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ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A. 1. OBCHODNÍ FIRMA
Recavia, s.r.o.

A. 2. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO
IČO: 247 43 453
DIČ: CZ 247 43 453

A. 3. SÍDLO (BYDLIŠTĚ)
Sídlo:

Mezivrší 83/41, 147 00 Praha 4 - Braník

A. 4. JMÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ A TELEFON OPRÁVNĚNÉHO
ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE
Oprávněný zástupce
jméno:
bydliště:
telefon:
e-mail:

Jiří Janata, jednatel
Nad Vltavou 2169, 252 63 Roztoky u Prahy
+420 777 976 976
jiri.janata@recavia.com
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ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU
B. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B. I. 1. NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO KATEGORIZACE
Zařízení pro sběr a zpracování autovraků a šrotiště – Králův Dvůr
Kategorie 10.1.

Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů;
zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo
odstraňování ostatních odpadů.

Podlimitní záměr kategorie 10.5.

Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) nad 1000 t

B. I. 2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU
Společnost Besico Real, s.r.o., Žirovnická 3133/6, 106 00 Praha 10 – Záběhlice vlastní
v průmyslové zóně v objektech bývalých železáren Králův Dvůr areál využívaný jako základnu
pro automobilovou dopravu (nákladní dopravu a odtahovou službu) převážně společnosti
Besico Trans, s.r.o., Žirovnická 3133/6, 106 00 Praha 10 - Záběhlice. Areál je zkolaudovaný jako
bezcelní sklad automobilů, provozní a administrativní budovy a skladovací plochy. Areál má
celkovou výměru 66.173 m2, je kvalitně oplocen, osvětlen a vjezd je hlídán vlastní bezpečnostní
službou s vrátnicí. Areál je navíc zajištěn elektronickými prvky a průmyslovým kamerovým
systémem. Areál tvoří zpevněné betonové a asfaltové plochy o výměře 16.120 m2 vyspádované
k lapolu (odlučovači ropných látek). Společnost Besico Trans, s.r.o. zde parkuje flotilu
odtahových a nákladních automobilů spolu se společností autodoprava Vlastimil Hájek. Tyto
automobily nejsou při cestě z a na domovskou základnu vytěžovány.
Společnost Recavia, s.r.o. bude na základě exklusivní smlouvy se společností Besico Real s.r.o. a
Besico Trans s.r.o. pro účely předkládaného záměru využívat pro shromažďování a
zpracování autovraků cca 800 m2 zpevněné vodohospodářsky zabezpečené plochy a pro
shromaždování a lisování kovových skeletů automobilů bude využito cca 6.000 m2
zpevněné plochy, tj. celkem 42% výměry zpevněných a vodohospodářsky zabezpečených ploch
areálu. Tyto plochy jsou již dnes kvalitně oploceny. Záměr bude ležet na pozemcích st.
161/43, 161/54, 161/55, 161/56, 161/57, 161/58 a 161/124. Nakládka šrotu na vagóny
bude probíhat na parcelách st. 161/147, 161/148, 161/149, 161/150 a 161/52 v k. ú.
Králův Dvůr.
Záměrem společnosti Recavia, s.r.o. je vytěžovat již existující dopravní prostředky společnosti
Besico Trans, s.r.o. při cestách na základnu a ze základny. A dále umístit do areálu mobilní
kontejnerové zařízení na zpracování autovraků s kapacitou zpracování do 10 vozidel/den, tj. cca
3 400 vozidel/rok, což odpovídá cca 2630 tun zpracovaných autovraků za rok. Zároveň bude
v areálu umístěno sběrné místo pro odstrojené autovraky (směs železa, mědi a
nedemontovatelných plastů) z dalších zařízení na zpracování autovraků. Tyto autovraky budou
na místě slisovány v hydraulickém lisu a budou nakládány do ISO námořních kontejnerů, které
budou naloženy na železničních vagónech na areálové vlečce. Železniční vagóny s kontejnery se
slisovanými autovraky budou pravidelně odváženy po železnici. Celkový obrat odstrojených
autovraků na sběrném místě bude 20 000 tun/rok, včetně 2630 tun zpracovávaných autovraků
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v místě. V jednu chvíli bude na vrakovišti umístěno maximálně 800 tun autovraků bez
obsahu nebezpečných látek.
Kontejner zařízení na zpracování autovraků (6 x 2,5 m) bude mít plochu 15 m2. Pro sociální
zázemí zaměstnanců bude využito WC a umývárny v administrativní budově Besico Real, s.r.o.
Pro přebírku dovážených a odvážených odpadů bude sloužit stávající vrátnice Besico Real, s.r.o.
s bezpečnostní službou a bránou. Převzaté automobily budou shromažďovány na
vodohospodářsky zabezpečené ploše pod zastřešením.
Dále budou v areálu umístěny dva kontejnerové Ekosklady 2 x (6 x 2,5 m; plocha 15 m2) pro
shromažďování vyprodukovaných nebezpečných odpadů před jejich odvozem oprávněnou
osobou. Dále zde budou umístěny dva kontejnery na autoskla a pneumatiky.
Realizace záměru neznamená žádnou novou výstavbu v areálu, pouze instalaci mobilní
technologie na zpracování autovraků, instalaci mobilního zastřešení, mobilního lisu a umístění
dvou ekoskladů a dvou kontejnerů. Ve stávajícím oplocení budou vytvořeny dvě nové brány.
Realizací záměru nevzniknou v areálu žádná nová parkovací stání pro osobní a nákladní
automobily.
Vlastník pozemků a areálu Besico Real, s.r.o. a provozovatel dopravy Besico Trans, s.r.o. souhlasí
s umístěním předkládaného záměru, tak jak je popsáno v tomto oznámení.

B. I. 3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU (KRAJ, OBEC, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ)
Kraj:
Obec:
Obec s rozšířenou působností:
Katastrální území:
Okres:
NUTS 4:

Středočeský kraj
město Králův Dvůr
Beroun
Králův Dvůr, č. k. ú. 672947
Beroun
CZ0202 – Beroun

umístění záměru

OBRÁZEK 1: MAPA UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU Z HLEDISKA ŠIRŠÍHO OKOLÍ (WWW.SEZNAM.CZ)

BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov
Tel: 777267555, 776819057, e-mail: bioprofit@bioprofit.cz

9

Oznámení záměru Zařízení pro sběr a zpracování autovraků a šrotiště – Králův Dvůr v
rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001
Detailní umístění záměru a okolních staveb v letecké mapě průmyslové zóny města Králův Dvůr
je zobrazeno na obrázku č. 2 a 3.
Záměr bude umístěn v jihozápadní části průmyslové zóny bývalých Královodvorských železáren
na pravém břehu řeky Litavky. Tato část průmyslové zóny leží jižně od železniční stanice Králův
Dvůr umístěné na hlavním železničního koridoru Praha-Plzeň. Železniční stanice je přístupná
z obou stran pomocí ocelové pěší lávky. Vlastní areál je obklopen na západě areály společností
ENERGO KD s.r.o., Václav Koudela, Ing. Josef Krejčí a KD Trans s.r.o. Na severu ohraničuje areál
vlečka společnosti KD Trans s.r.o. a železniční koridor Praha – Plzeň se stanicí Králův Dvůr. Za
železničním koridorem leží v průmyslové zóně areály společností Ferona Thyssen Plastics s.r.o.,
KA Contracting ČR s.r.o., TRANSPORTSERVIS a.s., Linde, SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.,
Českomoravský cement, a.s. a další. V tomto prostoru severně od záměru se nachází i centrum
Králova dvora rozmístěné okolo ulice 5. května a Náměstí Míru, včetně trojkřídlého
renesančního zámku z druhé poloviny 16. století. V tomto prostoru byly vybrány jako referenční
body rodinné domy č. p. 163 a 164, škola č. p. 221 a městský úřad č. p. 139. Nejbližší dům č. p.
163 leží ve vzdálenosti 160 metrů od železniční vlečky, kde bude probíhat nakládka.
Západně od záměru leží areál dnešních Královodvorských železáren, a.s. a za nimi ve vzdálenosti
670 metrů obytná zóna ležící okolo ulice Na Poříčí.
Jižně od záměru leží vily bývalých vlastníků železáren. Nejbližší vila č. p. 5 se nachází 155 metrů
od plánovaného záměru. Dále zde byly jako referenční body vybrány budovy č. p. 70, 4 a 218.
Více na jihozápadě okolo Tovární ulice leží řadové domky. Nejbližším domem je č. p. 88 ve
vzdálenosti 480 metrů od záměru.
Na obrázku č. 3 je zobrazeno umístění záměru v katastrální mapě a umístění záměru v rámci
areálu Besico Real s.r.o.
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Litavka

č.p.152

Českomoravský
cement, a.s.

č.p.28
SAINT-GOBAIN
PAM CZ s.r.o.,
LINDE

škola
č.p.221

městský
úřad
č.p.139

č.p.164
č.p.255

Ferona
Thyssen
plastics
.

KD Trans,
s.r.o.

č.p.163

Ing. Josef
Krejčí
Václav
Koudela

žel. zastávka
Králův Dvůr

ENERGO
KD s.r.o.
kešner a.s.

areál
Besico Real

Královodvorské
železárny

č.p.5
č.p.218
č.p.70

dálnice D5

č.p.88

č.p.4

plánované
umístění
zařízení pro
sběr a
zpravování
autovraků
Recavia
HASO
COMPUTER
s.r.o.

železniční
koridor Praha
- Plzeň

OBRÁZEK 2: MAPA DETAILNÍHO UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU (WWW.SEZNAM.CZ, 2012)
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OBRÁZEK 3: ZOBRAZENÍ ZÁMĚRU V KATASTRÁLNÍ MAPĚ (ZDROJ: ČUZK, 2012)
železniční vlečky a místa
nakládky slisovaných
autovraků na vagóny

železniční koridor
Praha - Plzeň Králův
Dvůr

železniční stanice
Králův Dvůr

lis na autovraky
zbavené provozních
náplní

šrotiště
slisované
autovraky
šrotiště

administrativní
budova Besico
Real

stávající vrátnice
Besico Real

šrotiště

šrotiště
1 uzavřený kontejner na
autobaterie, katalyzátory,
airbagy a pyrotechnické
předepínače pásů

1 ekosklad s oddělenými
nádobami v záchytných
vanách na oleje, brzdové
kapaliny, chladicí kapaliny,
naftu, benzín)

zastřešené místo pro přijaté
autovraky 100 m2

kontejner
demontáže
autovraků
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B. I. 4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY
Záměr „Zařízení pro sběr a zpracování autovraků a šrotiště – Králův Dvůr“ využívá volné
kapacity vodohospodářsky zabezpečených ploch areálu Besico Real s.r.o. a volné kapacity
odtahových a nákladních vozů společnosti Besico Trans, s.r.o. zajíždějících do areálu jako
do kmenové základny k parkování pro umístění zařízení na sběr a zpracování
(ekologickou demontáž) autovraků. Součástí záměru je i šrotiště s lisem.
Záměr se přirozeně kumuluje s provozem společnosti Besico Trans, s.r.o., protože využívá volné
kapacity prázdných vozů odjíždějících a přijíždějících na základnu. Průměrně je v areálu
parkováno 70 automobilů (nákladních automobilů a odtahových automobilů). Průměrně denně
odjíždí 25 automobilů. Odvoz zpracovaných autovraků bude až na výjimky zajištěn po železnici.
Realizace záměru si nevyžádá stavební práce. Pouze budou ve stávajícím oplocení osazeny dvě
nové pletivové brány a na zpevněnou plochu budou usazeny mobilní kontejnery a lis.
K zařízením bude natažena vzdušná elektrická přípojka.
Záměr je umístěn v průmyslové zóně města Králova Dvora, proto bylo již při přípravě záměru
přistoupeno ke konzultacím záměru na městě Králův Dvůr a Hygienické stanici v Berouně.
Záměr byl po těchto konzultacích navržen tak, že vyvolává minimální navýšení stávající dopravy
na ulici 5. května a na Plzeňské ulici a z větší části přesouvá transport zpracovaných autovraků
na železnici.
Kapacita zařízení je navržena tak, aby byla s rezervou kryta příjezdy a odjezdy stávajících
vozidel Besico Trans s.r.o.
Prostor, kde bude zařízení umístěno, je zkolaudován a schválen jako bezcelní sklad Besico a celní
sklad Opel a Chevrolet pro skladování 1500 osobních automobilů s minimálním obratem 30
nákladních aut denně.
Záměrem společnosti Recavia, s.r.o. je vytěžovat již existující dopravní prostředky společnosti
Besico Trans, s.r.o. při cestách na základnu a ze základny. A dále umístit do areálu mobilní
kontejnerové zařízení na zpracování autovraků s kapacitou zpracování do 10 vozidel/den, tj. cca
3 400 vozidel/rok, což odpovídá cca 2630 tun zpracovaných autovraků za rok. Zároveň bude
v areálu umístěno sběrné místo pro odstrojené autovraky (směs železa, mědi a
nedemontovatelných plastů) z dalších zařízení na zpracování autovraků. Tyto autovraky budou
na místě slisovány v hydraulickém lisu a budou nakládány do námořních ISO kontejnerů, které
budou naloženy na železničních vagónech na areálové vlečce. Železniční vagóny se slisovanými
autovraky budou pravidelně odváženy po železnici. Celkový obrat odstrojených autovraků na
sběrném místě bude 20 000 tun/rok, včetně 2630 tun zpracovávaných autovraků v místě.
V jednu chvíli bude na vrakovišti umístěno maximálně 800 tun autovraků.
Kapacita zařízení na sběr a zpracování bude maximálně 10 autovraků denně, tj. cca 3 400
vozidel/rok, což odpovídá cca 2630 tun zpracovaných autovraků za rok. Autovraky budou
přivezeny odtahovými službami. Pro jejich uskladnění před zpracováním bude vyčleněna plocha
cca 100 m2 na vodohospodářsky zabezpečené ploše. Plocha pro 10 automobilů bude zastřešena
mobilním zastřešením. Poté budou vysokozdvižným vozíkem s integrovanou váhou umístěny
pro samotné zpracování do kontejneru určeného pro demontáže autovraků. Kontejner za
zpracování autovraků je špičkový výrobek německé firmy STH, který splňuje nejpřísnější normy
na ekologické a bezpečné zpracování autovraků. Tento kontejner je vybaven integrovanou
BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov
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záchytnou dvojitou vanou a špičkovým zařízením na dokonalé odsátí všech provozních kapalin
(olejů, chladicích kapalin, brzdových kapalin, nafty a benzínu), dále zařízením na odsátí freonů
z klimatizací. V kontejneru bude automobil zbaven provozních kapalin, budou odmontovány
skla, katalyzátor, autobaterie, pneumatiky a případně další nebezpečné odpady. Současně budou
rozbrušovací pilou zničena identifikační čísla VIN karosérie a číslo motoru. Provozní náplně
(oleje, chladicí kapalina, brzdová kapalina, benzín a nafta) budou odčerpány a stáčeny do
integrovaných zásobníků. Zásobníky na provozní kapaliny jsou tvořeny dvouplášťovými
nádržemi, které jsou ještě i podle norem ADR (kontejner je v mobilním provedení a musí
splňovat i normy pro přepravu nebezpečných látek po komunikacích) jištěny dvojitou záchytnou
vanou. Po naplnění zásobníků budou tyto přečerpány do barelů a ty budou shromažďovány
v kontejnerovém Ekoskladu se záchytnou vanou a současně bude proveden zápis o jejich
množství. Zbývající kovový skelet zbavený nebezpečných odpadů, skel a pneumatik bude
deponován ve vymezeném prostoru stejně jako pneumatiky a autoskla, která budou uložena do
dvou venkovních kontejnerů. Katalyzátory, airbagy a akumulátory budou skladovány uvnitř
samostatného uzamykatelného Ekokontejneru, aby nemohli být odcizeny a zabezpečili se i proti
přístupu neoprávněných osob. Poté budou odvezeny k dalšímu materiálovému využití.
Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí (k.č.o. 16 01 06) budou převezeny do
východní části areálu (na šrotiště), kde budou shromažďovány společně se samostatně
dovezenými autovraky zbavenými kapalin a jiných nebezpečných součástí. Všechny tyto
autovraky budou postupně slisovány a slisované budou převáženy vysokozdvižným vozíkem
s integrovanou váhou k železniční vlečce, kde budou nakládány do námořních ISO kontejnerů
umístěných na železničních vagónech. Železniční vagóny se slisovanými autovraky budou
pravidelně odváženy po železnici. Celkový obrat odstrojených autovraků na šrotišti bude 20 000
tun/rok, včetně 2630 tun zpracovávaných autovraků v místě. V jednu chvíli bude na vrakovišti
umístěno maximálně 800 tun autovraků.
Ostatní odpady (160120 - sklo, 160103 - pneumatiky, apod.) budou odvezeny prázdnými
automobily Besico Trans s.r.o. k dalšímu surovinovému využití. Nebezpečné odpady bude
odvážet na základě smlouvy společnost s platnými oprávněními k převozu a odstranění
nebezpečných odpadů.
Příjezd nákladních automobilů do areálu je zajištěn po komunikaci č. 11524 jednak z jihu
z prostoru Suchomast, Dobříše, Řevnice, Hostomic, Příbrami, apod. a jednak ze severu z dálnice
D5 dvěma trasami. První trasou (Plzeňská ulice, podjezd D5, ulice 5. května, Tovární) a druhou
trasou (Plzeňská ulice, podjezd D5, Fučíkova, Na Poříčí, Tovární, Bezručova a Tovární).
Dle stanoviska příslušného stavebního úřadu v Králově Dvoře (přílohy č. 1 tohoto oznámení)
záměr leží dle platného územního plánu v lokalitě určené pro funkční využití VT – výrobní sféra
– těžká výroba. Navržený záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací
města Králův Dvůr.

B. I. 5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, VČETNĚ
PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH VARIANT A HLAVNÍCH DŮVODŮ (I Z HLEDISKA
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) PRO JEJICH VÝBĚR, RESP. ODMÍTNUTÍ
Společnost Besico Real s.r.o. vlastní areál v průmyslové zóně Královodvorských železáren, kde
existuje oplocená, vodohospodářsky zabezpečená plocha určená pro parkování automobilů
(celní sklad automobilů), která je hlídána pomocí NON STOP osobní ostrahy vč. PCO a
kamerového systému. Větší část této plochy je aktuálně nevyužitá. Zároveň je v tomto areálu
BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov
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parkována flotila nákladních automobilů a odtahových automobilů společnosti Besico Trans
s.r.o.
Předkladatel záměru společnost Recavia s.r.o. vytvořil se společnostmi Besico Real s.r.o. a Besico
Trans s.r.o. společný záměr na stabilní využití této volné kapacity areálu i dopravy. Po realizaci
tohoto záměru bude cca 80% areálu využito. V areálu existují zpevněné betonové a asfaltové
plochy o výměře 16.120 m2 vyspádované k lapolu (odlučovači ropných látek) AQUAFIX typ
DHCLB100 o objemu 10 m3 konstruovaný pro průtok 100 l/s a maximální koncentraci ropných
látek na výstupu méně než 0,2 mg/l. Dešťové vody z tohoto lapolu jsou svedeny dešťovou
kanalizací na centrální čistírnu průmyslové zóny provozované společností ENERGO KD a z této
čistírny odtékají vyčištěné dešťové a odpadní vody do Litavky. Areál je zavlečkován a má funkční
napojení na železniční síť. Provoz na vlečce zajišťuje společnost Transport servis, se kterou je
připravena smlouva o smlouvě budoucí o využití železniční vlečky.
Záměr nebude spočívat ve stavebních úpravách, ale pouze v nainstalování technologie, připojení
elektrických přípojek, vytvoření dvou bran v pletivu, instalaci mobilního zastřešení , v organizaci
práce a v provozním oddělení Besico Trans s.r.o. a nového zařízení pro sběr a zpracování
autovraků Recavia s.r.o.
Popsaná varianta je jedinou uvažovanou variantou umístění záměru a jeho rozsahu.
K výše popsané variantě lze uvést jako jedinou alternativní variantu, tzv. nulovou variantu, která
spočívá v nerealizaci tohoto záměru a využití volných kapacit jiným záměrem.

B. I. 6. POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
B. I. 6. 1. TECHNICKÝ POPIS ZÁMĚRU
Realizace záměru neznamená žádnou novou výstavbu v areálu, pouze instalaci špičkové mobilní
technologie na zpracování autovraků, mobilního lisu a umístění dvou ekoskladů a dvou
kontejnerů. Ve stávajícím oplocení budou vytvořeny dvě nové brány. Realizací záměru
nevzniknou v areálu žádná nová parkovací stání pro osobní a nákladní automobily.
Areál Besico Real je již dnes zásoben pitnou a užitkovou vodou z vodovodu provozovaného
společností Energo KD a je napojen na průmyslovou splaškovou kanalizaci s čističkou odpadních
vod. Administrativní budova je vytápěna kotlem na zemní plyn. Voda je ohřívána elektricky
v bojlerech. Vrátnice a provozní budova jsou vytápěny elektricky a ohřev vody je zajištěn
bojlerem.
Pracovníci nového zařízení budou využívat sociální a administrativní zázemí umístěné v budově
Besico Real s.r.o.
Zařízení ke sběru a zpracování odpadů bude mít vypracován Návrh Provozního řádu pro
zařízení ke sběru a zpracování autovraků zpracovaný ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech, v souladu s vyhláškami č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a
č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky, ve znění pozdějších předpisů.
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Sběr autovraků
Do zařízení budou přijímány pouze autovraky s čitelným VIN kódem karosérie a motoru, což
bude kontrolováno ještě před převzetím od majitele řidičem odtahové služby a případně na
vrátnici. V rámci přejímacího procesu autovraku bude pověřeným pracovníkem vizuálně
zkontrolováno, zda z autovraku nedochází k úniku jeho provozních kapalných náplní.
O převzatých autovracích bude vedena evidence, zařízení bude zapojeno do informačního
systému sledování toků vybraných autovraků. Při převzetí autovraku bude bezplatně vystaveno
potvrzení o převzetí dle přílohy č. 3 Vyhlášky č. 352/2008 Sb. ve smyslu § 37b odstavec 1, d)
zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění. Současně bude identifikována osoba, od níž
byl autovrak přebrán. K převzetí autovraků budou současně vyškoleny osádky odtahových
automobilů, které budou zajišťovat svoz autovraků. Tyto osádky budou vydávat „Potvrzení o
převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků“. Toto potvrzení bude uchováváno v zařízení
Recavia s.r.o.
V areálu bude vedle kontejneru demontáže autovraků vyčleněn na vodohospodářsky
zabezpečené ploše prostor o výměře 100 m2, kde budou dovezené autovraky skladovány před
zpracováním. Plocha pro 10 automobilů bude zastřešena mobilním zastřešením. Pod jednotlivé
autovraky budou umisťovány záchytné vany.
Přivezeným automobilům bude odpojena autobaterie, aby nedošlo k nechtěným zkratům.
Zařízení pro sběr a zpracování autovraků bude mít zpracován provozní řád.
Do zařízení budou přijímány i autovraky zbavené v jiných zařízeních provozních náplní a
nebezpečných součástí. Tyto budou přiváženy na speciálních automobilech společnosti Besico
Trans určených pro tento účel jako ostatní odpady katalogové číslo odpadu 16 01 06 - Autovraky
zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí. Tyto budou skládány vysokozdvižným vozíkem
s integrovanou váhou v prostoru lisu. O přejímce, původci, datu převzetí a váze budou vedeny
záznamy.

Skladovací plocha pro dovezené autovraky
V areálu bude vedle kontejneru demontáže autovraků vyčleněn na vodohospodářsky
zabezpečené ploše prostor o výměře 100 m2, kde budou dovezené autovraky skladovány před
zpracováním. Na plochu se vejde maximálně 10 autovraků. Tato plocha bude mobilně
zastřešena. Pod jednotlivé autovraky budou umisťovány záchytné vany. Tato plocha je
zlapolovaná do lapolu AQUAFIX typ DHCLB100 o objemu 10 m3 konstruovaný pro průtok 100
l/s a maximální koncentraci ropných látek na výstupu méně než 0,2 mg/l. Dešťové vody z tohoto
lapolu jsou svedeny průmyslovou kanalizací na centrální čistírnu průmyslové zóny provozované
společností ENERGO KD a z této čistírny odtékají vyčištěné dešťové a odpadní vody do Litavky.

