních automobilů na účelové komunikaci. Vzhledem k tomu, že dvě výše zmíněné 
stávající činnosti probíhají společně již řadu let a v minulosti nenastaly žádné problémy, předpokládáme, 
že ani po realizaci posuzovaného záměru nedojde k žádným problémům. V roce 2017 navíc ubude jedna 
ze zmiňovaných činností, dojde k ukončení těžby na ložisku štěrkopísků Chotíkov.  

V blízkém okolí nejsou známy ani uvažovány k realizaci (dle informačního systému EIA) 
další činnosti, jejichž vlivy by se mohly kumulovat s vlivy posuzovaného záměru.     

 
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 

hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
 
 Tento druh využití daného území považujeme za vhodný a to z několika důvodů:  

- navezením rekultivačního materiálu dojde k navrácení terénu na původní niveletu, terén 
bude modelován do přibližně stejné podoby jako před těžbou 

- urovnání terénu dovolí veškeré pozemky v řešené ploše navrátit svému původnímu účelu 
tzn. dojde k osázení vhodnými dřevinami a obnově lesního porostu, ozeleněná plocha 
bude napojena na okolní lesní porosty a nebude tak působit nepřirozeně   

- využitím rekultivačního materiálu v rámci sanace budou zpevněny závěrné svahy, 
především severní svah, v jehož blízkosti prochází silnice I. třídy č. 20. V roce 2005 byl 
závěrný svah při patě zpevněn ochranným zatěžovacím násypem, který byl zbudován ze 
stejných materiálů, jež chce investor po recyklaci v pískovně ukládat 

- umístění mobilní linky pro třídění a recyklaci odpadů a ukládání rekultivačních materiálů 
ve vytěžené pískovně uprostřed lesních porostů je v dostatečné vzdálenosti od obytné 
zástavby okolních obcí 

- bezproblémové dopravní napojení areálu bez potřeby budování nové infrastruktury 
v blízkosti Plzně, bezproblémová dostupnost po stávajících komunikacích z Plzně 

- existence sociálního a administrativního zázemí v provozovně 

- samotná existence vytěženého prostoru 

- Regionální plán rozvoje Plzeňského kraje uvádí jako cíl kapitoly Těžba surovin rekultivaci 
těžbou postižených území. V souladu s právními předpisy musí otvírka každého dobývacího 
prostoru být provázena plánem rekultivace. Podmínkou by mělo být provádět rekultivaci 
postupně s těžbou, pokud to technologie těžby dovolí, nebo ji provést ihned po těžbě. Žádoucí 
je využít pro rekultivaci inertní odpadní materiál z těžby popř. ze stavební činnosti. Způsob 
rekultivace musí být vždy posouzen z hledisek zájmů ochrany přírody a krajiny, z hlediska 
ochrany vodních zdrojů a z hlediska dalšího využití území.  
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6. Popis technického a technologického řešení záměru 

V areálu zařízení pro nakládání s odpady nejprve dojde k  dokladování kvality 
rekultivačních materiálů jejich dovozcem. Před vjezdem do areálu zařízení bude povinen řidič 
vozidla přivážející rekultivační materiály zastavit na váze a předat veškeré dokumenty (Základní 
popis odpadu, Průvodku odpadu), které jsou nutné k převzetí materiálů do zařízení. Přílohou atestu 
bude protokol o odběru vzorku a analýza kvality deklarovaného odpadu. Základní popis odpadu 
má platnost pouze pro deklarovaný odpad. Obsluha zařízení má právo vyžadovat po původci 
odpadu provedení kontrolní analýzy odpadu, kterou je původce odpadu povinen vypracovat na 
vlastní náklady. Obsluha zařízení provede vizuální kontrolu každé dodávky odpadu. V případě, že 
deklarovaný materiál je vhodný na rekultivaci, provede vážný zvážení vozidla a určí řidiči, kde má 
být materiál složen. Při odjezdu vozidla z areálu zařízení je řidič povinen zvážit prázdné vozidlo a 
převzít od obsluhy písemný doklad o převzetí odpadu do zařízení včetně deklarovaného množství 
materiálu. Základní popisy odpadu budou uloženy u vážného, vážný zaznamená i elektronicky 
množství přivezeného rekultivačního materiálu a původce odpadu, dále každý den zaznamená 
informace do provozního deníku.   

V Základním popisu odpadu budou uvedeny: identifikační údaje původce odpadu (název, 
adresa, IČO), adresa provozovny, kde odpad vznikl, identifikační údaje dodavatele odpadu (název, 
adresa, IČO), kód odpadu, název odpadu, popis vzniku odpadu, fyzikální vlastnosti odpadu, 
identifikace osoby odpovědné za správnost údajů v základním popisu odpadu, protokol o odběru 
vzorku odpadu, výsledky analytických zkoušek odpadu z akreditované/atestované laboratoře, 
zaměřený na zjištění podmínek vylučujících odpad z použití jako rekultivační materiál, ne starší 
než 3 měsíce. Dále čestné prohlášení dodavatele odpadu, předpokládané množství odpadu 
v dodávce, předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství 
odpadu dodaného do zařízení za rok a podíl biologicky rozložitelných složek v odpadu – zejména 
na základě prohlášení dodavatele/původce odpadu, případně stanovení kritických ukazatelů 
dodávaných původcem odpadu minimálně 1x za rok, oprávněnou osobou minimálně 2x za rok.  

Při opakované dodávce stejného druhu rekultivačních materiálů bude povinen původce 
odpadu předložit Průvodku ostatního odpadu.  

V případě, že deklarovaný rekultivační materiál po provedené kontrole pracovníky zařízení 
nebude splňovat kvalitativní kritéria pro jeho přijetí do zařízení, nebude možné tento materiál 
složit z přivážejícího vozidla a tato skutečnost bude oznámena původci odpadu.   

Po složení vhodného materiálu v prostoru pro přejímku dojde k roztřídění na materiál 
vhodný k využití v pískovně na sanační práce a na materiál k zpracovávání v mobilní lince pro 
třídění a recyklaci odpadů. Po nashromáždění dostatečného množství bude přivezena schválená 
mobilní souprava pro třídění a recyklaci odpadů (např. již výše zmiňovaného typu Lokotrack LT 
100 a LT 1100 - viz Obrázek č. 3) do pískovny. Účelem třídění odpadů je v maximální možné míře 
využít mechanických a fyzikálních vlastností přijímaných materiálů při rekultivaci dobývacího 
prostoru a další prodej separovaných materiálů a jejich další využití mimo pískovnu. Bagr bude 
naplňovat násypku linky nashromážděným materiálem. V mobilní sestavě dojde k drcení 
stavebních odpadů a soustavou sít a magnetického separátoru k oddělení jednotlivých složek 
stavebního odpadu, které jsou vhodné k dalšímu využití (např. ve stavebnictví jako zásypový 
materiál). Nevhodný materiál k využití mimo pískovnu bude využit k sanaci a rekultivaci 
zájmového území. Nakladač bude jednotlivé frakce zrecyklovaného materiálu deponovat na 
dočasné (provozní) deponie, kde budou na určeném a označeném místě jednotlivé frakce a druhy 
materiálů skladovány odděleně.  
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Obrázek č. 3: Mobilní souprava 

 

 

 
Pomocí kolového nakladače (např. Volvo), který provádí současně hornickou činnost, bude  

prováděn odvoz materiálu vhodného k využití v pískovně k sanaci a rekultivaci. Materiál bude 
odvážen na místo určení, kde bude volně sypán a hutněn pouze pojezdem nakladače. Z 
Geotechnického posouzení navrhované sanace, Zámek (2005), jež byla zpracována jako příloha k 
Souhrnnému plánu sanace a rekultivace výhradního ložiska štěrkopísků Chotíkov v DP Kůští, GET 
s.r.o. (2005) je zřejmé, že geotechnická problematika bude ovlivněna zejména charakterem a 
různorodostí tohoto odpadu. Předpokládá se volné sypání a hutnění jen pojezdy nakladače. 
Z posouzení vyplývá, že v průběhu zavážení těžebny budou volným sypáním vznikat dočasné 
dostatečně bezpečné provozní svahy. Ve vztahu ke konkrétnímu materiálovému složení odpadu 
bude nutno vymezit při hranách svahů ochranná pásma, kde v zájmu zachování bezpečné stability 
svahu, nesmí být násep přitěžován a to ani krátkodobě dopravními prostředky. Šířka tohoto pásma 
bude asi  2 m. Neopomenutelným problémem bude sedání násypu jeho vlastní tíhou. Stlačování 
násypu probíhá nejdéle a nejvíce v jeho bazální části, nejkratší čas a nejméně v jeho svrchní části. 
S ohledem na předpokládané materiálové složení je třeba uvažovat konečné stlačení hodnoceného 
budoucího násypu asi o 5 %, tedy v oblasti největší mocnosti násypu asi o 1 m. V zájmu toho, aby 
se na povrchu násypu nevytvářely bezodtoké deprese, bude účelné úroveň povrchu násypu 
přesypávat asi o 5 % jeho mocnosti. Zavážení stávající vodní plochy ve dně pískovny bude 
probíhat v souladu s doporučením hydrogeologického posouzení navrhované sanace, které je 
podrobněji popsáno v kapitole B.II. 2.Voda. 
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Převážná část materiálu bude po recyklaci z provozní výsypky odvezena k dalšímu využití 
mimo zájmové území. Další využití se předpokládá především ve stavebnictví a četnost expedice 
bude záviset na odběratelích těchto, především zásypových, materiálů. Na nákladní automobily 
naloží materiál kolový nakladač. 

Do roku 2017 budou prováděny souběžně činnosti dvě, stávající těžba a nakládání 
s odpady. Po ukončení těžby v roce 2017 bude stávající elektrická třídící linka na štěrkopísky 
demontována a převezena pravděpodobně do jiné těžebny.   

Recyklační linka je mobilní, tudíž její dočasné i konečné odvezení z pískovny nebude 
problematické. Recyklační linka nebude v zařízení nasazena trvale, v průběhu roku bude 
využívána i na jiných lokalitách.  

Jednotlivé stroje z obou činností se budou vzájemně doplňovat, především nakladač Volvo 
provádějící těžbu štěrkopísků bude v době mimo těžbu a s ní souvisejícími činnostmi provádět 
odvoz materiálu v rámci sanačních prací.   

Vždy po zavezení určité ucelené části výplňovým materiálem, vhodném napojení 
sanovaného terénu na morfologii daného území a pokrytí zúrodnění schopnou zeminou proběhne 
v takto uceleně sanované ploše lesnická rekultivace. Tímto způsobem bude postupně již v průběhu 
provozu zařízení zalesněna celá plocha dotčená realizací posuzovaného záměru a pozemky budou 
předány majitelům zpět k původnímu využití, tedy k plnění funkcí lesa.  

 

Monitorování provozu zařízení 

Charakter rekultivačních materiálů vylučuje vznik zápachu.  

Pokud jde o obtížné živočichy a hmyz, jejich případné rozšíření není ovlivněno druhem 
rekultivačních materiálů, neboť se jedná o biologicky neaktivní materiály, které nemohou mít vliv 
na výskyt obtížných živočichů (především hlodavce) a obtížný hmyz.  

Před zahájením rekultivačních prací bude odebrán v pramenních vývěrech v rokli pod 
jihozápadním okrajem těžebny kontrolní odběr vod na základní chemismus a obsahy ropných 
látek. Vzhledem k charakteru používaných rekultivačních materiálů se předpokládá kontrolní 
odběr průsakových vod pouze 1x ročně, které budou testovány na základní chemismus a obsahy 
ropných látek. Měření prašnosti provozu bude prováděno dle požadavků krajské hygienické 
stanice v Plzni.  

Vedoucí zařízení bude provádět kontrolu zařízení min. 1x denně. Určený pracovník 
provozovatele bude kontrolovat veškeré technické zařízení provozovny pravidelně 1x měsíčně. 
Kontrolován bude rovněž provozní denník zařízení a doklady předané jednotlivými dodavateli 
rekultivačních materiálů.  

Veškeré kontroly zařízení a případná zjištění závad budou zaznamenány do provozního deníku. 

 

Popis objektů a ploch zařízení 

Zpevněné manipulační plochy a vnitřní komunikace 

Příjezdová komunikace je až po začátek provozovny zpevněna. U vjezdu do zařízení je 
umístěna informační cedule s údaji dle § 4 odst. 2 písm. d) vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Vnitřní komunikace jsou provedeny jako 
místní a jsou částečně zpevněné. Odvodnění komunikačních cest není nijak technicky řešeno, 
srážková voda samospádem odtéká mimo komunikace kde přirozeně zasakuje. 
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Provozní budova 

Provozní budova slouží v současnosti jako administrativní a sociální zázemí pro hornickou 
činnost, po zprovoznění zařízení k nakládání s odpady  se předpokládá její využití pro správu,  
řízení, provoz a kontrolu areálu tohoto zařízení.  Objekt je jednopodlažní, v budově jsou šatny, 
sklady, jídelna s přípravnou kuchyní pro dovážená jídla, kanceláře společnosti, váhovna a sociální 
zařízení pro muže a ženy. 

Tenzometrická váha 

U  provozní budovy  je  situovaná  váha pro kontrolu v současnosti expedovaného písku, po 
realizaci posuzovaného záměru zde bude rovněž vážen dovážený materiál určený k recyklaci a 
odvážené recykláty. Jde o mostovou váhu  tenzometrickou s přenosem  dat do váhovny v provozní 
budově. 

 Oplocení areálu  

Areál dobývacího prostoru není a nebude oplocený. Na jediném vjezdu je umístěna 
uzamykatelná závora a po obvodu celého areálu jsou rozmístěny informační cedule s výstrahou 
„Pozor lom“, se zákazem vstupu nepovolaných osob na soukromý pozemek a s upozorněním na 
nebezpečí zřícení. Tato bezpečnostní opatření zůstanou zachována i po ukončení těžby v lomu. 

Venkovní silnoproudé rozvody a osvětlení 

Přívod elektrické energie do provozní budovy a ke stávající technologii na úpravu štěrkopísku 
je od trafostanice v jihozápadní části dobývacího prostoru. Osvětlení areálu není nainstalováno. Ze 
stejného zdroje bude v budoucnu získávána elektrická energie pro napájení elektricky poháněných 
spotřebičů v areálu zařízení pro nakládání s odpady. 

 

Počet zaměstnanců   

Celkově budou provoz zařízení na úpravu a využívání odpadů při rekultivaci dobývacího 
prostoru Kůští zajišťovat 3 pracovníci. Vedoucí zařízení, který bude řídit veškeré činnosti 
prováděné v zařízení, řídit provozní evidenci a zodpovídat za dodržování Provozního řádu. Dalším 
pracovníkem bude „Vážný“, který zastupuje vedoucího zařízení v nepřítomnosti, provádí kontrolu 
vstupních odpadů do zařízení, přebírá předepsané doklady o přijatých odpadech, předává doklady 
o přijatých odpadech, provádí vážení a vydává vážní lístky, řídí skládání a ukládání odpadů v 
zařízení, řídí činnost řidičů mechanizmů, vede provozní denník zařízení, provádí počítačovou 
evidenci přijatých odpadů, určuje a zajišťuje odebírání vzorků aj. Posledním pracovníkem je řidič 
mechanizmů „Skládkař“, který navádí a doprovází vozidla s odpadem, skládá odpady ve složišti 
dle pokynů nadřízených, provádí vizuální kontrolu přijímaných odpadů, provádí kontrolu a drobné 
opravy techniky a technologického zařízení. Řidič kolového nakladače Volvo bude provádět odvoz 
a ukládku sanačního výplňového materiálu.Vedoucí zařízení bude zaměstnancem Tarmac CZ a.s., 
vážný a skládkař budou externími pracovníky zařízení.     

Zaměstnanci budou pracovat v jedné směně od března do listopadu, od pondělí do pátku 
v době od 7:00 do 17:00, v zimních měsících (prosinec, leden, únor), pak pouze od 8:00 do 16:00. 
V době provozu linky tj. cca 70 pracovních dnů v roce, bude zařízení pracovat v 12-ti hodinovém 
režimu. Veškeré práce budou prováděny výhradně v denní dobu a pouze v pracovní dny.   



Oznámení záměru - Recyklace a nakládání s ostatními odpady v pískovně Chotíkov 

G E T s.r.o.  16 

Počet pracovních dnů v roce 

Zařízení pro nakládání s ostatními odpady bude v provozu 250 dnů v roce.  

Samotná linka pro třídění a recyklaci odpadů (např. typu Lokotrack LT 100 a LT 1100) 
bude v provozu maximálně 70 dnů v roce po dobu max. 12 hodin. Situace provozu linky po dobu 
70 dnů by mohla nastat pouze za předpokladu, že by 100 % navezeného materiálu bylo určeno 
k recyklaci. Počet dnů provozu linky za rok bude pravděpodobně výrazně nižší. Zařízení bude 
v činnosti po dobu 6 týdnů tj. po dobu potřebnou k recyklaci navezeného materiálu. Poté bude 
mobilní zařízení využíváno na jiné lokalitě a vrátí se opět po navezení určité zásoby rekultivačního 
materiálu, která zaručí provoz linky po dobu 6 týdnů. Rozložení provozu linky během roku bude 
záležet na množství naváženého materiálu určeného k recyklaci v průběhu roku.   

 

 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  
 

Termín zahájení realizace záměru:   červenec 2006 

Termín dokončení realizace záměru:  září 2006 

 
 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
 

Kraj: Plzeňský 

Obec: Město Touškov 

 
 

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou 
tato rozhodnutí vydávat 

 
Souhlas  k  provozování  zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů  
(§ 14, 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění)  
– Krajský úřad Plzeňského kraje.  
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II. Údaje o vstupech 
 

1. Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)  

Realizace záměru nebude znamenat zábor půdy patřící do zemědělského půdního fondu (ZPF).  

Ve vytěžené ploše pískovny byly pozemky vyjímány z PUPFL s postupující těžbou, většinou 
trvale a některé bez podmínky navrácení do PUPFL. Investor (Tarmac CZ a.s.) se v rámci své 
enviromentální politiky rozhodl celou řešenou plochu navrátit zpět přírodě tzn. zalesnit a navrátit 
pozemky původní funkci (do PUPFL).  

Realizace záměru v konečné fázi dovolí navrátit dočasně vyjmuté pozemky v současnosti bez 
porostů zpátky do PUPFL. Pozemky vedené jako ostatní plocha a zastavěná plocha a nádvoří budou 
taktéž zalesněny. V průběhu ukládání rekultivačního materiálů nebudou moci pozemky sloužit k plnění 
funkcí lesa (PUPFL) stejně jako jí neslouží v současné době. Vždy po zavezení předem dané ucelené 
části o určité rozloze (1 ha), dojde k následnému překrytí vrstvou zúrodnění schopné zeminy a 
k výsadbě dřevin. Tímto způsobem, tedy ozeleňováním „za zády“ ukládání rekultivačního materiálu, 
bude postupně biologicky rekultivována celá předmětná plocha.  