Autovraky obsahující provozní náplně k.č.o.16 01 04* nebudou pro účely krátkodobého
skladování vršit na sebe, ukládat na bok nebo na střechu – bude s nimi zároveň manipulováno tak,
aby se nemohly poškodit části autovraku obsahující provozní kapaliny (např. olejová vana,
palivová nádrž, brzdová potrubí).
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Zpracování autovraků
Zpracování převzatých autovraků složených na skladovací ploše pro dovezené autovraky bude
probíhat v pracovišti (kontejneru) demontáže autovraků. Materiály budou přesouvány pomocí
vysokozdvižného vozíku s vážním zařízením.
Vysokozdvižný vozík vybavený tenzometrickou váhou
Manipulace s autovraky a odpady a materiálem na paletách a v kontejnerech bude prováděna
pomocí vysokozdvižného vozíku s nosností okolo 2,5 tuny s integrovanou tenzometrickou
váhou. Dovezené automobily/autovraky budou složeny na zlapolované ploše, zváženy a
umístěny na vyčleněnou skladovací plochu pro dovezené autovraky.
Vysokozdvižným vozíkem bude skládán a převážen odpad k. č. 16 01 06 - Autovraky zbavené
kapalin a jiných nebezpečných součástí.
Vysokozdvižným vozíkem bude odvezen a zvážen odstrojený autovrak. Vysokozdvižným
vozíkem budou převáženy a váženy shromážděné demontované odpady a díly. Veškeré váhy
přivážených automobilů/autovraků a odvážených odpadů, surovin a dílů budou zaznamenávány
do provozního deníku.
Pracoviště demontáže autovraků
Na zpevněné vodohospodářsky zabezpečené ploše s lapolem bude umístěn kontejner špičkové
technologie na demontáž autovraků. Jedná se o moderní kontejnerové zařízení firmy STH-Huber
Anlagenbau GmbH, Německo typ: STH-003/E/12/H vybavené vlastní dvojitou záchytnou vanou
o objemu 1400 litrů. Jedná se o zastřešený mobilní kontejner, který svým vybavením splňuje
nejpřísnější evropské normy pro ekologickou a hlavně bezpečnou likvidaci autovraků. Zařízení
obsahuje 5 membránových pump pro naftu, benzín, chladicí kapaliny, brzdové kapaliny a náplň
do ostřikovačů. Dále pak pumpu na odpadní oleje, kabelový naviják, kompresor s tlakovou
nádobou 90 litrů a s rozvodem tlakového vzduchu, 500 litrovou nádrž na benzín, 343 litrové
nádrže na naftu, chladicí kapaliny, použité oleje a náplně do ostřikovačů a 75 litrovou nádrž na
brzdové kapaliny. Všechny nádrže jsou dvouplášťové vybaveny odvětráním a pojistkami proti
přeplnění. Vzhledem k povaze celé technologie, která umožňuje i její mobilní využití splňují
všechny nádrže a záchytné vany i nejpřísnější ADR normy umožňující bezproblémový převoz
tohoto kontejneru i s nebezpečnými látkami po veřejných komunikacích.
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OBRÁZEK 4: FOTOGRAFIE STH-HUBER ANLAGENBAU GMBH

Zařízení je vybaveno speciálním vrtacím zařízením umožňujícím velmi efektivní a
bezpečné odsávání tekutých a plynných látek z nádrží, motorů a převodovek autovraků, včetně
tlumičů. Součástí této technologie je i kompletní výbava pro rozebírání automobilů
hydraulickými nůžkami s hydraulickým agregátem a s frézkou pro bezpečné odstranění
autoskel. Zařízení je také vybaveno speciálním zařízením pro odsávání náplní klimatizačních
systémů – freonů, a dalších chladících plynů).
Na tomto zařízení je auto kompletně zbaveno náplní, jsou odmontovány využitelné díly, plastové
díly, skla, pneumatiky a po demontáži zbývá kovový skelet tvořený převážně železem, hliníkem a
mědí.
Dále bude pracoviště vybaveno demontážním nářadím, rozbrušovací bruskou a několika
nádobami na demontované katalyzátory, autobaterie, airbagy a pyrotechnické předpínače pásů.
Odmontovány budou také olejové filtry a brzdové destičky pokud obsahují azbest.
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Před demontáží autovraku bude zkontrolováno odpojení autobaterie, která bude v rámci
demontážního procesu následně také odstraněna a uskladněna k tomuto účelu připravených
speciálních kontejnerů.
Pro lehčí orientaci v následujícím textu jsou v závorkách uvedeny katalogová čísla odpadů dle vyhlášky č.
381/2001 Sb. v platném znění. Hvězdička za číslem odpadu znamená, že odpad je řazen k nebezpečným
odpadům.

Odsáté provozní náplně a odpady budou stáčeny a shromažďovány ve speciálních nádobách a
kontejnerech označených názvem odpadu a katalogovým číslem odpadu. Konkrétně se bude
jednat o následující nádoby:
 343 litrová nádrž na motorový a převodový olej a olej z tlumičů (13 01 13*, 13 02 04*, 13
02 05*, 13 02 06*, 13 02 07* a 13 02 08*),
 343 litrová nádrž na nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky (16 01 14*),
 343 litrová nádrž na nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14* (16 01 15),
 75 litrová nádrž na brzdovou kapalinu (16 01 13*),
 500 litrová nádrž na benzín (13 07 02*),
 343 litrová nádrž na naftu (13 07 01*),
Nádoby jsou umístěny na kontejneru se záchytnou vanou o objemu 1400 litrů.
Ostatní demontované odpady budou odkládány na palety se záchytnými vanami, na kterých
budou převezeny ke dvěma kontejnerovým ekoskladům a dvěma kontejnerům, kde budou
roztříděny a umístěny do samostatných nádob a kontejnerů.
Současně budou rozbrušovací pilou zničena identifikační čísla VIN karosérie a číslo motoru a o
tomto úkonu bude pořízen záznam do provozního deníku.
Pracoviště bude vybaveno pomůckami pro úklid, látkami pro vsakování uniklých provozních
náplní a zařízením pro odstranění uniklých kapalin. Z úklidu a provozu zařízení budou vznikat
další provozní odpady jako papírové a lepenkové obaly, plastové obaly, obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, absorpční činidla, filtrační materiály,
čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami, zářivky a jiný odpad
obsahující rtuť (kompaktní zářivky) a směsný komunální odpad.

Manipulovat s odpady mohou pouze pověření a proškolení zaměstnanci společnosti, kteří jsou
zároveň vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky.
Pro zařízení bude natažena samostatná elektrická přípojka.
Skladování vyprodukovaných odpadů
V areálu na vodohospodářsky zabezpečené ploše budou umístěny dva kontejnerové Ekosklady 2
x (6 x 2,5 m; plocha 15 m2) pro shromažďování vyprodukovaných nebezpečných odpadů,
katalyzátorů a pyrotechnické díly (odpalovače airbagů a pyrotechnické předepínače pásů) před
jejich odvozem oprávněnou osobou. Dále zde budou umístěny dva kontejnery na autoskla a
pneumatiky.
Normalizované kontejnerové plechové ekosklady MEWA Roudnice jsou uzamykatelné a
zastřešené. V jednom kontejneru se záchytnou vanou v podlaze budou v sudech shromažďovány
nebezpečné kapalné odpady a v druhém ekoskladu budou v samostatných nádobách
BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov
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shromažďovány ostatní nebezpečné odpady a odpady s obsahem drahých kovů (katalyzátory).
Pro osvětlení skladů bude natažena samostatná elektrická přípojka.
Nebezpečné odpady budou umístěny v nepropustných nádobách a označeny příslušným
popisem a identifikačním listem nebezpečného odpadu. V každém skladu bude umístěn hasicí
přístroj.
V ekoskladu kapalných odpadů budou skladovány v sudech následující odpady:
 motorový a převodový olej a olej z tlumičů (13 01 13*, 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*,
13 02 07* a 13 02 08*),
 nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky (16 01 14*),
 nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14* (16 01 15),
 brzdové kapaliny (16 01 13*),
 benzín (13 07 02*),
 nafta (13 07 01*),
V ekoskladu nebezpečných odpadů budou skladovány v sudech následující odpady:
 upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium nebo
platinu (16 08 01),
 upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných
kovů (16 08 03),
 použité olejové filtry (16 01 07*),
 brzdové destičky obsahující azbest (16 01 11*),
 demontované airbagy a pyrotechnické předepínače pásů (16 01 10*),
 olověné akumulátory (16 06 01*),
 ostatní nebezpečné odpady charakteru kondenzátorů, apod. (16 01 21*),
 nádrže na zkapalněný plyn (16 01 16),
 všechny součástky obsahující rtuť, olovo, kadmium, šestimocný chrom budou odděleny,
jeli to technicky proveditelné od autovraku a budou sbírány do samostatných
shromažďovacích nádob (16 01 08*, 16 01 21*).
Skla demontované z autovraků (k.č.o. 16 01 20) bude ukládáno do zvláštního 3,5 tunového
kontejneru a demontované pneumatiky (k.č.o. 16 01 03) budou ukládány do zvláštního 3,5
tunového kontejneru. U kontejneru s pneumatikami bude umístěn hasicí přístroj.
Zbývající část autovraku zbavená nebezpečných odpadů (16 01 06) bude naložena
vysokozdvižným vozíkem a zvážena. Po té bude zbývající část autovraku odvezena na
zpevněnou plochu k lisu.

Plocha pro skladování zbývajících částí autovraků zbavených nebezpečných součástí (šrotiště)
Severně od vrátnice bude v okolí lisu vyčleněna vodohospodářsky zabezpečená plocha o výměře
4000 m2, která bude využívána pro skladování zbývajících částí autovraků zbavených
nebezpečných součástí před i po slisování. Kapacita plochy bude maximálně 800 tun. Odtud
budou skelety odváženy vysokozdvižným vozíkem k lisu, kde budou slisovány. Slisované skelety
budou skladovány opět na stejné ploše, odkud budou odváženy k nakládce do kontejnerů na
železniční vlečce.
BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov
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Lis na skelety autovraků
V zařízení bude instalován lis na auta - MBH Car Flattener od společnosti MBH do 5 tun, nebo
podobné zařízení, které bude provádět lisování koster autovraků. Pro lis bude natažena
samostatná elektrická přípojka.
Místa nakládky slisovaných zbývajících částí autovraků zbavených nebezpečných součástí na
železniční vagóny
Do areálu jsou přivedeny dvě železniční vlečky, které mohou být využity k nakládce slisovaných
zbývajících částí autovraků zbavených nebezpečných součástí na železniční vagóny. Nakládány
budou pomocí vysokozdvižného vozíku, který vjede přímo do kontejneru na železničním
podvozku z rampy. Provoz na vlečce zajišťuje společnost Transport servis, se kterou je
připravena smlouva o smlouvě budoucí o využití železniční vlečky a dalších službách spojených
s obsluhováním vlečky a zajištění odvozu zpracovaných autovraků.
ZÁKLADNÍ VÝMĚRY ZÁMĚRU
Areál má celkovou výměru 66.173 m2, je kvalitně oplocen, osvětlen a vjezd je fyzicky hlídán
pracovníky ostrahy ve vrátnici u vjezdu do areálu. Areál je navíc bezpečnostně zajištěn
prostřednictvím PCO a kamerového systému. Areál tvoří zpevněné betonové a asfaltové plochy o
výměře 16.120 m2 vyspádované k lapolu (odlučovači ropných látek). Pro účely předkládaného
záměru bude využíváno pro shromažďování a zpracování autovraků cca 800 m2 zpevněné
vodohospodářsky zabezpečené plochy a pro shromaždování a lisování kovových skeletů
automobilů bude využito cca 6.000 m2 zpevněné plochy, tj. celkem 42% výměry zpevněných a
vodohospodářsky zabezpečených ploch areálu. V jednu chvíli bude na vrakovišti umístěno
maximálně 800 tun autovraků.

STÁVAJÍCÍ DEŠTOVÁ KANALIZACE V AREÁLU
V areálu bude vedle kontejneru demontáže autovraků vyčleněn na vodohospodářsky
zabezpečené ploše prostor o výměře 100 m2, kde budou dovezené autovraky skladovány před
zpracováním. Prostor bude mobilně zastřešen. Na vyčleněnou plochu se vejde maximálně 10
autovraků. Pod jednotlivé autovraky budou umisťovány záchytné vany. Celá vodohospodářsky
zabezpečená plocha v areálu Besico Real s.r.o. je zlapolovaná do odlučovače ropných látek
AQUAFIX typ DHCLB100 o objemu 10 m3 konstruovaný pro průtok 100 l/s a maximální
koncentraci ropných látek na výstupu méně než 0,2 mg/l. Dešťové vody z tohoto lapolu jsou
svedeny dešťovou kanalizací na centrální čistírnu průmyslové zóny provozované společností
ENERGO KD a z této čistírny odtékají vyčištěné dešťové a odpadní vody do Litavky.

KOMUNIKACE
Příjezd automobilů do areálu je zajištěn po komunikaci č. 11524 jednak z jihu z prostoru
Suchomast, Dobříše, Řevnice, Hostomic, Příbrami, apod. a jednak ze severu z dálnice D5 dvěma
trasami. První trasou (Plzeňská ulice, podjezd D5, ulice 5. května, Tovární) a druhou trasou
(Plzeňská ulice, podjezd D5, Fučíkova, Na Poříčí, Tovární, Bezručova a Tovární).
Pěšky je areál přístupný přes vrátnici z Tovární ulice, nebo přes železniční lávku od nádraží ČD.
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B. I. 6. 2 TECHNOLOGIE

kontejner demontáže autovraků, lis a vysokozdvižný vozík s vážním zařízením
viz. kapitola B.I.6.1. Technický popis záměru
B.I.6.3 PROVOZNÍ DOBA
Provozní doba zařízení bude celotýdenní:
Pondělí - Pátek
Sobota
Neděle

7:00 – 18:00 hod
8:00 – 15:00 hod
8:00 – 15:00 hod (pouze zpracování autovraků, bez dopravy)

Zpracování autovraků bude probíhat 340 dní v roce. Dovoz autovraků bude prováděn jen 304
dní v roce.
B. I. 6. 4 POČET ZAMĚSTNANCŮ
Provoz zařízení předpokládá najmutí 10 nových zaměstnanců. Osm se bude střídat v obsluze
zařízení a vedoucí se svým zástupcem bude zajišťovat dohled nad zařízením veškerou
administrativu. Využiti mohou být i stávající zaměstnanci společnosti Besico Trans s.r.o. a Besico
Real s.r.o.

B. I. 7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO
DOKONČENÍ
Zahájení instalace technologií:
Uvedení do provozu:
Celková doba přípravy zařízení:

duben 2013
květen 2013
2 měsíce

B. I. 8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
Kraj:

Krajský úřad Středočeského Kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Obec:

Městský úřad Králův Dvůr
náměstí Míru 139
267 01 Králův Dvůr

Obec s rozšířenou působností:

Městský úřad Beroun
Husovo nám. 68
266 43 Beroun
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B. I. 9. VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ DLE § 10 ODST. 4 A SPRÁVNÍCH
ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT.
Závěr zjišťovacího řízení k oznámení vlivu záměru na životní prostředí
Krajský úřad středočeského kraje, Odbor životního prostředí
Územní rozhodnutí a Stavební povolení
Úřad města Králův Dvůr – stavební úřad
Kolaudace stavby – povolení k užívání
Úřad města Králův Dvůr – stavební úřad
Udělení souhlasu k provozování „Zařízení k využívání (zpracování) a sběru odpadů“ a udělení
souhlasu s jeho „Provozním řádem“ - „souhlas k provozování zařízení“)
Krajský úřad středočeského kraje, Odbor životního prostředí
Schválení Havarijního plánu
Městský úřad města Beroun – vodoprávní úřad a Povodí Vltavy, závod Beroun
Souhlas s umístěním zařízení v ochranném pásmu dráhy
Správa železniční dopravní cesty

B. II. ÚDAJE O VSTUPECH
B. II. 1. PŮDA
Realizace záměru si nevyžádá zábor ploch určených k plnění funkcí lesa, a nezasáhne do
ochranného pásma lesa.
Realizace záměru si nevyžádá zábor zemědělské půdy vedené v zemědělském půdním fondu
(ZPF).
Záměr bude realizován na již zastavěných pozemcích a realizace záměru nespočívá v žádných
stavebních úpravách a stavbách vyjma úprav plotu a elektrických přípojek. Pro záměr bude
využito 6800 m2 (tj. 42 % zpevněných ploch areálu Besico Real s.r.o.).
Záměr bude ležet na pozemcích st. 161/43, 161/54, 161/55, 161/56, 161/57, 161/58 a
161/124 v k. ú. Králův Dvůr. Všechny parcely jsou ve vlastnictví společnosti Besico Real, s.r.o.,
Žirovnická 3133/6, 106 00 Praha 10 – Záběhlice. Vlastník pozemků předběžně souhlasí
s umístěním předkládaného záměru.
Nakládka šrotu na vagóny bude probíhat na parcelách st. 161/147, 161/148, 161/149, 161/150
a 161/52 v k. ú. Králův Dvůr. Tyto parcely jsou ve vlastnictví Besico Real, s.r.o., Žirovnická
3133/6, 106 00 Praha 10 – Záběhlice a TRANSPORTSERVIS a.s., Na Popelce 1294, 150 00 Praha
5 Košíře, která provozuje na nich ležící železniční vlečky.
V tabulce č. 1 jsou uvedeny pozemky dotčené záměrem.
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TABULKA 1: VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ V PROSTORU VÝSTAVBY ZÁMĚRU

parcela
číslo

výměra
zábor
pozemku
pozemku
[m2]
záměrem [m2]
prostor kde bude umístěno zařízení
st. 161/43
767
767
st. 161/54
268
268
st. 161/55
196
196
st. 161 /56
50
50
st. 161/ 57
311
311
st. 161/58
53
53
st. 161/124
45104
5165
prostor nakládky na železniční vagóny
st. 161/147
1000
st. 161/148
31
st. 161/149

1841

-

st. 161/150

5982

-

st. 161/52

105

-

druh
pozemku

způsob využití
pozemku

zastavěná
plocha a
nádvoří

zbořeniště

vlastnické právo

Besico Real, s.r.o.,
Žirovnická
3133/6,
106 00
Praha
10
–
Záběhlice

společný dvůr
společný dvůr
zastavěná
plocha a
nádvoří

společný dvůr

-

TRANSPORTSERVIS
a.s., Na Popelce
1294, 150 00 Praha
5 Košíře

Besico Real, s.r.o.,
Žirovnická
3133/6,
106 00
Praha
10
–
Záběhlice

B. II. 2. VODA
Voda bude využívána v sociálním zařízení administrativní budovy Besico Real s.r.o. Budova je
napojena na veřejný vodovod. Vodu bude využívat 10 nových zaměstnanců zařízení.
NAVRHOVANÁ POTŘEBA STUDENÉ PITNÉ VODY
Výpočet je metodicky proveden dle směrnice č. 9/73 Sb. Při uvažování aktuálních specifických
potřeb vody a s přihlédnutím ke směrným ročním potřebám vody, uvedených ve vyhl. Č.
120/2011 Sb.
Denní průměrná potřeba pitné vody:
- pracovníci
10 osob
105 l/os/den

1,05 m3/den, tj. 0,012 l/sek

Maximální denní potřeba vody – návrh:
Qd = Qp x kd = 1,05 x 1,5 = 1,575 m3/den tj. 0,0182 l/sec
Roční potřeba vody
- pracovníci

10 osob

52 m3/os/den

260 m3/rok

Požární zabezpečení objektu zůstane nezměněno s výjimkou rozmístění pěti nových hasicích
přístrojů.
Technologická voda nebude v zařízení používána.
BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov
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B. II. 3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE
ENERGETICKÉ ZDROJE
Areál BESICO Real, s.r.o. je zásoben elektrickou energií z transformátorové stanice společnosti
Energo KD.
Elektrická energie bude v zařízení pro sběr a zpracování autovraků a šrotiště - Králův Dvůr
využívána pro provoz mobilního kontejneru zvedacího zařízení, lisu a osvětlení ekoskladů. Dále
bude elektrická energie využívána pro ohřev teplé vody v bojleru vyrábějícím teplou vodu
v administrativní budově Besico Real s.r.o.
V následující tabulce č. 2. jsou uvedeny odhady navýšení nároků zařízení na všechny druhy
energií. S vytápěním zařízení se nepočítá.
TABULKA 2: CELKOVÁ BILANCE NAVÝŠENÍ NÁROKŮ VŠECH DRUHŮ ENERGIÍ, TEPLA A TEPLÉ UŽITKOVÉ
VODY

Druh energie

Jednotka

Elektrická
energie

instalovaný výkon
kW
nových zařízení
účelová
roční MWh/rok
spotřeba
užitková instalovaný výkon
kW
pro pět nových zařízení

Teplá
voda
nových
pracovníků

účelová
spotřeba

roční MWh/rok

Roční
spotřeba
40
150

Energetické
Roční
medium/jednotka spotřeba
elektrická
energie/MWh/rok

150

elektrická
energie/MWh/rok

5

5

5

OSTATNÍ SUROVINY
Ze spotřeby surovin lze uvést budoucí provozní spotřebu nádob a palet pro uložení a přepravu
odpadů a oddělených automobilových dílů. Při administrativních úkonech bude spotřebováván
kancelářský papír. V zařízení pro zpracování autovraků budou spotřebovávány odmašťovadla,
hadry a sorbenty.
Obsluhující vysokozdvižný vozík bude na naftový pohon. Doplňování nafty do vysokozdvižného
vozíku bude probíhat z kanistru uloženém v ekoskladu. Předpokládá se roční spotřeba nafty
1000 litrů.
V době instalace technologie záměru bude spotřeba surovin na běžné úrovni odpovídající
komerční výstavbě.
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B. II. 4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU
SOUČASNÁ DOPRAVA V LOKALITĚ
DOPRAVA
Stávající intenzita dopravy, která zahrnuje i současný provoz nákladních vozidel společnosti
Besico Trans s.r.o., byla převzata z výsledků sčítání dopravy ŘSD ČR z roku 2010 a pro rok 2013
byla navýšena růstovými koeficienty podle metodiky MD, viz tabulka č. 3.
Hodnocena je pouze denní doba, proto byly z výsledků sčítání převzaty pouze údaje pro denní
dobu.
TABULKA 3: ODHAD INTENZITY DOPRAVY V LOKALITĚ PŘED REALIZACÍ ZÁMĚRU (VOZ/16 HOD DENNÍ
DOBY)

Komunikace

OA

NA+NS

celkem

Tovární ul.(III/11524) – sč. úsek 1-7490 , rok 2010
růst. koef 2013/2010
odhad pro rok 2013

939
1,052
988

291
1,009
294

1 230
1 2 82

Plzeňská (I/605) – sč. úsek 1-0261,rok 2010
růst. koef 2013/2010
odhad pro rok 2013

9 952
1,060
10 549

1 921
1,018
1 956

11 873
12 505

Fučíkova, Na Poříčí, Tovární 1)
N/A
N/A
nebudou nákladní dopravou využívány, využívá se výhradně ul. 5. května

N/A

1) komunikace

DOPRAVA V LOKALITĚ PO REALIZACI ZÁMĚRU
Příjezd nákladních automobilů do areálu je zajištěn po komunikaci č. 11524 jednak z jihu
z prostoru Suchomast, Dobříše, Řevnice, Hostomic, Příbrami, apod. a jednak ze severu z dálnice
D5 dvěma trasami. První trasou (Plzeňská ulice, podjezd D5, ulice 5. května, Tovární) a druhou
trasou (Plzeňská ulice, podjezd D5, Fučíkova, Na Poříčí, Tovární, Bezručova a Tovární).
Dopravní zatížení vyvolané záměrem bude následující:
 dovoz autovraků bude zajištěn pomocí nákladních automobilů a odtahových automobilů
s kapacitou 3-10 automobilů (2,5-8 tun). Návoz bude prováděn 6 dní v týdnu pouze
v denní dobu, tj. 304 dní v roce. Při dovozu 20.000 tun, vozy o průměrné nosnosti 5,25
tun bude návoz autovraků zajištěn 3810 jízdami. Denně se bude jednat o 12,53 jízd.




Očekává se případný dovoz autovraků individuálně maximálně 3 osobními automobily
denně (6 oboustranných pojezdů, v oznámení je pro jistotu počítán nejhorší případ kdy
budou automobily odmítnuty a budou se navracet po vlastní ose).
Odvoz šrotu bude prováděn pomocí železniční dopravy (1 vagón 27 tun, 34
sešrotovaných automobilů) – 20.000 tun bude odvezeno 741 železničními vagóny (2,44
vagónů denně),
Výjimečně v případě drážní výluky může dojít k odvozu kovošrotu pomocí kamionů
s nosností 22 tun (27 sešrotovaných automobilů) – ročně se může jednat o krytí cca
týdenního výpadku v železniční dopravě a odvoz cca 329 tun, odvezených celkem 15
nákladními automobily během jednoho týdne (2,5 jízd denně), opět budou využity
parkující automobily Besico Trans.
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Odvoz odpadů charakteru nebezpečných odpadů, elektronických součástek,
katalyzátorů, olejů, odsátých chladících směsí bude prováděn menším nákladním
automobilem cca 2 x týdně. - (112 jízd ročně, 0,37 jízd denně)
Doprava 10 zaměstnanců bude zajištěna částečně veřejnou dopravou a cca 2 osobními
automobily denně (4 oboustranných pojezdů).

Celkem tedy obslužnost areálu bude tedy denní maximální dopravní obslužnost zajištěna 15,4
jízdami nákladních automobilů, 2,44 železničními vagóny a 10 pojezdy osobních automobilů.
Protože však většina nákladní dopravy bude zajištěna již zajíždějícími nákladními a odtahovými
automobily Besico Trans s.r.o. bude maximální denní přitížení stávajících komunikací 1
nákladní automobil odvážející nebezpečné odpady a součástky a 5 osobních automobilů.
Navýšení dopravy a provoz zařízení bude probíhat pouze v denní době. Denní navýšení
dopravních intenzit tedy bude 2 jízdy nákladních automobilů a 10 jízd osobních
automobilů. Bude se jednat o navýšení intenzity dopravy na jednotlivých komunikacích o
0,1 – 1 %.
Aby byl v hlukové, a rozptylové studii namodelován nejhorší možný stav předpokládáme, že
veškeré navýšení automobilů bude směřováno na ulici 5. května a dále na Plzeňskou ulici.
Reálně bude část osobní dopravy směřována do ulice Na Poříčí a část nákladní dopravy
nebezpečných odpadů může být směřována k jihu do Mníšku pod Brdy.
Zařízení bude obsluhovat vysokozdvižný vozík na naftový pohon cca 4 hodiny denně.
TABULKA 4: ODHAD INTENZITY DOPRAVY V LOKALITĚ PO REALIZACÍ ZÁMĚRU (VOZ/16 HOD DENNÍ
DOBY)

Komunikace
Plzeňská

OA
NA
10 559
1 958 (0,1%)
(0,1%)
5. května, nám. Míru, Tovární
998 (1%)
296 (0,7%)
Fučíkova, Na Poříčí, Tovární1)
0
0
1) komunikace nebudou nákladní dopravou využívány, využívá se výhradně ul. 5. května
Pozn.: V závorce jsou uvedeny percentuelní hodnoty navýšení dopravní intenzity dané komunikace
Doprava bude realizována pouze v denní době:
Pondělí - Pátek
Sobota
Neděle

7:00 – 18:00 hod
8:00 – 15:00 hod
zavřeno
ETAPA VÝSTAVBY ZÁMĚRU

Během výstavby záměru nebudou prováděny žádné stavební práce. Dojde pouze k instalaci
technologií, úpravě plotu a natažení elektrických vzdušných přípojek. Instalace bude provedena
během jednoho 3 týdnů. Celkově bude příprava zařízení trvat cca 2 měsíce. Během 3 týdnů
instalace se předpokládá cca 20 jízd osobních automobilů a šest jízd nákladního automobilu. Což
je nižší dopravní zatížení než za provozu.
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B. III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B. III. 1. OVZDUŠÍ

ETAPA VÝSTAVBY ZÁMĚRU
Během výstavby záměru nebudou prováděny žádné stavební práce. Dojde pouze k instalaci
technologií, úpravě plotu a natažení elektrických vzdušných přípojek. Instalace bude provedena
během jednoho 3 týdnů. Celkově bude příprava zařízení trvat cca 2 měsíce. Během 3 týdnů
instalace se předpokládá cca 20 jízd osobních automobilů a šest jízd nákladního automobilu. Což
je nižší dopravní zatížení než za provozu. Žádné další práce spojené s únikem emisí do ovzduší
nebudou při výstavbě (instalaci) prováděny.
ETAPA PROVOZU ZÁMĚRU
Zdroje emisí produkované záměrem v době provozu budou zejména emise spojené dopravou a
provozem naftového vysokozdvižného vozíku. Emise kovových pilin z použití rozbrušovací pily
při odstraňování VIN karosérie a čísel motoru budou lokální. Pracovníci musí při rozbrušování
používat ochranné pomůcky. Odsávání PHM z nádrží vozidel bude emitovat emise VOC. Emise
produkované záměrem jsou podrobně popsány v rozptylové studii v příloze č. 3 tohoto
oznámení.

ZDROJE EMISÍ
Zdroje emisí v areálu zpracování autovraků:


pohyb vozidel v areálu – jedná se o pohyb nákladních vozidel, která budou přivážet
šrot a odvážet odpady, to znamená i těch, která by do areálu přijížděla i bez realizace
záměru
-



parkoviště osobních automobilů zaměstnanců
-



emise: NOx, TZL, benzen

odsávání PHM z nádrží vozidel
-



emise: NOx, TZL, benzen

pohyb mechanizmu zajišťujících manipulaci s autovraky a odpadem, v areálu a při
nakládce vagonů (vysokozdvižný vozík)
-



emise: NOx, TZL, benzen

emise: VOC

použití rozbrušovací pily
-

emise: TZL
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EMISNÍ PARAMETRY
POHYB NÁKLADNÍCH VOZIDEL V AREÁLU
Předpokládaná rychlost pohybu vozidel:
20 km/h,
průměrná délka pojezdu:
600 m,
počet vozidel:
17 TNA (2 dny za rok, odvoz odpadů při drážní výluce),
14 TNA (100 dní za rok, odvoz odpadů),
13 TNA (200 dní za rok, dny bez odvozu odpadů).
Emisní faktory jsou uvedeny v tabulce č. 5.
TABULKA 5: EMISNÍ VYDATNOST PLOCHY AREÁLU Z NÁKLADNÍ DOPRAVY [G/S]

Scénář

NOx

PM10

benzen

17 TNA

0,0044721

0,0003569

0,0000134

14 TNA

0,0036829

0,0002939

0,0000110

13 TNA

0,0034198

0,0002729

0,0000102

Relativní roční využití maximálního výkonu: 22 %.
PARKOVIŠTĚ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ
Na stávajícím parkovišti osobních automobilů (OA) u vjezdu do areálu budou denně parkovat 2
osobní automobily zaměstnanců. Emise znečišťujících látek z parkoviště zahrnují i emise ze
studených startů automobilů a jsou uvedeny v tabulce č. 6.
TABULKA 6: EMISNÍ VYDATNOST PLOCHY AREÁLU Z PARKOVIŠTĚ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ[G/S]

Zdroj
parkoviště osobních
automobilů

NOx

PM10

benzen

0,0000126

0,00000035

0,00000097

MECHANIZMY PRO MANIPULACI S AUTOVRAKY
Předpokládaná doba provozu VZV: 4 hodiny/den (2 hodiny manipulace, 2 hodiny nakládání
vagonů)
Podle US EPA jsou emisní faktory pro použití kapalných paliv v nesilničních vznětových
motorech pro nakladače apod. zařízení následující, viz tabulka č. 7.
TABULKA 7: EMISE ZAŘÍZENÍ S NAFTOVÝM MOTOREM V AREÁLU

Parametr

jednotka

NOx

VOC

benzen2)

TZL

emisní faktor

g/h/HP

1,03

2,19

-

2,04

g/h

49,4

105,1

-

97,9

emisní faktor pro
motor 35 kW1)

emise
g/s
0,0137
0,0292
0,00088
0,0272
50 kW = 48 HP – výkon VZV s nosností 3 t
2)
3 % VOC, podíl benzenu na celkovém množství VOC se mění podle zdroje těchto emisí – např.
při spalování antracitu nebo topného oleje je jeho obsah 2 % hm., tomuto údaji (3 %) odpovídá
i hodnota poměru emisních faktorů VOC a benzenu podle metodiky MEFA pro dieselové
motory.
BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov
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ODSÁVÁNÍ POHONNÝCH HMOT
Odhad maximálního emisního toku VOC:
emisní faktor pro manipulaci s benzinem:
Emise VOC:

10 vozidel, PHM benzin, objem PHM
v nádrži 10 l – maximálně 100 l benzinu za
den,
1400 g VOC/m3 benzinu.
140 g VOC/den.

EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY
Pro stanovení emisních faktorů pro jednotlivé skupiny automobilů v roce 2013 byl použit
program pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla MEFA 06 (komerční nadstavba
modelu MEFA v.02, publikovaného jako oficiální zdroj emisních faktorů ve Věstníku ministerstva
ŽP č.10/2002). Program má implementovaný i postup pro stanovení skladby vozového parku
podle norem EURO pro příslušný rok.
Jako charakteristické škodliviny ze spalování pohonných hmot v automobilové dopravě byly
hodnoceny NO2, PM10 a benzen.
Pro příjezdovou komunikaci v průmyslové zóně byla v původní rozptylové studii předpokládána
rychlost 20 km/h , na komunikacích v obci 50 km/h.
TABULKA 8: EMISNÍ FAKTORY PRO ROK 2013, SKLON VOZOVKY 1 % (G/KM/VOZIDLO)

Druh vozidla, rychlost

NOx

PM10

benzen

g/km/vozidlo

g/km/vozidlo

g/km/vozidlo

osobní auta, 20 km/h

1,2741

0,0281

0,0786

těžká NA, 20 km/h

22,1411

1,9370

0,0724

osobní auta, 50 km/h

1,2395

0,0226

0,0374

těžká NA, 50 km/h

12,4826

0,9739

0,0365

Suspendované částice PM2,5
Jak je konstatováno v metodice tuhé částice (PM) obsažené ve výfukových plynech (tj. vzniklé
spalováním paliva) se nachází převážně v jemné frakci aerosolů (PM2,5).
Pro výpočet rozptylové studie byl použit podíl 95 % PM2,5 v PM10.

B. III. 2. ODPADNÍ VODY
ETAPA VÝSTAVBY ZÁMĚRU
Během instalace technologií záměru nebudou vznikat odpadní technologické vody. Dešťové
vody nebudou během výstavby kontaminovány.
Vznikat budou pouze splaškové vody od pracovníků instalačních firem. Tito pracovníci budou
dočasně využívat sociální zázemí Besico Real s.r.o.
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ETAPA PROVOZU ZÁMĚRU
V prostoru záměru existuje průmyslová kanalizace, do které jsou svedeny odpadní vody
z vrátnice, provozní budovy a zpevněné plochy přes odlučovač ropných látek. Tato kanalizace je
dále vedena přes čistírnu odpadních vod a ústí do řeky Litavky. Splaškové a dešťové vody
z administrativní budovy jsou svedeny do městské kanalizace.
DEŠŤOVÉ VODY
Celá vodohospodářsky zabezpečená plocha v areálu Besico Real s.r.o. je zlapolovaná do
odlučovače ropných látek AQUAFIX typ DHCLB100 o objemu 10 m3 konstruovaný pro průtok
100 l/s a maximální koncentraci ropných látek na výstupu méně než 0,2 mg/l. Dešťové vody
z tohoto lapolu jsou svedeny průmyslovou kanalizací na centrální čistírnu průmyslové zóny
provozované společností ENERGO KD a z této čistírny odtékají vyčištěné dešťové a odpadní vody
do Litavky. Realizací záměru nedojde k navýšení zachycených dešťových vod, ani nedojde ke
změně její kvality.
SPLAŠKOVÉ VODY
Během provozu záměru budou vznikat odpadní splaškové vody od všech deseti pracovníků
nového zařízení v prostoru sociálního zařízení administrativní budovy Besico Real s.r.o.
Navýšení množství odpadních splaškových vod od deseti zaměstnanců se předpokládá
v následující výši: - pracovníci
10 osob
52 m3/os/den
260 m3/rok

B. III. 3. PRODUKOVANÉ ODPADY
ETAPA PROVOZU ZÁMĚRU
V zařízení bude dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přílohy č.
1 prováděn sběr autovraků kód B00 a bude prováděno zpracování autovraků N9 formou
využívání odpadů pod kódem R12 - předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů
uvedených pod označením R1 až R11 a kódem R 13 - Skladování materiálů před aplikací
některého z postupů uvedených pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného skladování na
místě vzniku před sběrem).
Zařízení bude mít vypracován „Provozní řád pro zařízení ke sběru a zpracování autovraků“
zpracovaný ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v souladu s vyhláškami č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s
autovraky, ve znění pozdějších předpisů.
Zařízení je zařízením ke sběru a zpracování autovraků dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů. Autovrakem je každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které
bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích. Vybraným autovrakem - každé úplné
nebo neúplné motorové vozidlo vymezené zvláštním právním předpisem jako vozidlo kategorie
M1 nebo N1 anebo tříkolové motorové vozidlo s výjimkou motorové tříkolky.
Do zařízení mohou být přijaty autovraky skupin M1, N1 a L vozidel vymezených zákonem č.
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.
168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
pozdějších předpisů.
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Kategorie vozidel, které jsou poté, co se stanou odpadem, přijímány do zařízení:
L – motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly
M1 – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob
N1 – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu
nákladů
Do zařízení nebudou přijímána následující kategorie vozidel:
O – přípojná vozidla
T – traktory zemědělské nebo lesnické
S – pracovní stroje
R – ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií
Do zařízení budou přijímány odpady (autovraky), či jejich části uvedené v tabulce č. 9.
TABULKA 9: SEZNAM ODPADŮ PŘIJÍMANÝCH DO ZAŘÍZENÍ PRO SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ A
ŠROTIŠTĚ – KRÁLŮV DVŮR

Poř. číslo

1.
2.

Název druhu odpadu

Autovraky
Autovraky
zbavené
kapalin
a
jiných
nebezpečných složek

Kód druhu
odpadu

Kategor.
odpadu

16 01 04*
16 01 06

N
O

Předpokládané
roční
zpracované
množství [t]
2.630
17.370

způsob
nakládání s
odpadem
R12, R13
R12, R13

V zařízení pro sběr a zpracování autovraků a šrotiště – Králův Dvůr budou přijaté autovraky
zpracovány a provozem zařízení budou ze vstupních odpadů vyprodukovány odpady
z demontáže. Tyto odpady jsou uvedeny v tabulce č. 10. V této tabulce je podrobně popsán
produkovaný odpad, jeho katalogové číslo, kategorie odpadu, způsob jeho vzniku,
předpokládané roční produkované množství a způsob nakládání s odpadem. Postup sběru a
zpracování autovraků je podrobně popsán v kapitole č. B. I. 6. 1. - Technický popis záměru.
TABULKA 10: SEZNAM ODPADŮ VZNIKLÝCH PŘI ZPRACOVÁNÍ/DEMONTÁŽI AUTOVRAKŮ

Poř.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Název druhu odpadu

Jiné hydraulické oleje
Chlorované
minerální
motorové, převodové a
mazací oleje
Nechlorované
minerální
motorové, převodové a
mazací oleje
Syntetické
motorové,
převodové a mazací oleje
Snadno
biologicky
rozložitelné
motorové,
převodové a mazací oleje
Jiné motorové, převodové
a mazací oleje

Kód
druhu
odpadu
13 01 13*
13 02 04*

Kategor.
odpadu

Předpokládané
roční
produkované
množství [t]

způsob nakládání s
odpadem

N
N

0,2
0,3

R9 – rafinace použitých olejů
nebo jiný způsob opětovného
využití olejů

13 02 05*

N

5

13 02 06*

N

2,5

13 02 07

O

0,5

13 02 08*

N

0,5
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Poř.
číslo

Název druhu odpadu

Kód
druhu
odpadu
13 07 01*

Kategor.
odpadu

Předpokládané
roční
produkované
množství [t]

způsob nakládání s
odpadem

N

3

R1 – využití odpadu
způsobem obdobným jako
paliva nebo jiným způsobem
k výrobě energie

7.

Topný olej a motorová
nafta

8.
9.

Motorový benzín
Pneumatiky

13 07 02*
16 01 03

N
O

3
150

10.

16 01 06

O

19.671,17

11.

Autovraky zbavené kapalin
a jiných nebezpečných
složek
Olejové filtry

16 01 07*

N

3

12.

Součástky obsahující rtuť

16 01 08*

N

0,03

13.

Výbušné součásti (např.
airbagy)

16 01 10*

N

11,25

14.

Brzdové
destičky
obsahující azbest

16 01 11*

N

0,5

15.

Brzdové kapaliny

16 01 13*

N

4,5

16.

16 01 14*

N

15

16 01 15

O

9

18.

Nemrznoucí
kapaliny
obsahující
nebezpečné
látky
Nemrznoucí
kapaliny
neuvedené pod číslem
160114
Nádrže na zkapalněný plyn

16 01 16

O

0,5

19.

Sklo

16 01 20

O

90

20.

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

16 01 21*

N

0,05

21.

Olověné akumulátory

16 06 01*

N

15

22.

Upotřebené katalyzátory
obsahující zlato, stříbro,
rhenium,
rhodium,
paladium nebo platinu

16 08 01

O

12

17.
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R12 – granulace pro následné
spalování, N12 - využití pro
stabilizaci svahů silážních jam
a skládek, nebo N15
protektorování pneumatik
N3 – předání jiné provozovně

R12 – předúprava olejových
filtrů
R4 - Recyklace/znovuzískání
kovů a kovových sloučenin
R12 – neutralizace výbušných
částí a následná recyklace
ostatních dílů
R12 – oddělení kovových a
azbestových částí před
recyklací kovových částí
R9 – rafinace použitých olejů
nebo jiný způsob opětovného
využití olejů, nebo R1 –
využití odpadu způsobem
obdobným jako paliva nebo
jiným způsobem k výrobě
energie
R2 – získání regenerace
rozpouštědel

R12 – nádrže jsou odvezeny
k odsátí plynů před recyklací
kovových částí
R5 - Recyklace/znovuzískání
ostatních anorganických
materiálů
R4 - Recyklace/znovuzískání
kovů a kovových sloučenin,
nebo R5 – recyklace ostatních
anorganických materiálů, R12
– předúprava odpadů
k aplikaci některého
z postupů uvedených pod
označením R1 – R11
R4 - Recyklace/znovuzískání
kovů a kovových sloučenin
R8 – získání složek
katalyzátorů
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Poř.
číslo

23.

Název druhu odpadu

(kromě odpadu uvedeného
pod číslem 160807)
Upotřebené katalyzátory
obsahující jiné přechodné
kovy nebo sloučeniny
přechodných kovů (kromě
odpadu uvedeného pod
číslem160807)

Kód
druhu
odpadu

Kategor.
odpadu

Předpokládané
roční
produkované
množství [t]

způsob nakládání s
odpadem

16 08 03

O

3

R8 – získání složek
katalyzátorů

celkem

20.000

Odpady z činnosti původce v návaznosti na provoz autovrakoviště
Při provozní činnosti - sběru a zpracování autovraků dále vznikají odpady, se kterými společnost
následně nakládá dle právních norem v odpadovém hospodářství, jako jejich původce. Jedná se o
odpady, uvedené v tabulce č. 11. Jedná se jednak o odpady z vlastního zpracování autovraků, tak
o odpady z kancelářské činnosti.
TABULKA 11: SEZNAM ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH PŘI PROVOZU ZAŘÍZENÍ
Poř.
Název druhu odpadu
Kód druhu
Kategor.
Předpokládané
číslo
odpadu
odpadu
roční produkované
množství [t]
1.
Papírové a lepenkové obaly
15 01 01
O
2,5
2.
Plastové obaly
15 01 02
O
1,5

3.

4.

Skleněné obaly

15 01 07

O

0,1

Obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek nebo
obaly
těmito
látkami
znečištěné
Absorpční činidla, filtrační
materiály (vč. olejových
filtrů
jinak
blíže
neurčených), čistící tkaniny
a
ochranné
oděvy
znečištěné nebezpečnými
látkami

15 01 10*

N

0,5

15 02 02*

N

0,5
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způsob
nakládání s
odpadem
R3 –
Získání/regenera
ce organických
látek, které se
nepoužívají jako
rozpouštědla
R5 Recyklace/znovu
získání ostatních
anorganických
materiálů
R1 – využití
odpadu
způsobem
obdobným jako
paliva nebo
jiným způsobem
k výrobě energie
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Poř.
číslo

Název druhu odpadu

Kód druhu
odpadu

Kategor.
odpadu

5.

Olověné akumulátory

16 06 01

N

Předpokládané
roční produkované
množství [t]
0,01

6.

Nikl-kadmiové baterie a
akumulátory
Alkalické baterie (kromě
baterií
uvedených
pod
číslem 16 06 03)
Jiné baterie a akumulátory

16 06 02

N

0,002

16 06 04

O

0,002

16 06 05

O

0,002

9.

Směs tuků a olejů z
odlučovače tuků neuvedená
pod číslem 19 08 09

19 08 10

N

0,05

10.

Zářivky a jiný
obsahující rtuť

odpad

20 01 21*

N

0,03

11.

Barvy, tiskařské barvy,
lepidla
a
pryskyřice
neuvedené pod číslem 20 01
27
Směsný komunální odpad

20 01 28

O

0,05

20 03 01

O

5

7.
8.

12.

celkem

způsob
nakládání s
odpadem
R4 Recyklace/znovu
získání kovů a
kovových
sloučenin, nebo
bude měněno
kus za kus
s dodavatelem
nových zářivek
(zpětný odběr)
R9 – rafinace
použitých olejů
nebo jiný způsob
opětovného
využití olejů
bude měněno
kus za kus
s dodavatelem
nových zářivek
(zpětný odběr)
bude měněno
kus za kus
s dodavatelem
(zpětný odběr)
D10 – spalování
na pevnině, nebo
D1 - Ukládání v
úrovni nebo pod
úrovní terénu
(skládkování)

10,196

Pozn.: O – kategorie ostatních odpadů, N – kategorie nebezpečných odpadů

Vedle kontejneru pro zpracování autovraků budou navíc umístěny sběrné nádoby a koše na
použité obalové materiály (plasty, papír, sklo a baterie) a směsný komunální odpad. V těchto
nádobách budou shromažďovány odpady produkované pracovníky na tomto pracovišti.
Pracovníci úklidu budou tyto nádoby s výjimkou baterií a akumulátorů pravidelně vyprazdňovat
do venkovních sběrných kontejnerů Abroll. V těchto nádobách budou odpady shromažďovány
před odvozem. Odvoz odpadů bude provádět smluvní partner s platným oprávněním
k nakládání s odpady. Investor bude zapojen do sběru komunálního odpadu města Králův Dvůr a
do systému EKO-KOM.
Některé druhy odpadů jako zářivky a kompaktní žárovky, tonery, inkoustové cartrige a baterie
budou z části měněny za nové zboží formou zpětného odběru dodavatelem nového zboží.
Z lapolu osazeného na dešťové kanalizaci budou pravidelně odsávány vody s obsahem ropných
látek a ropné látky pokud budou zachyceny.
Odpady budou dále předávány primárně k materiálovému a energetickému využití, nebo,
upravovány, přetřiďovány a v poslední řadě skládkovány.
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ETAPA VÝSTAVBY ZÁMĚRU
V průběhu instalace technologie zpracování autovraků bude produkováno menší množství
odpadů charakteru obalových materiálů a odpadů z elektroinstalace.
Za nakládání s odpady v rámci konstrukčních prací smluvně odpovídá dodavatel prací, který se
řídí podmínkami zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a příslušnými
prováděcími vyhláškami. Tento dodavatel si musí smluvně zajistit u svých subdodavatelů
způsob nakládání s odpady na staveništi. Odstranění či využití odpadů bude prováděno
oprávněnou osobou na zařízení schváleném k provozu, přednost má materiálové využití formou
recyklace. Tato povinnost by měla být zohledněna (zapracována) do smlouvy o provedení prací.

ETAPA UKONČENÍ ZÁMĚRU
Po ukončení životnosti technologie zpracování autovraků lze tuto technologii jednoduše
mechanicky rozdělit na jednotlivé komponenty a tyto recyklovat. Vznikne maximálně 10 tun
odpadů charakteru strojních a elektronických zařízení. Při demontáži technologie, osvětlení
apod. je potřeba počítat se vznikem nebezpečných odpadů, se kterými musí být nakládáno
v souladu s platnou legislativou. U ostatních opadů musí převažovat materiálové využití nad
jejich skládkováním apod.

B. III. 4. OSTATNÍ VÝSTUPY (OSTATNÍ PRODUKOVANÉ MATERIÁLY, HLUK,
VIBRACE, ZÁŘENÍ, APOD.)
OSTATNÍ PRODUKOVANÉ MATERIÁLY
Zařízení pro sběr a zpracování autovraků a šrotiště – Králův Dvůr nebude produkovat žádné
další materiály.