Pozemky, které nevlastní společnost Tarmac CZ a.s., jí jsou pronajaty za účelem vykonávání 
hornické činnosti, do níž spadá i provádění sanace a rekultivace a s tím související provoz zařízení 
k nakládání s odpady.  

 

Tabulka č. 1: Pozemky v řešeném území dle KN 

KN LV Druh pozemku 
53 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 zastavěná plocha a nádvoří 
54 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 zastavěná plocha a nádvoří 
55 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 zastavěná plocha a nádvoří 
773/5 není zapsána na LV lesní pozemek 
773/8 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
773/9 není zapsána na LV lesní pozemek 
773/10 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
773/11 není zapsána na LV lesní pozemek 
773/12 není zapsána na LV lesní pozemek 
773/13 není zapsána na LV lesní pozemek 
773/14 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
773/15 není zapsána na LV lesní pozemek 
773/16 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
773/17 není zapsána na LV lesní pozemek 
773/18 není zapsána na LV lesní pozemek 
773/19 není zapsána na LV lesní pozemek 
773/20 není zapsána na LV lesní pozemek 
773/21 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
773/22 není zapsána na LV lesní pozemek 
773/23 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 lesní pozemek 
773/24 není zapsána na LV lesní pozemek 
773/25 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
773/26 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
773/27 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
773/28 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
773/29 není zapsána na LV lesní pozemek 
773/30 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
773/31 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
773/32 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
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773/33 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
773/34 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
773/35 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
773/36 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
773/37 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
773/38 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
773/39  Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 ostatní plocha 
773/40 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 ostatní plocha 
773/41 Lesy ČR, Přemyslova 19, Hradec Králové, 50168 ostatní plocha 
773/42 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
773/43 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 ostatní plocha 
773/44 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
773/45 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 ostatní plocha 
773/46 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
773/47 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 ostatní plocha 
773/48 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
773/49 Lesy ČR, Přemyslova 19, Hradec Králové, 50168 ostatní plocha 
773/50 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
773/51 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 ostatní plocha 
773/52 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 ostatní plocha 
773/53 není zapsána na LV ostatní plocha 
773/55 Lesy ČR, Přemyslova 19, Hradec Králové, 50168 ostatní plocha 
773/56 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 ostatní plocha 
888/1 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
888/2 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
888/3 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
888/4 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
888/5 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
920/6 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
920/7 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
920/8 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
920/9 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
920/10 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
920/11 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
920/12 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
920/13 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
920/14 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
920/15 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
920/16 Tarmac CZ a.s. Rumjancevova 3, č.p.696, Liberec 460 89 ostatní plocha 
920/45 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 ostatní plocha 
920/46 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 ostatní plocha 
920/47 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 ostatní plocha 
 

Tabulka č. 2: Výčet PK pozemků v rámci pozemku dle KN, který není zapsán na LV  

PK Vlastník 
814 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 
815 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 
823 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 
824 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 
825 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 
826 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 
827 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 
835 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 
836 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 
837 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 
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840 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 
841 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 
848 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 
850 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 
857 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 
858 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 
861 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 
862 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 
865 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 
866 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 
868 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 
869 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 
870 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 
886/2 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 
898/1 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 
899/2 Jaroslav Vanžura, Příčná 425, Město Touškov, 330 33 
904/1 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 
941 Jaroslav Vanžura, Příčná 425, Město Touškov, 330 33 
1067/1 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 
1071 Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov, 33033 

 

 
2. Voda (například zdroj vody, spotřeba) 

Pitná voda 

Pitná voda pro zaměstnance bude dovážena jako balená. Předpokládaná denní spotřeba pitné 
vody (pouze k pití) je 3 l na 1 zaměstnance a pracovní den. Předpokládáme cca 250 pracovních dnů v 
roce, tzn. u 3 zaměstnanců bude roční spotřeba pitné vody 2 250 l vody. 

Koupelová voda 

Pro potřeby zaměstnanců je k dispozici objekt současného administrativního a sociálního 
zázemí těžebny, ve kterém jsou pracovníkům k dispozici šatny, sprchy a WC. V objektu je 
rozvedena voda, která je dle potřeby dovážena cisternou a čerpána do zásobníku. Tuto službu si 
společnost Tarmac CZ a.s. nakupuje. 

V příloze č. 12 k vyhlášce Ministerstva zemědělství  č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 
o vodovodech a kanalizacích) v platném znění je uvedeno směrné číslo roční spotřeby vody pro provozy 
s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači s možností sprchování teplou vodou 30 m3 na 
zaměstnance a směnu a rok. Toto číslo lze použít pro odhad spotřeby koupelové vody, která bude činit při 3 
zaměstnancích maximálně 90 m3 vody ročně. Skutečná spotřeba vody bude ze zkušenosti podstatně nižší. 

Technologická voda  

Technologická voda bude využívána ke kropení komunikací za účelem snížení prašnosti. 
Odběr vody a kropení samotné však nebude firma Tarmac CZ a.s. provádět vlastními prostředky, 
ale bude si tuto službu nakupovat.  

Pro omezení prašnosti při drcení a třídění materiálu v lince pro třídění a recyklaci odpadů 
typu Lokotrack LT 100 a LT 1100, bude spotřebovávána voda v množství cca 80 l /hod. Při využití 
linky pro třídění a recyklaci odpadů po dobu 840 hodin za rok, by byla maximální roční spotřeba 
vody cca 67 tis. l. Kropení a rosení však bude prováděno převážně za sucha a v teplejších obdobích 
roku, ne v zimních měsících. Ze zkušenosti z obdobných provozů lze tedy říci, že skutečná 
spotřeba vody nedosáhne ani 40 tis. l. Voda bude v rámci subdodávky doplňována z cisternových 
vozů do 4 zásobníků na mobilní lince, každého o objemu 1 000 l.  
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Povrchové vody 

Jak vyplývá z hydrogeologické studie, jež byla zpracována Hydrogeologickou společností  
s.r.o., RNDr. Ivanem  Korošem (2005), jako příloha k Souhrnnému plánu sanace a rekultivace  
výhradního ložiska štěrkopísků Chotíkov v DP Kůští, GET s.r.o. (2005) se stejně jako nyní budou 
srážkové vody infiltrovat do zbytků nedotěžených terasových štěrkopísků, popř. do podložních 
karbonských hornin, takže v těžebně se až na sezónní výjimky nebude voda akumulovat. Po 
zavezení rekultivačním materiálem se bude voda volně zasakovat do navážky. Výjimkou je prostor 
nynější uměle založené vodní plochy, která vznikla v jihozápadní části těžebny. Protože bylo 
v minulosti uvažováno s praním suroviny, byla podél pískovny navršena těsnící hráz z méně 
propustných zemin. Hráz částečně zabraňuje odtoku podzemní vody po bázi terciéru k jihozápadu 
a vytváří tak mělkou vodní plochu. Hladina ve vzniklé vodní nádrži se 7.12.2004 nacházela 
v úrovni 423,78 m n.m. Hladina v nádrži kolísá podle intenzity srážek a v letním období klesá 
sloupec vody v nádrži pod 1 m. Při zavážení je dle hydrogeologické studie možné přijmout jedno 
z následujících opatření: 

a) vodní plochu zavézt, přičemž pro partie do úrovně min. 1 m nad dnešní hladinu (tj. min. do 
úrovně 424,8 m n.m.) umístit dobře propustné zeminy (např. štěrkopísky z výklizů). Tím 
bude zajištěn budoucí odtok podzemní vody pod rekultivační vrstvou. 

b) umožnit odtok podzemní vody skrz stávající těsnící stěnu podél nádrže odtěžením těsnících 
zemin v jz. cípu stěny, v koridoru o šířce cca 5 m. Voda bude odvedena do údolí jz. od 
nádrže. Poté zasypat výpustní koridor dobře propustným materiálem a prostor bývalé vodní 
nádrže vyrovnat zeminami s bazální cca 1 m mocnou propustnou vrstvou. 

Obě varianty jsou proveditelné, efekt první z nich spočívá ve vytvoření malé akumulace 
podzemní vody, jíž bude v budoucnosti příp. možné využít pro místní jímání. Druhá varianta 
umožňuje snazší zavezení nynější vodní plochy inertními materiály (např. nadsítnými materiály 
z pískovny). 

 

Podzemní voda 

Propustnost karbonu je převážně puklinová, svrchní zvětralé a rozpadavé partie mají 
i slabou propustnost průlinovou. Velkou roli zde hrají poruchové systémy v liniích směru SZ-JV, 
podél nichž je propustnost zpravidla o několik řádů vyšší, než v širším okolí. V málo porušených 
úsecích je propustnost karbonu velmi nízká. Směry proudění podzemní vody jsou určeny místní 
morfologií, úklonem karbonských vrstev a směry poruchových linií. Generelní směr v prostoru 
jižní části ložiska štěrkopísku je převážně k J až JV, místy k V.  

Hladina podzemní vody se v rozsahu ložiska nachází většinou pod jeho bází. Místní 
erozivní bází je tok potoka Kumberk, popř. Třemošné. V jihozápadní části těžebny se nachází 
vodní plocha, vytvořená uměle. V okolí uměle vytvořené nádrže došlo bezpochyby k mírnému 
zvýšení původní úrovně hladiny podzemní vody, místy i nad bázi terciéru. Tato skutečnost však 
není v současné době žádným pozorovacím objektem dokumentována, neboť to pro těžební 
postupy nebylo nutné. 
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3. Ostatní surovinové a energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba) 
 

Rekultivační výplňový materiál 

V pískovně bude k sanaci a rekultivaci využíván jednak materiál klasifikovaný jako odpad 
uvedený v tabulce č. 3 a jednak materiál, jež není odpadem. Materiál neklasifikovaný jako odpad bude 
původem buď z pískovny a půjde o přetříděný nadsítný materiál, který je nevhodný k dalšímu využití a 
je neprodejný anebo obdobný materiál z jiných těžeben investora. V následující tabulce je uveden 
výčet všech odpadů, které budou využívány po recyklaci ve vytěženém prostoru pískovny v rámci její 
sanace. Seznam odpadů je zhotoven v souladu s Vyhláškou MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů.   

Tabulka č. 3: Přehled druhů odpadů, jež budou v pískovně ukládány  

Kód druhu odpadu  Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů Kategorie odpadu 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 0 
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedené pod číslem 17 05 05 0 
17 01 01 Beton 0 
17 01 02 Cihly 0 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 0 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

0 

Pozn. U odpadu katalogového čísla 17 01 07 – jsou nežádoucí příměsi sklo, dřevo, izolační materiály, kabely apod. 
Pokud odpad nebude obsahovat pouze frakce betonu, tašek a keramické výrobky, nelze ho do zařízení přijmout.  

 

Ukládaný materiál bude splňovat podmínky uvedené v bodě 2 přílohy č. 11 k vyhlášce č. 
294/2005 Sb. Materiál uložený v tzv. I. vrstvě (ve spodní vrstvě) musí odpovídat hodnotám 
uvedeným v příloze č. 10 vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb, tabulka č. 10.1. a 10.2, sloupec II.  

Tabulka č. 4: Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů ( tab. 10.1. vyhlášky č. 294/2005 Sb.) 

Ukazatel Jednotka Limitní hodnota 

KOVY 
As mg/kg  sušiny 10 
Cd mg/kg  sušiny 1 
Cr celk. mg/kg  sušiny 200 
Hg mg/kg  sušiny 0,8 
Ni mg/kg  sušiny 80 
Pb mg/kg  sušiny 100 
V mg/kg  sušiny 180 
MONOCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ( NEHALOGENOVANÉ ) 
BTEX mg/kg  sušiny 0,4 

Polycyklické aromatické uhlovodíky 

PAU mg/kg  sušiny 6 
Chlorované alifatické uhlovodíky 

EOX mg/kg  sušiny 1 
OSTATNÍ UHLOVODÍKY ( SMĚSNÉ, NEHALOGENOVANÉ ) 

Uhlovodíky C10 – C40 mg/kg  sušiny 300 
OSTATNÍ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ( HALOGENOVANÉ ) 
PCB mg/kg  sušiny 0,2 

 
 
 
 



Oznámení záměru - Recyklace a nakládání s ostatními odpady v pískovně Chotíkov 

G E T s.r.o.  22 

Tabulka č. 5: Ekotoxikologické testy (sloupec II, tab. 10.2. vyhlášky č. 294/2005 Sb.) 

TESTOVANÝ ORGANISMUS 
Doba působení 

( hodina ) 
II 

Poecilia reticulata, nebo 
Brachydanio rerio 

96 
Ryby nesmí vykazovat v ověřovaném testu výrazné změny chování 
ve srovnání s kontrolními vzorky a nesmí uhynout ani jedna 

Daphnia magna Straus 48 
Procento imobilizace perlooček nesmí v ověřovaném testu 
přesáhnout 30% ve srovnání s kontrolními vzorky 

Raphidocelis subcapitata 
(Selenastrum capricornutum) 
nebo Scenedesmus subspicatus 

72 
Neprokáže se v ověřovacím testu inhibice růstu řasy větší 
než 30% ve srovnání s kontrolními vzorky 

semena Sinapis alba 72 
Neprokáže se v ověřovacím testu inhibice nebo stimulace růstu 
kořene semene větší než 30% ve srovnání s kontrolními vzorky 

 Na navezený materiál I. spodní vrstvy bude před biologickou rekultivací navezena tzv. II. 
vrstva (horní rekultivační vrstva mocná minimálně 1 m). Výsledky laboratorních testů materiálu 
ukládaného do II. vrstvy musí odpovídat hodnotám uvedeným v příloze č. 10 vyhlášky MŽP  
č. 294/2005 Sb, tabulka č. 10.1. a 10.2, sloupec I.  

Tabulka č. 6: Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů ( tab. 10.1. vyhlášky č. 294/2005 Sb.) 

Ukazatel Jednotka Limitní hodnota 

KOVY 
As mg/kg  sušiny 10 
Cd mg/kg  sušiny 1 
Cr celk. mg/kg  sušiny 200 
Hg mg/kg  sušiny 0,8 
Ni mg/kg  sušiny 80 
Pb mg/kg  sušiny 100 
V mg/kg  sušiny 180 
MONOCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ( NEHALOGENOVANÉ ) 
BTEX mg/kg  sušiny 0,4 

Polycyklické aromatické uhlovodíky 

PAU mg/kg  sušiny 6 
Chlorované alifatické uhlovodíky 

EOX mg/kg  sušiny 1 
OSTATNÍ UHLOVODÍKY ( SMĚSNÉ, NEHALOGENOVANÉ ) 
Uhlovodíky C10 – C40 mg/kg  sušiny 300 
OSTATNÍ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ( HALOGENOVANÉ ) 
PCB mg/kg  sušiny 0,2 

 

Tabulka č. 7: Ekotoxikologické testy (sloupec I, tab. 10.2. vyhlášky č. 294/2005 Sb.) 

TESTOVANÝ ORGANISMUS 
Doba působení 

( hodina ) 
I 

Poecilia reticulata, nebo 
Brachydanio rerio 

96 
Ryby nesmí vykazovat v ověřovaném testu výrazné změny chování 
ve srovnání s kontrolními vzorky a nesmí uhynout ani jedna 

Daphnia magna Straus 48 
Procento imobilizace perlooček nesmí v ověřovaném testu 
přesáhnout 30% ve srovnání s kontrolními vzorky 

Raphidocelis subcapitata 
(Selenastrum capricornutum) 
nebo Scenedesmus subspicatus 

72 
Neprokáže se v ověřovacím testu inhibice růstu řasy větší 
než 30% ve srovnání s kontrolními vzorky 

semena Sinapis alba 72 
Neprokáže se v ověřovacím testu inhibice růstu kořene 
semene větší než 30% ve srovnání s kontrolními vzorky 

 

V současnosti je již v pískovně navezen materiál obdobného složení (viz vyjádření MěÚ Nýřany, odboru 
ŽP pod č.j. 2/ŽP/172/04 ze dne 1.3. 2004) v ochranném zatěžovacím násypu o kubatuře 24 000 m3, který zabraňuje 
sesuvu závěrného svahu. Stejné materiály budou po vytřídění při recyklaci použity i k sanaci pískovny. 
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Motorová nafta 

Při manipulaci s rekultivačním materiálem a při úpravě zavážené plochy bude využívána 
mechanizace vybavená spalovacími motory, tudíž budou spotřebovávány pohonné hmoty. Pohonné 
hmoty do spalovacích motorů budou spotřebovávány soupravou mobilní linky (bagrem u linky, linkou 
pro třídění a recyklaci odpadů, nakladačem) a kolovým nakladačem. Mobilní linka, za předpokladu 
potřeby recyklovat 100 % navezeného materiálu,  bude v provozu maximálně 70 dnů v roce po dobu  
12 hodin. Bagr bude doplňovat násypku mobilní linky pouze v době provozu linky. Převoz jednotlivých 
roztříděných frakcí recyklátu v místech dočasných deponií bude v době provozu linky zajišťovat 
nakladač O&K. Nakladač O&K bude taktéž plnit nákladní automobily odvážející zrecyklovaný materiál 
k dalšímu využití mimo pískovnu. Dopravu materiálu k uložení v pískovně bude zajišťovat kolový 
nakladač Volvo.  

Nákladní automobily budou pouze navážet rekultivační materiál přes váhu do prostoru pro 
přejímku. Nazpět budou  max. v 25 % případů odvážet materiál po recyklaci k dalšímu využití mimo 
pískovnu, v 75 % případů zajistí odvoz písku nebo pojedou nevyužity. Nákladní automobily společnost 
Tarmac CZ a.s. provozovat nebude, tudíž není počítána spotřeba paliv. 

- čelní nakladač Volvo L 150 (15 l/MTH, 250 dní v roce á 2 h/den = 7 500 l/rok) 
- bagr O&K + mobilní linka typu Lokotrack LT 100 a LT 1100 + nakladač O&K  
(87 l/hod, max. 70 dnů á 12 h/den = 73 000 l/rok) 
 
Maximální roční spotřeba nafty na provoz v pískovně v rámci realizace posuzovaného záměru 

bude 80,5 tis.l. Skutečná spotřeba paliva bude pravděpodobně výrazně nižší a to z důvodu, že se 
nepředpokládá potřeba recyklovat 100 % navezeného materiálu.  