HLUK
ETAPA VÝSTAVBY ZÁMĚRU
Během výstavby záměru nebudou prováděny žádné stavební práce. Dojde pouze k instalaci
technologií, úpravě plotu a natažení elektrických vzdušných přípojek. Instalace bude provedena
během jednoho 3 týdnů. Celkově bude příprava zařízení trvat cca 2 měsíce. Během 3 týdnů
instalace se předpokládá cca 20 jízd osobních automobilů a šest jízd nákladního automobilu. Což
je nižší dopravní zatížení než za provozu. Žádné další práce spojené s únikem emisí do ovzduší
nebudou při výstavbě (instalaci) prováděny.
ETAPA PROVOZU ZÁMĚRU
Umístění jednotlivých technologických zařízení je zobrazeno na obrázku č. 3. Jedná se především
o hydraulický lis na autovraky a zařízení (kontejner) demontáže autovraků (jeho součástí je
kompresor). Při demontáži autovraků bude používána rozbrušovací pila.
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Dalšími zdroji hluku v areálu bude vysokozdvižný vozík, zajišťující manipulaci s materiálem
(převoz autovraků, odvoz slisovaného odpadu k vlečce, nakládání na vagony) a nákladní
doprava zajišťující dovoz autovraků a občasný odvoz ostatních odpadů.
Dalším zdrojem hluku bude železniční provoz na vlečkové koleji.
TABULKA 12: PŘEHLED ZDROJŮ HLUKU V AREÁLU

Zdroj hluku

počet

LAeq,T [dB]

ve vzdál. doba/četnost
[m]
provozu
hydraulický lis na autovraky
1
83,5
5
2 hod/den
rozbrušovací pila
1
96
2
0,5 hod/den
kontejner demontáže autovraků
1
70
2
4 hod/den
vysokozdvižný vozík
1
77
2
4 hod/den
manipulace se šrotem - šrotiště
4
72
5
4 hod/den
nákladní automobily
10
dle Metodiky1)
10 voz/den
osobní automobily
5
dle Metodiky1)
5 voz/den
Pozn. udávané akustické parametry pocházejí se sdělení výrobce (kontejner, diesel VZV,
rozbrušovačka Husquarna), z vlastních měření (lis, manipulace se šrotem)
1) Výpočet hluku z automobilové dopravy
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Odvoz šrotu bude prováděn pomocí železniční dopravy – 20 000 tun bude odvezeno 741
železničními vagóny (průměrně 2,44 vagónů denně, maximálně 5 vagónů), týdně budou
odtaženy dva vlaky. V jednom dni tak lze předpokládat maximálně 1 pohyb vlaku po vlečkové
koleji – buď příjezd vlakové soupravy s prázdnými vagony, nebo odjezd s plnými vagony.
Nakládání na vlečkové koleji bude prováděno vysokozdvižným vozíkem do kontejnerů,
uložených na železničních podvozcích (vagonech).
AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA PO VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍCH
Zatížení nákladními automobily bude převážně tvořeno již v areálu parkujícími nákladními
automobily společnosti Besico trans, s.r.o., které budou vytěžovány při odjezdu a při návratu na
základnu.
2 x týdně budou menším nákladním autem odváženy vymontované díly a nebezpečné odpady.
Tyto dva pojezdy nákladních automobilů týdně a pojezdy osobních automobilů budou znamenat
navýšení dopravy oproti stávajícímu stavu.
Přitížení dopravy, vyvolané realizací záměru tak představuje průjezd 2 NA a 10 OA po
příjezdových komunikacích.

VIBRACE
Záměr nebude zdrojem vibrací.
ZÁŘENÍ
Provozovaná technologie není zdrojem záření. Jediným zdrojem světelného záření ve venkovním
prostoru jsou již instalované pouliční lampy v areálu Besico Real s.r.o.

BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov
Tel: 777267555, 776819057, e-mail: bioprofit@bioprofit.cz

37

Oznámení záměru Zařízení pro sběr a zpracování autovraků a šrotiště – Králův Dvůr v
rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001
RIZIKA HAVÁRIÍ
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií.
K havarijním stavům může hypoteticky dojít v souvislosti s požárem budovy, v souvislosti
s únikem látek závadných vodám.
Zařízení musí být projektováno v souladu s platnými požárními směrnicemi.
Zařízení bude mít zpracován Havarijní plán a Požární řád. Havarijní plán musí schválit správce
toku Povodí Vltavy a Městský úřad Beroun.
Areál zařízení pro sběr a zpracování autovraků a šrotiště – Králův Dvůr není ohrožen povodní
z řeky Litavky, ani ze Suchomastského potoka.
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ČÁST C.
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
Zájmové území se nachází v průmyslové zóně Králova Dvora. Životní prostředí v dané lokalitě je
výrazně formováno lidskou činností. Lokalita se nachází v těsné blízkosti železničního koridoru
Praha - Plzeň, který je důležitou spojnicí a také zdrojem hluku z železniční dopravy.
Plocha záměru je tvořena stávající zastavěnou plochou a manipulační plochou. Jedná se o plochu
zcela antropogenizovanou.
Pozemek určený pro výstavbu je rovinatý.
Podle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP je území v působnosti stavebního úřadu Beroun na
základě dat z roku 2009 zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Na 4,3 %
plochy území v působnosti stavebního úřadu je ve více než povolených 35 případech
překračován denní limit pro PM10.
Dotčené území se nenachází v zátopovém území řeky Litavky.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny s výjimkou
lokálního biokoridoru. To prakticky znamená, že:
 záměr nezasahuje na plochy prvků územního systému ekologické stability, a na
regionální a nadregionální úrovni;
 posuzovaný záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku (evidovaného
a ze zákona);
 v zájmovém území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území
součástí žádného zvláště chráněného území;
 dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném
území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní
přírodní památky nebo přírodní památky;
 v dotčeném území neleží žádný památný strom;
 dotčené území není součástí soustavy Natura 2000, viz příloha č. 2 tohoto oznámení;
 dotčené území není součástí přírodního parku;
 dotčené území neleží v CHOPAV (Chráněné oblasti přirozené akumulace vod).
Na dotčené území se nevztahuje zvláštní režim památkové ochrany. Na místo záměru není
vázána žádná památná událost. V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by
mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného záměru.
Území se nenachází v prostoru žádného ložiska nerostných surovin. V lokalitě neleží žádné
pásmo ochrany vodních zdrojů.
V areálu se nachází ochranná pásma inženýrských sítí a do areálu zasahuje ochranné pásmo
dráhy.
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C. I. 1. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ
PRVKY
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Řešená plocha areálu společnosti Besico Real s.r.o. není součástí územního systému ekologické
stability ani na něj nijak přímo nenavazuje. Realizace posuzované stavby neovlivní negativně
žádný prvek územního systému ekologické stability.
REGIONÁLNÍ ÚSES
Číslování je podle generelu LSES Český Kras:
43 – Litavka : regionální (i lokální) biokoridor, funkční, významný krajinný prvek dle § 3 zák. č.
114/1992 Sb. Údolí řeky Litavky až k rybníkům (Měrák, Prostřední) vytváří přirozený tok
s břehovými porosty a zbytky vlhkých luk, dále k ústí do Berounky se jedná o tvrdě regulovaný
tok se zbytky břehových porostů a nivy. Jako opatření k ochraně je navrženo: chránit zachovalý
tok, výhledově celý tok revitalizovat, obnovit břehové porosty a travnatou nivu a zachovat volný
pás alespoň 20 m od břehů.
48 – Berounka : regionální biokoridor, rozkládá se ve vzdálenosti min. 4 km od areálu, velmi
omezeně funkční, jeho stav je nutno zlepšit navrženými opatřeními, jako vodní tok je dle zák. č.
114/1992 Sb. významným krajinným prvkem.

LOKÁLNÍ ÚSES
V blízkém okolí areálu Besico Real se vyskytují následující prvky ÚSES, které v žádném případě
nebudou posuzovaným záměrem ovlivněny, ale pro úplnost je zde stručně popisujeme
(pořadová čísla prvků ÚSES odpovídají zákresu na mapě lokálního ÚSES, zpracovaného pro k. ú.
Králův Dvůr a další k. ú. v okolí firmou MM Consult v 12/1997).

BC 24 – Litavka-Králův Dvůr, biocentrum o výměře 3,2 ha v údolní nivě Litavky, na orné půdě
mezi průmyslovými závody a podle vodoteče s poloruderálními trávníky.
BC 23 – Pod Kosovem-Litavka, cca 1 km po proudu Litavky, jedná se biocentrum v rozsahu 3 ha,
regulovaný tok s břehovými porosty, se zbytky luk v nivě.
BC 21 - Záhořanský stratotyp, jedná se o biocentrum o výměře 4,2 ha, protáhlý pahorek porostlý
převážně borovicemi + přilehlá louka – xerofilní trávníky
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C. I. 2. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ÚZEMÍ PŘÍRODNÍCH PARKŮ, ÚZEMÍ
HISTORICKÉHO KULTURNÍHO NEBO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZNAMU,
OCHRANNÁ PÁSMA
V prostoru záměru a v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádná zvláště chráněná území,
území přírodních parků, území historického významu, která by mohla být záměrem dotčena. Na
místo záměru není vázána žádná památná událost.
Až v širším okolí lokality stavby jsou dvě zvláště chráněná území (ZCHÚ):
1. CHKO Křivoklátsko rozkládá se západním a severním směrem od areálu, její nejbližší
hranice je vzdálena vzdušnou čarou cca 2,8 km. Vzhledem ke vzdálenosti a charakteru
posuzované stavby nebude CHKO Křivoklátsko nijak ovlivněna.
2. Chráněná krajinná oblast (CHKO) Český kras – velkoplošné zvláště chráněné území. Její
nejbližší hranice jsou vzdáleny od areálu cca 3,3 km jihovýchodním směrem. Území
CHKO Český kras nebude plánovaným záměrem během výstavby a provozu nijak
dotčeno.
Přírodní parky - nejbližším přírodním parkem je Přírodní park povodí Kačáku (Loděnice),
jehož hranice je vzdálena severním až severovýchodním směrem od areálu nejméně cca
10 km
Archeologické památky v zájmovém území :
Dále uvádíme informace o archeologických lokalitách na území města Králův Dvůr :
1. kultura s lineární keramikou - sídliště + pohřebiště?, v okolí nové školy stavba 1947 - 48
2. kultura s lineární keramikou - sídliště - ulice SZ od křižovatky „U tří zvonků
3. kultura s vypíchanou keramikou - u 1. ZDŠ čp. 292, záchranná akce v místě průkopu
vodovodní přípojky a vedení elektřiny do nových bytovek 1978,
4. neolit - kultura s vypíchanou keramikou - 105 m V od V zdi zámeckého parku
5. doba bronzová - knovízská kultura - sídliště v železárnách, poloha „V hutích“
6. doba římská - ojedinělé nálezy mincí
7. raný středověk - hradištní kultura - hroby s nákončím pasu
8. eneolit - kultura zvoncovitých pohárů, doba bronzová - knovízská kultura, doba železná,
středověk, novověk - 1930 stavba plynojemu
9. doba bronzová - únětická kultura - 1962 stavba bytových jednotek v Králově Dvoře I
Zájmové území pro výstavbu areálu není ani součástí památkově chráněného území nebo jiných
chráněných území zřízených pro ochranu území historického nebo archeologického významu.
Na lokalitě určené pro realizaci záměru nejsou vzhledem k její minulosti vázány žádné kulturní
ani architektonické památky.
Dle stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí záměr lze
vyloučit významný vliv předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo
záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost jakékoliv evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti (NATURA 2000) stanovené příslušnými vládními nařízeními,
vzhledem k tomu, že v zájmovém území se nenacházejí žádné evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti, viz příloha č. 2 tohoto oznámení.
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OCHRANNÁ PÁSMA
V areálu se nachází ochranná pásma inženýrských sítí a do areálu zasahuje ochranné pásmo
dráhy.
Záměr leží v ochranném pásmu dráhy 100 metrů od krajní koleje, které zpravuje Správa
železniční dopravní cesty
Na území záměru nejsou vyhlášena žádná pásmo ochrany vodních zdrojů, ani chráněná oblast
přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Na území plánovaného záměru nejsou vymezena ochranná pásma ložiskových a dobývacích
prostorů, ochranná pásma starých důlních děl a ochranná pásma chráněných území.

C. I. 3. HUSTĚ ZALIDNĚNÁ ÚZEMÍ
Lokalita stavby je situována do průmyslového areálu Královédvorských železáren, za širší okolí
posuzovaného záměru lze označit oblast Králův Dvůr – Beroun.
Oblast Králův Dvůr - Beroun je hustě osídlená s řadou projevů lidské činnosti – dálnice, silnice,
železnice, podzemní rozvody inženýrských sítí, drenáže, obytná i průmyslová zástavba.

Areál je situován do jihovýchodní okrajové části průmyslového areálu Králodvorských
železáren, a.s. v městě Králově Dvoře. Areál je situován mimo souvislou obytnou
zástavbu.
C. I. 4. ÚZEMÍ ZATĚŽOVANÁ NAD MÍRU ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ, STARÉ
EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE, EXTRÉMNÍ POMĚRY V DOTČENÉM ÚZEMÍ

EXTRÉMNÍ POMĚRY
Posuzovaný záměr neleží v záplavovém území řeky Litavky.
Za území zatěžovaná nad míru únosného zatížení lze považovat ta území, u nichž jsou
překračovány určité limitní hodnoty např. hlukového či imisního zatížení.

Z tohoto pohledu se takovému území může blížit okolí dálnice D 5, případně okolí
Plzeňské ulice vlivem hluku.
SOUČASNÁ AKUSTICKÁ SITUACE
Současná akustická situace v okolí areálu, v referenčních bodech na náměstí Míru, byla v hlukové
studii v příloze č. 4 hodnocena výpočtem na základě informací o intenzitě automobilové a
železniční dopravy po železniční trati.
Údaje o frekvenci automobilové dopravy byly převzaty ze sčítání dopravy (tabulka č. 13), o
frekvenci železniční dopravy z grafikonu vlakové dopravy.
Provoz na žel trati č. 170 Praha-Beroun-Plzeň v intervalu 06 – 22 hod:
osobní vlaky se zastávkou Králův Dvůr
33 vlaků,
rychlík bez zastávky v ž.st. Králův Dvůr
47 vlaků,
nákladní vlaky
27 vlaků.
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TABULKA 13: SOUČASNÝ STAV - EKVIVALENTNÍ HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU A L AEQ,8H [DB]

Ref. bod

popis

automobilová
doprava

ŽD

celkem

1

Nám. Míru RD č.p. 163

48,8

46,9

51,0

2

Nám. Míru RD č.p. 139 –
Městský úřad

47,9

46,6

50,3

3

Nám. Míru RD č.p. 164

55,8

42,1

56,0

6

č.p. 36, Policie ČR

-

-

60,8

7

RD č.p. 85

-

-

61,1

8

RD č.p. 228

-

-

52,1

55

551)

55

limit
1) ref.

body leží mimo ochranné pásmo žel. dráhy

Akustická situace v okolí příjezdových komunikací byla zjišťována výpočtem.
Pro zhodnocení situace ve frekventované Plzeňské ulici bylo provedeno dne 8. 10. 2012
kalibrační měření hluku se souběžným sčítáním dopravy. Jeho výsledky jsou uvedeny v tabulce č.
14 a na obrázku č. 5 je zobrazeno místo, kde bylo kalibrační měření provedeno.
TABULKA 14: VÝSLEDKY MĚŘENÍ HLUKU V PLZEŇSKÉ ULICI DNE 8. 10. 2012

Interval
měření

LAeq,t

10:30 – 12:30

67,8

Lmax
dB
88,7

Lmin

OA

48,0

1 381

NA
NS
voz/2 hod
149
6

celkem
1 536

OBRÁZEK 5: MÍSTO MĚŘENÍ V PLZEŇSKÉ ULICI

Kalibrovaným modelem byl pak proveden výpočet současné akustické situace v Plzeňské ulici.
Výsledky výpočtu jsou uvedeny v následující tabulce č. 15.
TABULKA 15: PLZEŇSKÁ ULICE – POROVNÁNÍ SOUČASNÉHO A VÝHLEDOVÉHO STAVU

Ref. bod

popis

9
10

Škola č.p. 104
č.p. 79

současný stav
LAeq,16h [dB]
67,0
68,7
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Ref. bod
11
12

popis

č.p. 118
bod měření
hygienický limit

současný stav
LAeq,16h [dB]
67,0
68,0
60

Současné vysoké hodnoty hluku v této ulici, překračující hygienický limit pro denní dobu až o 8
dB. Ve Výpočtové hlukové mapě silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji, Mapa č. BE-8 –N –
Beroun západ zpracované společností EKOLA group, spol. s.r.o., 2010 vykazují domy dělnické
kolonie (postavené podle návrhu architekta Kotěry) hlukové zatížení více než 70 dB(A).
IMISNÍ ZATÍŽENÍ LOKALITY A NEJBLIŽŠÍHO OKOLÍ
Imisní pozadí obecně se vyskytujících škodlivin je v regionu zjišťováno ve stanici ČHMÚ
v Berouně. Benzen nikde v lokalitě měřen není. Nejbližší stanice AIM jsou v Praze.
Výsledky měření v roce 2010 a 2011 jsou převzaty z ročenky a jsou uvedeny v následujících
tabulkách č. 16 a 17. Tabulka maximálních koncentrací a ročních průměrů je doplněna 98%
kvantilem, tzn. hodnotou, pod kterou se nachází 98 % všech pozorování, 36. nejvyšší hodnotou
denní koncentrace a v případě více než 35 případů překročení denního limitu i počet těchto
překročení za kalendářní rok.
Město Beroun a okolí je významně zatíženo imisemi tuhých látek, významně jsou překračovány
hodnoty denního limitu a v centru města je pravidelně překračována hodnota denního limitu
50 µg/m3 ve více než přípustných 35 případech za rok. Průměrná roční koncentrace PM10 se
pohybuje kolen 75 % imisního limitu.
TABULKA 16: VÝSLEDKY MĚŘENÍ IMISÍ SUSPENDOVANÝCH ČÁSTIC PM10 V ROCE 2010 A 2011 [µG/M3]

látka
měřící stanice
rok
hodinové hodnoty
maximální
19. MV
98% kvantil
denní hodnoty
maximální
36. MV
98% kvantil
počet překročení denního limitu
roční hodnota
průměr
látka
měřící stanice
rok
8-hodinové hodnoty
maximální
roční hodnota
průměr

NOx
Beroun
2010
145,5
114,2
89,7
35,6

PM10
Beroun
2011
157,0
105,4
82,4
31,7

2010
122,1
59,9
84,5
58
30,6

2011
117,0
65,1
96,6
53
30,9

CO
Beroun
2010
2178,2
683,5

2011
2333,9
676,3

BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov
Tel: 777267555, 776819057, e-mail: bioprofit@bioprofit.cz

44

Oznámení záměru Zařízení pro sběr a zpracování autovraků a šrotiště – Králův Dvůr v
rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001
TABULKA 17: IMISNÍ KONCENTRACE – PĚTILETÉ PRŮMĚRY 2007-2011 PODLE ČHMÚ

Lokalita
Náměstí míru
Počaply
Plzeňské předměstí

NO2
rok
19,2
16,2
16,8

PM10
rok
29,9
26,9
29,3

36.MV
53,3
50,4
52,3

PM2,5
rok
17,0
15,6
16,5

benzen
rok
1,0
1,0
1,0

Podle imisních map ČHMÚ se 36. nejvyšší denní koncentrace PM10 pohybuje v lokalitě v pásmu
50 – 60 µg/m3, průměrná roční koncentrace PM10 kolem 30 µg/m3.
Roční koncentrace benzenu se v lokalitě pohybují podle imisních map kolem 50 % limitní
hodnoty 2 µg/m3.
Podle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP je území v působnosti stavebního úřadu Beroun na
základě dat z roku 2009 zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Na 4,3 % plochy
území v působnosti stavebního úřadu je ve více než povolených 35 případech překračován denní
limit pro PM10.
STARÁ ZÁTĚŽ (Z HLEDISKA KONTAMINACE PŮDY APOD.)
Na pozemku určeném pro umístění zařízení nebyla v minulosti zjištěna žádná ekologická zátěž, o
čemž svědčí záznamy z databáze SEKM vedené Ministerstvem životního prostředí. Z hlediska
starých ekologických zátěží nejsou známa žádná data či informace, které by signalizovaly nebo
dokládaly jejich výskyt v lokalitě.

C. II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C. II. 1. OVZDUŠÍ A KLIMA
KLIMATICKÉ FAKTORY

Zeměpisnou polohou, reliéfem krajiny a klimatickými faktory jsou určeny
makroklimatické podmínky na řešeném území. Podle rajonizace klimatických oblastí (E.
Quitt - Klimatické oblasti Československa 1973) je území v okolí stavby zařazeno do
mírně teplé klimatické oblasti MT 11.
Tato oblast je charakteristická teplejším a sušším létem. Přechodné období je zde krátké,
s mírně teplým jarem i podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá s kratším trváním
sněhové pokrývky.
Klimatická charakteristika oblasti MT 11 je v tabulce č. 18.

BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov
Tel: 777267555, 776819057, e-mail: bioprofit@bioprofit.cz

45

Oznámení záměru Zařízení pro sběr a zpracování autovraků a šrotiště – Králův Dvůr v
rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001
TABULKA 18: VYBRANÉ KLIMATICKÉ CHARAKTERISTIKY (TOLAZS ET AL. 2007)

Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 100 C
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

40 – 50
140 – 160
110 - 130
30 – 40
-2 až -3
17 až 18
7 až 8
7 až 8
90 – 100
350 – 400
200 – 250
50 – 60
120 – 150
40 – 50

V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty teplot a srážek z výše uvedené stanice dle
Podnebí ČSSR – tabulky č. 19 a 20.
TABULKA 19: TEPLOTA (T) V POVODÍ,STANICE BEROUN 222 M N.M. 1931-1960

Měsíc
t [°C] P

I
II
III
-1,8 -0,7 3,4

IV
V
VI
VII VIII
IX
X
8,3 13,5 17,1 18,8 18,3 14,1 8,3

XI
3,8

XII
0,6

Rok
8,6

TABULKA 20: ATMOSFÉRICKÉ SRÁŽKY (HSA) V POVODÍ STANICE BEROUN 225 M N.M., ZDICE 252 M N.M.
1931-1960

Měsíc
HSA [mm] B
HSA [mm] Z

I
24
27

II
22
27

III
23
26

IV
32
35

V
60
64

VI
70
68

VII VIII
79 58
77 64

IX
37
43

X XI XII
¨36 26 26
40 28 28

Rok
493
527

Z internetových podkladů ČHMU vyplývá výrazný vzestup průměrných teplot a mírný vzestup
srážek v oblasti v průběhu 20. století, a to cca o 1,00C a o 20 mm s tím, že v první dekádě 21.
století zrychleně pokračuje (aktuálně cca 10,00C) při rostoucí rozkolísanosti hodnot.
Větrná růžice
Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro zájmovou lokalitu pro 5
tříd teplotní stability atmosféry a 3 třídy rychlosti větru dle Bubníka a Koldovského
zpracovaný ČHMÚ.
Z růžice vyplývá, že převládající směry větru jsou větry západní (západní 18 %, jihozápadní 21
%, severozápadní 10,8 %), nejméně četné pak jižní a jihovýchodní (5 - 6 %).
Z tabulky je dále vidět, že na 3. a 4. třídu stability ovzduší, které jsou nejčastější na území Čech,
připadá cca 56,4 %. Konvektivní atmosféra, při které dochází k výraznému přízemnímu
znečištění z blízkých komínů, je zastoupena pouze 11,2 %, a to mimo hlavní topné období.
Špatné rozptylové podmínky (tj. superstabilní a stabilní zvrstvení atmosféry s častým výskytem
inverzních situací) lze očekávat téměř po třetinu roční doby (32,4 %).
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KVALITA OVZDUŠÍ
Imisní pozadí obecně se vyskytujících škodlivin je v regionu zjišťováno ve stanici ČHMÚ
v Berouně. Benzen nikde v lokalitě měřen není. Nejbližší stanice AIM jsou v Praze.
Výsledky měření v roce 2010 a 2011 jsou převzaty z ročenky a jsou uvedeny v následujících
tabulkách č. 21 a 22. Tabulka maximálních koncentrací a ročních průměrů je doplněna 98%
kvantilem, tzn. hodnotou, pod kterou se nachází 98 % všech pozorování, 36. nejvyšší hodnotou
denní koncentrace a v případě více než 35 případů překročení denního limitu i počet těchto
překročení za kalendářní rok.
Město Beroun a okolí je významně zatíženo imisemi tuhých látek, významně jsou překračovány
hodnoty denního limitu a v centru města je pravidelně překračována hodnota denního limitu 50
µg/m3 ve více než přípustných 35 případech za rok. Průměrná roční koncentrace PM10 se
pohybuje kolen 75 % imisního limitu.
TABULKA 21: VÝSLEDKY MĚŘENÍ IMISÍ SUSPENDOVANÝCH ČÁSTIC PM 10 V ROCE 2010 A 2011 [µG/M 3 ]

látka
měřící stanice
rok
hodinové hodnoty
maximální
19. MV
98% kvantil
denní hodnoty
maximální
36. MV
98% kvantil
počet překročení denního limitu
roční hodnota
průměr
látka
měřící stanice
rok
8-hodinové hodnoty
maximální
roční hodnota
průměr

NOx
Beroun
2010
145,5
114,2
89,7
35,6

PM10
Beroun
2011
157,0
105,4
82,4
31,7

2010
122,1
59,9
84,5
58
30,6

2011
117,0
65,1
96,6
53
30,9

CO
Beroun
2010
2178,2
683,5

2011
2333,9
676,3

TABULKA 22: IMISNÍ KONCENTRACE – PĚTILETÉ PRŮMĚRY 2007-2011 PODLE ČHMÚ

Lokalita
Náměstí míru
Počaply
Plzeňské předměstí

NO2
rok
19,2
16,2
16,8

PM10
rok
29,9
26,9
29,3

36.MV
53,3
50,4
52,3

PM2,5
rok
17,0
15,6
16,5

benzen
rok
1,0
1,0
1,0

Podle imisních map ČHMÚ se 36. nejvyšší denní koncentrace PM10 pohybuje v lokalitě v pásmu
50 – 60 µg/m3, průměrná roční koncentrace PM10 kolem 30 µg/m3.
Roční koncentrace benzenu se v lokalitě pohybují podle imisních map kolem 50 % limitní
hodnoty 2 µg/m3.