Mazadla a hydraulické oleje 

V areálu pískovny nebudou žádné oleje skladovány. Výměna olejů bude prováděna odbornou 
firmou mimo areál v odpovídajících prostorách. Veškerá likvidace použitých olejů a mazadel bude 
prováděna autorizovanou firmou v rámci povinnosti zpětného odběru. V budově současného zázemí 
provozovny je v odpovídajících prostorech skladována pouze v omezeném množství vazelína, která je 
a bude používána při údržbě a drobných opravách strojů.  

Elektrická energie 

Do prostor pískovny je zaveden elektrický proud od trafostanice v jihozápadní části DP Kůští, 
stávající objekty i stávající třídící technologie na štěrkopísky elektrickou energii využívá. Osvětlení 
areálu není nainstalováno. Po zahájení provozu se počítá pouze s mírným zvýšením spotřeby elektrické 
energie. Mobilní recyklační linka bude poháněna spalovacím motorem.   

Plyn 

Plyn není do areálu zaveden a při realizaci daného záměru nebude jeho zavedení potřeba. 

 
4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících staveb) 

V oblasti nejsou známy plánované výstavby pozemních komunikací nebo výstavby 
nadzemního a podzemního vedení. Východně od zájmového území pouze dojde k přeložení části 
účelové příjezdové komunikace v délce cca 500 m. Příjezdová komunikace bude přeložena jižně od 
současné zpevněné komunikace z důvodů předpokládaného zakládání nové kazety skládky TKO 
v rámci jejího plánovaného rozšíření, v jejíž projektované ploše v současné době prochází trasa 
příjezdové komunikace do budoucího areálu zařízení k nakládání s odpady.  
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Dopravní infrastruktura 

Samotný posuzovaný záměr neklade nové nároky na dopravní infrastrukturu.  

Doprava materiálů bude pouze silniční. Přeprava bude probíhat výhradně po existujících 
komunikacích. Přepravní trasy přivážených resp. odvážených materiálů jsou závislé na místě jejich 
vzniku resp. jejich dalšího využití. Dle údajů oznamovatele bude převážná část materiálů přivážených 
k třídění, recyklaci a uložení dopravována směrem od Plzně (80 %), část materiálů (20 %) bude 
dopravována směrem od Karlových Varů. Odvážené materiály k dalšímu využití budou transportovány 
směrem k Plzni (80 %) a 20 % materiálů bude dopravováno směrem na Karlovy Vary. Přesněji lze 
trasu specifikovat po silnici I. tř. č. 20, která vede z Plzně do Karlových Varů. K samotnému 
zájmovému území vede účelová komunikace ústící přímo na silnici č. I/20. Do prostor pískovny se 
předpokládá, že budou přijíždět 3 osobní automobily za den.  

Rozložení dopravy během roku nebude stejnoměrné, záviset bude na možnostech provádění 
výkopových a jiných stavebních prací. Navážení materiálů v průběhu roku bude významnější během 
teplejších měsíců roku.. V prosinci, lednu a únoru se předpokládá snížení intenzity dovozu i odvozu 
materiálů. Doprava bude probíhat pouze v pracovní dny, a to v závislosti na provozních hodinách 
zařízení, které se předpokládají od března do listopadu od 7:00 do 17:00, v zimních měsících (prosinec, 
leden, únor), pak pouze od 8:00 do 16:00.   

Tabulka č. 8: Počet automobilů zajišťujících dopravu 

Druh dopravy Expedice Tonáž Za 250 dnů Za 1 den 
Nákladní automobily 100 tis. t/rok 20 t 5 000 20 
Osobní automobily - - 750 3 

Pozn. četnost  průjezdů bude dvojnásobná než počet automobilů (příjezd – odjezd). 

 

Údaje týkající se komunikace I/20 na úseku 3-0888 poskytla pro účely této studie silniční 
databanka Ostrava (Ředitelství silnic a dálnic). Informace pocházejí z celostátního sčítání dopravy 
v roce 2005 a jsou uvedeny v tabulce č. 9.   

Tabulka č. 9: Intenzity dopravy podle druhu vozidel - celoroční průměr za 24 hodin v počtech vozidel        

SIL ÚSEK  N1 N2 PN2 N3 PN3 NS A PA TR PTR T O M S 
I/20 3-0888 747 384 43 458 58 257 92 0 8 1 2047 8769 44 10 861 

Pozn. Výsledky sčítání dopravy ŘSD 2005 -  celoroční průměr za 24 hodin v počtech vozidel. Začátek úseku : vyús.   
180,  konec úseku:  hr.okr. Plzeň-sever a město. 

 
Legenda k tabulce č. 9 
SIL         - číslo silnice       
N1  - lehká nákladní vozidla (do užitečné hmotnosti 3 t) 

N2          - střední nákladní vozidla (užitečné hmotnosti 3 - 10 t) 
PN2        - přívěsy středních nákladních vozidel 
N3          -   těžká nákladní vozidla (užitečné hmotnosti nad 10 t) včetně tahačů  návěsů 
PN3  - přívěsy těžkých nákladních vozidel 
NS  - návěsové soupravy 
A            -   autobusy 
PA          -   přívěsy autobusů 
TR          -   traktory 
PTR        -   přívěsy traktorů 
T      -   těžká motorová vozidla a přívěsy 
O      -   osobní a dodávkové automobily 
M            -   jednostopá motorová vozidla 
S      -   součet všech motorových vozidel a přívěsů 
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V tabulce č. 10 je srovnání průměrné denní intenzity projíždějících vozidel  jednak na účelové 

komunikaci a jednak na silnici č. I/20 ve směru na Plzeň a ve směru na Karlovy Vary. V tabulce je 
uveden stav současný (stávající doprava) a předpokládané navýšení (aktivní varianta) související 
s realizací posuzovaného záměru. 

 

Tabulka č. 10: Průměrná denní intenzita projíždějících vozidel – srovnání  

 Komunikace Doprava 
Osobní 
vozidla 

Lehké 
nákladní 

Těžké 
nákladní 

Autobusy Celkem   

Stávající doprava 20 0 186 0 206 
 účelová  

Aktivní varianta 6 0 40 0 46 

Stávající doprava 8 769 747 1 107 92 10 715  I/20 / 3-0888 
směr Plzeň Aktivní varianta 6 0 32 0 38 

Stávající doprava 8 769 747 1 107 92 10 715  I/20 / 3-0888 
Směs K. Vary Aktivní varianta 0 0 8 0 8 

Pozn. Ve stávající dopravě jsou započítány v současnosti projíždějící vozy jak na účelové komunikaci tak na silnici 
č. I/20. Na účelové komunikaci projíždí s současnosti vozidla dopravující písek, odpady na skládku TKO a materiály 
na dekontaminační plochu. V aktivní variantě jsou uvedeny předpokládané průjezdy vozů. 

 

Z tabulky č. 10 je zřejmé, že realizací záměru nedojde k výraznému navýšení dopravy oproti 
současnému stavu na silnici č. I/20. Ve směru na Plzeň bude navýšení 2,8 % a ve směru na K. Vary 
pouze 0,7 % z celkové intenzity dopravy. Mimo provozní dobu zařízení (v nočních hodinách a mimo 
pracovní dny) bude nárůst nákladní dopravy na komunikaci č. I/20 nulový. Na účelové komunikaci 
bude nárůst intenzity dopravy výraznější, zvýšení průjezdů nákladních automobilů bude cca o 18 % 
vyšší tj. o 20 nákladních automobilů v jednom směru za den. 

 

Ostatní infrastruktura 

V předmětné lokalitě se nachází elektrické rozvodné zařízení, kterým je napojena stávající 
třídící linka na písek a budovy těžebního zázemí. Před předpokládaným zavezením jižní části pískovny 
na původní terén bude třeba přeložit přívod elektrické energie k objektu zázemí.  

V zájmovém území se nenachází plynovod, vodovod ani jiná další síť.  

V budoucnu se počítá ještě s přeložením části účelové komunikace vedoucí od silnice č. I/20 k 
pískovně, tato přeložka však bude realizována mimo předmětné území a nebude se záměrem souviset.  
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III. Údaje o výstupech 
 

1. Ovzduší  

Přílohou č. 2 k tomuto oznámení je Rozptylová studie zpracována Ing. P. Šináglem v květnu 
2006, kde je podrobně řešena problematika výstupů emisí do ovzduší.  

Zdroji emisí budou spalovací motory dopravních mechanismů. Hodnocená činnost bude 
zdrojem prachu, doprava vyvolaná přepravou materiálu bude zdrojem řady polutantů ovzduší, z nichž 
nejvýznamnější jsou oxidů dusíku, TZL a těkavé organické látky. Není pravděpodobné, že budou 
vlivem provozu daného záměru umístěného v části pískovny Chotíkov ani vlivem s ním spojené 
automobilové dopravy vznikat pachové látky v koncentracích obtěžujících obyvatelstvo. 

Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší 

V předmětném území nebude provozován žádný bodový zdroj znečišťování ovzduší. Veškerá 
mechanizace bude mobilní.  

 Hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší a z nich emitované látky 

Plošným zdrojem emisí je prostor pískovny s technologií na recyklaci odpadu, kterou 
představuje mobilní linka zahrnující bagr (např. O&K), linka pro třídění a recyklaci odpadů (např. typu 
Lokotrack LT 100 a LT 1100), nakladač (např. O&K), dále pohyb kolového nakladače (např. Volvo 
L150). Pohonnou hmotou (PHM) je motorová nafta. Maximální spotřeba paliva a maximální doba 
provozu těchto strojů je uvedena v kapitole B.II.3. 

Do plošného zdroje emisí je zahrnuta skládka materiálu (dočasné deponie) a nakládka 
zrecyklovaného odpadu. Vzhledem k charakteru materiálu, okolnímu terénu a místním podmínkám, 
vzdálenosti od okolní zástavby a s přihlédnutím k směru a rychlosti převládajících větrů, není celkové 
působení emisí tuhých znečišťujících látek z těchto ploch významné. 

Během provozu zařízení bude docházet k emisím oxidů dusíku, tuhých znečišťujících látek, 
oxidu uhelnatého a benzenu. Emise z plošných zdrojů byly stanoveny na základě údajů o spotřebě 
pohonných hmot jednotlivých typů strojů, popisu daného plošného zdroje a pracovní doby. Pro prostor 
nakládky a vykládky jsou započítány i starty vozidel a volnoběžný chod motoru nákladních vozidel (1 
minuta volnoběhu je uvažována jako ujetí 1km).  

Emise tuhých znečišťujících látek PM10, vznikajících na drtiči mobilní linky byly stanoveny na 
základě údaje o maximálním hodinovém výkonu mobilní linky, který je uváděn 120t odpadu/hod. Dále 
byl vzat v úvahu měrný emisní faktor množství emitovaných tuhých znečišťujících látek (TZL) na 1t 
zpracovaného odpadu ve výši 1kg/t, omezení úniku  TZL vzhledem k použití mlžících trysek na max. 
40% a  podíl PM10 15% z emisí TZL. Stanovené množství znečišťujících látek pro plošný zdroj uvádí 
následující tabulky. 

Tabulka č. 11: Emise škodlivin z prostoru mobilní linky  

Mobilní linka - pro třídění a recyklaci odpadů 

škodlivina M [g.s
-1] Mden [g.den

-1] Mrok [kg.rok-1] 

NOx 2,42E-01 1,04E+04 7,31E+02 

PM10   2,51E-02 1,08E+03 7,59E+01 

Benzen 6,96E-07 3,01E-02 2,11E-03 
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Tabulka č. 12: Emise škodlivin z provozu kolového nakladače Volvo L150 

Kolový nakladač Volvo L150 (přírůstek ke stávající činnosti) 

škodlivina M [g.s-1] Mden [g.den-1] Mrok [kg.rok-1] 

NOx 4,17E-02 3,00E+02 7,50E+01 

PM10   4,33E-03 3,11E+01 7,79E+00 

Benzen 1,20E-07 8,64E-04 2,16E-04 

 

Tabulka č. 13: Emise škodlivin ze stávajícího provozu kolového nakladače Volvo L150 

Kolový nakladač Volvo L150 (stávající činnost) 
škodlivina M [g.s-1] Mden [g.den-1] Mrok [kg.rok-1] 

NOx 4,17E-02 9,00E+02 2,25E+02 

PM10   4,33E-03 9,34E+01 2,34E+01 

Benzen 1,20E-07 2,59E-03 6,48E-04 

 

Tabulka č. 14: Emise škodlivin ze skládky a  nakládky 

Emise z nakládky 

škodlivina M [g.s-1] Mden [g.den-1] Mrok [kg.rok-1] 

NOx 0,00199 57,438 13,383 

PM10   0,000639398 18,415 4,291 

Benzen 3,09172E-05 0,890 0,207 

 

Hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší a z nich emitované látky 

Dalším zdrojem znečišťování ovzduší bude automobilová doprava na daných úsecích 
komunikací v dotčené oblasti souvisejících s provozem záměru. Emise z dopravy budou vznikat z 
provozu na přepravních trasách, u všech vozidel je uvažován příjezd a odjezd. Doprava materiálů bude 
pouze silniční. Přeprava bude probíhat výhradně po existujících komunikacích. Přepravní trasy 
přivážených resp. odvážených materiálů jsou závislé na místě jejich vzniku resp. jejich dalšího využití. 
Dle údajů oznamovatele bude převážná část přivážených materiálů k třídění, recyklaci a uložení 
dopravována směrem od Plzně (80 %), část materiálů (20 %) bude dopravována směrem od Karlových 
Varů. Odvážené materiály k dalšímu využití budou transportovány směrem k Plzni z 80 % a 20 % 
materiálů bude dopravováno směrem na Karlovy Vary. Do prostor pískovny se po zahájení realizace  
předpokládá příjezd pouze 3 osobních automobilů za den.  

Jednotlivé úseky komunikací v dotčené oblasti souvisejících s provozem záměru jsou označeny 
jako linonové zdroje L1, L2 a L3, jsou specifikovány  v tabulce č. 15 a zobrazeny na obrázku č. 3. 

Tabulka č. 15: Označení liniových zdrojů 

Označení Název 
L1 účelová komunikace 
L2 sil. I tř. č.20 směr Plzeň 
L3 sil. I tř. č.20 směr K.V. 
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Obrázek č. 4: Znázornění jednotlivých liniových zdrojů znečišťování ovzduší 

 

 

Výpočet emisí z dopravy byl proveden pomocí emisních faktorů pro dopravu. Emisní faktory 
motorových vozidel jsou dány sdělením č. 36 MŽP, publikovaným ve Věstníku MŽP č. 10/2002 a 
doplněným Sdělením č. 17 ve Věstníku MŽP č. 5/2003. Výpočet EF byl proveden podle programu 
MEFA v.02.  

Na základě emisních faktorů a počtu vozidel byl proveden výpočet množství emitovaných 
znečišťujících látek (emisní úroveň EURO 2). Pro liniový zdroj L1 byla uvažována rychlost  20 a 50 
km/hod a pro zdroje L2 a L3 rychlost 50 a 80 km/hod. Výpočet byl proveden pro maximální intenzitu 
dopravy. Celkové množství emisí uvádí následující tabulky. 

Tabulka č. 16: Stávající emise jednotlivých liniových zdrojů 

M Nox M PM10 M BENZEN Označení  zdroje 
[g.s-1] [g.s-1] [g.s-1] 

L1 1,246E-01 3,468E-03 1,451E-04 

L2 5,576E-01 1,362E-02 1,600E-03 

L3 1,129E+00 2,480E-02 3,197E-03 

 

Tabulka č. 17: Přírůstek emisí jednotlivých liniových zdrojů z provozu  

M Nox M PM10 M BENZEN Označení  zdroje 
[g.s-1] [g.s-1] [g.s-1] 

L1 8,044E-02 2,238E-03 9,425E-05 

L2 3,486E-02 1,033E-03 5,284E-05 

L3 2,020E-02 5,114E-04 2,181E-05 
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Z uvedených údajů v tabulkách vyplývá, že emisní příspěvek z dopravy (zdroji L2 a L3) 
vyvolané provozem zařízení k nakládání s odpady k emisím v zájmové oblasti je malý. Výraznější je 
příspěvek z liniového zdroje L1, na účelové komunikaci jde o více než 50 % nárůst. V následujících 
tabulkách jsou uvedeny stávající roční emise liniových zdrojů a přírůstky z provozu záměru. 

Tabulka č. 18: Stávající roční emise jednotlivých liniových zdrojů 

M Nox M PM10 M BENZEN Označení  zdroje 
[kg.rok-1] [kg.rok-1] [kg.rok-1] 

L1 897,1 25,0 1,0 

L2 17 584,7 429,7 50,4 

L3 35 598,3 782,0 100,8 

Tabulka č. 19: Přírůstek ročních emisí jednotlivých liniových zdrojů  

M Nox M PM10 M BENZEN Označení  zdroje 
[kg.rok-1] [kg.rok-1] [kg.rok-1] 

L1 579,150 16,110 0,679 

L2 250,992 7,439 0,380 

L3 145,443 3,682 0,157 

 

2. Odpadní vody  

Splaškové odpadní vody 

Ve stávající budově zázemí jsou odpadní vody typu splaškových vod z WC a koupelen 
odváděny do zbudované jímky. Po předpokládaném zahájení provozu zařízení pro nakládání s odpady 
budou stávající sociální zařízení využívat další 3 pracovníci u nichž bude maximální předpokládaná 
roční produkce odpadních vod typu splaškových 90 m3 /rok. Splaškové odpadní vody budou z jímky 
dle potřeby vyváženy na ČOV stejně jako doposud. 

Technologické vody 

Pro omezení prašnosti při drcení a třídění materiálu za sucha bude spotřebovávána voda na mobilní 
lince. Při provozu linky za sucha bude materiál skrápěn a spotřeba bude cca 80 l/hod. Předpokládaná roční 
spotřeba vody ke skrápění dosáhne maximálně cca 40 tis. l, tato voda se bude volně odpařovat.  

Pro omezení prašnosti bude v případě extrémního sucha prováděno kropení materiálů, ploch a 
komunikací v areálu zařízení pro nakládání s odpady kropícím vozem. Mimo areál pískovny bude 
docházet ke kropení příjezdové komunikace za účelem snížení prašnosti a mytí komunikace. Voda se 
bude taktéž volně zasakovat a odpařovat. Spotřeba technologické vody k výše uvedeným účelům bude 
záviset na klimatické situaci v tom kterém roce. 

Důlní vody  

Důlními vodami, dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon) v platném znění, jsou všechny podzemní, povrchové a srážkové vody, které vnikly do 
hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem nebo 
gravitací z nadloží, podloží nebo z boku nebo prostým vtékáním srážkové vody, a to až do jejich 
spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami. Hladina podzemních vod nebyla 
těžbou zasažena. Báze pískovny leží nad hladinou podzemní vody.  

Srážková voda bude volně vtékat do plochy roztěžené a zavážené pískovny, kde bude přirozeně 
zasakovat. Při ukládání rekultivačního materiálu nevznikne žádná potřeba vodu čerpat. 
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3. Odpady  
 

V souvislosti s realizací posuzovaného záměru se nepředpokládá vznik mimořádného množství 
odpadů. Při provozu zařízení pro nakládání s odpady budou vznikat odpady, které jsou v souvislosti 
s provozem pro tuto činnost běžné. V podstatě jde o stejné odpady, které vznikají v současnosti 
v souvislosti s provozem budov zázemí pro pracovníky provádějící hornickou činnost. 

Tabulka č. 20: Seznam předpokládaných odpadů na výstupu  

Kód  Název Kategorie 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly (folie,PET) O 
17 02 03 Plasty O 
20 01 21 Zářivky N 
16 01 03 Pneumatiky O 
20 01 33 Akumulátory N 
20 01 40 Nekovový odpad O 
20 03 04 Kal ze septiků a žump O 

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

N 

16 07 08 Odpady obsahující ropné látky N 

 

Výše vyjmenované odpady podléhají působnosti zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
v platném znění a bude s nimi nakládáno v souladu s požadavky tohoto zákona. Odpady budou 
likvidovány oprávněnou osobou. 

Pokud by došlo k situaci, že by pracovníci provádějící vizuální kontrolu přivážených 
odpadů pro využití na zařízení zjistili neshodu v přijímaném odpadu (např. znečištěné 
komponenty), automobil nedostane souhlas k vjezdu na plochu pro přejímku. V případě, že by 
přivezený odpad při prohlídce po vyklopení materiálu neodpovídal deklarovanému odpadu, musí 
být označen, izolován a zabezpečeno, že s ním bude nakládáno v souladu s platnou legislativou. 
Následně bude zajištěn na náklady původce či přepravce odvoz takového odpadu z prostoru 
přejímky a jeho předání osobě oprávněné k nakládání s tímto odpadem.   

 

4. Ostatní  

Hluk  

Přílohou č. 1 tohoto oznámení je Akustická studie (Bubák a Moravec, 2005).  

Hluk z dopravy  

Dle zpracované Akustické studie bude navýšení hlukových hladin vyvolané projíždějícími 
nákladními automobily, které budou obsluhovat zařízení, oproti současnému stavu zanedbatelné a 
spíše teoretické. Za referenční body byly vybrány nejbližší obydlené domy na přepravní trase, 
první na severozápadním okraji obce Chotíkov, druhým RB je rodinný dům jižně od silnice č. I/20 
v obci Chotíkov. V referenčních bodech č. 1 a č. 2 dojde v důsledku realizace posuzovaného 
záměru k akusticky nevýznamnému navýšení o 0,34 resp. o 0,36 dB. 

Stejně tak příspěvek k celkové dopravní zátěži a z toho vyplývající příspěvek k celkovému 
hluku emitovanému dopravou je pod hranicí objektivní prokazatelnosti. 
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Hluk z vlastního provozu zařízení k nakládání s odpady 

Navýšení hluku z provozu bude způsobeno činností recyklační linky s bagrem, nakladači 
manipulujícími s materiály a zároveň související dopravou. Byly zvoleny opět dva referenční 
body, RB č. 1 je na severním okraji obce Kůští, RB č. 2 na severozápadním okraji Chotíkova. 
V obou referenčních bodech došlo k navýšení hlukových imisí, ale jsou stále o více jak 4 dB nižší 
než stanoví hygienický limit. U RB č. I dojde k navýšení o 7,34 dB na 41,19 dB, u RB č. 2 o 0,91 
dB na 45,78. U referenčního bodu č. 2 se na hlukovém zatížení velkou měrou podílí doprava 
obsluhující skládku TKO. Z celkového počtu vozidel v daném úseku míří na skládku 85%. 
Vzhledem k tomu, že Akustická studie počítá s nejnevhodnějším stavem, kdy bude v provozu 
veškerá mechanizace a linka, bude skutečné navýšení nižší. Samotná linka pro třídění a recyklaci 
odpadů typu Lokotrack LT 100 a LT 1100 bude v provozu přibližně 70 dnů v roce po dobu max. 
12 hodin, tudíž k situaci, kdy bude dosaženo vypočtených hodnot může dojít pouze v tomto 
období.  

Hodnoty ekvivalentního akustického tlaku z provozního hluku budou po realizaci záměru 
vyhovovat hygienickým limitům pro denní i noční dobu. 

Vibrace 

V souvislosti s realizací záměru a tím souvisejícími činnostmi nebudou emitovány žádné 
významné vibrace. Nevýznamné vibrace, které se podložím budou šířit do maximální vzdálenosti 
v řádech metrů, mohou být spojené s provozem dopravních prostředků nebo s provozem některých 
strojů.   

Záření 

Provozem zařízení k nakládání s odpady nebude produkována žádná škodlivá forma záření. 

Zápach 

Provozem zařízení k nakládání s odpady nebude šířen zápach.  

 

5. Doplňující údaje  

Monitoring 

Před zahájením rekultivačních prací bude proveden v pramenních vývěrech v rokli pod 
jihozápadním okrajem těžebny srovnávací odběr vod na základní chemismus a obsahy ropných 
látek. Vzhledem k charakteru používaných rekultivačních materiálů se předpokládá kontrolní 
odběr průsakových vod, jež budou analyzovány na základní chemismus a obsahy ropných látek,  
pouze 1x ročně.  

Měření prašnosti bude prováděno dle požadavků Krajské hygienické stanice v Plzni.  

Vedoucí zařízení bude provádět kontrolu veškerého technického vybavení min. 1x denně.  

Určený pracovník provozovatele bude kontrolovat řádnost provozu zařízení 1x měsíčně. 
Kontrolován bude zejména provozní denník zařízení a doklady předané jednotlivými dodavateli 
rekultivačních materiálů.  

Obsluha zařízení bude provádět vizuální kontrolu každé dodávky odpadu, dále pak při další 
manipulaci s odpadem namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody se základním popisem 
odpadu.  

Veškeré kontroly zařízení a případná zjištění závad budou zaznamenány do provozního deníku. 
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ČÁST C 
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

 

Územní systémy ekologické stability krajiny(ÚSES) 

Na území navrhovaném pro zavážení rekultivačním materiálem není vymezen žádný prvek 
územního systému ekologické stability (žádný biokoridor ani žádné biocentrum). Realizace záměru se 
nedotkne žádného ze skladebních prvků vymezeného ÚSES.  

Nadregionální a regionální ÚSES 

DP Kůští neprochází žádné nadregionální ani regionální biocentrum ani biokoridor, nejblíže se 
k zájmovému území přibližuje cca 1,5 km jihozápadně procházející nadregionální biokoridor v jehož 
dvou kilometrovém ochranném pásmu DP Kůští leží. 

Místní (lokální) ÚSES 

Dle sdělení MěÚ Nýřany, odboru životního prostředí se v bezprostředním okolí pískovny ani 
v pískovně samotné nenachází žádný skladebný prvek lokálního ÚSES.  

 
Zvláště chráněná území (ZCHÚ) 

V předmětném území samotném není vymezeno žádné zvláště chráněné území podle části třetí 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.  

V širším okolí DP Kůští se nachází několik zvláště chráněných území. Můžeme jmenovat např. 
přírodní památku Příšovská homolka (ID 344), která je nejblíže ploše záměru a to cca 1,5 km 
severovýchodním směrem. Dalšími ZCHÚ v širším okolí záměru jsou přírodní památka Malesická 
skála (ID 611), přírodní rezervace Petrovka (ID 1069) a přírodní rezervace Kamenný rybník (ID 159) 
(www.portal.env.cz ).  

 

 Přírodní parky(PP) 

K ochranně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, 
který není zvláště chráněn podle části třetí zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění, může orgán ochrany přírody a krajiny zřídit obecně závazným právním předpisem 
přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo 
rušení tohoto území. Zájmové území neleží v přírodním parku, nejbližší přírodní park se nachází cca 7 
km východně od plochy záměru a jde o Přírodní park Horní Berounka.  

 
Významné krajinné prvky (VKP), Památné stromy 

Podle § 3 odst.1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění 
významný krajinný prvek (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část 
krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky 
jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které 
zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní 
trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní 
útvary, výchozy a odkryvy. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že okolní lesní porost v němž pískovna Chotíkov leží, je dle § 3 
odst.1 písm. b) výše citovaného zákona VKP. Okolní lesní porost však nebude realizací záměru 
narušen. 

Dle sdělení MěÚ Nýřany se v bezprostředním okolí pískovny ani v pískovně samotné 
nenachází žádné registrované VKP podle § 6 výše citovaného zákona.  

Na zájmové ploše ani v její bezprostřední blízkosti se nenachází žádný památný strom. 

 
Evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

Nařízení vlády ze dne 22. 12. 2004, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných 
lokalit soustavy NATURA 2000 nabyl účinnosti dne 15. 4. 2005 pod číslem 132/2005 Sb. Vymezení 
jednotlivých evropských lokalit národního seznamu včetně orientačního vedení hranic a dalších 
bližších údajů o nich a návrhu kategorie územní ochrany je uvedeno v přílohách č. 1 až 863 tohoto 
nařízení (č. 132/2005 Sb.). Na ploše zájmového území ani v k.ú. Chotíkov (653 276) a Kůští (619 442) 
se nenachází žádná evropsky významná lokalita (www.natura2000.cz). 

Na ploše zájmového území ani v jeho širším okolí se nenachází žádná ptačí oblast. 

V části H tohoto oznámení je zařazeno jako příloha stanovisko orgánu ochrany přírody 
podle § 45i odts. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb., a to stanovisko 
Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 24.4. 2006 pod č.j. ŽP/4471/06, v němž je ve uvedeno, 
že záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 

 

Území historického, kulturního nebo archeologického významu, kulturní památky 

Přímo v předmětném území nejsou evidována území historického, kulturního nebo 
archeologického významu.  

V obci Chotíkov se nachází kostel Povýšení sv. Kříže, jež je národní kulturní památkou od 16. 
2. 1964. Kostel byl zapsán do státního seznamu před rokem 1988 pod číslem v rejstříku 46429/4 – 
1258 (www.monumnet.npu.cz).  

 
Území hustě zalidněná 

Prostor, v němž se navrhuje realizace posuzovaného záměru, leží mimo obytné území obce. 
Pro k. ú. Kůští není dle vyjádření Stavebního úřadu Města Touškov zpracována ÚPD (viz část H 
tohoto oznámení). Nejbližším obydleným územím od předmětné lokality je cca 600 jižně se 
nacházející Kůští, která je částí obce Města Touškov a spadá pod obec s pověřeným obecním úřadem, 
jímž je Město Touškov. Další obcí v relativní blízkosti je obec Chotíkov vzdálená cca 2 km 
jihovýchodně od zájmového území, kde se nacházejí v blízkosti účelové komunikace a komunikace  
č. I/20 rodinné domy.   

V části obce Kůští je v současnosti 38 adres. V obci Chotíkov žije k 1.1. 2005 celkem 795 
obyvatel z čehož je 396 žen a 399 mužů (www.czso.cz). Průměrná hustota zalidnění je 70,8 obyvatel 
na 1 km2 (www.geoportal.cenia.cz). 

 
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení  

Území v němž se počítá s využíváním výplňového materiálu v rámci sanačních prací bylo 
v minulosti intenzivně těženo a v současné době dochází ještě k dotěžování štěrkopísků v západní 
části DP Kůští dle schváleného Plánu otvírky, přípravy a dobývání. Na ložisku zbývá dotěžit cca  
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900 tis tun štěrkopísků a při dodržení výše předpokládané těžby 80 tis tun/rok, bude v DP Kůští 
prováděna hornická činnost ještě po dobu 11 let, tedy do roku 2017.  

V nejbližším okolí záměru cca 500 m jihovýchodně od prostoru určeného k zavážení 
rekultivačním materiálem je umístěna skládka tuhého komunálního odpadu (TKO) provozována 
Dobrovolným sdružením obcí - Skládka Chotíkov.  

Severně od plochy záměru prochází komunikace I. třídy č. 20 z Plzně do Karlových Varů, 
která díky vysoké intenzitě dopravy také přispívá k zatížení životního prostředí v místě.  

Žádná výše zmíněná činnost neznamená zatěžování životního prostředí nad míru únosného 
zatížení. (zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, § 5 Únosné zatížení území: únosné  zatížení  
území je takové zatížení území lidskou činností, při kterém nedochází k poškozování životního 
prostředí, zejména jeho složek, funkcí ekosystémů nebo ekologické stability). Lesní porosty 
v těsném sousedství zatěžovaných ploch vykazují dobrou stabilitu, a proto se lze domnívat, že tyto 
ekosystémy nejsou zatěžovány nad míru únosného zatížení 

Zavážka rekultivačním materiálem nebude znamenat při dodržování veškerých zákonem 
daných ustanovení, při dodržování provozní kázně a na základě závěrů hodnocení v tomto 
oznámení zatěžování nad míru únosného zatížení.  

 
Staré ekologické zátěže 

Nejbližší starou zátěží životního prostředí od předmětné lokality je zhruba 0,5 km 
jihovýchodně vzdálená zátěž pod názvem Skládka Chotíkov, číslo lokality je 9343001, představuje 
kvalitativní riziko 3 – střední a kvantitativní riziko 3 – lokální. V okolí 4 km od zájmového území se 
nenachází žádná další stará ekologická zátěž.  

Přímo v ploše zájmovém území se nenachází žádá stará ekologická zátěž.  

 
Extrémní poměry v dotčeném území  

Extrémní poměry se již v zájmovém území vyskytují a lze za ně považovat těžbu štěrkopísků 
v DP Kůští. Tento stav se v průběhu realizace posuzovaného záměru bude pozitivně měnit. Postupně 
se zavážením pískovny rekultivačním materiálem bude vždy na ucelených zavezených plochách 
provedena biologická rekultivace. Tímto způsobem bude postupně sanováno a rekultivováno celé 
zájmové území a bude tak docházet k snížení extrémních poměrů v území. V souvislosti s realizací 
záměru tedy bude docházet k zlepšení extrémních poměrů v zájmové ploše a po ukončení realizace 
posuzovaného záměru bude možné celý zavážený prostor navrátit původnímu využití tj. k plnění 
funkcí lesa a napojit ho na přilehlé lesní biotopy.    

Za extrémní poměry v okolí zájmového území lze považovat rovněž ukládání TKO na sousední 
skládce a nadměrné využívání komunikace I. třídy č. 20 z Plzně do Karlových Varů. Nadměrné 
zatěžování pozemků sousední skládky TKO bude ukončeno až po jejím naplnění a provedení 
rekultivace.  
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou 
pravděpodobně  významně ovlivněny 
 

Klimatická charakteristika  

Dle Quitta leží centrální část pánve v nejteplejší mírně teplé oblasti – MT 11 (Plzeň 7,8 oC, 
Stříbro 7,4 oC), vyšší pahorkatiny a vrchoviny jsou přirozeně chladnější – na jihu patří do klimatické 
oblasti MT 10 (Klatovy 7,6 oC), na severu je chladněji, náleží proto do obl. MT 7, MT 5 a nejvyšší 
části kolem 600 m do MT 3. Zde průměrné teploty klesají pod 6,5oC. 

Bioregion leží ve srážkovém stínu: Plzeň 518 mm, Doudlevce dokonce jen 495 mm, Stříbro 
525 mm, Horšovský Týn 560 mm, Záchlumí 563 mm, Klatovy 582 m, jen vyšší západní polohy jsou 
vlhčí – Bernartice u Tachova 646 mm. V pánvi jsou předpoklady pro tvorbu teplotních inversí 
regionálního rozsahu, v údolích pak pro tvorbu silných údolních inverzí a expozičního klimatu. 
V kaňonovitém údolí Mže nad Stříbrem je mírně vyvinut říční fenomén, buližníky a kopce 
v Sedmihoří vykazují fenomén vrcholový, ovšem v oligotrofní facii. 

Řešené území se nachází dle Quitta (1973) v klimatické oblasti mírně teplá MT 11. Klimatická 
oblast MT 11 je charakteristická dlouhým létem, teplým a suchým. Přechodná období jsou krátká 
s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým 
trváním sněhové pokrývky.  

 

Tabulka č. 20: Základní charakteristiky klimatické oblasti MT 11 

Oblast Klimatická charakteristika 
MT 11 

Počet letních dnů 40 - 50 
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C 140 - 160 
Počet mrazových dnů 110 - 130 
Počet ledových dnů 30 - 40 
Průměrná teplota v lednu - 2 -  -3 
Průměrná teplota v červenci 17 – 18 
Průměrná teplota v dubnu 7 – 8 
Průměrná teplota v říjnu 7 – 8 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 
Srážkový úhrn ve vegetační období 350 - 450 
Srážkový úhrn v zimním období 200 - 250 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 
Počet dnů zamračených 120 - 150 
Počet dnů jasných 40 - 50 
 

V následující tabulce jsou uvedeny průměrné srážky a teplota z dlouhodobých sledování z let  
1901 – 1950 na stanici Plzeň - Doudlevce.  

Tabulka č. 21: Průměrné měsíční teploty a srážky období 1901 – 1950  

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Teplota [oC] -2 -1 2,9 7,3 12,8 16,1 17,8 16,7 12,9 7,7 2,7 -0,8 

Srážky  [mm] 23 22 27 38 57 63 71 62 44 34 27 27 
Zdroj. Atlas podnebí ČSSR, 1958. 
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Kvalita ovzduší  

Zájmové území neleží v území působnosti stavebního úřadu, jehož plocha spadá do oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) dle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality 
ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2004.  

Kvalita ovzduší je podrobněji zhodnocena v příloze č. 2: Rozptylová studie (Šinágl, 2006). 

 
 Voda                          

Zájmové území patří hydrograficky do hlavního povodí 1-00-00 řeky Labe a k jejímu dílčímu 
povodí 1-10-01 Mže pod soutok s Radbuzou. Samotné území pískovny spadá do povodí Čeminského 
potoka a jeho levobřežního přítoku – Kumberka (pořadí 1-10-01-183) (Vlček a kol., 1984). Vlastní 
terén se nachází v nejvyšších partiích v úrovni 448 m n.m. až po 410 m n.m. v jihozápadní části DP 
Kůští. Terén je ukloněný k jihozápadu, jihu až jihovýchodu. Na jihozápadním okraji těžebny je 
nápadný terénní stupeň, tvořený zbytky terciéru a výklizovými zeminami. Pod tímto stupněm terén 
strmě klesá směrem k obci Kůští. Vlivem eroze je v této části vytvořeno několik úzkých údolí až roklí. 
Jsou bez výskytu trvalého odtoku povrchové vody, voda se zde vyskytuje zpravidla po vydatnějších 
nebo přívalových deštích  a při tání sněhu. 