Podle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP je území v působnosti stavebního úřadu
Beroun na základě dat z roku 2009 zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Na 4,3 % plochy území v působnosti stavebního úřadu je ve více než povolených 35
případech překračován denní limit pro PM10.
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C. II. 2. VODA
Zájmové území se nachází na vodohospodářské mapě měřítka 1:50 000 12-41 Beroun.
Mezipovodí Litavky má v okolí lokality číslo hydrologického pořadí ČHDP 1-11-04-049 „Litavka
mezi ústím potoka od Počapel a Dibřím potokem“ (větší část) a povodí ČHDP 1-11-04-054
Suchomastský potok (SV okraj lokality), na ř.km Litavky 4,0.
Říčka Litavka pramení 2 km SV od obce Nepomuk ve výšce 765 m n. m., ústí zprava do Berounky
v Berouně v 218 m n.m..Plocha povodí 629,4 km2, délka toku 54,6 km, průměrný spád koryta
10‰, z toho na dolním toku méně než 1‰, průměrný průtok u ústí 2,71 m3.s-1.
Suchomastský potok pramení 1,5 km V od obce Bykoš ve výšce 398 m n. m., ústí zprava do
Litavky v Králově Dvoře v 223 m n.m..Plocha povodí 29,7 km2, délka toku 11,1 km, průměrný
spád koryta 16‰, z toho na lokalitě méně než 1‰, průměrný průtok u ústí 0,06 m3.s-1.
Litavka - hydrologické údaje profilu 01 v Berouně vykazuje následující charakteristiky, tabulka
č. 23.
M - denní průtok Q355
2,57 m3/sec
N-leté průtoky jsou uvedeny v následující tabulce č. 23:
TABULKA 23: N - LETÉ PRŮTOKY V LITAVCE

N
Qn

m3/sec

1
25,3

5
74,4

10
105

50
200

100
253

1. povodňový stupeň je vyhlašován při průtoku 43 m3/sec.
2. povodňový stupeň je vyhlašován při průtoku 84 m3/sec.
Publikace Hydrologické poměry ČSSR díl. 3, vydaná HMÚ v r. 1970 uvádí pro vodočet na km 5
následující údaje:
Průměrný roční průtok v Litavce – 2,69 m3/sec
Jednoletá voda – 22 m3/sec
Stoletá voda – 268 m3/sec
Areál Besico Real s.r.o. neleží v záplavové zóně 100-leté vody vyhlášené na řece Litavce.
Po realizaci posuzovaného záměru není předpoklad ovlivnění žádných vodních zdrojů, ani
úrovně podzemních vod.

C. II. 3. PŮDA, HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE
GEOLOGIE
Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území paleozoiku Barrandienu, které tvoří
zelenavé jílovce a jílovité břidlice ordovického stáří. Břidlice větrají na jílovité eluvium.
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Pokryvné útvary, zastoupené navážkami, bahnitými povodňovými hlínami, alochtonními
štěrkopískovými terasami (valouny až 20 cm) a jílovitohlinitým eluviem, mají mocnost cca 8 až
11 m.
Skalní podloží (nezvětralé) bylo zastiženo vrtem Vš-2 v hloubce 12 m pod terénem (Geofond
V041436, 1960).

Území stavby se jeví jako stabilní, bez zjevných známek po sesuvných pohybech apod. a
není ohroženo zvýšenou zemětřesnou činností, resp. se nenachází v oblasti se zvýšenou
seismickou aktivitou ve smyslu ČSN 73 0036 Seismické zatížení staveb.
Plocha staveniště se nachází v území nízkého radonového rizika.
Geologické poměry okolí dokumentuje výřez z geologické mapy, přehledná a podrobná legenda
Geofondu, viz obrázek č. 6.

HYDROGEOLOGIE
Podzemní voda na lokalitě je vázána na bázi kvartérních uloženin terasovitých štěrkopísků.
Propustnost kolektoru štěrkopísků je značná, koeficient propustnosti je 10-4 m/s. V blízkosti
vodního toku Litavky je hladina podzemní vody plynule napojena do náplavů resp. plynule
navazuje na hladinu vodoteče.
Přirozený odtok vody ze zájmového území směřuje severovýchodním směrem k Litavce.

MORFOLOGIE
Zájmové území je rovinaté, celé zájmové území i okolí bylo v minulosti zcela pozměněné lidskou
činností. Z morfologického hlediska náleží zájmové území do Hercynského systému, provincie
Česká vysočina, subprovincie Poberounská soustava, oblast Brdská oblast, celek Hořovická
pahorkatina, podcelek Hořovická brázda, okrsek Zdická brázda.
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kenozoikum
kvartér
holocén
6

nivní sediment (fluviální nečlenené + sedimenty vodních nádrží)

13

kamenitý až hlinito-kamenitý sediment (deluviální) (složení pestré)
pleistocén

22

písek, štěrk (fluviální) (složení pestré)

24

písek, štěrk (fluviální) (složení pestré)

ČESKÝ MASIV - KRYSTALINIKUM A PREVARISKÉ PALEOZOIKUM
paleozoikum
devon
devon spodní
530

biodetritické vápence, mikritické vápence s vložkami břidlic, dolomitické vápence, místy s rohovci

silur
ludlow, přídolí
532

biosparitové vápence, mikritické vápence, vápnité břidlice, místy vulkanogenní příměs
llandovery, wenlock

533

vápence, vápnité břidlice, silicity, jílovité a křemité břidlice, místy vulkanogenní příměs

534

granuláty, granulátové a popelové tufy, vulkanické brekcie

535

bazalty ('diabasy')

ordovik
ordovik svrchní
537

pískovce, prachovce, jílovité břidlice, na bázi diamiktity

538

zelenavé jílovce, jílovité břidlice

539

tmavošedé jílovce, prachovce

540

prachovce, tmavé břidlice

541

černošedé jílovité břidlice

542

střídání drob, pískovců, prachovců a jílovitých břidlic

556

bazalty a pyroklastika (granuláty a tufy) včetně izolovaných výskytů ve spodním a svrchním ordoviku

OBRÁZEK 6: GEOLOGICKÁ MAPA OKOLÍ ZÁMĚRU (ČGS, 2012)
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PŮDA
V prostoru záměru se nenachází žádná půda náležící k ZPF, ani záměr nezasahuje do pozemků
uřčených k plnění funkce lesa. Záměr je tvořen stávající manipulační a zastavěnou plochou.
PŘÍRODNÍ ZDROJE
V lokalitě nejsou evidována žádná ložiska surovin, ani zdroje pitné vody.

C. II. 4. FAUNA A FLÓRA, EKOSYSTÉMY
Biologické „prozkoumání“ dotčené lokality a jejího těsného sousedství byl proveden v první
dekádě května 2012.
Posuzované území jsme pro přehlednost rozdělili na dvě části: (1) vlastní vrakoviště s
roztroušenou ruderální vegetací a (2) hranice pozemku sousedící s lesními porosty a porosty
lemující tok Suchomastského potoka. Stanoviště přiléhající k toku potoka je místy značně
podmáčené, charakteristický je výskyt rostlin vázaných na vodu.
1. Na dotčeném pozemku rostou běžné ruderální druhy rostlin, dominantními jsou: kopřiva
dvoudomá (Urtica dioica), svízel přítula (Gallium aparine), ptačinec žabinec (Stellaria
media), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), pelyněk černobýl (Artemisia
vulgaris) či podběl lékařský (Tussilago farfara). Místy se v podrostu objevuje: přeslička
rolní (Equisetum arvense), mochna husí (Potentilla anserina), kuklík městský (Geum
urbane), kakost smrdutý (Geranium robertianum), kokoška pastuší tobolka (Capsella
bursa-pastoris), penízek rolní (Thlaspi arvense), heřmánek pravý (Matricaria recutila) či
ostropes trubil (Onopordon acanthium).
Dominujícími dřevinami porostu jsou: olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý
(Fraxinus excelsior), javory (Acer spp.), místy především podél potoka vrby (Salix spp.).
V podrostu a podél břehů potoka převažují druhy rostlin vázané na podmáčené biotopy
nebo přímo na vodu: přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), papratka samičí (Athyrium
filix-femina), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), křehkýš vodní (Myosoton
aquaticum), pomněnka bahenní (Myosotis palustris), svízel bahenní (Gallium palustre),
šťavel kyselý (Oxalis acetosella), vrbina penízková (Lysimachia nummularia), metlice
trstnatá (Deschampsia caespitosa), sítina rozkladitá (Juncus effusus) a sítina (Juncus sp.).
2. Z živočichů byli během návštěvy pozorováni běžní zástupci pavouků (Arachnida) slíďáci (Lycosidae); blanokřídlého (Hymanoptera) a dvoukřídlého (Diptera) hmyzu;
z obratlovců byla v blízkém okolí zjištěna přítomnost několika druhů ptáků, byli to:
konipas bílý (Motacilla alba), budníček menší (Phylloscopus collybita), pěnice černohlavá
(Sylvia atricapilla), pěnice slavíková (S. borin), brhlík lesní (Sitta europaea), střízlík
obecný (Troglodytes troglodytes), pěnkava obecná (Fringila coelebs), sýkora modřinka
(Parus caeruleus), červenka obecná (Erythacus rubecula) a sojka obecná (Garrulus
glandarius).
V potoce byli pozorováni: ploštěnka potoční (Dugesia gonocephala), chobotnatka plochá
(Glossiphonia complanata), beruška vodní (Asellus aquaticus), larvy jepic
(Ephemeroptera), pakomárů (Chironomidae), mucniček (Simuliidae) a vodní brouci
plavčíci (Hapiplidae).
V prostoru záměru nebyly zjištěny žádné hnízdiště čmeláků (Bombus).
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Při terénním průzkumu nebyly zaznamenány v prostoru záměru druhy rostlin a živočichů, které
jsou v seznamu zvláště chráněných druhů (vyhláška MŽP č.395/92 Sb.). Z hlediska ochrany
přírody a krajiny jsou navrhované práce na posuzovaném území nekonfliktní.
Nálezy některých živočichů v přilehlém Suchomastském potoce, kteří mohou sloužit jako
bioindikátory čistoty vody (např. ploštěnka potoční) ukazují na dobrou kvalitu vody.
V dotčeném prostoru se nenachází žádné stromy rostoucí mimo les. Záměr neleží v ochranném
pásmu lesa.
Záměr nezasahuje do žádného prvku USES.
Dle stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí záměr lze
vyloučit významný vliv předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo
záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost jakékoliv evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti (NATURA 2000) stanovené příslušnými vládními nařízeními,
vzhledem k tomu, že v zájmovém území se nenacházejí žádné evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti, viz příloha č. 2 tohoto oznámení.

C. II. 5. KRAJINA, OBYVATELSTVO, HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY
KRAJINA
VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY
Obecně lze však konstatovat, že v širším zájmovém území a jeho okolí se vyskytuje řada různých
významných krajinných prvků, neboť podle § 3 odst. b) uvedeného zákona jsou významnými
krajinnými prvky lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.

Přímo v lokalitě stavby se však žádné tyto VKP nevyskytují. V těsné blízkosti je vodní tok
Litavka a Suchomastský potok.
V širším okolním území je registrováno i několik významných krajinných prvků (VKP) ve
smyslu § 6 zák. č. 114/1992 Sb. Lze jmenovat Koukolovu horu (cca 4 km jihozápadně od
dobývacího prostoru), dále Vraní skála. Z významných registrovaných krajinných prvků se
v bezprostředním okolí záměru nenachází žádný.

VYMEZENÍ DOTČENÉHO KRAJINNÉHO PROSTORU A CHARAKTERISTIKA OBLASTI
KRAJINNÉHO RÁZU
Záměr je umístěn uprostřed průmyslové zóny v zastavěném území, ve stávajících budovách a
jeho realizací nevznikají žádné významnější stavby. Dotčený krajinný prostor tvoří celá
průmyslová zóna na pravém břehu Litavky. V okolí areálu se v průmyslové zóně nachází vyšší a
hmotově výraznější budovy.
Posuzovaná lokalita se nachází v bývalé průmyslové krajině charakterizované koncentrací
výrobních ploch, elektrovodů, komunikací (dálnice D5, železniční trať a vlečka). Krajina je silně
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poznamenaná antropogenní činností. Směrem k severovýchodu, za státní silnicí a budovanou
dálnicí má krajina zemědělský charakter.
Dominantní funkcí krajiny je funkce výrobní (průmyslová, zemědělská), významná je funkce
dopravní a velmi omezená je funkce rekreační. Rekreační využívání území je soustředěno do
prostorů vodní nádrže Suchomasty, doplňkově mohou být rekreačně využívány také lesy a
interakční prvky v průmyslové a zemědělské krajině.
KULTURNÍ PAMÁTKY
Králův Dvůr - podle písemné zprávy zde zemřel r. 1253 král Václav I. V okolí se tavilo železo již
ve 14. stol., poměrně chudá ruda, těžená v malých dolech, se zpracovávala v malých pecích.
Teprve r. 1904 zde byly založeny železárny s tehdy moderní technikou. V r. 1945 bylo zařízení
velmi zastaralé, ale pracovalo nehospodárně dále. Ruda byla dopravována z dolu na Krušné hoře
lanovkou, která byla v 60. letech zrušena. Současně již byla dodávána ruda z Ruska. Teprve v 70.
letech začala být výroba omezována, pece vyhašeny a posléze rozebrány.
V prostoru realizace záměru se nenachází žádné kulturní památky hodné ochrany. V širším okolí
leží následující památky.
K prostoru záměru se nevážou žádná památná místa.
VÝZNAMNÉ STAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLŮV DVŮR
–
–
–
–
–

zámek z 2. pol. 16. stol. postavil Jan z Lobkovic, jehož rodu patřilo panství od r. 1557. Po r.
1712 by rozšířen na čtyřkřídlý a v 1. pol. 19. stol. je již uváděn jako trojkřídlý. Přízemní
prostory jižního křídla mají valené klenby a renesanční figurální malby.
stavba dělnické kolonie postavená v r. 1920 podle návrhu J.Kotěry
novogotická kaple sv. Jana Nepomuckého z r. 1902, obdélníková, s pětibokým závěrem
dřevěná zvonice z r. 1905 v místní části Karlova Huť, zvonice je kopií původní stavby,
vystavené na Národopisné výstavě v Praze r. 1891
před zvonicí socha sv. Jana Nepomuckého, vytesaná v kameni r. 1832

OBYVATELSTVO
Město Králův dvůr má evidováno 7 městských částí (Karlova Huť, Králův Dvůr, Křižatky, Levín,
Počaply, Popovice a Zahořany). Celkem je ve městě evidováno 87 ulic a 1696 adres. Jižně od
záměru leží městská část Karlova huť (6 ulic, 74 adres), severně od záměru leží centrum Králova
Dvora (32 ulic a 529 adres) a severozápadně leží městská část Počaply (23 ulic, 424 adres).
TABULKA 24:POČTY OBYVATEL KRÁLOVA DVORA K 1. 1. 2011(ZDROJ: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD)

počty
obyvatel
Občané ČR
Cizinci
(včetně EU
i ne EU)
Celkem

Muži

Muži15+

Ženy

ženy 15+

Celkem

15+celkem

3344

2740

3413

2870

6757

5610

216

196

149

133

365

329

3560

2936

3562

3003

7122

5939
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Průměrně tedy v Králově Dvoře žije na jedné adrese 4,2 obyvatel. V širším okolí záměru do 2 km
tedy žije cca 4313 obyvatel a v okruhu 0,5 km od záměru žije cca 252 obyvatel. V okruhu do 155
metrů od záměru nežijí žádní obyvatelé.
HMOTNÝ MAJETEK
V prostoru plánovaného záměru se přímo nachází majetek společnosti Besico Trans s.r.o. a
Besico Real s.r.o., s kterým se počítá při realizaci záměru. Společnost Besico Trans s.r.o, Besico
Real s.r.o. a Recavia s.r.o. budou mít podepsánu exklusivní smlouvu o spolupráci. V areálu se
nenachází žádný hmotný majetek třetích osob, které by se záměrem nesouhlasily.
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ČÁST D
ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D. I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI
A VÝZNAMNOSTI (Z HLEDISKA PRAVDĚPODOBNOSTI, DOBY TRVÁNÍ,
FREKVENCE A VRATNOSTI)
D. I. 1. VLIV NA OBYVATELSTVO, VČETNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH VLIVŮ
Z hlediska sociálních a ekonomických důsledků bude realizace záměru poměrně omezený rozsah
na průmyslovou zónu bývalých Královodvorských železáren, která je k realizaci obdobných
záměrů vytvořena. Zařízení dá vzniknout dvěma novým pracovním místům.
V místě realizace záměru nevznikne žádná nová pohledová dominanta.
Záměr nemá výrobní povahu. V areálu Besico Real s.r.o. bude umístěna pouze technologie na
zpracování autovraků a lis.
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií. K havarijním
stavům může hypoteticky dojít v souvislosti s požárem a v souvislosti s únikem látek závadných
vodám. Pro tyto rizikové stavy bude zpracován Provozní řád, Havarijní plán a Požární řád. Tyto
rizikové stavy neznamenají vzhledem k svému rozsahu ohrožení obyvatel vzdálenějších
obytných zón.
Záměr se přirozeně doplňuje s již existujícím provozem autodopravy společnosti Besico Trans
s.r.o., která tak bude využívána i při svých návratech na základnu, pro odvoz většiny
vyprodukovaných odpadů je využita existující železniční vlečka. Záměr se nekumuluje s žádnými
dalšími záměry v průmyslové zóně a okolí, protože je již od počátku navržen tak, aby bylo
minimalizováno navýšení automobilové dopravy okolí.
Dle stanoviska příslušného stavebního úřadu v Králově Dvoře (přílohy č. 1 tohoto oznámení)
záměr leží dle platného územního plánu v lokalitě určené pro funkční využití VT – výrobní sféra
– těžká výroba. Navržený záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací
města Králův Dvůr.
ZDRAVOTNÍ RIZIKA
Obecně lze považovat za relevantní ta zdravotní rizika, která mohou být spojena:
-

se znečištěním ovzduší v souvislosti s dopravou,
se zvýšenou hlukovou zátěží v souvislosti s dopravou a provozem zařízení,
se zvýšenou dopravou na okolních komunikacích a tím i rizikem úrazů,
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Záměr nebude zdrojem nadlimitního znečištění povrchových a podzemních vod, nebude rovněž
zdrojem kontaminace zemědělské půdy. Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních a
povrchových vod nebo půdy lze při dodržování Provozního řádu a Havarijního plánu vyloučit.
Dešťové vody jsou přečišťovány odlučovačem ropných látek a po té ještě čistírnou odpadních
vod celé průmyslové zóny.
Celkem tedy obslužnost areálu bude tedy denní maximální dopravní obslužnost zajištěna 15,4
jízdami nákladních automobilů, 2,44 železničními vagóny a 10 jízdami osobních automobilů.
Protože však většina nákladní dopravy bude zajištěna již zajíždějícími nákladními a odtahovými
automobily Besico Trans s.r.o. bude maximální denní přitížení stávajících komunikací 1
nákladní automobil odvážející nebezpečné odpady a součástky a 5 osobních automobilů.
Navýšení dopravy a provoz zařízení bude probíhat pouze v denní době. Denní navýšení
dopravních intenzit tedy bude 2 jízdy nákladních automobilů a 10 jízd osobních
automobilů. Bude se jednat o navýšení intenzity dopravy na jednotlivých komunikacích o
0,1 – 1 %.
Doprava bude realizována v provozní době autoservisu, pouze v denní době 304 dní v roce:
Pondělí - Pátek
Sobota
Neděle

7:00 – 18:00 hod
8:00 – 15:00 hod
zavřeno

Riziko úrazů spojené s provozem dopravních prostředků na okolních využívaných komunikacích
bude provozem záměru zvýšeno v úrovni 0,1 – 1%.
Hluk z vlastního provozu zpracování autovraků v areálu, včetně nakládání zpracovaného šrotu a jeho
odvoz po železnici se bude nacházet v nejbližších chráněných prostorech s dostatečnou rezervou pod
limitní hodnotu a nikde nepřekročí hodnotu 40 dB.
Přitížení dopravy na příjezdových komunikacích, vyvolané záměrem, bude minimální a akustickou
situaci v okolí těchto komunikaci neovlivní vůbec (Plzeňská ulice) nebo v zanedbatelné míře (zvýšení
hluku maximálně o 0,1 dB u ostatních komunikací), viz dále vlivy na hlukovou situaci D.I.3 a viz
hluková studie v příloze č. 4 tohoto oznámení.
Vliv záměru na imisní situaci v blízkém i vzdálenějším okolí záměru bude nevýznamný.
Příspěvek provozu i vyvolané automobilové dopravy k imisní situaci v lokalitě bude nízký a ani
v součtu se stávajícím imisním pozadím v území nehrozí ani v nejbližším okolí záměru dosažení
imisních limitů pro emitované znečišťující látky.
Problematickou je v lokalitě, stejně tak jako na převážné části území České republiky, prašnost
ovzduší. V území dochází k více než povolenému počtu překročení denního limitu pro částice
PM10. Příspěvek záměru ke stávající imisní situaci tuhých částic je však v obytných lokalitách tak
nízký, že přitížení celkové situace emisemi tuhých látek z areálu provozovatele bude
zanedbatelné a imisní situaci téměř neovlivní, viz dále vlivy na ovzduší a klima D.I.2 a viz
rozptylová studie v příloze č. 3.
Celkový vliv záměru na zdraví obyvatel bude velmi malý a nevýznamný.
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D. I. 2. VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA
ETAPA VÝSTAVBY ZÁMĚRU
Během výstavby záměru nebudou prováděny žádné stavební práce. Dojde pouze k instalaci
technologií, úpravě plotu a natažení elektrických vzdušných přípojek. Instalace bude provedena
během jednoho 3 týdnů. Celkově bude příprava zařízení trvat cca 2 měsíce. Během 3 týdnů
instalace se předpokládá cca 20 jízd osobních automobilů a šest jízd nákladního automobilu. Což
je nižší dopravní zatížení než za provozu. Emise do ovzduší spojené s touto intenzitou dopravy
jsou zanedbatelné.

ETAPA PROVOZU ZÁMĚRU
Zdroje emisí v době plánovaného provozu záměru a vypočtené emise do ovzduší produkované
záměrem jsou uvedeny v kapitole č. B. III. 1. Zdroje emisí produkované záměrem v době provozu
lze rozdělit na zvýšené emise z provozu zařízení, z pojezdů vysokozdvižného vozíku a z dopravy.
Tyto zdroje jsou zdroji emisí tuhých znečišťujících látek TZL (PM10), oxidů dusíku NOx,
organických látek (VOC, benzenu). Imisní situace v lokalitě po realizaci záměru byla přepočtena
v rozptylové studii uvedené v příloze č. 3.
OXID DUSIČITÝ NO2
Hodinové koncentrace NO2 budou svých maxim dosahovat v ploše areálu. Zde lze očekávat
koncentrace přes 2 g/m3. Izolinie koncentrací jsou protažené ve směru jihovýchodseverozápad, zahrnují i plochu pro nakládku vagonů na vlečkové koleji.
V nejbližší obytné zástavbě v okolí náměstí Míru budou hodinové koncentrace NO2 mezi 1 a 2
g/m3. Nejvyšší hodnota v ref. bodu č. 2 (č. p. 163) je 1,78 g/m3. Ve vzdálenějších obytných
zónách města (severně od dálnice D5, ve vyšších polohách jižně a jihozápadně od areálu) budou
hodinové imisní příspěvky záměru pod 1 g/m3.
Očekávané hodinové koncentrace NO2 ze zdrojů záměru nepřekročí 1 % imisního limitu.
Průměrné roční imisní koncentrace NO2 budou vzhledem k nízkému ročnímu využití zdrojů
v areálu téměř zanedbatelné. Koncentrace přes 0,02 g/m3 v nejbližším okolí areálu a do 0,01
g/m3 v nejbližší obytné zástavbě jsou na úrovni zlomku procenta ročního imisního limitu.
Vzhledem ke stávající imisní situaci v území nehrozí, a to s dostatečnou rezervou, že by
příspěvek posuzovaného záměru v obytné zástavbě Králova Dvora způsobil překročení
krátkodobého nebo ročního imisního limitu.
BENZEN
Průměrné roční koncentrace benzenu (obr. č. 7) se budou pohybovat v ploše areálu v setinách
g/m3 (imisní limit 5 g/m3), v nejbližší obytné zástavbě budou o řád nižší (maximální zjištěná
roční koncentrace v bodu č. 2 je 0,0025 g/m3). Hodnoty ve zlomcích procenta imisního limitu
představují zanedbatelné navýšení stávajícího imisního pozadí, které se ve městě pohybuje
kolem 1 g/m3.
TUHÉ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY PM 10
Z hlediska současného stavu prašnosti v území představují tuhé znečišťující látky
nejproblematičtější polutant. V celém území Králova Dvora a Berouna dochází v současné době
k více než povolenému počtu 35 překročení denního limitu pro PM10 50 g/m3. Hodnota 36.
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nejvyšší denní koncentrace se pohybuje ve městě mezi 50 a 55 g/m3, na náměstí Míru je
pětiletý průměr této koncentrace 53,3 g/m3.
Dominantním zdrojem emisí TZL z provozu záměru je nákladní doprava v areálu a provoz
techniky na manipulaci s autovraky a šrotem.
Denní koncentrace PM10 se v areálu pohybují mezi 0,5 a 0,7 g/m3. Centrum města kolem
náměstí Míru leží v oblasti denních přízemních koncentrací 0,15 – 0,35 g/m3. V nejbližší obytné
zástavbě budou denní koncentrace obdobné, nejvyšší hodnota očekávaná v blízké obytné
zástavbě (ref. bod 1 a 2, č. p. 139 a 163 – cca 0,4 g/m3) bude na úrovni 0,8 % imisního limitu.
Tyto příspěvky ovlivní stávající imisní situaci v lokalitě nevýznamně.
Roční imisní koncentrace se budou pohybovat maximálně v desetinách g/m3, v obytné zástavbě
v setinách g/m3 (ref. bod č. 2, č. p. 163 - 0,014 g/m3) a budou zanedbatelné.
SUSPENDOVANÉ ČÁSTICE PM 2,5
Jak je konstatováno v metodice, tuhé částice (PM) obsažené ve výfukových plynech (tj. vzniklé
spalováním paliva) se nachází převážně v jemné frakci aerosolů (PM2,5).
Tomu odpovídá i rozložení a výše ročních koncentrací PM2,5, které jsou téměř totožné s
rozložením a výší ročních koncentrací PM10. Vzhledem k tomu, že roční koncentrace v obytné
zástavbě se pohybují do 0,014 g/m3, nepřekročí nikde 0,1 % ročního limitu a budou
zanedbatelné.
TĚKAVÉ ORGANICKÉ LÁTKY VOC
Emise těkavých organických látek budou pocházet z odčerpávání zbytků pohonných hmot
z nádrží autovraků. Vzhledem k malému objemu pohonných hmot, se kterým bude nakládáno,
jsou i očekávané emise a imisní příspěvky VOC velmi malé.
Pro těkavé organické látky není stanoven imisní limit, orientačně lze hodinové koncentrace VOC
srovnávat s dříve užívanou hodnotou nejvyšší přípustné koncentrace organického uhlíku 1000
g/m3. Hodinové imisní koncentrace VOC se budou pohybovat v obytné zástavbě maximálně do
0,5 % této orientační hodnoty.
IMISE Z DOPRAVY PO PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍCH
Koncentrace z dopravy generované záměrem představují pouze zlomek příslušných imisních
limitů a se vzdáleností od vozovky budou rychle klesat. Ve srovnání se současnou dopravou
v Plzeňské, Tovární a ul. 5. května se jedná o zanedbatelný přírůstek dopravy a také o
zanedbatelný přírůstek k imisní situaci v jejím okolí.
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
V současné době (podle údajů z let 2007 až 2011) se pohybuje hodnota 36. nejvyšší denní
koncentrace PM10 kolem 53 µg/m3.
Denní imisní koncentrace PM10 z provozu záměru se budou v nejbližší obytné zástavbě
pohybovat do 2,5 % imisního limitu. To by mohlo v nejnepříznivějším případě vést ke zvýšení
36. maximální denní koncentrace k 55 µg/m3.
K této situaci by mohlo docházet při trvání superstabilního zvrstvení ovzduší, při nízké rychlosti
větru (do 1,5 m/s) – viz rozptylová růžice. K takovéto meteorologické situaci dochází v lokalitě
po dobu 0,76 % roční doby (cca 67 hodin za rok). Pravděpodobnost, že by k takovéto situaci
docházelo trvale po dobu 24 hodin, je proto velmi nízká. Skutečné imisní příspěvky záměru
k denním koncentracím PM10 v nejbližší obytné zástavbě proto takovýchto hodnot (přes 1
µg/m3) nebudou velice pravděpodobně dosahovat.
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Očekávaný imisní příspěvek ročních koncentrací PM10 i PM2,5 bude vzhledem k nízkému využití
zdroje v průběhu roku nevýznamný.
Pro roční koncentrace ostatních znečišťujících látek (benzen, oxid dusičitý) platí, že jejich imisní
příspěvek se bude pohybovat ve zlomcích procenta příslušného imisního limitu.
V následující tabulce č. 25 je provedeno porovnání imisního příspěvku zdroje se stávajícím
imisním pozadím v prostoru náměstí Míru a s hodnotami imisních limitů. Pro posouzení byla
vždy zvolena nejvyšší očekávaná hodnota v ref. bodech.
TABULKA 25: POROVNÁNÍ IMISNÍHO PŘÍSPĚVKU ZDROJE S IMISNÍM POZADÍM – NÁMĚSTÍ MÍRU

Zneč.
látka

NO2
benzen
PM10
PM2,5

doba
průměrování

rok
rok
36. MV den
rok
rok

imisní pozadí

19,2
1,0
53,3
29,9
17,0

příspěvek
záměru
µg/m3
0,0074
0,0025
1,15
0,0039
0,0038

imisní limit

40
5
50
40
25

podíl
záměru na
EL
%
0,02
0,05
2,3
0,01
0,02

ZÁVĚR
Vliv záměru na imisní situaci v blízkém i vzdálenějším okolí záměru bude nevýznamný.
Příspěvek provozu i vyvolané automobilové dopravy k imisní situaci v lokalitě bude nízký a ani
v součtu se stávajícím imisním pozadím v území nehrozí ani v nejbližším okolí záměru dosažení
imisních limitů pro emitované znečišťující látky.
Problematickou je v lokalitě, stejně tak jako na převážné části území České republiky, prašnost
ovzduší. V území dochází k více než povolenému počtu překročení denního limitu pro částice
PM10. Příspěvek záměru ke stávající imisní situaci tuhých částic je však v obytných lokalitách tak
nízký, že přitížení celkové situace emisemi tuhých látek z areálu provozovatele bude
zanedbatelné a imisní situaci téměř neovlivní.
Zpracovatel rozptylové studie a zpracovatel oznámení EIA proto doporučuje příslušným
orgánům ochrany ovzduší vydat kladné stanovisko k žádosti o umístění posuzovaného záměru
v navrženém místě.
Vliv záměru na klima bude nevýznamný.
Celkový vliv záměru na ovzduší a klima lze označit jako malý a přijatelný.
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D. I. 3. VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI A EVENT. DALŠÍ FYZIKÁLNÍ A
BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY
HLUK
ETAPA VÝSTAVBY ZÁMĚRU
Během výstavby záměru nebudou prováděny žádné stavební práce. Dojde pouze k instalaci
technologií, úpravě plotu a natažení elektrických vzdušných přípojek. Instalace bude provedena
během jednoho 3 týdnů. Celkově bude příprava zařízení trvat cca 2 měsíce. Během 3 týdnů
instalace se předpokládá cca 20 jízd osobních automobilů a šest jízd nákladního automobilu. Což
je nižší dopravní zatížení než za provozu. Žádné další práce spojené s vznikem hlukových emisí
nebudou při výstavbě (instalaci) prováděny. Instalace bude probíhat pouze v denní dobu a
nebude překračovat úroveň hluku, který je dnes spojen s provozem areálu Besico. Hluk spojený
s instalací záměru lze označit po dobu stavby za akceptovatelný.
ETAPA PROVOZU ZÁMĚRU
V hlukové studii uvedené v příloze č. 4 tohoto oznámení a kapitole č. B.III.4 je proveden výpočet
emisí hluku ze stacionárních, liniových a plošných zdrojů hluku emitovaných záměrem. Záměr
bude provozován pouze v denní době.

HLUK Z PROVOZU V AREÁLU
Hluk ze zdrojů v areálu bude v nejbližších chráněných venkovních prostorech výrazně pod
limitní hodnotou 50 dB – nikde nepřekročí hladinu akustického tlaku 40 dB.
Celkový nárůst hluku v důsledku realizace záměru v nejbližším okolí areálu bude zanedbatelný,
bude se pohybovat v desetinách dB, maximálně do 0,2 dB.

HLUK Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY PO VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍCH – PLZEŇSKÁ ULICE
Přitížení dopravy v Plzeňské ulici, vyvolané realizací záměru (2 TNA, 10 OA), akustickou situaci
v této ulici neovlivní. Současné vysoké hodnoty hluku v této ulici, překračující hygienický limit
pro denní dobu až o 8 dB, se v důsledku vyvolané dopravy nezmění. Zvýšení intenzity dopravy o
promile stávající intenzity je zanedbatelné.

HLUK Z DOPRAVY PO VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍCH – UL. 5. KVĚTNA, NÁM. MÍRU
Přitížení dopravy na náměstí Míru a v ulici 5. května, vyvolané realizací záměru (2 TNA,
maximálně 10 OA), akustickou situaci v této lokalitě ovlivní minimálně. Současné hodnoty hluku
v této lokalitě v některých místech, především u budov tvořících úzký uliční koridor, překračují
hygienický limit pro denní dobu až o 6 dB. Tyto hodnoty se v důsledku vyvolané dopravy
nezmění, nárůst maximálně o 0,1 dB v některých místech je změna nehodnotitelná (viz
Metodický pokyn hl. hygienika ČR. Sdělení č.j. 40874/2008-Ovz-32,1.6-7.11.08. Výpočtové
akustické studie, hodnocení pro účely ochrany veřejného zdraví před hlukem). Zvýšení intenzity
dopravy o necelé procento stávající intenzity je nevýznamné.
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NAVRŽENÁ OPATŘENÍ
Vzhledem k velmi nízkému vlivu záměru na akustickou situaci v chráněných venkovních
prostorech nejbližších obytných lokalit není dle závěrů hlukové studie nutno přijímat žádná
protihluková opatření.
ZÁVĚR
Záměr investora, zpracování autovraků, bude umístěn v průmyslové zóně sléváren Králův Dvůr.
Provoz bude probíhat výhradně v denní době. Pro dovoz autovraků ke zpracování bude
provozovatel využívat automobily, které již v areálu parkují, pouze vytíží jejich volnou kapacitu
a nezvýší tak stávající dopravu do areálu.
Novou dopravou související se záměrem bude maximálně jeden nákladní automobil za den,
který bude odvážet odpady z likvidace autovraků, a několik osobních automobilů nových
zaměstnanců.
Hluk z vlastního provozu zpracování autovraků v areálu včetně nakládání zpracovaného šrotu a
jeho odvoz po železnici se bude nacházet v nejbližších chráněných prostorech s dostatečnou
rezervou pod limitní hodnotu a nikde nepřekročí hodnotu 40 dB.
Přitížení dopravy na příjezdových komunikacích, vyvolané záměrem, bude minimální a
akustickou situaci v okolí těchto komunikaci neovlivní vůbec (Plzeňská ulice) nebo
v zanedbatelné míře (zvýšení hluku maximálně o 0,01 - 0,1 dB u ostatních komunikací).
Vliv záměru na akustickou situaci v lokalitě je nevýznamný a lze doporučit orgánu ochrany
veřejného zdraví vydat kladné stanovisko k žádosti o realizaci záměru – zpracování autovraků
v areálu společnosti Besico Real s r.o. v Králově Dvoře.
Vliv záměru na hlukovou situaci lze označit za nevýznamný.

ZÁŘENÍ
Záměrem nebude produkována žádná forma záření s výjimkou již instalovaného osvětlení areálu
Besico Real s.r.o.
Záměr nepočítá s budováním budov, které by mohli být ohroženy pronikání radonu.
Vliv záměru na další biologické a fyzikální charakteristiky lze vyloučit.

D. I. 4. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY
Záměr je umístěn na vodohospodářsky zabezpečenou plochu v areálu Besico Real s.r.o. Pod
dovezené autovraky budou navíc pod motor umísťovány záchytné vany a prostor s těmito
autovraky bude zastřešen. Shromažďování nebezpečných odpadů bude probíhat ve speciálně
zabezpečených uzavřených a zastřešených prefabrikovaných ekoskladech.
V prostoru záměru existuje průmyslová kanalizace, do které jsou svedeny odpadní vody
z vrátnice, provozní budovy Besico Real a zpevněné vodohospodářsky zabezpečené plochy přes
odlučovač ropných látek. Tato kanalizace je dále vedena přes průmyslovou čistírnu odpadních
vod a ústí do řeky Litavky.
Případné úniky provozních náplní v kontejneru demontáž (zpracování) autovraků budou
zachyceny v nepropustné záchytné jímce kontejneru o objemu 1400 litrů. Případné úniky budou
odsáty a odstraněny jako nebezpečné odpady. Případné uniky provozních náplní autovraků
uniklé na venkovní ploše budou zachyceny záchytnými vanami a případně odlučovači ropných
látek na dešťové kanalizaci.
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DEŠŤOVÉ VODY
Celá zkolaudovaná vodohospodářsky zabezpečená plocha v areálu Besico Real s.r.o. je
zlapolovaná do odlučovače ropných látek AQUAFIX typ DHCLB100 o objemu 10 m3
konstruovaný pro průtok 100 l/s a maximální koncentraci ropných látek na výstupu méně než
0,2 mg/l. Dešťové vody z tohoto lapolu jsou svedeny průmyslovou kanalizací na centrální
čistírnu průmyslové zóny provozované společností ENERGO KD a z této čistírny odtékají
vyčištěné dešťové a odpadní vody do Litavky. Realizací záměru nedojde k navýšení zachycených
dešťových vod, ani nedojde ke změně její kvality.
SPLAŠKOVÉ VODY
Během provozu záměru budou vznikat odpadní splaškové vody od všech deseti pracovníků
nového zařízení v prostoru sociálního zařízení administrativní budovy Besico Real s.r.o.
Navýšení množství odpadních splaškových vod od deseti zaměstnanců se předpokládá
v následující výši: - pracovníci
10 osob
52 m3/os/den
260 m3/rok
Kapacita průmyslové kanalizace průmyslové zóny je dostatečná k realizaci záměru a záměr se
musí řídit platným Kanalizačním řádem.
Celé zařízení bude mít pro celý provoz schválený Provozní řád zařízení pro sběr a zpracování
autovraků a Havarijní plán, který bude schvalován a kontrolován pracovníky Povodí Vltavy a
orgány ochrany přírody (vodoprávním úřadem v Berouně). Ve společnosti Besico Real s.r.o.
nedošlo v minulosti k žádným havarijním únikům látek nebezpečných vodám do podzemních a
povrchových vod.
K negativnímu působení na povrchové a podzemní vody by provozem záměru nemělo dojít, ani
při výstavbě, provozu, ukončení a havarijních stavech.
Funkci a zaplnění odlučovačů ropných látek na venkovních plochách je nutné pravidelně
sledovat, viz opatření k prevenci D. IV.
Podzemní voda není ve směru proudění od záměru směrem na severovýchod využívána a
nepředpokládá se její znečištění provozem záměru.
Vliv záměru na podzemní a povrchové vody se při vypracování a dodržování Provozního
řádu zařízení pro sběr a zpracování autovraků a Havarijního plánu nepředpokládá.

D. I. 5. VLIVY NA PŮDU
Realizace záměru si nevyžádá zábor ploch určených k plnění funkcí lesa, a nezasáhne do
ochranného pásma lesa.
Realizace záměru si nevyžádá zábor zemědělské půdy vedené v zemědělském půdním fondu.
Areál Besico Real s.r.o. je vodohospodářsky zabezpečen a umístěním záměru do tohoto prostoru
se nezvýší riziko ohrožení půdních vrstev.
Záměr nebude mít žádný vliv na půdu vedenou v LPF a ZPF.
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D. I. 6. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
Poškození a ztrátu geologických či paleontologických památek nelze v lokalitě předpokládat. Nelze
přepokládat aktivaci sesuvu. V podloží záměru neleží ložiska surovin a území není poddolováno.
V lokalitě nejsou evidovány žádné zdroje pitné vody a jejich ochranná pásma.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje nebudou žádné.

D. I. 7. VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY
Vzhledem k svému umístění na zpevněném oploceném nádvoří a částečně ve stávající budově
Besico Real nemůže mít záměr přímý vliv na faunu, flóru a ekosystémy.
Stávající stromy rostoucí mimo les uvnitř areálu Besico Real s.r.o. nebudou záměrem dotčeny.
Záměr neleží v ochranném pásmu lesa.
Při terénním průzkumu nebyly v prostoru plánovaného záměru zaznamenány druhy rostlin a
živočichů, které jsou v seznamu zvláště chráněných druhů (vyhláška MŽP č.395/92 Sb.).
Z hlediska ochrany přírody a krajiny jsou navrhované práce na posuzovaném území
nekonfliktní. Nálezy některých živočichů v přilehlém Suchomastském potoce, kteří mohou
sloužit jako bioindikátory čistoty vody (např. ploštěnka potoční) ukazují na dobrou kvalitu vody.
Areál není vyspádován a odkanalizován do Suchomastského potoka.
Záměr nezasahuje do žádného prvku USES.
Zprostředkovaně může mít záměr vliv na ekosystém Litavky a Berounky (regionální
biokoridory) při havarijním úniku. Vliv by spočíval v úniku látek nebezpečným vodám do
průmyslové kanalizace a z průmyslové čistírny odpadních vod ENERGO KD a dále do řeky
Litavky a po té do Berounky. Z tohoto důvodu je areál Besico Real s.r.o. navržen a zkolaudován
jako vodohospodářsky zabezpečený prostor. Pro záměr bude zpracován Havarijní plán a budou
přijata ochranná a preventivní opatření.
Dle stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí záměr lze
vyloučit významný vliv předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo
záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost jakékoliv evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti (NATURA 2000) stanovené příslušnými vládními nařízeními,
vzhledem k tomu, že v zájmovém území se nenacházejí žádné evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti, viz příloha č. 2 tohoto oznámení.
Dotčené území neleží v přírodním parku, národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, v
dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky nebo přírodní památky.
Vliv záměru na faunu, floru a ekosystémy je za běžného provozu záměru nulový a
v případě havarijních bude tento vliv minimalizován přijatými stavebními opatřeními a
provozními opatřeními popsanými v Havarijním plánu.
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D. I. 8. VLIVY NA KRAJINU
Vliv záměru na krajinný ráz urbanizované a zastavěné městské plochy v těžké
průmyslové zóně bude minimální. Důvodem je, že v souvislosti se záměrem nedojde k žádné
nové výstavbě, kromě mobilního přístřešku a dvou bran v areálovém oplocení. V areálu se bude
stejně jako dnes manipulovat s automobily a téměř celý areál je do výše 2 metrů oplocen
plechovým plotem, který areál pohledově zakrývá.
Realizace záměru nemá dopad na zvláště chráněná území (ZCHÚ), lokality soustavy
Natura 2000, nemá účinek na VKP, ÚSES, památné stromy. Záměr není situován v území
přírodního parku, CHKO, ani v jiném území se zvýšenou ochranou krajinného rázu.

D. I. 9. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY
V prostoru plánovaného záměru se přímo nachází majetek společnosti Besico Trans s.r.o. a
Besico Real s.r.o., s kterým se počítá při realizaci záměru. Společnost Besico Trans s.r.o, Besico
Real s.r.o. a Recavia s.r.o. budou mít podepsánu exklusivní smlouvu o spolupráci. V areálu se
nenachází žádný hmotný majetek třetích osob, které by se záměrem nesouhlasily.
Záměrem nebude ovlivněn hmotný majetek třetích osob umístěný mimo prostor určený pro
vybudování záměru.
V prostoru záměru se nenachází žádné kulturní památky, památná místa, které by mohli být
záměrem přímo dotčeny.
Protože záměr bude spočívat jen v instalačních pracích, nemůže mít vliv na archeologická
naleziště.
Vliv záměru na hmotný majetek a kulturní památky bude neutrální.

D. II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých negativních vlivů na hlukovou a imisní situaci (především ze související
dopravy) je prakticky omezen na prostor záměru a příjezdových komunikací. V prostoru
příjezdových komunikací je vliv záměru tak malý, že bude prakticky neměřitelný.
Ve všech sledovaných charakteristikách jsou důsledky realizace záměru hodnoceny jako
přijatelné s nízkými, zanedbatelnými či neutrálními vlivy.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.
Možné vlivy na jednotlivé sféry životního prostředí, uvedené v předchozím textu, lze shrnout
následujícím způsobem:
1. Aspekty s kladným vlivem:


dojde k zřízení deseti nových pracovních míst,
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vzniknou kapacity pro ekologický sběr a zpracování autovraků v oblasti.

2. Aspekty bez negativního vlivu nebo s vlivem nevýznamným:


vlivy na obyvatelstvo,



vlivy na horninové prostředí,



záření,



vliv na kulturní památky,



vliv záměru na další biologické a fyzikální charakteristiky



vlivy na povrchové a podzemní vody,



vlivy na ekosystémy,



vlivy na faunu a flóru,



vlivy na půdu,



vliv na archeologické památky,



vliv na krajinný ráz.

3. Aspekty s negativním vlivem minimálním, popř. splňující s rezervou platné nebo doporučené
limity:


vlivy na dopravu,



znečištění ovzduší a klima,



vlivy hluku na okolí,



havarijní vlivy řízené Havarijním plánem a Požárním řádem.

4. Aspekty s vlivem nedosahujícím platné limity nebo s vlivem, kterému je třeba věnovat zvláštní
pozornost (přestože nedosahuje platných limitů):


z provedeného rozboru vyplývá, že záměr není provázen aspekty s vlivem nedosahujícím
platné limity nebo s vlivem, kterému je třeba věnovat zvláštní pozornost (přesto že
nedosahuje platných limitů).

5. Aspekty s vlivem podstatným nebo přesahujícím platné limity:


Z provedeného rozboru vyplývá, že posuzovaný záměr není provázen rizikem vlivů, které
by způsobily narušení některého faktoru ochrany životního prostředí.

Uvedený rozbor slouží rovněž jako podklad ke stanovení opatření k prevenci, vyloučení, snížení
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
hodnotit jako nízkou bez zásadních negativních dopadů. Vliv některých aspektů lze snížit
přijetím podmínek pro přípravné práce, instalaci a provoz záměru.
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CELKOVÉ HODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Vzhledem ke všem výše uvedeným informacím lze realizaci záměru Zařízení pro sběr a
zpracování autovraků a šrotiště – Králův Dvůr při dodržení podmínek pro přípravné
práce, instalaci a provoz zařízení doporučit.

CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH
A NESTANDARDNÍCH STAVECH
Během instalace záměru nepředpokládáme výskyt nestandardních stavů.
Provoz záměru představuje částečně významný rizikový faktor vzniku havárií nebo
nestandardních stavů. K havarijním stavům může hypoteticky dojít v souvislosti s požárem
zařízení, či odpadů a v souvislosti s únikem látek závadných vodám.
Pro záměr bude zpracován Provozní řád, Havarijní plán a Požární řád. Havarijní plán musí
schválit správce toku Povodí Vltavy a Městský úřad města Berouna (vodoprávní úřad).
Riziko havárií a dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko. Doprava nebezpečných
odpadů bude prováděna společností s platným povolením k přepravě a nakládání s
nebezpečnými odpady automobilem s platným ADR.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií ve znění
pozdějších předpisů.
Záměr nepadá pod zákon o integrované prevenci č. 76/2002 Sb ve znění pozdějších předpisů.

ANALÝZA RIZIK NESTANDARDNÍCH STAVŮ
V souvislosti s provozem zařízení lze předpokládat následující rizikové stavy uvedené v tabulce
č. 26.
TABULKA 26: SOUPIS RIZIKOVÝCH STAVŮ
popis rizika

indikace rizika

požár

okamžitá – kouř

pravděpodobnost
výskytu
nízká

únik
provozních
náplní
automobilů a únik skladovaných
nebezpečných odpadů
dopravní
nehoda
spojená
s únikem ropných látek do
dešťové kanalizace

okamžitá až do několika hodin

střední

okamžitá

nízká

zasažená část životního
prostředí, či populace
ovzduší,
příp. vody, obsluha
povrchové
vody
řeky
Litavky a Berounky
povrchové
vody
Litavky a Berounky

DOPADY HAVARIJNÍCH STAVŮ NA OKOLÍ
POŽÁR
Požár může vzniknout v důsledku nedodržení zásad požární ochrany nedbalosti, nebo při
zásadním selhání např. elektroinstalace porušení zákazu kouření na pracovišti, apod.
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V případě požáru může dojít zejména ke vznícení kontejneru pro zpracování autovraků, vznícení
skladů nebezpečných odpadů a kontejneru s pneumatikami.
Rozšíření požáru do okolí unášením hořícího materiálu větrem, je málo pravděpodobné, protože
jsou okolní stavby realizovány v dostatečné odstupové vzdálenosti.
V zařízení musí být dodržováno limitní množství skladovaných pneumatik 10 tun.
Nová pracoviště budou vybavena příslušnými hasicími přístroji.
ÚNIK PROVOZNÍCH NÁPLNÍ AUTOMOBILŮ A ÚNIK SKLADOVANÝCH NEBEZPEČNÝCH
ODPADŮ
Únik provozních náplní z přivezených autovraků bude zabezpečen vhodně umístěnou záchytnou
vanou. Autovraky budou umístěny pod zastřešením na zlapolované ploše. Ropné látky
z havarijního úniku lze efektivně zachytit ještě na ČOV průmyslové zóny.
Zpracování autovraků bude probíhat v kontejneru se záchytnou vanou, odkud bude možné
odsávat úkapy ropných látek.
V případě jakéhokoliv zjištěného úniku ropných látek mimo záchytná zařízení bude nutné
provést následující soubor opatření:
 zabránit dalšímu šíření uniklých kapalných látek nebo nebezpečné složky tuhého odpadu
posypáním sorbentem (Vapex, piliny nebo hlína těžená v okolí),
 kontaminovaný sorbent shromáždit a deponovat na bezpečném místě (těsná nádoba,
zajištěná plocha, nákladový prostor vozidla),
 zabezpečit zneškodnění kontaminovaného materiálu, či obsahu lapolu oprávněnou
osobou v souladu s platnými předpisy v oblasti nakládání s odpady.
ÚNIK ROPNÝCH LÁTEK Z MOBILNÍCH PROSTŘEDKŮ, NEBO MECHANIZACE,
PŘÍPADNĚ DOPRAVNÍ NEHODA SPOJENÁ S ÚNIKEM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
V případě jakéhokoliv úniku ropných látek z dopravních prostředků, nebo při nehodě v rámci
areálu bude nutné provést následující soubor opatření:
 zabránit dalšímu šíření uniklých kapalných látek nebo nebezpečné složky tuhého odpadu
posypáním sorbentem (Vapex, piliny nebo hlína těžená v okolí),
 uzavřít nejbližší kanalizační vpusti,
 kontaminovaný sorbent shromáždit a deponovat na bezpečném místě (těsná nádoba,
zajištěná plocha, nákladový prostor vozidla),
 zabezpečit zneškodnění kontaminovaného materiálu, či obsahu lapolu oprávněnou
osobou v souladu s platnými předpisy v oblasti nakládání s odpady.
Celý areál je odkanalizován na ČOV průmyslové zóny, kde lze efektivně zachytit únik ropných
látek.

VYHODNOCENÍ RIZIK NESTANDARDNÍHO STAVU
Riziko výskytu výše popsaných nestandardních stavů je poníženo stávajícím vodohospodářským
zabezpečením areálu Besico Trans a bude poníženo zpracováním Havarijního plánu a požárního
řádu. Technická opatření pro prevenci nestandardního stavu a vybavení pracovišť prostředky
k likvidaci požáru, nebo havarijního úniku škodlivin musí odpovídat rizikům provozu a
požadavkům platné legislativy.
Dopady výše uváděných nestandardních stavů lze hodnotit jako nárazové a krátkodobé.
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Postup při nestandardních stavech a způsob ohlašování mimořádných stavů kontrolním
orgánům státní správy je součástí Havarijního plánu, Požárního řádu a Provozního řádu, které
musí být předloženy orgánům státní správy k posouzení.

D. III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Vzhledem k malému rozsahu záměru a velké vzdálenosti od hranice se nepředpokládá dopad
nepříznivých vlivů mimo území ČR.

D. IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ
KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE A VÝSTAVBA (INSTALACE)
Zařízení pro sběr a zpracování odpadů musí mít schválený Provozní řád v souladu se zákonem o
odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a v souladu s Vyhláškou č. 352/2008 Sb. o
podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich
evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o
informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání
s autovraky.
V provozním řádu musí být omezeno celkové množství jednorázově skladovaných pneumatik na
10 tun.
V havarijním plán musí být věnován důraz zejména na popis rizikových míst (kontejneru pro
zpracování autovraků, 10 míst pro dovezené autovraky obsahující nebezpečné látky, sklady
nebezpečných odpadů, kontejner s pneumatikami, odlučovač ropných látek a kanálové vpusti).
Nová pracoviště musí být vybavena havarijními prostředky (sorpčními prostředky, náhradními
obaly, lopatou, ochrannými pomůckami apod.) a v případě rizika požáru i hasicími přístroji.
Havarijní plán musí schválit správce toku Povodí Vltavy a Městskému úřadu města Beroun –
vodoprávnímu úřadu.
Musí být vytvořen Požární řád zařízení.

PROVOZNÍ OPATŘENÍ
Během přípravných prací bude nutné vybavit kontejnerové pracoviště zpracování autovraků,
skladovací plochy pro dovezené autovraky a ekosklady havarijními prostředky (sorpčními
prostředky, náhradními obaly, lopatou, ochrannými pomůckami apod.) a hasicími přístroji.
Zaměstnanci musí být pravidelně školeni z Provozního řádu, Havarijního plánu a Požárního
řádu. Tyto předpisy musí být při změnách legislativy aktualizovány.
Při užívání objektu musí být respektovány veškeré provozní předpisy, nařízení a obecné
bezpečnostní předpisy k instalovaným zařízením.
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Uživatel stavby zajistí pravidelnou údržbu veškerých zařízení a provádění pravidelných revizí.
Jednotlivá technologická zařízení budou mít prohlášení o shodě, či atesty a návod k obsluze a
údržbě.
Funkci a zaplnění záchytných van pod vozy, záchytných van ve skladech odpadů, záchytné vany
v kontejneru zpracování autovraků a odlučovače ropných látek na zpevněné ploše je nutné
pravidelně sledovat, nejméně jednou za týden. A v půlročních intervalech provádět podrobnější
prohlídky. Jednou za 5 let je nutné provést revizi vodohospodářských zařízení. V případě již jen
částečného zaplnění ropnými látkami je nutné tyto odsát a předat k dalšímu využití oprávněné
osobě z hlediska zákona o odpadech.
Je nutné plnit veškeré povinnosti z provozu zařízení pro sběr a zpracování odpadů vyplývající ze
zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a z vyhlášky č. 352/2008 Sb. o
podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich
evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o
informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání
s autovraky.

D. V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A
NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Oznámení bylo vypracováno na základě informací od investora, hygienické stanice, postupně
získaných podkladů, uvedené literatury a zákonných předpisů.
Pro účely oznámení byly zpracovány samostatné rozptylové a hlukové studie.
Studie vychází z projektovaných předpokladů, které bude třeba v rámci dalších stupňů
projektové dokumentace a provozu záměru v případě potřeby upřesnit a ověřit.
Přes všechny tyto nedostatky lze s ohledem na předpokládaný rozsah záměru považovat
informace v rámci zpracování oznámení za dostatečné pro kvalifikované hodnocení přímých i
nepřímých vlivů záměru.
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PŘEHLED PŘEDPISŮ


























Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 156/1998 Sb. o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými
chemickými látkami nebo přípravky
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií a jeho prováděcích předpisů, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 458/2000 Sb. o podnikání a o výkonu státní správy v energetickém odvětví, ve
znění pozdějších předpisů
Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, a o integrovaném
registru znečišťování a o změně zákonů ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 13/1994 Sb. kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského
půdního fondu
Vyhláška č. 474/2000 Sb. o požadavcích na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Vyhláška č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění
pozdějších předpisů
Vyhláška č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných
autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních
ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných
autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)
Vyhláška č. 381/2001 Sb. kterou se stanoví katalog odpadů a seznam nebezpečných
odpadů ve znění pozdějších úprav
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Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě,
ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání
na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady
Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a o používání a
skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních
opatření v těchto oblastech, ve znění pozdějších předpisů

ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Protože byla předložena jen jedna lokalizační a technologická varianta řešení záměru s výjimkou
nulové varianty, tak není porovnání variant provedeno.

ČÁST F
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F. I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V
OZNÁMENÍ
Seznam příloh:
1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru
2. Stanovisko Krajského úřadu k systému NATURA 2000
3. Rozptylová studie
4. Hluková studie
5. Fotografická příloha

F. II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ
BIOPROFIT s.r.o.
Na Dolinách 876/6
373 72 Lišov
zpracovali:
BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov
Tel: 777267555, 776819057, e-mail: bioprofit@bioprofit.cz
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hlavní zpracovatel oznámení:
Mgr. Jan Čepelík
č. autor.: 81128/ENV/06
Seydlerova 2149/7
158 00 Praha 5
Tel.: 602 549 354
e-mail: seznam@bioprofit.cz
rozptylová studie a hluková studie:
Mgr. Radomír Smetana č. autorizace ke zpracování rozptylových studií.: 2358a/740/03 z 4. 8.
2003, prodlouženo dne 7. 7. 2008 rozhodnutím MŽP č. j. 2187/820/08/DK do 30. 6. 2013, člen
České asociace akustiků o. s
EkoMod, s.r.o.
Gagarinova 779
460 07 Liberec
Tel: 604 738 166, 484 840 205
ekomod@ekomod.cz
V Praze dne:

25. 11. 2012
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ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Záměr „Zařízení pro sběr a zpracování autovraků a šrotiště – Králův Dvůr“ využívá volné
kapacity vodohospodářsky zabezpečených ploch areálu Besico Real s.r.o. a volné kapacity
odtahových a nákladních vozů společnosti Besico Trans, s.r.o. zajíždějících do areálu jako do
kmenové základny k parkování pro umístění zařízení na sběr a zpracování (ekologickou
demontáž) autovraků. Záměr nebude spočívat ve stavebních úpravách, ale pouze v nainstalování
technologie, připojení elektrických přípojek, vytvoření dvou bran v pletivu, instalaci mobilního
zastřešení, v organizaci práce a v provozním oddělení Besico Trans s.r.o. a nového zařízení pro
sběr a zpracování autovraků Recavia s.r.o.
Kapacita zařízení na sběr a zpracování bude maximálně 10 autovraků denně, tj. cca 3 400
vozidel/rok, což odpovídá cca 2630 tun zpracovaných autovraků za rok. Autovraky budou
přivezeny odtahovými službami. Pro jejich uskladnění před zpracováním bude vyčleněna plocha
cca 100 m2 na vodohospodářsky zabezpečené ploše. Plocha pro 10 automobilů bude zastřešena
mobilním zastřešením. Poté budou vysokozdvižným vozíkem s integrovanou váhou umístěny
pro samotné zpracování do kontejneru určeného pro demontáže autovraků. Kontejner za
zpracování autovraků je špičkový výrobek německé firmy STH, který splňuje nejpřísnější normy
na ekologické a bezpečné zpracování autovraků. Tento kontejner je vybaven integrovanou
záchytnou dvojitou vanou a špičkovým zařízením na dokonalé odsátí všech provozních kapalin
(olejů, chladicích kapalin, brzdových kapalin, nafty a benzínu), dále zařízením na odsátí freonů
z klimatizací. V kontejneru bude automobil zbaven provozních kapalin, budou odmontovány
skla, katalyzátor, autobaterie, pneumatiky a případně další nebezpečné odpady. Současně budou
rozbrušovací pilou zničena identifikační čísla VIN karosérie a číslo motoru. Provozní náplně
(oleje, chladicí kapalina, brzdová kapalina, benzín a nafta) budou odčerpány a stáčeny do
integrovaných zásobníků. Zásobníky na provozní kapaliny jsou tvořeny dvouplášťovými
nádržemi, které jsou ještě i podle norem ADR (kontejner je v mobilním provedení a musí
splňovat i normy pro přepravu nebezpečných látek po komunikacích) jištěny dvojitou záchytnou
vanou. Po naplnění zásobníků budou tyto přečerpány do barelů a ty budou shromažďovány
v kontejnerovém Ekoskladu se záchytnou vanou a současně bude proveden zápis o jejich
množství. Zbývající kovový skelet zbavený nebezpečných odpadů, skel a pneumatik bude
deponován ve vymezeném prostoru stejně jako pneumatiky a autoskla, která budou uložena do
dvou venkovních kontejnerů. Katalyzátory, airbagy a akumulátory budou skladovány uvnitř
samostatného uzamykatelného Ekokontejneru, aby nemohli být odcizeny a zabezpečili se i proti
přístupu neoprávněných osob. Poté budou odvezeny k dalšímu materiálovému využití.
Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí budou převezeny do východní části
areálu (na šrotiště), kde budou shromažďovány společně se samostatně dovezenými autovraky
zbavenými kapalin a jiných nebezpečných součástí. Všechny tyto autovraky budou postupně
slisovány a slisované budou převáženy vysokozdvižným vozíkem s integrovanou váhou
k železniční vlečce, kde budou nakládány do námořních ISO kontejnerů umístěných na
železničních vagónech. Železniční vagóny se slisovanými autovraky budou pravidelně odváženy
po železnici. Celkový obrat odstrojených autovraků na šrotišti bude 20 000 tun/rok, včetně 2630
tun zpracovávaných autovraků v místě. V jednu chvíli bude na vrakovišti umístěno maximálně
800 tun autovraků.
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Ostatní odpady (sklo, pneumatiky, apod.) budou odvezeny prázdnými automobily Besico Trans
s.r.o. k dalšímu surovinovému využití. Nebezpečné odpady bude odvážet na základě smlouvy
společnost s platnými oprávněními k převozu a odstranění nebezpečných odpadů.

umístění záměru

Obrázek 1: Mapa umístění záměru (zdroj: www.seznam.cz)
Záměr bude ležet na pozemcích st. 161/43, 161/54, 161/55, 161/56, 161/57, 161/58 a
161/124. Nakládka šrotu na vagóny bude probíhat na parcelách st. 161/147, 161/148, 161/149,
161/150 a 161/52 v k. ú. Králův Dvůr. Společnost Recavia, s.r.o. bude na základě exklusivní
smlouvy se společností Besico Real s.r.o. a Besico Trans s.r.o. pro účely předkládaného záměru
využívat pro shromažďování a zpracování autovraků cca 800 m2 zpevněné vodohospodářsky
zabezpečené plochy a pro shromaždování a lisování kovových skeletů automobilů bude využito
cca 6.000 m2 zpevněné plochy, tj. celkem 42% výměry zpevněných a vodohospodářsky
zabezpečených ploch areálu.
Příjezd nákladních automobilů do areálu je zajištěn po komunikaci č. 11524 jednak z jihu
z prostoru Suchomast, Dobříše, Řevnice, Hostomic, Příbrami, apod. a jednak ze severu z dálnice
D5 dvěma trasami. První trasou (Plzeňská ulice, podjezd D5, ulice 5. května, Tovární) a druhou
trasou (Plzeňská ulice, podjezd D5, Fučíkova, Na Poříčí, Tovární, Bezručova a Tovární).
Vlastní areál je obklopen na západě areály společností ENERGO KD s.r.o., Václav Koudela, Ing.
Josef Krejčí a KD Trans s.r.o. Na severu ohraničuje areál vlečka společnosti KD Trans s.r.o. a
železniční koridor Praha – Plzeň se stanicí Králův Dvůr. Za železničním koridorem leží
v průmyslové zóně areály společností Ferona Thyssen Plastics s.r.o., KA Contracting ČR s.r.o.,
TRANSPORTSERVIS a.s., Linde, SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o., Českomoravský cement, a.s. a další.
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V tomto prostoru severně od záměru se nachází i centrum Králova dvora rozmístěné okolo ulice
5. května a Náměstí Míru, včetně trojkřídlého renesančního zámku z druhé poloviny 16. století.
V tomto prostoru byly vybrány jako referenční body rodinné domy č. p. 163 a 164, škola č. p. 221
a městský úřad č. p. 139. Nejbližší dům č. p. 163 leží ve vzdálenosti 160 metrů od železniční
vlečky, kde bude probíhat nakládka.
Západně od záměru leží areál dnešních Královodvorských železáren, a.s. a za nimi ve vzdálenosti
670 metrů obytná zóna ležící okolo ulice Na Poříčí.
Jižně od záměru leží vily bývalých vlastníků železáren. Nejbližší vila č. p. 5 se nachází 155 metrů
od plánovaného záměru. Dále zde byly jako referenční body vybrány budovy č. p. 70, 4 a 218.
Více na jihozápadě okolo Tovární ulice leží řadové domky. Nejbližším domem je č. p. 88 ve
vzdálenosti 480 metrů od záměru.
Záměr náleží do kategorie:
Kategorie 10.1.

Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů;
zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo
odstraňování ostatních odpadů.

Podlimitní záměr kategorie 10.5.

Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) nad 1000 t

Záměr posuzuje Krajský úřad středočeského kraje.
Záměr bude napojen na vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci průmyslové zóny. Spotřeba
pitné vody bude minimální a užitková voda nebude spotřebovávány vůbec.
V areálu existují zpevněné betonové a asfaltové plochy o výměře 16.120 m2 vyspádované
k lapolu (odlučovači ropných látek) AQUAFIX typ DHCLB100 o objemu 10 m3 konstruovaný pro
průtok 100 l/s a maximální koncentraci ropných látek na výstupu méně než 0,2 mg/l. Dešťové
vody z tohoto lapolu jsou svedeny dešťovou kanalizací na centrální čistírnu průmyslové zóny
provozované společností ENERGO KD a z této čistírny odtékají vyčištěné dešťové a odpadní vody
do Litavky. Areál je zavlečkován a má funkční napojení na železniční síť.
Celkem bude maximální denní dopravní obslužnost zajištěna 15,4 jízdami nákladních
automobilů, 2,44 železničními vagóny a 10 pojezdy osobních automobilů. Protože však většina
nákladní dopravy bude zajištěna již zajíždějícími nákladními a odtahovými automobily Besico
Trans s.r.o. bude maximální denní přitížení stávajících komunikací 1 nákladní automobil
odvážející nebezpečné odpady a součástky a 5 osobních automobilů. Navýšení dopravy a
provoz zařízení bude probíhat pouze v denní době. Denní navýšení dopravních intenzit
tedy bude 2 jízdy nákladních automobilů a 10 jízd osobních automobilů. Bude se jednat o
navýšení intenzity dopravy na jednotlivých komunikacích o 0,1 – 1 %. Zařízení bude
obsluhovat vysokozdvižný vozík na naftový pohon cca 4 hodiny denně.

Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
Podle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP je území v působnosti stavebního úřadu Beroun na
základě dat z roku 2009 zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Na 4,3 %
plochy území v působnosti stavebního úřadu je ve více než povolených 35 případech
překračován denní limit pro PM10.
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Dotčené území se nenachází v zátopovém území řeky Litavky.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny s výjimkou
lokálního biokoridoru. To prakticky znamená, že:
 záměr nezasahuje na plochy prvků územního systému ekologické stability, a na
regionální a nadregionální úrovni;
 posuzovaný záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku (evidovaného
a ze zákona);
 v zájmovém území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území
součástí žádného zvláště chráněného území;
 dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném
území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní
přírodní památky nebo přírodní památky;
 v dotčeném území neleží žádný památný strom;
 dotčené území není součástí soustavy Natura 2000, viz příloha č. 2 tohoto oznámení;
 dotčené území není součástí přírodního parku;
 dotčené území neleží v CHOPAV (Chráněné oblasti přirozené akumulace vod).
Na dotčené území se nevztahuje zvláštní režim památkové ochrany. Na místo záměru není
vázána žádná památná událost. V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by
mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného záměru.
Území se nenachází v prostoru žádného ložiska nerostných surovin. V lokalitě neleží žádné
pásmo ochrany vodních zdrojů.
V areálu se nachází ochranná pásma inženýrských sítí a do areálu zasahuje ochranné pásmo
dráhy.
Dle stanoviska příslušného stavebního úřadu v Králově Dvoře záměr leží dle platného územního
plánu v lokalitě určené pro funkční využití VT – výrobní sféra – těžká výroba. Navržený záměr je
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací města Králův Dvůr.
Vlivy záměru
Součástí posouzení vlivu záměru je samostatná hluková a rozptylová studie hodnotící hlukovou
a imisní situaci v lokalitě.
Vliv záměru na imisní situaci během výstavby záměru bude minimální.
Vliv záměru na imisní situaci v blízkém i vzdálenějším okolí záměru bude v době provozu
nevýznamný. Příspěvek provozu i vyvolané automobilové dopravy k imisní situaci v lokalitě
bude nízký a ani v součtu se stávajícím imisním pozadím v území nehrozí ani v nejbližším okolí
záměru dosažení imisních limitů pro emitované znečišťující látky.
Problematickou je v lokalitě, stejně tak jako na převážné části území České republiky, prašnost
ovzduší. V území dochází k více než povolenému počtu překročení denního limitu pro částice
PM10. Příspěvek záměru ke stávající imisní situaci tuhých částic je však v obytných lokalitách tak
nízký, že přitížení celkové situace emisemi tuhých látek z areálu provozovatele bude
zanedbatelné a imisní situaci téměř neovlivní.
Zpracovatel rozptylové studie a zpracovatel oznámení EIA proto doporučuje příslušným
orgánům ochrany ovzduší vydat kladné stanovisko k žádosti o umístění posuzovaného záměru
v navrženém místě.
Vliv záměru na klima bude nevýznamný.
Celkový vliv záměru na ovzduší a klima lze označit jako malý a přijatelný.
BIOPROFIT s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov
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Vliv záměru na hlukovou situaci během výstavby záměru bude minimální.
Hluk z vlastního provozu zpracování autovraků v areálu včetně nakládání zpracovaného šrotu a
jeho odvoz po železnici se bude nacházet v nejbližších chráněných prostorech s dostatečnou
rezervou pod limitní hodnotu a nikde nepřekročí hodnotu 40 dB.
Přitížení dopravy na příjezdových komunikacích, vyvolané záměrem, bude minimální a
akustickou situaci v okolí těchto komunikaci neovlivní vůbec (Plzeňská ulice) nebo
v zanedbatelné míře (zvýšení hluku maximálně o 0,01 - 0,1 dB u ostatních komunikací).
Vliv záměru na akustickou situaci v lokalitě je nevýznamný a lze doporučit orgánu ochrany
veřejného zdraví vydat kladné stanovisko k žádosti o realizaci záměru – zpracování autovraků
v areálu společnosti Besico Real s r.o. v Králově Dvoře.
Vliv záměru na hlukovou situaci lze označit za nevýznamný.
Záměrem nebude produkována žádná forma záření s výjimkou již instalovaného osvětlení areálu
Besico Real s.r.o. Záměr nepočítá s budováním budov, které by mohli být ohroženy pronikání
radonu.
Vliv záměru na další biologické a fyzikální charakteristiky lze vyloučit.
Kapacita průmyslové kanalizace průmyslové zóny je dostatečná k realizaci záměru a záměr se
musí řídit platným Kanalizačním řádem.Celé zařízení bude mít pro celý provoz schválený
Provozní řád zařízení pro sběr a zpracování autovraků a Havarijní plán, který bude schvalován a
kontrolován pracovníky Povodí Vltavy a orgány ochrany přírody (vodoprávním úřadem
v Berouně). Ve společnosti Besico Real s.r.o. nedošlo v minulosti k žádným havarijním únikům
látek nebezpečných vodám do podzemních a povrchových vod. K negativnímu působení na
povrchové a podzemní vody by provozem záměru nemělo dojít, ani při výstavbě, provozu,
ukončení a havarijních stavech.Funkci a zaplnění odlučovačů ropných látek na venkovních
plochách je nutné pravidelně sledovat. Podzemní voda není ve směru proudění od záměru
směrem na severovýchod využívána a nepředpokládá se její znečištění provozem záměru.
Vliv záměru na podzemní a povrchové vody se při vypracování a dodržování Provozního
řádu zařízení pro sběr a zpracování autovraků a Havarijního plánu nepředpokládá.
Realizace záměru si nevyžádá zábor ploch určených k plnění funkcí lesa, a nezasáhne do
ochranného pásma lesa. Realizace záměru si nevyžádá zábor zemědělské půdy vedené
v zemědělském půdním fondu. Areál Besico Real s.r.o. je vodohospodářsky zabezpečen a
umístěním záměru do tohoto prostoru se nezvýší riziko ohrožení půdních vrstev.
Záměr nebude mít žádný vliv na půdu vedenou v LPF a ZPF.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje nebudou žádné.
Vliv záměru na faunu, floru a ekosystémy je za běžného provozu záměru nulový a
v případě havarijních bude tento vliv minimalizován přijatými stavebními opatřeními a
provozními opatřeními popsanými v Havarijním plánu.
Realizace záměru nemá dopad na zvláště chráněná území (ZCHÚ), lokality soustavy
Natura 2000, nemá účinek na VKP, ÚSES, památné stromy. Záměr není situován v území
přírodního parku, CHKO, ani v jiném území se zvýšenou ochranou krajinného rázu. Vliv
záměru na krajinný ráz urbanizované a zastavěné městské plochy v těžké průmyslové
zóně bude minimální.
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Vliv záměru na hmotný majetek a kulturní památky bude neutrální.
Celkové hodnocení vlivu záměru na životní prostředí a člověka
Vzhledem ke všem výše uvedeným informacím lze realizaci záměru Zařízení pro sběr a
zpracování autovraků a šrotiště – Králův Dvůr při dodržení podmínek pro přípravné
práce, instalaci a provoz zařízení doporučit.
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1. Úvod
Společnost Recavia, s.r.o. připravuje v průmyslové zóně sléváren Králův Dvůr provoz zpracování autovraků. Dopravu autovraků ke zpracování budou zajišťovat nákladní vozidla společnosti Besico Trans s.r.o., které již v areálu parkují. Odvoz šrotu bude zajištěn železniční
dopravou.
Předkládaná rozptylová studie hodnotí ovlivnění imisní situace v okolí areálu, kde bude záměr
umístěn, emisemi znečišťujících látek z provozu automobilové dopravy a z nakládání s autovraky a se šrotem. Ve studii je hodnocen i imisní příspěvek automobilové dopravy, k jejímuž
navýšení také v souvislosti s realizací záměru dojde.
Výsledné imisní koncentrace jsou prezentovány formou izoliniových map a podrobně
v tabulce pro vybrané referenční body. Imisní koncentrace jsou porovnány s hodnotami příslušných imisních limitů.