Samotné zájmové území není součástí CHOPAV.  

 
 Půda 

Největší rozsah půd v rámci Plzeňského bioregionu mají víceméně nasycené hnědé půdy a 
v jihovýchodní části i pseudogleje. Západně až jižně od Plzně vystupují na větších plochách 
illimerizované půdy na prachovicích a těžších hlínách a hnědozemě na spraších. Poměrně velké plochy 
zaujímají půdy nivní. Na buližnících jsou ostrůvky nevyvinutých půd a kyselých rankerů, na menších 
plochách vystupují i půdy rašelinné. 

Půdní poměry zájmového území odpovídají místním geologickým a klimatickým podmínkám. 
Půdotvorným substrátem jsou zde především kvartérní terasové štěrky a písky, sprašové a residuální 
hlíny, sutě a aluviální náplavy o mocnosti 2 – 3,5 m. Hlavním půdním typem jsou regozemě 
na písčitém půdotvorném substrátu o mocnosti humusového horizontu 0,05 až 0,4 m (v průměru  
0,15 m). Půdní druh je písčitý, místy až hlinitopísčitý (Culek a kol., 1996).  

Samotná plocha záměru se nenachází na pozemcích náležejících do ZPF, tudíž si nevyžádá 
zábor půdy ze ZPF.  

Záměr bude realizován na pozemcích uvedených v tabulce č. 1: Pozemky v řešeném území dle 
KN a v tabulce č. 2: Výčet PK pozemků v rámci pozemku dle KN, který není zapsán na LV. Jde 
převážně o dočasně nebo trvale vyjmuté pozemky z PUPFL, o druhy pozemků ostatní plocha, o lesní 
pozemky a o pozemky řazené dle využití do kategorie zastavěné plochy a nádvoří.  

 
Horninové prostředí, přírodní zdroje, geologie a geomorfologie 

Horninové prostředí, přírodní zdroje 

 Těžba nerostných surovin na území Plzeňského kraje probíhala poměrně intenzivně již od 
středověku. Je možno konstatovat, že s výjimkou těžby kaolinu, keramických jílů, živců a stavebního 
kamene je maximální rozmach tohoto odvětvi již minulostí. Kraj je rozhodující surovinovou základnou 
papírenských kaolínů v středoevropském měřítku. Ložiska této suroviny jsou zde soustředěna v 
severním a jižním okolí Plzně. Významná jsou z ekonomického hlediska též ložiska keramických jílů a 
živců. Ložisko Kašperské Hory představuje jedno z největších potenciálně významných ložisek zlata a 
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wolframu v Evropě. Velký význam mají v kraji také ložiska stavebních surovin, zejména stavebního 
kamene. Významný pokles zaznamenala těžba cihlářských surovin, i když jejich ložiska jsou poměrně 
rozsáhlá. V minulosti měla význam i těžba černého uhlí v plzeňské a radnické pánvi a těžba uranu na 
Tachovsku. Vzdálenější historií je těžba polymetalických, stříbrných, železných rud a zlata. V roce 
2003 se na území kraje nacházelo 132 výhradních ložisek nerostných surovin a 35 ložisek 
nevýhradních. Celkem bylo (2003) stanoveno 73 dobývacích prostorů o celkové ploše 22,93 km2 
(0,3% rozlohy kraje), u 47 byla povolena těžba. Z nevýhradních ložisek bylo u třinácti vydáno 
povolení k prováděni těžby (www.kr-plzensky.cz).  

Geologické poměry 

Z regionálně geologického hlediska náleží území lokality do plzeňské karbonské pánve. 
Plzeňská pánev představuje hlubokou depresi (příkopovou propadlinu) vyplněnou karbonskými 
sedimenty. Její směr je zhruba sever – jih. Střední, nejhlubší kra propadliny probíhá od Chotěšova přes 
Týnec, Líně a Vejprnice dále k severu. V této kře jsou vyvinuty všechny čtyři, dnes rozlišované 
stratigrafické jednotky (pásma): pásmo – spodní šedé souvrství, pásmo – spodní červené souvrství, 
pásmo – svrchní šedé souvrství a pásmo – svrchní červené vrstvy středočeského karbonu v maximální 
mocnosti. Směrem k severu spodní pásma pozvolna vykliňují. 

Území má velmi složitou tektonickou stavbu. Převládají tektonické linie směru SZ – JV, které 
se protínají s liniemi směru JZ – SV. Linie převládajícího směru jsou mladší a dislokují ostatní 
struktury, takže se celé území rozpadá do soustavy mnoha tektonicky omezených ker. 

Vlastní ložisko štěrkopísků Chotíkov v DP Kůští je součástí souvislého pruhu tercierních 
sedimentů směru SZ – JV, který se rozkládá mezi obcemi Všeruby a Chotíkov. Tyto sedimenty jsou 
produktem říčního toku (nebo systémů toků), který zhruba od severozápadu směřoval do okolí Plzně, 
kde se napojoval na hlavní tok ústící do vodní nádrže v Chomutovsko – ústecké pánvi. 

Těženou horninou jsou mladomiocénní až staropliocénní limnicko – fluviální klastické 
sedimenty o objemové hmotnosti 1,6 t/m3 velmi pestrého zbarvení i pestrého litologického složení. 
Jsou to zejména červené, červenohnědé a rezavě žluté písky s větší nebo menší příměsí různě bílých 
nebo šedých jílů a písků. Na jejich stavbě se podílí převážně křemen, méně křemenec, pískovec, živec 
a chlorid. Tento stavební materiál je vesměs oválný, výjimečně tupě či ostře hranatý. Průměrná 
mocnost těžené suroviny se pohybuje okolo 22 m. 

Nadloží je tvořeno svahovými a sprašovými hlínami. Podloží pak představují karbonské 
sedimenty (arkózové pískovce, arkózy, jílovce a prachovce), místy se vyskytují rudé slepence 
s železito – křemenným tmelem. 

Geomorfologie území 

Zájmové území leží na 49o 48’ severní zeměpisné šířky a 13o 17’ východní zeměpisné délky. 
Geomorfologicky dle Demka (1987) je součástí: 

Systému:  Hercynský 
Subsystému:  Hercynská pohoří 
Provincie:  Česká vysočina 
Soustavy:  Poberounská 
Podsoustavy:  Plzeňská pahorkatina 
Celeku:  Plaská pahorkatina 
Podceleku:  Kaznějovská pahorkatina 
Okrsku:  Všerubská pahorkatina 
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  Biogeografické členění 

Zájmové území se nachází v Plzeňském bioregionu 1.28, jež v centru západních Čech zabírá 
centrální sníženinu, tvořenou geomorfologickými celky Švihovskou vrchovinou (mimo podcelek 
Chudenické vrchoviny) a Plaskou pahorkatinou (mimo její severní výběžek). Kromě toho bioregion 
zabírá i jižní okraj Tepelské vrchoviny a Jesenické pahorkatiny. Bioregion má plochu 2 890 km2. 
Typická část je tvořena pánví a okolní pahorkatinou až vrchovinou s acidofilními doubravami, 
dubohabrovými háji a ostrovy subxerofilních doubrav a borovými doubravami na kyselých horninách. 
V kaňonech řek jsou reliktní bory a bikové bučiny, které jsou i v nejvyšších polohách na permu. 
Nereprezentativní části jsou tvořeny přechodnými územími k okolním bioregionům. Převažují v nich 
acidofilní doubravy s charakteristickými ostrovy květnatých bučin (Culek, 1995). 

 

Flóra 

Bioregion se rozprostírá v mezofytiku a jeho plocha se v převážné části kryje 
s fytogeografickým podokresem 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní (s výjimkou jihozápadní části a 
některých úseků severovýchodního okraje), dále s fytogeografickým podokresem 28f. Svojšínská 
pahorkatina, 28g. Sedmihoří, a zasahuje sem i jihozápadní část fytogeografického podokresu 35a. 
Holoubkovské Podbrdsko. 

Vegetační stupeň dle Skalického: suprakolinní (až submontánní). 

Potenciální vegetaci tvoří ve vyšších polohách kyselé bučiny (Luzulo-Fagetum), na kyselých 
karbonských sedimentech nižších poloh jsou význačné acidofilní doubravy (Genisto germanicae-
Quercion) s autochtonní borovicí, na ostrůvcích bohatších vyvřelin snad i fragmenty subxerofilních 
doubrav (Quercion pubescenti-petraeae), výše i květnaté bučiny svazu Fagion. V údolích větších toků, 
zvl. ve východní části, je mozaika acidofilních doubrav (Genisto-Quercion) a relativně vzácných 
dubohabřin (Melampyro-Carpinetum), na skalách jsou přítomny i reliktní bory (Dicrano-Pinion). Na 
skeletovitých svazích jsou vyvinuty suťové lesy (Aceri-Carpinetum). Kolem toků jsou luhy, převážně 
asociace Stellario-Alnetum. Řídké jsou rašelinné bory, náležející pravděpodobně do svazu Sphagnion 
medii, a rašelinné březiny (Betulion pubescentis). Primární bezlesí je velmi vzácné, jsou zde přítomné 
fragmenty skalní stepi (Alysso-Festucion pallentis). 

Náhradní vegetaci tvoří louky svazu Calthion a řidčeji snad i Molinion, které přecházejí 
v rašelinné louky svazu Caricion fuscae. Na humolitech byla vyvinuta i společenstva rašeliništní 
Caricion demissae. Na pastvinách je typická vegetace svazu Cynosurion i Violion caninae. Lemy 
odpovídají vegetaci svazu Trifolion medii. Křoviny náležejí vesměs ke svazu Prunion spinosae. 

Flóra je dosti pestrá, s řadou mezních prvků různého charakteru i s některými prvky 
exklávními. Dosti početně sem zasahují druhy subatlantské. Na rašeliništích jsou pozoruhodné druhy 
boreokontinentální.  

Vzhledem k charakteru samotného zájmového území byla provedena rekognoskace lokality 
pouze se zaměřením na zvláště chráněné druhy rostlin a zhotovena fotodokumentace. Výskyt zvláště 
chráněných druhů rostlin nebyl v ploše určené k rekultivaci potvrzen. Zájmové území je v převážné 
ploše roztěžené a nenachází se zde žádná vegetace. Nálety bylin a dřevin jsou pouze v okrajových, 
určitou dobu netěžených partiích  (převážně svahových partiích), dominantními druhy jsou borovice a 
bříza. V okolí uměle vytvořené nádrže se nachází nálety bylin, které jsou v okolí běžné. V okolních 
plochách zájmového území se nachází vzrostlý borový les, jež nebude realizací posuzovaného záměru 
dotčen. 
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Fauna 

Zájmové území náleží, jak již bylo výše zmíněno, do Plzeňského bioregionu 1.28. Bioregion je 
charakteristický ochuzenou faunou hercynské zkulturnělé krajiny s mozaikou polí, lesů a luk. Do 
regionu pronikají zejména na jihu a jihozápadě druhy ze sousedících vyšších poloh (tetřívek obecný, 
sýc rousný). V říčních údolích plzeňské pánve jsou patrná torza teplomilného prvku (nesytka česká) ze 
sousedních regionů 1.18 a 1.19. 

Mezi významné druhy savců patří ježek západní (Erinaceus europaeus), z ptáků např. tetřívek 
obecný (Tetrao tetrix), sýc rousný (Aegolius funereus), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) a 
čečetka zimní (Carduelis flammea). Významným obojživelníkem žijícím v bioregionu je mlok 
skvrnitý (Salamandra salamandra) a z hmyzu lze jmenovat nesytka česká (Pennisetia bohemica). 

Na samotné ploše záměru určené k sanaci a následné biologické rekultivaci území v převážné 
části není žádná vegetace. Chudá, náletová a jednotvárná vegetace, která neposkytuje ideální hnízdní, 
potravní ani úkrytové možnosti živočichům, se nachází pouze v okrajových partiích. V zájmovém 
území nebyly, kromě poletujících čmeláků, pozorovány žádné kriticky ohrožené, silně ohrožené ani 
ohrožené druhy živočichů. Nebyla nalezena žádná hnízda čmeláků ani výskyt žádné jiné 
reprezentativní populace ohrožených živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
ve znění přílohy č. III vyhlášky ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění. 
V okolních lesních porostech však lze s velkou pravděpodobností očekávat výskyt zvláště chráněných 
druhů živočichů ve smyslu Přílohy III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Tyto plochy však nebudou 
realizací posuzovaného záměru dotčeny, tudíž zde není reálný předpoklad poškození těchto 
ohrožených živočichů. 

 
Radonové riziko  

Podle odvozené mapy radonového rizika z podloží leží plocha uvažovaná k realizaci 
posuzovaného záměru v oblasti radonového rizika z geologického podloží klasifikovaného jako nízké, 
na jih od dobývacího prostoru jsou plochy, kde je riziko střední (www.nts2.cgu.cz). 

 
Krajina 

Institut ochrany krajinného rázu je zakotven v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny v platném znění, respektive v § 12 tohoto zákona, jenž ve svém odstavci (1) říká: Krajinný ráz, 
kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn 
před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména 
umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných 
krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a 
vztahy v krajině. 

Vliv jakéhokoliv záměru na krajinný ráz je vždy omezen na určité území, kde se projevují 
bezprostřední fyzické vlivy tohoto záměru na danou lokalitu, nebo kde se projevují vlivy vizuální, 
sluchové nebo čichové. Takové území označujeme jako dotčený krajinný prostor (dále jen DoKP). 
Prostor současné těžebny Chotíkov je situován v mírně zvlněném území uprostřed lesního komplexu. 
Dotčený krajinný prostor lze tedy vymezit  pouze na vlastní ploše současné pískovny, neboť ta je po 
celém svém obvodu obklopena lesními porosty, které tvoří vizuální barieru. Jedinou výjimku 
představuje jihovýchodní směr, kde pískovna těsně sousedí se skládkou tuhého komunálního odpadu, 
od níž je však rovněž částečně odcloněna nálety dnes již vzrostlých dřevin.  

Lesní porost, který tvoří absolutní krajinnou matrici DoKP, je vystaven silnému antropickému 
tlaku (skládka tuhého komunálního odpadu, těžebna štěrkopísků). Tento hospodářský les je druhově 
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chudý, téměř výhradně borový, v horizontálním směru členěný rozhraním porostních skupin, sítí 
lesních cest a průseky jimiž vedou trasy nadzemního napětí elektrického proudu.  

Ve vymezeném DoKP se nenachází žádná maloplošná zvláště chráněná území ani zde není 
vymezena žádná skladebná součást ÚSES. Dotčený lesní porost je významným krajinným prvkem 
vymezeným ze zákona, registrované významné krajinné prvky zde neleží. Z hlediska kulturně 
historického nejsou v DoKP evidovány žádné paleontologické či archeologické nálezy ani se zde 
nevyskytují žádné architektonické objekty – stavby či soubory staveb, jež by dokumentovaly historický 
vývoj tohoto území. Z předmětné lokality není ani dochována žádná zmínka o duchovním významu či 
jiném znaku území nehmotné povahy. Z hlediska estetické hodnoty krajiny, která je projevem 
přírodních a kulturních hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajině, představuje DoKP zcela 
uzavřený prostor, který díky lesním průsekům pro trasu elektrického napětí nabízí průhled do 
sousedních krajinných prostor, a to zejména ve směru k obci Kůští.   

Obecně jsou předpokladem vzniku estetické hodnoty krajiny subjektivní vlastnosti 
pozorovatele, objektivní okolnosti pozorování a objektivní vlastnosti krajiny (skladba a formy prostorů, 
konfigurace prvků, struktura složek atd.). Prostor pískovny Chotíkov není pro pozorovatele nijak 
tradičním místem, v DoKP se pohybují prakticky pouze krátkodobí rekreanti, např. houbaři. Krajinná 
matrice v podobě borové monokultury zcela určuje měřítko krajiny a vzhledem k tomuto využití nelze 
hovořit o kontrastu, mozaikovitosti či struktuře daného území. 

Z výše uvedeného vyplývá konstatování, že charakterizovaný DoKP nepředstavuje z hlediska 
přírodních znaků krajinného rázu obzvláště cennou, jedinečnou či význačnou oblast. Z hlediska 
kulturně-historického se rovněž nevyznačuje přítomností jakýchkoli znaků cenných či jedinečných. 
Estetické hodnoty vymezeného území spočívají v harmonii souvislého lesního porostu, který je však 
silně narušen umístěním skládky tuhého komunálního odpadu a těžbou štěrkopísků v DP Kůští.  

Záměr ukládání rekultivačního materiálu v rámci sanace a rekultivace pískovny nebude mít na 
krajinný ráz dotčené oblasti žádný vliv, a to zejména z toho důvodu, že prostor těžebny není vizuálně 
vnímatelný ze žádných míst dotčené okolní krajiny, neboť je celý uzavřen v lesním porostu. Zamýšlená 
modelace terénu zavážkou do původní podoby a následná plošná lesnická rekultivace umožní začlenit 
vydobytý prostor do konfigurace okolního terénu, ačkoli provedené sanační a rekultivační práce 
nebudou z žádných tradičních míst vizuálně patrné. Přínosem však bude obnovení tradičního lesního 
hospodaření na dotčených pozemcích a útlum antropického tlaku na okolní lesní porosty. Vzhledem 
k tomu, že realizace navrhované sanace a rekultivace bude znamenat pozitivní vliv na přírodní 
charakteristiky dotčeného prostoru, lze ji z hlediska dopadů na krajinný ráz a jeho ochranu podle §12 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění považovat za přínosnou. 

 

       Tabulka č. 22: Současné využití krajiny 

Plocha Les 
Travní 
porost 

Vodní 
plochy 

Pole 
Sady a 

vinohrady 
Sídla 

Ostatní 
plochy 

Biochora 4BN 19 % 17 % 1 % 47,5 % 4 % 6,5 % 5 % 
Biochora - 4BX 64 % 7,5 % 1 % 20 % 2,5 % 2 % 3 % 

Zdroj: Biogeografické členění ČR II. díl, Culek a kol., 2003. 
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Obyvatelstvo 

Tabulka č. 23: Počet obyvatel v okolních obcích  

Kód Počet obyvatel k 1.1.2005 

okresu 
Obce/části 

obce 
Název obce/části obce 

celkem muži ženy 

CZ 0325 01944 5 Kůští * * * 
CZ 0325 09343 2 Město Touškov 1831 872 959 
CZ 0325 05327 Chotíkov 795 399 396 

Zdroj: www.czso.cz, www.uir.cz  
Pozn. * Kůští je částí obce Města Touškov  
 

 

Hmotný majetek 

Společnost Tarmac CZ a.s. vlastní v dané lokalitě objekty a pozemky. Parcely, které nevlastní 
Tarmac CZ a.s., jsou využívány společností na základě smlouvy s majitelem daných pozemků o jejich 
využívání.   
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ČÁST D 
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA 
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti 
 

V následujících podkapitolách je hodnocena velikost jednotlivých vlivů spojených s realizací 
záměru v rozsahu aktivní varianty. Pro úplnost jsou charakterizovány i vlivy na ty složky životního 
prostředí, které jsou vyloučeny nebo nepředpokládány.  

Doba trvání převážné většiny vlivů je totožná s dobou trvání záměru, tedy 62 let. Některé vlivy 
se však již v průběhu realizace záměru, především pak v jejích posledních fázích realizace a po jeho 
ukončení, budou měnit. Z těchto důvodů jsou hodnoceny vlivy jednak v období provozu a jednak 
v období po ukončení realizace záměru. 

 
1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů  

Vlivy na zdraví 

Na základě zpracování hlukové a rozptylové studie lze konstatovat, že negativní vlivy záměru 
na veřejné zdraví tyto studie vyvracejí. 

Z přílohy č. 1 k tomuto oznámení tj. z Akustické studie (Bubák a Moravec, 2006), jež 
vyhodnotila vliv provozu zařízení a související dopravy na akustickou situaci v nejblíže položeném 
chráněném venkovním prostoru staveb vyplývá, že v souvislosti s realizací záměru nedojde k podstatným 
negativním změnám současné hlukové zátěže v hodnocených, tedy nejvíce dotčených, lokalitách.  

Z přílohy č. 2 k tomuto oznámení tj. z Rozptylové studie (Šinágl, 2006) je zřejmé, že záměr 
recyklace a nakládání s ostatními odpady v pískovně Chotíkov a ním související automobilová doprava 
budou mít na okolí velmi malý negativní vliv, který lze charakterizovat jako vliv málo významný. 
Realizace záměru nebude pro své okolí příčinou překračování závazných imisních limitů i při zahrnutí 
vlivu pozadí. 

Vliv na veřejné zdraví je hodnocen v období provozu i v období po ukončení realizace záměru 
jako nevýznamný až nulový. 

 Sociální a ekonomické vlivy 

V provozovně budou v plném pracovním poměru zaměstnáni 3 pracovníci: vedoucí zařízení, 
vážný a řidič mechanismů (skládkař).  

Každý nový záměr, který přináší nové pracovní příležitosti do regionu, znamená určitý 
pozitivní vliv na sociální situaci. Vzhledem k velikosti záměru nevyvolá jeho realizace změnu životní 
úrovně obyvatelstva ani nebude měnit jejich dosavadní návyky. Realizace posuzovaného záměru 
neovlivní strukturování obyvatelstva v daném území - např. dle věku, zastoupení pohlaví, postavení 
v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti atd.  

Firma Tarmac CZ a.s. platí dle platných zákonů daně z obratu, odvody z mezd svých 
zaměstnanců, apod.  

Z výše uvedených důvodů hodnotíme vliv záměru za provozu i po realizaci záměru jako 
nevýznamný až nulový. 
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2. Vlivy na využití území 

Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti 

K zabezpečení provozu nebude třeba měnit stávající komunikace. Účelovou komunikaci 
spojující zájmové území se státní silnicí I. třídy Plzeň – Karlovy Vary č. I/20 nebude žádným 
způsobem třeba v souvislosti s realizací záměru recyklace a nakládání s ostatními odpady měnit. 
Komunikace I. třídy Plzeň – Karlovy Vary č. I/20 slouží v současné době běžné veřejné i účelové 
dopravě a v souvislosti s realizací záměru nebude třeba taktéž žádným způsobem měnit. Realizace 
záměru navýší dopravu na dotčených komunikacích následovně.  

Na účelové komunikaci: nárůst o 10 tis. průjezdů/rok 

Při zavážení rekultivačního materiálu se zvýší doprava na účelové komunikaci oproti 
současnému stavu 5 000 o průjezdů nákladních vozidel za rok. Tzn. průměrně 20 průjezdů nákladních 
vozů, které navezou rekultivační materiál za den a 2,5 automobilu/hod. 

Při odvozu zrecyklovaného materiálu k dalšímu použití mimo prostor DP Kůští a písku budou 
využívány prázdné nákladní automobily, které přivezly rekultivační materiál. Tímto opatřením se sníží 
počet průjezdů a stavební firmy budou lépe využívat kapacitu prázdných nákladních automobilů. 
Stavební společnosti budou prázdné automobily využívat i k odvozu písku z pískovny. Při odvozu 
bude oproti stávající situaci celkový počet průjezdů vyšší o  5 000 průjezdů vozidel za rok, což je 20 
průjezdů nákladních vozů za den a 2,5 automobilu/hod. 

U osobních automobilů bude nárůst o 3 automobily denně, tj. o 6 průjezdů. 

Na silnici č. I/20: nárůst o 10 tis. průjezdů/rok 

Při zavážení rekultivačního materiálu se zvýší roční počet průjezdů nákladních automobilů 
celkem o 5 000 vozidel. Od Plzně to znamená nárůst počtu průjezdů 4 000 nákladních vozidel za rok, 
od Karlových Varů bude roční nárůst počtu průjezdů vozidel 1000.  

Při odvozu zrecyklovaného materiálu pro další využití a písku se zvýší doprava na silnici  
č. I/20 celkem o 5 000 průjezdů za rok. Roční počet průjezdů od Plzně se zvýší o 4 000, počet 
průjezdů od Karlových Varů se navýší o 1 000 vozidel za rok. 

Při realizaci aktivní varianty záměr nevyžaduje přeložky stávajících dopravních tras ani 
výstavbu nových tras. Celkový nárůst nákladní dopravy oproti současnému stavu na účelové 
komunikaci bude vyšší pouze o 5 průjezdů za hodinu, což představuje vzhledem nízkému 
k stávajícímu zatížení komunikace asi 18 % nárůst. Nárůst nákladní dopravy oproti současnému stavu 
na silnici č. I/20 bude vyšší ve směru na Plzeň o 2,8 % a ve směru na K. Vary pouze o 0,7 %. Mimo 
provozní dobu zařízení (v nočních hodinách a mimo pracovní dny) bude nárůst nákladní dopravy 
nulový. 

U osobních automobilů bude na silnici č. I/20 nárůst o 3 automobily denně, tj. o 6 průjezdů, 
což je zanedbatelné. 

Vlivy spojené se změnou dopravní obslužnosti jsou hodnoceny v období provozu i v období 
po ukončení realizace záměru jako nevýznamné až nulové. 

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny 

Záměr využívání ostatních odpadů a materiálů, které odpady nejsou, znamená změnu 
funkčního využívání krajiny v celé ploše záměru. Ve stávající vytěžené ploše byly pozemky vyjímány 
z PUPFL s postupující těžbou, většinou trvale a některé bez podmínky navrácení do PUPFL. 
Společnost Tarmac CZ a.s. se v rámci své enviromentální politiky rozhodla celou řešenou plochu 
navrátit zpět přírodě tzn. zalesnit a pozemky navrátit původní funkci (do PUPFL). V současnosti jsou 
pozemky vedené jako lesní pozemky, ostatní plocha a zastavěná plocha a nádvoří. Po realizaci záměru 
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a biologické rekultivaci budou veškeré pozemky sloužit své původní funkci před těžbou, původní 
kulturou byl les a lesní porost zde opět po srovnání terénu na původní niveletu bude založen.  

Pro k.ú. Kůští není zpracována dle vyjádření dotčeného stavebního úřadu ÚPD. Dle ÚP VÚC 
Plzeňské aglomerace je území dobývacím prostorem se zásobami vyhrazených nerostů.   

Tento vliv je hodnocen vzhledem k postupné sanaci a následné rekultivaci území v průběhu 
realizace záměru jako nevýznamný až nulový. Vliv spojený se změnou funkčního využití krajiny je 
hodnocen pozitivně především v konečných fázích, zejména pak po provedení konečných 
projektovaných sanačních a rekultivačních pracích.  

Vlivy na rekreační využití území 

V blízkosti záměru neleží žádný rekreační objekt. Provozem zařízení nedojde k žádné změně 
při rekreačním využívání území.  

Tento vliv je hodnocen v období provozu i v období po ukončení realizace záměru jako 
nevýznamný až nulový. 

 
3. Vlivy na ovzduší a klima 

Změny v čistotě ovzduší 

Přílohou č. 2 tohoto oznámení je Rozptylová studie (Šinágl, 2006), která má za cíl zhodnotit 
vliv záměru na imisní situaci v území. Pro výpočet byla poskytnuta data ve vůbec maximálních 
možných kapacitách a za nejnepříznivějších podmínek, tedy s rezervou na bezpečné straně. Ve výpočtu 
imisní zátěže je uvažován vlastní provoz recyklace a nakládání s ostatními odpady v pískovně 
Chotíkov a vliv těch komunikací v dotčené oblasti, kde lze počítat s přírůstkem dopravy. V Rozptylové 
studii  jsou hodnoceny především oxid dusičitý, benzen a suspendované částice PM10 pro vybrané 
referenční body, v nichž jsou počítány souhrnné příspěvky od všech uvažovaných zdrojů.  

Ze zjištěných výsledků vyplývá, že v okolí předmětné části DP Kůští, kde je umístěna pískovna 
Chotíkov, nedojde k podstatné změně současných imisních charakteristik území, a že realizací záměru 
se imisní zátěž okolí nezvýší nad stanovené limity. Výpočty nebylo prokázáno překročení 
krátkodobých ani průměrných ročních koncentrací sledovaných látek. V nejbližším okolí dobývacího 
prostoru, v místech obytné zástavby, činí přírůstky ročních průměrných koncentrací pro PM10 a NO2 
maximálně setiny µg/m3 u benzenu se přírůstky pohybují v řádu 10- 4 µg/m3. Kvalita ovzduší tak bude 
určována stávajícím pozadí v zájmové oblasti.  

V diskuzi výsledků Rozptylové studie je konstatováno, že z hlediska platných pravidel pro 
ochranu ovzduší lze v daném území záměr recyklace a nakládání s ostatními odpady v pískovně 
Chotíkov připustit, neboť ze zjištěných a vypočtených údajů lze konstatovat, že z hlediska vlivů na 
ovzduší lze záměr v posuzované lokalitě realizovat v té míře, v jaké je předložen k posouzení. 

V závěru Rozptylové studie se uvádí, že předložený záměr bude mít na okolí velmi malý negativní 
vliv, který lze charakterizovat jako vliv málo významný a nebude pro své okolí příčinou překračování 
závazných imisních limitů i při zahrnutí vlivu pozadí. Závěrem Rozptylové studie stojí, že záměr je 
z hlediska platných pravidel pro ochranu ovzduší přijatelný a lze ho v navržené lokalitě realizovat. 

Záměr v období provozu bude mít nevýznamný až nulový vliv na změny v čistotě ovzduší. 

Z hlediska změny v čistotě ovzduší bude mít záměr v období po ukončení realizace záměru 
pozitivní vliv na změny v čistotě ovzduší. Nebude docházet k emisím žádných škodlivin do ovzduší, 
produkovaných zařízením pro nakládání s odpady ani  související dopravou. Vzhledem o k ozelenění 
plochy nebude ani za sucha docházet k emisím prachových částic.  
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Změna mikroklimatu 

Samotný provoz zařízení nebude mít vliv na změnu mikroklimatu. Mikroklima pískovny se 
bude postupně s prováděním sanačních prací v jednotlivých urovnaných plochách a s následným 
osazováním těchto ploch dřevinami měnit pozitivním směrem. Současný písčitý povrch takřka bez 
porostů umožňuje výskyt extrémních teplot, velkých výkyvů teplot mezi denními a nočními teplotami 
a nepříznivé vláhové poměry. Zalesněním dojde k výraznému zmírnění extrémních situací.  

Tento vliv je hodnocen v období provozu jako nevýznamný až nulový, v období po ukončení 
realizace záměru pak jako pozitivní. 

 
4. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 

 Vlivy na fyzikální charakteristiky 

Realizací záměru nebude produkována žádná forma škodlivého záření ani nepříjemný 
zápach, který by se rozšiřoval do okolí areálu provozovny. 

Tento vliv je hodnocen v období provozu i v období po ukončení záměru jako nevýznamný až nulový. 

Vlivy na hlukovou situaci a vibrace 
 
Pro výpočet byly poskytnuta data ve vůbec maximálních možných kapacitách a za 

nejnepříznivějších podmínek, tedy s rezervou na bezpečné straně. Ze závěrů zpracované Akustické 
studie (příloha č. 1 tohoto oznámení) bude navýšení hlukových hladin z dopravy, vyvolané 
projíždějícími nákladními automobily po příjezdových komunikacích, ve zvolených referenčních 
bodech akusticky nevýznamné tj. o 0,34 resp. o 0,36 dB. Oproti současnému stavu se jedná o 
navýšení zanedbatelné a spíše teoretické.  

Navýšení hluku z provozu v areálu (činností recyklační linky s bagrem a zároveň 
související dopravou) bude ve dvou stanovených referenčních bodech o 7,34 dB na 41,19 resp. u 
RB č. 2 o 0,91 dB na 45,78. U referenčního bodu č. 1 však dojde k vypočtenému hlukovému 
zatížení pouze za předpokladu, že bude v provozu mobilní linka a veškerá mechanizace současně. 
Tato skutečnost může však nastat přibližně 70 dnů v roce v denní dobu a max. po dobu 12 hodin. 
Hodnoty ekvivalentního akustického tlaku z provozního hluku budou i po zahájení realizace 
posuzovaného záměru vyhovovat hygienickým limitům pro denní (50 dB) i noční (40dB) dobu. 

V roce 2017 se předpokládá ukončení hornické činnosti v pískovně, tudíž se v zájmovém 
území i v blízkosti využívaných komunikací situace zlepší. V areálu pískovny bude ukončen 
provoz těžební mechanizace a technologie pro úpravu těžených štěrkopísků (třídiče a drtiče),  
intenzita dopravy na dotčených komunikacích bude snížena o automobily expedující natěžený 
štěrkopísek. 

V souvislosti s realizací posuzovaného záměru a s tím souvisejícími činnostmi nebudou 
emitovány žádné významné vibrace. Nevýznamné vibrace mohou být spojené s provozem 
dopravních prostředků nebo s provozem některých strojů.   

Přírůstky hlukových emisí z dopravy jsou akusticky nevýznamné a hodnoty ekvivalentního 
akustického tlaku z provozního hluku nebudou při realizaci záměru překračovat platné hygienické 
limity pro denní i noční dobu. V období provozu, vzhledem k výše zmíněnému, hodnotíme vliv na 
hlukovou situaci a vibrace jako nevýznamný až nulový. V období po ukončení realizace záměru 
bude vliv též nevýznamný až nulový. 
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5. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Změna kvality povrchových a podzemních vod 

Jakost povrchových ani podzemních vod nebude realizací záměru ovlivněna. Zařízení bude 
přijímat pouze kategorie odpadů uvedené v tabulce č. 3 (Přehled druhů odpadů, jež budou v pískovně 
ukládány), které budou splňovat podmínky uvedené v bodě 2 přílohy č. 11 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. 
V sanované a biologicky rekultivované ploše se budou dešťové srážky volně zasakovat do povrchu. 

Pro sledování kvality průsakových vod je možno před realizací, v průběhu realizace záměru 
nebo i po provedení biologické rekultivace a ukončení veškerých prací provádět odběry vod a vzorky 
dále analyzovat v akreditovaných laboratořích. Případné ovlivnění jakosti vod pod rekultivovanou 
pískovnou je možné kontrolovat v pramenních vývěrech v rokli pod jihozápadním okrajem těžebny.  

Pokud nedojde k havarijním stavům způsobeným např. požárem nebo ropnými haváriemi 
(havárie nákladního automobilu, čelního nakladače, soupravy mobilní linky s příslušenstvím, cisterny 
nebo jiného stroje) a při dodržování veškerých nutných zásad, pak nedojde k negativnímu ovlivnění 
kvality povrchových ani podzemních vod. 

Tento vliv je hodnocen v období provozu i po ukončení realizace záměru jako nevýznamný až nulový. 

Změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemních vod 

Změna vydatnosti zdrojů se nepředpokládá, materiály využívané k rekultivaci budou propustné 
stejně jako štěrkopísky, kterými je ložisko tvořeno a v zájmovém území byly odtěženy. K realizaci 
záměru bude docházet nad hladinou podzemní vody, tudíž se lze domnívat, že záměr nebude 
představovat žádný vliv na změnu hladiny podzemních vod. 

Vliv je z hlediska změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemních vod hodnocen 
v období provozu i v období po realizaci záměru jako nevýznamný až nulový. 

Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě 

Povrchový odtok v území nebude nijak výrazně změněn, dešťové vody se budou vsakovat do 
země stejně jako nyní a vznik stálých či periodických významnějších vodních ploch se vzhledem 
k propustnosti zemin nepředpokládá. Jediná uměle vytvořená vodní plocha bez přítoku a odtoku, která 
měla původně sloužit k praní štěrkopísků, bude zavezena dle navržených postupů. 

Plochou uvažovanou k realizaci záměru neprotéká žádná vodoteč, říční síť nedozná tudíž 
žádných změn.  

Tento vliv je hodnocen ve fázi provozu i po ukončení realizace záměru jako nevýznamný až nulový. 

 
6. Vlivy na půdu 

Zábory půd (ZPF, PUPFL) 

Záměr si nevyžádá zábor žádné půdy náležející do zemědělského půdního fondu.  

V minulosti byla celá plocha tvořena lesními pozemky, v souvislosti s těžbou byly pozemky 
vyjímány a dnes plochu uvažovanou k realizaci záměru tvoří především pozemky vedené jako ostatní 
plocha, zastavěná plocha a nádvoří a lesní pozemky. Některé lesní pozemky byly vyjmuty 
s podmínkou navrácení původní kultuře. Záměrem investora je celou plochu navrátit přírodě a opět zde 
založit lesní porost.  

Při realizaci záměru budou vytvářeny předpoklady pro rozšíření PUPFL, vliv však je vzhledem 
k dlouhodobosti hodnocen jako nevýznamný až nulový. Protože záměr po realizaci umožní významné 
rozšíření PUPFL, je tento vliv hodnocen ve fázi po realizaci záměru jako pozitivní. 
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Vlivy na čistotu půd 

V současné době v ploše po hornické činnosti není půdní kryt. Využíváním odpadů 
k rekultivaci vytěžených důlních děl na povrchu terénu však vznikne po realizaci záměru terén 
urovnaný na původní niveletu. Veškerý v zařízení využívaný materiál bude splňovat podmínky 
uvedené v bodě 2 přílohy č. 11 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. Horní rekultivační vrstvu mocnou 
minimálně 1 m budou tvořit rekultivační materiály, jejichž parametry budou odpovídat hodnotám 
uvedeným v příloze č. 10 Vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., tabulka č. 10.1. a 10.2, sloupec I.  

Tento vliv je hodnocen v průběhu realizace i po ukončení daného záměru jako nevýznamný až nulový. 

 

7. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje  

V současné době probíhá dotěžování suroviny dle platného POPD a surovina je hospodárně 
využívána, jak ukládá platná legislativa. Realizací záměru nebude nijak dotčeno horninové 
prostředí a ani nebudou znehodnoceny či zablokovány přírodní zdroje. 

Tento vliv je hodnocen v období provozu i po ukončení realizace záměru jako nevýznamný až nulový. 

 

8. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Vliv na vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů 

Realizací záměru nebudou, vzhledem k jejich absenci, vzácné ani zvláště chráněné druhy 
rostlin či živočichů ovlivněny. 

Tento vliv je v období provozu i po ukončení realizace záměru hodnocen jako nevýznamný až nulový. 

Vliv na ekosystémy 

Území pískovny je silně antropogenně poznamenané, plocha po hornické činnosti poskytuje 
jen velmi omezenou niku pro možné osídlení organismy. Pozemky, na nichž je uvažováno s realizací 
záměru, vlivem jeho realizace neutrpí žádnou újmu. Již v průběhu realizace záměru (při průběžně 
prováděné sanaci a biologické rekultivaci) bude území postupně napojeno na okolní zalesněné území a 
na okolní ekosystém. Okolní ekosystém realizací záměru nebude dotčen. 

Vliv záměru na ekosystémy je hodnocen v období provozu jako nevýznamný až nulový. Po 
realizaci záměru, provedení biologické rekultivace, ho hodnotíme jako pozitivní. 

Likvidace, zásah do prvků ÚSES a VKP 

Záměrem nebudou dotčeny žádné skladebné součásti ÚSES ani žádný VKP. 

Tento vliv je hodnocen v období provozu i po ukončení realizace záměru jako nevýznamný až nulový. 

Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

V kapitole H je uvedeno stanovisko dotčeného orgánu ochrany přírody k možnému vlivu záměru 
na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Dle stanoviska orgánu ochrany přírody podle § 45i 
odts. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. nemůže mít záměr významný vliv na 
evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 

Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti jsou hodnoceny jako nevýznamné až nulové 
jak v období provozu, tak po ukončení realizace záměru. 

Vlivy na další významná společenstva 

Vlivy na další významná společenstva nenastanou ani v období provozu ani po ukončení 
realizace záměru, tudíž jsou hodnoceny jako nevýznamné až nulové . 
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9. Vlivy na krajinu 

Změny reliéfu krajiny 

Realizací záměru dojde k změně stávajícího reliéfu krajiny, terén bude vymodelován přibližně do 
původního stavu před těžbou. Vzhledem k postupnému modelování plochy na původní niveletu a 
k možnosti navrácení celé plochy zájmového území původnímu účelu před těžbou tj. na lesní porost, 
hodnotíme vliv změny reliéfu krajiny po ukončení realizace záměru jako pozitivní. V období provozu je 
vliv hodnocen jako nevýznamný až nulový. 

Vliv na krajinný ráz 

Dotčený krajinný prostor uprostřed lesního komplexu nepředstavuje z hlediska přírodních 
znaků krajinného rázu obzvláště cennou, jedinečnou či význačnou oblast. Z hlediska kulturně-
historického se rovněž nevyznačuje přítomností jakýchkoli znaků cenných či jedinečných. Estetické 
hodnoty vymezeného území spočívají v harmonii souvislého lesního porostu, který je však silně 
narušen umístěním sousední skládky tuhého komunálního odpadu a těžbou štěrkopísků v DP Kůští.  

Záměr ukládání rekultivačního materiálu v rámci sanace a rekultivace pískovny nebude mít 
na krajinný ráz dotčené oblasti žádný vliv, a to zejména z toho důvodu, že prostor těžebny není 
vizuálně vnímatelný ze žádných míst dotčené okolní krajiny, neboť je celý uzavřen v lesním 
porostu. Zamýšlená modelace terénu do původní podoby před těžbou a následná plošná lesnická 
rekultivace umožní začlenit vydobytý prostor do konfigurace okolního terénu, ačkoli provedené 
sanační a rekultivační práce nebudou z žádných tradičních míst vizuálně patrné. Přínosem však 
bude obnovení tradičního lesního hospodaření na dotčených pozemcích a útlum antropického tlaku 
na okolní lesní porosty. Vzhledem k tomu, že realizace záměru již v průběhu, hlavně ale po jeho 
ukončení, bude znamenat pozitivní vliv na přírodní charakteristiky dotčeného prostoru, lze ji 
z hlediska dopadů na krajinný ráz a jeho ochranu podle §12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny v platném znění považovat za přínosnou. 

V období provozu je vliv hodnocen jako nevýznamný až nulový. 

Vliv záměru na krajinný ráz po ukončení realizace záměru je hodnocen jako pozitivní. 

 

10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Likvidace, narušení budov a kulturních památek 

Likvidace či narušení budov a kulturních památek se neuskuteční. 

Tento vliv je hodnocen v období provozu i po realizaci záměru jako nevýznamný až nulový. 

Vlivy na geologické a paleontologické památky 

Tyto vlivy vzhledem k absenci geologických a paleontologických památek nejsou předpokládány. 

Vliv bude v období provozu i po ukončení realizace záměru nevýznamný až nulový. 
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11. Vlivy spojené s havarijními stavy 

Nejdůležitějším předpokladem pro omezení rizika havárií budou pravidelné kontroly 
technického stavu mechanizace a dalších používaných zařízení, proškolení odpovědných 
pracovníků a důsledné dodržování provozních řádů a dalších dokumentů.  

V případě vzniku některých druhů havárií plynoucích z provozu nebo havárií způsobených 
selháním lidského činitele by se mohlo jednat o nepříznivé vlivy. Případné vlivy by však byly 
krátkodobé a vratné popř. kompenzovatelné. Zkušenosti z podobných provozů nám umožňují 
konstatovat, že četnost výskytu havarijních situací je minimální. Vzhledem k možnostem vzniku 
havarijních stavů záměr nepředstavuje významné riziko pro složky životního prostředí ani pro 
zdraví obyvatel.  

Tento vliv je v období provozu i po ukončení realizace záměru hodnocen jako nevýznamný až nulový. 
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12. Přehled velikosti vlivů v průběhu realizace a po ukončení realizace záměru 

Tabulka č. 24: Přehled velikosti vlivů v průběhu realizace a po ukončení realizace záměru 

Velikost vlivu 
příznivý vliv nevýznamný 

až nulový vliv 
nepříznivý vliv významný 

nepříznivý vliv 
Vliv 

V P V P V P V P 
Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů  
Vlivy na zdraví   X X     
Sociální a ekonomické vlivy   X X     
Vlivy na využití území 
Vlivy spojené se změnou v dopravní 
obslužnosti 

  X X     

Vlivy spojené se změnou funkčního využití 
krajiny 

 X X      

Vlivy na rekreační využití území   X X     
Vlivy na ovzduší 
Změny v čistotě ovzduší  X X      
Změna mikroklimatu  X X      
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 
Vlivy na fyzikální charakteristiky   X X     
Vlivy na hlukovou situaci a vibrace   X X     
Vlivy na vody 
Změna kvality povrchových a podzemních 
vod 

  X X     

Změna ve vydatnosti zdrojů a změny 
hladiny podzemních vod 

  X X     

Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě   X X     
Vlivy na půdu 
Zábor půd (ZPF, PUPFL)  X X      
Vlivy na čistotu půd   X X     
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Vlivy na horninové prostředí a přírodní 
zdroje 

  X X     

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
Vliv na vzácné a chráněné druhy rostlin a 
živočichů 

  X X     

Vliv na ekosystémy  X X      
Likvidace, zásah do prvků ÚSES a VKP   X X     
Vliv na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti 

  X X     

Vlivy na další významná společenstva   X X     
Vlivy na krajinu 
Změny reliéfu krajiny  X X      
Vlivy na krajinný ráz  X X      
Vlivy na hmotný majetek a památky 
Likvidace, narušení budov a kulturních 
památek 

  X X     

Vlivy na geologické a paleontologické 
památky 

  X X     

Vlivy spojené s havarijními stavy 
Možné havárie   X X     
Pozn. v průběhu realizace záměru (V) a po ukončení realizace záměru (P) 
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2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

 

V tomto oznámení jsou posouzeny vlivy spojené s realizací záměru při aktivní variantě, pro 
úplnost včetně vlivů, jež nejsou předpokládány nebo jsou vyloučeny. Některé vlivy se budou měnit 
v průběhu realizace záměru, proto jsou hodnoceny vlivy jednak v období provozu a jednak v období po 
realizaci záměru. 

Nejvýznamnější vlivy spojené s realizací záměru: 

- žádný z vlivů není hodnocen jako významný nepříznivý vliv 

- žádný z vlivů není hodnocen jako nepříznivý vliv 

- podstatná část vlivů je hodnocena jako vlivy nevýznamné až nulové. Zpracování 
Akustické studie potvrdilo, že v souvislosti s realizací záměru nedojde k podstatným negativním 
změnám současné hlukové zátěže a dopravního zatížení v hodnocených, tedy nejvíce dotčených, 
lokalitách. Rozptylová studie konstatovala, že realizace záměru a s ní související automobilová 
doprava bude mít na okolí velmi malý negativní vliv, který lze charakterizovat jako vliv málo 
významný. Na základě těchto odborných studií byly vlivy na změnu v čistotě ovzduší a vlivy na 
hlukovou situaci a vibrace vyhodnoceny jako vlivy nevýznamné až nulové. 

- za vlivy nevýznamné až nulové v období provozu, i když v průběhu realizace záměru se 
měnící pozitivním směrem, byly vyhodnoceny i vlivy spojené se změnou funkčního využití 
krajiny, vlivy na změnu mikroklimatu, vlivy na ekosystémy, vlivy na zábor půd (PUPFL), vlivy na 
změny reliéfu krajiny a vlivy na krajinný ráz 

- za pozitivní vlivy po ukončení záměru byly vyhodnoceny vlivy spojené se změnou 
funkčního využití krajiny, vlivy spojené se změnou v čistotě ovzduší, vlivy na změnu 
mikroklimatu, vlivy na ekosystémy, vlivy na zábor půd (PUPFL), vlivy na změny reliéfu krajiny a 
vlivy na krajinný ráz. 

 

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice  
 

Významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice se v důsledku realizace záměru 
v žádné z jeho etap nepředpokládají. 

 
4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
 

Opaření k prevenci či snížení vlivu na životní prostředí představuje především proškolení 
odpovědných pracovníků s příslušnými řády (provozním, havarijním, dopravním) a předepsanými 
postupy. Dalším opatřením je dodržování stanovených postupů při manipulaci s rekultivačním 
materiálem, při údržbě zařízení a strojů a souvisejících či navazujících činnostech.  

Pokud by k havárii došlo, bude provedena její analýza a prověření příčin jejího vzniku. 
Následná preventivní, nápravná opatření budou vycházet ze zjištěných výsledků této analýzy. 

V rámci zjištění produkovaného hluku v souvislosti s provozem zařízení lze provést měření 
hluku v blízkosti plochy záměru a podél hodnocených komunikací. 

Preventivním opatřením v souvislosti s dopadem na životní prostředí a zejména zdraví a 
pohodu obyvatel je zásada, že provoz zařízení k nakládání s odpady a s tím související nákladní 
obslužná doprava bude v činnosti pouze v pracovní dny a to v denní době. 
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Všichni zaměstnanci budou sledovat, zda nedochází k úniku ropných nebo jiných 
nebezpečných látek do okolního prostředí. 

Případné zjištěné úkapy ropných látek budou okamžitě likvidovány posypem materiálů 
sajících nebo vázajících ropné látky (např. Vapex, písek, piliny) a technická závada na stroji bude 
odstraněna, popř. po dobu nezbytnou před opravou bude pod místo úkapu umístěna záchytná vana. 
Bude prováděna denní kontrola technického stavu strojů. Mezi závady, jež vylučují bezpečný 
provoz patří i únik paliva nebo olejů. V areálu nebudou parkovat žádné stroje využívané v 
pískovně, mobilní technika bude parkovat v sousedním oploceném a hlídaném areálu skládky TKO 
na zpevněné ploše. Žádné nákladní vozy v areálu parkovat nebudou. Parkovat v areálu budou 
pouze osobní automobily zaměstnanců zařízení a to pouze v pracovní době. 

Bude zajištěn monitoring řádného provozu zařízení k nakládání s odpady. Po provedené 
vizuální kontrole pracovníky zařízení musí kvalitativní kritéria odpadu souhlasit s odpadem 
deklarovaným původcem odpadu. Pokud tato podmínka nebude splněna, nebude možné tento 
materiál složit z přivážejícího vozidla. Pokud by došlo k situaci, že by pracovníci provádějící 
vizuální kontrolu po vyklopení materiálu zjistili, že materiál neodpovídá deklarovanému odpadu, 
odpad musí být označen, izolován a bude s ním nakládáno v souladu s platnou legislativou. Bude 
zajištěn jeho odvoz z prostoru přejímky na zařízení oprávněné s takovým odpadem nakládat.  

Před zahájením činnosti zařízení k nakládání s ostatními odpady, které bude provozováno nad 
hladinou podzemní vody, lze provést pouze kontrolní rozbory vod na základní chemismus a obsahy 
ropných látek. Při realizaci záměru bude pravidelně prováděn monitoring kvality průsakových vod.  

 
5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů 

 

Zpracování dokumentace posouzení vlivu záměru na životní prostředí se opírá o veškeré 
dostupné relevantní údaje a podklady. Pro popis území byly použity obvyklé literární prameny, 
informace z internetových stránek uvedených v seznamu použitých podkladů a literatury, 
informace z ÚPD obce Chotíkov (2001), informace MěÚ Města Touškov - stavebního úřadu, 
informace MěÚ Nýřany a informace získané v terénu. Charakter záměru je specifikován na 
základě četných podkladů oznamovatele např. Provozního řádu zařízení na úpravu a využívání 
odpadů při rekultivaci dobývacího prostoru Kůští – provozovna Chotíkov, Technologického 
schéma zařízení, Havarijního plánu, Souhrnného plánu sanace a rekultivace výhradního ložiska 
štěrkopísků Chotíkov v DP Kůští, dále pak vyjádření příslušných orgánů státní správy a 
v neposlední řadě na základě vlastních terénních šetření.  

Ve specifikaci charakteru záměru a popisu složek životního prostředí neurčitosti nepanují. 

Pro zpracování tohoto oznámení byly využity platné právní normy. 

Pro zjištění stavu nejvíce realizací záměru ovlivněných složek životního prostředí byly 
zpracovány výstupy v podobě Akustické studie a Rozptylové studie, které na úrovni současných 
poznatků objektivních metod uvádí detailní rozbor negativních vlivů hluku a polutantů ovzduší.   

 

Akustická studie  

Přesnost výsledků hluku z dopravy 

Výpočet hluku z dopravy provedený podle Francouzské národní výpočetní metody NMPB-
Routes-96 (SETRA-CERTU-CSTB) je v souladu s Novelou metodiky pro výpočet hluku ze 
silniční dopravy (Kozák, 1995). Výsledky získané dle této metodiky spadají do třídy přesnosti II 
(+/- 2 dB). 
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Přesnost výsledků  hluku z provozu mobilního zařízení v areálu provozovny 

Výpočet parametrů útlumu v případě realizace záměru vychází z normy ČSN ISO 9613-2. 
Dle odst. 9 tabulky 5 této normy je stanoven odhad přesnosti +/- 3 dB. 

Rozptylová studie 

Za hlavní nedostatek při specifikaci jednotlivých vlivů lze považovat skutečnost, že tyto 
vlivy jsou odhadovány. Některé odhady, například imisní, rozptylové aj. charakteristiky lokality 
nejsou podloženy konkrétními výsledky získanými měřeními přímo v dané lokalitě. Hodnocení 
takovýchto parametrů se však opírá o běžně zavedené, používané a osvědčené postupy a také o 
zkušenosti zpracovatele při vyhodnocení vlivu srovnatelných záměrů na ovzduší. Posouzení míry 
nejistot daných použitím uvedené metodiky lze shrnout do dvou následujících oblastí: 

Vyhodnocení imisní zátěže zájmového území: 

- bylo provedeno s využitím metodiky SYMOS 97, která je doporučená MŽP pro zpracování 
rozptylových studií. Základem této metodiky je matematický model, který již svou podstatou 
znamená zjednodušení a nemůže popsat všechny děje v atmosféře, které ovlivňují rozptyl látek. 

- klimatické a meteorologické vstupní údaje znamenají zprůměrované hodnoty jednotlivých veličin 
za delší časové období, skutečný průběh rozptylových charakteristik (např. výskyt bezvětří apod.) 
se v jednotlivých konkrétních letech může od těchto údajů lišit 

- metodika nepočítá s pozaďovým znečištěním, které musí být stanoveno samostatně, výsledky 
podle metodiky se týkají pouze zdrojů zahrnutých do výpočtu 

- na základě použité metodiky není možné vyhodnotit sekundární prašnost. 

Kvalita a věrohodnost vstupních dat se mohou projevit: 

- v oblasti emisních faktorů, kdy jsou k dispozici v současné době velmi rozdílné údaje z různých 
zdrojů, které se liší až o desítky procent, z tohoto důvodu byl použit zdroj doporučený MŽP pro 
zpracování rozptylových studií, který je zveřejněn na jeho internetových stránkách 

- v odhadu skutečné rychlosti vozidel, stáří vozidel a jejich technického stavu, v odhadu jejich 
odpovídající emisní úrovně apod. 

Zpracovatel Rozptylové studie si výše uvedených nejistot vyplývajících z použité metodiky 
byl vědom a při zpracování RS byl veden snahou omezit vliv těchto nejistot na co nejmenší míru. 

 
Mezi nejistoty lze uvést, že posuzovaný záměr je dlouhodobý a zařízení k nakládání 

s odpady bude v činnosti až do roku 2069. V současné době není možné předikovat trendy vývoje 
dotčeného území, zejména budoucí podnikatelské záměry směrované do blízkosti pískovny, jejichž 
negativní vlivy by se mohly kumulovat s vlivy z provozu zařízení a související dopravy. 

Další nejistotou je možnost smýcení okolních lesních porostů. Okolní lesní porosty jsou 
hospodářským lesem a porost do roku 2069 jistě dosáhne mýtního věku. Je zde tedy předpoklad, že 
dojde k jeho smýcení a existuje tudíž možnost, že se prostor zařízení pro nakládání s odpady 
pohledově otevře k nejbližším obcím, což by mohlo mít negativní vliv především z hlediska 
hlukové situace a krajinného rázu. Tato nejistota by šla ošetřit dohodou se správci lesních porostů, 
kteří by se zavázali mýtit hospodářský les po částech tak, aby zůstala zachována uzavřenost 
dotčeného prostoru zařízení.  
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ČÁST E 
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

 
Záměr je předkládán v jedné aktivní (projektové) variantě řešení.  

Variantou nulovou (referenční) je současný stav, kdy probíhá ještě dotěžování štěrkopísků 
v zájmovém území v množství cca 80 tis. tun/rok. Po ukončení těžby v roce 2017 budou 
v zájmovém území prováděny už pouze sanační a rekultivační práce, které povedou k zahlazení 
následků těžby. Nulová varianta počítá s méně příznivým současným stavem pozadí při provádění 
hornické činnosti, po ukončení těžby v roce 2017 dojde k významnému zmenšení zatížení území a 
k snížení hlukových imisí i imisí znečišťujících látek v ovzduší. Aktivní varianta i zpracované 
přílohy č. 1 a č. 2 počítají s maximálními předpokládanými kapacitami, při samotné realizaci 
záměru k jejich dosažení pravděpodobně nedojde. Studie jsou zpracovány na straně bezpečnosti. 

 
Aktivní (projektová) varianta (A) 

Záměrem investora je v rámci sanačních a rekultivačních prací na ploše 19,7648 ha 
využívat rekultivační materiály (celkem 2 906 tis m3 tj. cca 4 650 tis t) ve vytěženém 
prostoru pískovny v Chotíkově resp. v její západní části, ve které jsou pozemky dočasně vyjmuty 
z PUPFL a je zde podmínka navrácení původní kultuře. Bez vyrovnání terénu přibližně na původní 
niveletu by nebylo možno tuto podmínku dodržet tj. nebylo by možné založit lesní porost v celé 
ploše. Proto investor má zájem v pískovně zřídit zařízení pro nakládání s ostatními odpady a 
využívat zde odpady kategorie „O“ a dále materiály, jež nejsou klasifikovány jako odpady (např. 
nadsítné materiály po přetřídění štěrkopísků přímo z pískovny a obdobné materiály z jiných 
těžeben investora).  

Po dokladování kvality rekultivačních materiálů, po jejich vážení a přejímce bude materiál 
složen v prostoru pro přejímku. Dojde k roztřídění na materiál, který bude využit v pískovně na 
sanační práce (předpoklad cca 75 tis t/rok) a na materiál (až 25 tis t/rok), jež bude po navezení 
určitého objemu dále zpracováván v mobilní lince pro třídění a recyklaci odpadů. Vždy po 
navezení určitého objemu materiálu určeného k recyklaci bude přivezena mobilní linka pro třídění 
a recyklaci odpadů a tento materiál v ní bude zpracováván. Po recyklaci a roztřídění materiálu 
budou jednotlivé frakce uloženy na označených a oddělených dočasných výsypkách. Materiál 
k využití mimo zájmové území jako výrobek (např. k zásypovým pracím) bude prodán a z dočasné 
(provozní) výsypky odvezen. Část materiálu nevhodná pro stavebnictví bude opět využita 
v pískovně na sanační práce. Linka pro třídění a recyklaci odpadů (např. typu Lokotrack LT 100 a 
LT 1100) je mobilní, bude tak možná manipulace v celé ploše zájmového území. Manipulace s 
roztříděným materiálem k rekultivaci a k využití mimo zájmové území bude prováděna pomocí 
čelních kolových nakladačů. Dovoz resp. odvoz materiálů ze zařízení bude pouze silniční, 
prováděn nákladními automobily po stávajících komunikacích z 80 % směrem na Plzeň a z 20% 
směrem na Karlovy Vary. Materiál určený k využití v pískovně bude odvážen na místo jeho 
konečného uložení pomocí kolového nakladače, kde bude volně sypán a hutněn pouze pojezdem. 

Do roku 2017 budou prováděny souběžně činnosti dvě, stávající těžba a nakládání 
s odpady. Po ukončení těžby v roce 2017 bude stávající elektrická třídící linka na štěrkopísky 
demontována. Recyklační linka na rekultivační materiály je mobilní, tudíž její odvezení z pískovny 
není problematické.  

Již v průběhu realizace posuzovaného záměru budou prováděny konečné terénní úpravy a 
biologická rekultivace. Vždy po zavezení určité ucelené části výplňovým materiálem, vhodném 
napojení sanovaného terénu na morfologii okolního území a pokrytí zúrodnění schopnou zeminou 
proběhne v dané ploše lesnická rekultivace. Takto bude postupně zalesněna celá plocha záměru a 
pozemky budou předány majitelům zpět k původnímu využití.  
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Nulová varianta (O) 

Variantou nulovou (referenční) je současný stav, kdy jsou v zájmové ploše dle POPD 
dotěžovány zásoby štěrkopísku. Společnost Tarmac CZ a.s. pronajala firmě Plzeňské štěrkopísky 
s.r.o. provozovnu Chotíkov a ta zde v současnosti těží a třídí štěrkopísky. Účelová komunikace po 
které bude dovážen resp. odvážen materiál je v současné době využívána společností Plzeňské 
štěrkopísky s.r.o. a jejími odběrateli, dále sousední skládkou TKO a dekontaminačním zařízením 
firmy D+P Rekont s.r.o.   

Srovnání nulové (O) a aktivní (A) varianty 

Ze srovnání uvedeného v následující tabulce č. 25 vyplývá, že při realizaci varianty aktivní 
oproti nulové, dojde již v době její realizace, především v pozdějších fázích realizace záměru a po 
ukončení realizace záměru k řadě pozitivních změn v ovlivnění stavu životního prostředí v daném 
území. Nejvýznamnější změnou varianty aktivní oproti variantě nulové je pozitivní změna reliéfu 
krajiny, možnost plného následného funkčního využití krajiny, zapojení plochy záměru do 
okolního ekosystému aj. 

K negativním změnám v ovlivnění současného stavu životního prostředí v daném území lze 
počítat zvýšení zatížení území v souvislosti s navýšením dopravy a v souvislosti s provozem 
mobilní linky a mechanizace. Z výsledků Hlukové a Rozptylové studie je zřejmé, že výše zmíněné 
zatížení nebude významné.  

Z porovnání variant řešení záměru vyplývá, že varianta aktivní je v průběhu realizace 
vzhledem k celkovému rozsahu vlivů s ní spojených přijatelná, v období po ukončení realizace 
záměru a po zapojení celé plochy do okolního ekosystému lze variantu aktivní oproti nulové 
hodnotit pozitivně.  

Na základě porovnání aktivní (projektové) varianty s variantou nulovou (referenční) byly 
přijaty následující doporučení: 

� realizovat dopravu (dovoz i expedici) a provoz recyklačního zařízení pouze v denní 
době 

� v co největší míře využívat prázdných nákladních automobilů navážejících 
materiály k recyklaci k odvozu písku z pískovny 

� vždy po zavezení a urovnání terénu na původní niveletu v určité ucelené ploše 
provést následnou biologickou rekultivaci spočívající ve výsadbě dřevin a 
v následné péči o ně až do doby plného zapojení založeného porostu 

� při provozu dodržovat zásady bezpečnosti práce, technologická zařízení udržovat 
v dobrém technickém stavu s cílem předejít havarijním situacím s možným 
negativním dopadem na životní prostředí a zdraví obyvatel 

� při provozu mobilní třídící a recyklační linky za sucha provádět rosení (skrápění)  

� za sucha provádět kropení materiálů, manipulačních ploch a příjezdových komunikací   

� provádět pravidelný monitoring průsakových vod v pramenných vývěrech 
jihozápadně od DP Kůští 

� provádět měření prašnosti dle požadavků Krajské hygienické stanice v Plzni 

� sjednat dohodu se správci lesa o mýcení okolních porostů 
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Tabulka č. 25: Srovnání vlivů při nulové a aktivní variantě 

Velikost vlivu 

příznivý vliv 
nevýznamný až 
nulový vliv 

nepříznivý vliv 
významný 

nepříznivý vliv 

nulová aktivní nulová aktivní nulová aktivní nulová aktivní 
Vliv 

O V P O V P O V P O V P 
Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů  
Vlivy na zdraví    X X X       
Sociální a ekonomické vlivy    X X X       
Vlivy na využití území 
Vlivy spojené se změnou v dopravní 
obslužnosti 

   X X X       

Vlivy spojené se změnou funkčního 
využití krajiny 

  X  X  X      

Vlivy na rekreační využití území    X X X       
Vlivy na ovzduší 
Změny v čistotě ovzduší   X X X        
Změna mikroklimatu   X  X  X      
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 
Vlivy na fyzikální charakteristiky    X X X       
Vlivy na hlukovou situaci a vibrace    X X X       
Vlivy na vody  
Změna kvality povrchových a 
podzemních vod 

   X X X       

Změna ve vydatnosti zdrojů a změny 
hladiny podzemních vod 

   X X X       

Vliv na povrchový odtok a změnu 
říční sítě 

   X X X       

Vlivy na půdu 
Zábor půd (ZPF, PUPFL)   X  X  X      
Vlivy na čistotu půd    X X X       
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Vlivy na horninové prostředí a 
přírodní zdroje 

   X X X       

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
Vliv na vzácné a chráněné druhy 
rostlin a živočichů 

   X X X       

Vliv na ekosystémy   X  X  X      
Likvidace, zásah do prvků ÚSES a 
VKP 

   X X X       

Vliv na evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti 

   X X X       

Vlivy na další významná 
společenstva 

   X X X       

Vlivy na krajinu 
Změny reliéfu krajiny   X  X  X      
Vlivy na krajinný ráz   X  X  X      
Vlivy na hmotný majetek a památky 
Likvidace, narušení budov a 
kulturních památek 

   X X X       

Vlivy na geologické a 
paleontologické památky 

   X X X       

Vlivy spojené s havarijními stavy 
Možné havárie    X X X       
Pozn. (O) nulová varianta, v průběhu realizace záměru (V) a po ukončení realizace záměru (P) 
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ČÁST F 
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE   

 
 
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 

Součástí tohoto oznámení jsou dvě samostatné přílohy: 

Příloha č. 1: Akustická studie, Ing. Daniel Bubák PhD. a Emil Moravec, GET s.r.o. Praha, 2006 

Příloha č. 2: Rozptylová studie, Ing. Pavel Šinágl, 2006 

 
 
2. Další podstatné informace oznamovatele 

Žádné další podstatné informace oznamovatele nebyly uvedeny. 
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ČÁST G 
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

 
 Posuzovaným záměrem je zřídit v pískovně Chotíkov zařízení pro nakládání s ostatními 

odpady a v rámci sanačních a rekultivačních prací na ploše 19,7648 ha využívat rekultivační 
výplňové materiály (celkem dojde k uložení 2 906 tis m3) ve vytěženém prostoru pískovny. 
Zařízení slouží k využívání odpadů na povrchu terénu (Vyhláška č. 294/2005 Sb., § 2 písmeno j) 
při sanaci a rekultivaci vytěženého prostoru pískovny v Chotíkově resp. v její západní části, ve 
které jsou pozemky dočasně vyjmuty z PUPFL a je zde podmínka navrácení původní kultuře. Bez 
vyrovnání terénu přibližně na původní niveletu by nebylo možno tuto podmínku dodržet tj. nebylo 
by možné založit lesní porost v celé ploše. Proto investor má zájem v pískovně zřídit i mobilní 
recyklační zařízení pro úpravu rekultivačních materiálů a využívat zde po případné recyklaci 
výplňové rekultivační materiály kategorie „O“ a dále výplňové materiály, jež nejsou klasifikovány 
jako odpady (např. nadsítné materiály po přetřídění štěrkopísků přímo z pískovny a obdobné 
materiály z jiných těžeben společnosti).  

Po dokladování kvality rekultivačních materiálů, po jejich vážení a přejímce bude materiál 
složen v prostoru pro přejímku. Dojde k roztřídění na materiál, který bude využit v pískovně na 
sanační práce (předpoklad cca 75 % navezeného materiálu) a na materiál, jež bude po navezení 
určitého objemu dále zpracováván v mobilní lince pro třídění a recyklaci odpadů. Po roztřídění 
materiálu v mobilní lince pro třídění a recyklaci odpadů bude materiál uložen na označených a 
oddělených dočasných výsypkách dle frakcí. Materiál k využití mimo zájmové území jako výrobek 
bude z dočasné (provozní) výsypky odvezen zejména pro potřeby stavebnictví (např. zásypový 
materiál). Zbytek nevhodného materiálu pro stavebnictví bude opět využit v pískovně v rámci sanací 
a rekultivací. Předpokládaná roční tonáž navezeného materiálu do zařízení bude 100 tis. t, z toho 
ukládaného výplňového materiálu v rámci sanačních a rekultivačních prací bude cca 75 tis. t a až 25 
tis. t recyklátu bude dle předpokladů investora možno dále využít mimo pískovnu jako výrobek. 

Pro úpravu materiálu (třídění a recyklaci odpadů) bude využívána mobilní linka (např. typu 
Lokotrack LT 100 a LT 1100). Manipulace s materiálem využívaného k rekultivaci i mimo 
zájmové území bude v zájmovém území prováděna pomocí čelních kolových nakladačů a bagru. 
Dovoz resp. odvoz materiálů do resp. ze zařízení bude pouze silniční, a to nákladními automobily 
po stávajících komunikacích. Samotný záměr neklade nové nároky na dopravní infrastrukturu.  

Do roku 2017 budou v zájmovém území prováděny souběžně činnosti dvě, stávající 
hornická činnost a recyklace a nakládání s ostatními odpady. Po ukončení těžby v roce 2017 bude 
stávající elektrická třídící linka na štěrkopísky demontována.  

Dle údajů oznamovatele bude převážná část materiálů přivážených k třídění, recyklaci a 
uložení dopravována směrem od Plzně (80 %), část materiálů (20 %) bude dopravována směrem 
od Karlových Varů po silnici č. I/20 a dále po účelové komunikaci k pískovně. Odvážené 
materiály k dalšímu využití budou transportovány směrem po účelové komunikaci a následně na 
silnici č. I/20 dojde k rozdělení - směrem k Plzni bude dopravováno 80 % materiálů a 20 % 
materiálů směrem na Karlovy Vary. Realizací záměru nedojde k výraznému navýšení dopravy 
oproti současnému stavu na silnici č. I/20, ve směru na Plzeň bude navýšení 2,8 % a ve směru na 
K. Vary pouze 0,7 %. Mimo provozní dobu zařízení (v nočních hodinách a mimo pracovní dny) 
bude nárůst nákladní dopravy na komunikaci č. I/20 nulový. Na účelové komunikaci bude nárůst 
výraznější, zvýšení průjezdů nákladních automobilů o 5 za 1 hodinu představuje 18 % nárůst tj. 20 
nákladních automobilů v jednom směru za den. 



Oznámení záměru - Recyklace a nakládání s ostatními odpady v pískovně Chotíkov 

G E T s.r.o.  59 

S provozem zařízení a vyvolaném navýšení dopravy v dané lokalitě jsou spojeny vlivy 
související s hlukovou situací a změnami v čistotě ovzduší. Z těchto důvodů byla zpracována 
Akustická a Rozptylová studie, aby blíže popsala situaci po zahájení realizace posuzovaného záměru.  

Ze závěrů zpracované Akustické studie (příloha č. 1 tohoto oznámení) bude navýšení 
hlukových hladin z dopravy, vyvolané projíždějícími nákladními automobily, ve zvolených 
referenčních bodech akusticky nevýznamné tj. o 0,34 resp. o 0,36 dB. Oproti současnému stavu je 
toto navýšení zanedbatelné a spíše teoretické.  

Navýšení hluku z provozu (činností recyklační linky s bagrem a zároveň související 
dopravou uvnitř areálu) bude ve dvou stanovených referenčních bodech o 7,34 dB na 41,19 resp. u 
RB č. 2 o 0,91 dB na 45,78. U RB č. 1 však dojde k vypočtenému hlukovému zatížení pouze za 
předpokladu, že bude v provozu mobilní linka a veškerá mechanizace. Tato situace může však 
nastat přibližně 70 dnů v roce v denní dobu a max. po dobu 12 hodin. Hodnoty ekvivalentního 
akustického tlaku z provozního hluku budou po realizaci záměru vyhovovat hygienickým limitům 
pro denní i noční dobu. 

Ze zjištěných výsledků Rozptylové studie (příloha č. 2 tohoto oznámení) vyplývá, že v okolí 
předmětného území nedojde k podstatné změně současných imisních charakteristik území, a že 
realizací záměru se imisní zátěž okolí nezvýší nad stanovené limity. Výpočty nebylo prokázáno 
překročení krátkodobých ani průměrných ročních koncentrací sledovaných látek. V nejbližším okolí 
dobývacího prostoru, v místech obytné zástavby, činí přírůstky ročních průměrných koncentrací pro 
PM10 a NO2 maximálně setiny µg/m

3 u benzenu se přírůstky pohybují v řádu 10-4 µg/m3. Kvalita 
ovzduší tak bude určována stávajícím pozadím v zájmové oblasti.  

Již v průběhu realizace záměru budou prováděny na ucelených plochách konečné terénní 
úpravy a biologická rekultivace. Vždy po zavezení určité ucelené části rekultivačním výplňovým 
materiálem, vhodném napojení sanovaného terénu na morfologii okolního území a pokrytí 
zúrodnění schopnou zeminou proběhne v ploše lesnická rekultivace. Takto bude postupně 
zalesněna celá plocha záměru a pozemky budou předány majitelům zpět k původnímu využití.  

Postupnou sanací a následnou biologickou rekultivací se již v období provozu budou některé 
vlivy měnit pozitivním směrem. Jde především o vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny, 
vlivy spojené se změnou v čistotě ovzduší, vlivy na změnu mikroklimatu, vlivy na ekosystémy, 
vlivy na zábor půd (PUPFL), vlivy na změny reliéfu krajiny a vlivy na krajinný ráz. Vzhledem 
k dlouhodobosti záměru však byly tyto vlivy vyhodnoceny jako pozitivní až ve fázi po ukončení 
posuzovaného záměru ( po roce 2069).  
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