2.

Použitá metodika výpočtu

Výpočet znečištění ovzduší byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“ [4], platné od roku
1998 a upravené v roce 2003 podle platné legislativy na verzi 2003. Metodika vychází z rovnice difúze, založené na aplikaci statistické teorie turbulentní difúze, popisující rozptyl příměsí z kontinuálního zdroje ve stejnorodé stacionární atmosféře. Rovnice pro rozptyl škodlivin
vychází z Gaussova normálního rozdělení trojrozměrném prostoru, kde ve směru proudění
vzduchu převládá transport znečišťujících látek nad difúzí.
Tato metodika umožňuje výpočet kumulovaného znečištění od většího počtu zdrojů. Do výpočtu zahrnuje i korekce na vertikální členitost terénu. Umožňuje počítat krátkodobé i roční
průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů a doby překročení zvolených hraničních koncentrací. Počítá se stáčením směru a zvyšováním rychlosti větru s výškou
a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních koncentrací bere v úvahu
rozložení četností směru a rychlosti větru i různé třídy teplotní stability atmosféry.
Metodika umožňuje výpočet krátkodobých hodinových koncentrací a průměrných ročních
koncentrací znečišťujících látek. Pro CO provádí výpočet 8mi hodinových průměrných koncentrací a pro SO2 a PM10 umožňuje výpočet 24hodinových koncentrací. V souladu s platnou
legislativou zajišťuje výpočet imisních koncentrací NO2 a PM10.
Zpracovatel rozptylové studie je držitelem licence programu SYMOS97v2003, verze 6.0.
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3. Vstupní údaje
3.1 Umístění záměru
Záměr bude umístěn v průmyslové zóně sléváren Králův Dvůr, kde vlastní společnost Besico
Trans s.r.o. areál, využívaný jako základnu pro automobilovou dopravu (nákladní dopravu a
odtahovou službu). Areál je zavlečkován a má funkční napojení na železniční síť (obr.č. 1).
Pro záměr bude využito pro demontáž autovraků cca 800 m2 zpevněné plochy a pro šrotiště
s překladištěm a lisem bude využito cca 6000 m2 zpevněné plochy.
Záměr bude ležet na pozemcích st. 161/43, 161/54, 161/55, 161/56, 161/57, 161/58 a 161/124.
Nakládka šrotu na vagóny bude probíhat na parcelách st. 161/147, 161/148, 161/149, 161/150
a 161/52 v k.ú. Králův Dvůr.

Obr.č. 1 Zpracování autovraků Králův Dvůr – umístění záměru (zdroj: ČZÚK)
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Obr.č. 2 Zpracování autovraků Králův Dvůr – zákres do katastrální mapy

3.2 Údaje o zdroji
3.2.1 Popis záměru
V areálu je dnes schválen bezcelní sklad Besico pro skladování až 1 500 osobních aut.
V areálu je parkováno 70 nákladních automobilů a denní obrátkovost nákladních automobilů
je průměrně 25 nákladních automobilů.
Záměrem společnosti Recavia, s.r.o. je vytěžovat již existující dopravní prostředky společnosti Besico Trans, s.r.o. při cestách na základnu. A dále umístit do areálu zařízení na zpracování autovraků s kapacitou zpracování do 10 vozidel/den, tj. cca 3 040 vozidel/rok, což
odpovídá cca 2 432 tun zpracovaných autovraků za rok.
Zároveň bude v areálu umístěno sběrné místo pro odstrojené autovraky (směs železa a mědi)
z dalších zařízení na zpracování autovraků. Tyto autovraky budou na místě slisovány
v hydraulickém lisu a budou nakládány do velkých lodních kontejnerů, naložených na vagónech na blízké vlečkové koleji a ty budou odvezeny po železnici.
Celkový obrat odstrojených autovraků na sběrném místě bude 20 000 tun/rok včetně 2 432
tun zpracovávaných autovraků v místě.
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3.2.2 Popis technologie
Demontáž autovraků
Na zpevněné vodohospodářsky zabezpečené ploše bude umístěn kontejner technologie na
demontáž autovraků. Jedná se o kontejnerové zařízení firmy STH-Huber Anlagenbau GmbH,
typ STH-003/E/12/H. Jedná se o zastřešený mobilní kontejner s vlastním zdvihacím zařízením
o nosnosti až 5 tun (obr.č. 3).
Zařízení obsahuje 5 membránových pump pro naftu, benzín, chladicí kapaliny, brzdové kapaliny a náplň do ostřikovačů. Dále pak pumpu na odpadní oleje, kabelový naviják, kompresor
s tlakovou nádobou 90 litrů a s rozvodem tlakového vzduchu, 500 litrovou nádrž na benzín,
343 litrové nádrže na naftu, chladicí kapaliny, použité oleje a náplně do ostřikovačů a 75 litrovou nádrž na brzdové kapaliny. Nádrže jsou vybaveny odvětráním a pojistkami proti přeplnění.

Obr.č. 3 Technologie pro demontáž autovraků
Zařízení je vybaveno vrtacím zařízením s odsáváním tekutých a plynných látek z nádrží vybavené tlumičem. Dále kompletním zařízením pro rozebírání automobilů, hydraulickými nůžkami s hydraulickým agregátem. Dále je zařízení vybaveno speciálním zařízením pro odsávání náplní klimatizačních systémů – freonů, a dalších chladících plynů).
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Na tomto zařízení je auto kompletně zbaveno náplní, jsou odmontovány využitelné díly, plastové díly, skla a po demontáži zbývá kovový skelet tvořený převážně železem, hliníkem a
mědí.
Shromaždiště a zpracování kovového šrotu z autovraků
Přivezené kovové kostry automobilů budou po zvážení automobilu skládány na vodohospodářsky zabezpečené ploše vedle hydraulického lisu. Poté budou kovové kostry slisovány a
vysokozdvižným vozíkem nakládány do lodních kontejnerů, umístěným na vagonech na vlečkové koleji v areálu železniční stanice Králův Dvůr. Po sestavení vlaku bude tento odtažen
vlečkou na vlakové nádraží a bude vypraven.
Veškerá manipulace s autovraky bude v areálu prováděna pomocí vysokozdvižného vozíku
(VZV).
3.2.3 Dopravní řešení
Příjezd nákladních automobilů do areálu je zajištěn jednak z jihu po komunikaci III/11524
z prostoru Suchomast, Dobříše, Řevnice, Hostomic, Příbrami, apod., jednak ze severu
z dálnice D5 dvěma trasami – Plzeňskou ulicí a podjezdem, dále buď ulicemi 5.května a Tovární nebo ulicemi Fučíkovou, Na Poříčí, Bezručovou a Tovární).
Dopravní obslužnost
Předpokládané dopravní zatížení bude následující:


Dovoz autovraků bude zajištěn pomocí nákladních automobilů s kapacitou 3-10 automobilů (2,5-8 tun). Návoz bude prováděn 6 dní v týdnu pouze v denní dobu, tj. 304
dní v roce. Při dovozu 20 000 tun vozy o průměrné nosnosti 5,25 tun bude návoz autovraků zajištěn 3810 jízdami. Denně se bude jednat o 12,5 jízd.



Očekává se případný dovoz autovraků individuálně maximálně 3 OA denně.



Odvoz šrotu bude prováděn pomocí železniční dopravy (1 vagón 27 tun, 34 sešrotovaných automobilů) – 20 000 tun bude odvezeno 741 železničními vagóny (průměrně
2,44 vagónů denně, maximálně 5 vagónů), týdně budou odtaženy dva vlaky.



Výjimečně v případě drážní výluky může dojít k odvozu kovošrotu pomocí kamionů s
nosností 22 tun (27 sešrotovaných automobilů) – ročně se může jednat o krytí cca týdenního výpadku v železniční dopravě a odvoz cca 329 tun, odvezených celkem 15
nákladními automobily během jednoho týdne (2,5 jízd denně).



Odvoz odpadů charakteru autoskel, autobaterií, elektronických součástek, katalyzátorů, olejů a odsátých chladících směsí bude prováděn menším nákladním automobilem
společnosti, která bude mít platné povolení k dopravě a nakládání s nebezpečnými odpady - cca 2 x týdně (112 jízd ročně, 0,37 jízd denně).



Doprava 10 zaměstnanců bude zajištěna částečně veřejnou dopravou a cca 2 osobními
automobily denně.
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Tabulka 1 Přehled automobilové dopravy generované záměrem
Druh provozu
běžný

OA

NA

dovoz vraků
13

mimořádný, výpadek ŽD

odvoz odpadů
individuální dovoz
zaměstnanci
celkem
dovoz vraků

1
3
2
5

14
13

odvoz šrotu
3
individuální dovoz
odvoz odpadů
zaměstnanci
celkem

poznámka
kryto stávajícími
pojezdy automobilů Besico trans
2 dny v týdnu

kryto stávajícími
pojezdy automobilů Besico trans
cca 1 týden za rok
kryto stávajícími
pojezdy automobilů Besico trans

3
1
2
5

2 dny v týdnu

17

Pozn. počty vozidel byly zaokrouhleny na celá čísla, počet jízd (průjezdů) je dvojnásobný (příjezd, odjezd)

Zatížení nákladními automobily bude převážně tvořeno již v areálu parkujícími nákladními
automobily společnosti Besico trans, s.r.o., které budou vytěžovány při odjezdu a při návratu
na základnu.
2 x týdně budou menším nákladním autem odváženy vymontované díly a nebezpečné odpady.
Tyto dva pojezdy nákladních automobilů týdně a pojezdy osobních automobilů budou znamenat navýšení dopravy oproti stávajícímu stavu.

3.2.4 Provozní doba
Směnnost:

dvousměnný provoz.

Fond pracovní doby:

sedmidenní pracovní týden zařízení a šestidenní pracovní týden
pro dopravu

Počet pracovních sil:

10 pracovníků.
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4. Emisní charakteristika zdroje
4.1 Emise z provozu areálu
4.1.1 Zdroje emisí
Zdroje emisí v areálu zpracování autovraků:


pohyb vozidel v areálu – jedná se o pohyb nákladních vozidel, která budou přivážet šrot a odvážet odpady, to znamená i těch, která by do areálu přijížděla i bez realizace záměru
- emise: NOx, TZL, benzen



parkoviště osobních automobilů zaměstnanců
- emise: NOx, TZL, benzen



pohyb mechanizmu zajišťujících manipulaci s autovraky a odpadem, v areálu a při
nakládce vagonů (vysokozdvižný vozík)
- emise: NOx, TZL, benzen



použití rozbrušovací pily při odstraňování VIN kódů (cca 0,5 hodiny za směnu)
- emise: TZL



odsávání PHM z nádrží vozidel
- emise: VOC

4.1.2 Emisní parametry
Pohyb nákladních vozidel v areálu
Předpokládaná rychlost pohybu vozidel:

20 km/h,

průměrná délka pojezdu:

600 m,

počet vozidel:
17 TNA (2 dny za rok, odvoz odpadů při drážní výluce),
14 TNA (100 dní za rok, odvoz odpadů),
13 TNA (200 dní za rok, dny bez odvozu odpadů).
Emisní faktory: viz tabulka 5 v kapitole 4.2.
Tabulka 2 Emisní vydatnost plochy areálu z nákladní dopravy [g/s]
Scénář
17 TNA
14 TNA
13 TNA

NOx
0,0044721
0,0036829
0,0034198

PM10
0,0003569
0,0002939
0,0002729

Relativní roční využití maximálního výkonu: 22 %.
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Parkoviště osobních automobilů
Na parkovišti OA u vjezdu do areálu bude denně parkovat 2 OA zaměstnanců. Emise znečišťujících látek z parkoviště zahrnují i emise ze studených startů automobilů.
Tabulka 3
Zdroj
parkoviště OA

NOx
0,0000126

PM10
0,00000035

benzen
0,00000097

Mechanizmy pro manipulaci s autovraky
Předpokládaná doba provozu VZV: 4 hodiny/den (2 hodiny manipulace, 2 hodiny nakládání
vagonů)
Podle US EPA [5] jsou emisní faktory pro použití kapalných paliv v nesilničních vznětových
motorech pro nakladače apod. zařízení následující.
Tabulka 4 Emise zařízení s naftovým motorem v areálu
Parametr
emisní faktor
emisní faktor pro
motor 35 kW1)
emise

jednotka
g/h/HP

NOx
1,03

VOC
2,19

benzen2)
-

TZL
2,04

g/h

49,4

105,1

-

97,9

g/s

0,0137

0,0292

0,00088

0,0272

1)

50 kW = 48 HP – výkon VZV s nosností 3 t

2)

3 % VOC, podíl benzenu na celkovém množství VOC se mění podle zdroje těchto emisí
– např. při spalování antracitu nebo topného oleje je jeho obsah 2 % hm., tomuto údaji (3
%) odpovídá i hodnota poměru emisních faktorů VOC a benzenu podle metodiky MEFA
pro dieselové motory.

Odsávání pohonných hmot
Odhad maximálního emisního toku VOC:
10 vozidel, PHM benzin, objem PHM v nádrži 10 l – maximálně 100 l benzinu za den,
emisní faktor pro manipulaci s benzinem:

1400 g VOC/m3 benzinu.

Emise VOC: 140 g VOC/den.
Rozbrušovací pila
Vzhledem k velmi krátkému časovému využití této technologie bude objem emisí tuhých znečišťujících látek z hlediska výpočtu denních a ročních imisních koncentrací zanedbatelný.
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4.2 Emise z automobilové dopravy
Pro stanovení emisních faktorů pro jednotlivé skupiny automobilů v roce 2013 byl použit
program pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla MEFA 06 (komerční nadstavba
modelu MEFA v.02, publikovaného jako oficiální zdroj emisních faktorů ve Věstníku ministerstva ŽP č.10/2002). Program má implementovaný i postup pro stanovení skladby vozového
parku podle norem EURO pro příslušný rok.
Jako charakteristické škodliviny ze spalování pohonných hmot v automobilové dopravě byly
hodnoceny NO2, PM10 a benzen.
Pro příjezdovou komunikaci v průmyslové zóně byla v původní rozptylové studii předpokládána rychlost 20 km/h , na komunikacích v obci 50 km/h.

Tabulka 5 Emisní faktory pro rok 2013, sklon vozovky 1 % (g/km/vozidlo)
Druh vozidla, rychlost
osobní auta, 20 km/h
těžká NA, 20 km/h
osobní auta, 50 km/h
těžká NA, 50 km/h

NOx
g/km/vozidlo
1,2741
22,1411
1,2395
12,4826

PM10
g/km/vozidlo
0,0281
1,9370
0,0226
0,9739

benzen
g/km/vozidlo
0,0786
0,0724
0,0374
0,0365

Suspendované částice PM2,5
Jak je konstatováno v metodice [7] tuhé částice (PM) obsažené ve výfukových plynech (tj.
vzniklé spalováním paliva) se nachází převážně v jemné frakci aerosolů (PM2,5).
Pro výpočet rozptylové studie byl použit podíl 95 % PM2,5 v PM10.

4.3 Meteorologické údaje
Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro zájmovou lokalitu pro 5 tříd
teplotní stability atmosféry a 3 třídy rychlosti větru dle Bubníka a Koldovského zpracovaný
ČHMÚ.

Z růžice vyplývá, že převládající směry větru jsou větry západní (západní 18 %, jihozápadní
21 %, severozápadní 10,8 %), nejméně četné pak jižní a jihovýchodní (5 - 6 %).
Z tabulky je dále vidět, že na 3. a 4. třídu stability ovzduší, které jsou nejčastější na území
Čech, připadá cca 56,4 %. Konvektivní atmosféra, při které dochází k výraznému přízemnímu
znečištění z blízkých komínů, je zastoupena pouze 11,2 %, a to mimo hlavní topné období.
Špatné rozptylové podmínky (tj. superstabilní a stabilní zvrstvení atmosféry s častým výskytem inverzních situací) lze očekávat téměř po třetinu roční doby (32,4 %).
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Tabulka 6 Větrná růžice pro lokalitu Beroun

Jednotlivé třídy stability lze charakterizovat následovně:
I. stabilitní třída superstabilní - vertikální výměna vrstev ovzduší prakticky potlačena, tvorba
volných inverzních stavů. Výskyt v nočních a ranních hodinách, především v chladném
půlroce. Maximální rychlost větru 2 m/s.
II. stabilitní třída stabilní - vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena
inverzními situacemi. Maximální rychlost větru 3 m/s. Výskyt v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku.
III. stabilitní třída izotermní - projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v neomezené síle. V chladném období lze očekávat v dopoledních a odpoledních hodinách, v
létě v časných ranních a večerních hodinách.
IV. stabilitní třída normální - dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních
stavů, neomezená síla větru. Vyskytuje se přes den, v době, kdy nepanuje významně sluneční svit. Společně s III. stabilitní třídou mají v našich podmínkách zpravidla výrazně
vyšší četnost výskytu než ostatní třídy.
V. stabilitní třída konvektivní - projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním směru, která
může způsobovat, že se mohou nárazově vyskytovat vysoké koncentrace znečisťujících látek. Nejvyšší rychlosti větru 5 m/s, výskyt v letních měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu.
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4.4 Referenční body
Plocha záměru leží v průmyslovém areálu jižně od řeky Litavky. Nejbližší obytnou zástavbu
představují domy v okolí náměstí Míru jižně a jihozápadně od zámku Králův Dvůr.
Podrobný výpočet imisního zatížení byl proveden pro 9 referenčních bodů, vyznačených na
mapě na obr.č. 4.
U budov byly počítány koncentrace v nejnepříznivějším místě na fasádě přilehlé ke zdroji
znečištění.
Pro výpočet izoliniových map byl proveden výpočet imisních koncentrací ve čtvercové síti
referenčních bodů o rozměru 2800 x 2000 m, s krokem sítě 50 m.

Obr.č. 4 Referenční body pro hodnocení imisní zátěže
Referenční body:

1. Městský úřad, č.p. 139
2. Náměstí Míru č.p. 163
3. Náměstí Míru č.p. 221
4. Plzeňská č.p. 152
5. Plzeňská č.p. 28

6. Plzeňská č.p. 255
7. Tovární č.p. 5
8. Tovární č.p. 70
9. Bezručova č.p. 88

4.5 Imisní limity
Pro látky emitované do ovzduší jsou stanoveny imisní limity v příloze č. 1 k zákonu č.
201/2012 Sb. o ochraně ovzduší [3].
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Tabulka 7 Imisní limity pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení
Znečišťující látka
Oxid dusičitý

doba průměrování
1 hodina

imisní limit

1 kalendářní rok

40 g/m3
10 mg/m3

8 hodin 1)
24 hodin

Oxid uhelnatý
Částice PM10

200 g/m3

maximální počet překročení
18
-

50 g/m

35

1 kalendářní rok

40 g/m3

-

Částice PM2,5

1 kalendářní rok

25 g/m

-

Benzen

1 kalendářní rok

5 g/m3

-

1)

3

3

maximální denní osmihodinový průměr

4.6 Současná imisní situace v lokalitě
Imisní pozadí obecně se vyskytujících škodlivin je v regionu zjišťováno ve stanici ČHMÚ
v Berouně. Benzen nikde v lokalitě měřen není. Nejbližší stanice AIM jsou v Praze.
Výsledky měření v roce 2010 a 2011 jsou převzaty z ročenky [4] a jsou uvedeny
v následujících tabulkách. Tabulka maximálních koncentrací a ročních průměrů je doplněna
98% kvantilem, tzn. hodnotou, pod kterou se nachází 98 % všech pozorování, 36. nejvyšší
hodnotou denní koncentrace a v případě více než 35 případů překročení denního limitu i počet
těchto překročení za kalendářní rok.
Město Beroun a okolí je významně zatíženo imisemi tuhých látek, významně jsou překračovány hodnoty denního limitu a v centru města je pravidelně překračována hodnota denního
limitu 50 µg/m3 ve více než přípustných 35 případech za rok. Průměrná roční koncentrace
PM10 se pohybuje kolen 75 % imisního limitu.
Tabulka 8 Výsledky měření imisí suspendovaných částic PM10 v roce 2010 a 2011 [µg/m3]
látka
měřící stanice
rok
hodinové hodnoty

maximální
19. MV
98% kvantil
denní hodnoty
maximální
36. MV
98% kvantil
počet překročení denního limitu
roční hodnota
průměr

látka
měřící stanice
rok
8-hodinové hodnoty
roční hodnota

maximální
průměr

NOx
Beroun

PM10
Beroun

2010

2011

2010

2011

145,5
114,2
89,7
35,6

157,0
105,4
82,4
31,7

122,1
59,9
84,5
58
30,6

117,0
65,1
96,6
53
30,9

CO
Beroun
2010

2011

2178,2
683,5

2333,9
676,3
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Tabulka 9 Imisní koncentrace – pětileté průměry 2007-2011 podle ČHMÚ
Lokalita
Náměstí míru
Počaply
Plzeňské předměstí

NO2
rok
19,2
16,2
16,8

PM10
rok
29,9
26,9
29,3

36.MV
53,3
50,4
52,3

PM2,5
rok
17,0
15,6
16,5

benzen
rok
1,0
1,0
1,0

Podle imisních map ČHMÚ se 36. nejvyšší denní koncentrace PM10 pohybuje v lokalitě
v pásmu 50 – 60 µg/m3, průměrná roční koncentrace PM10 kolem 30 µg/m3.
Roční koncentrace benzenu se v lokalitě pohybují podle imisních map kolem 50 % limitní
hodnoty 2 µg/m3.
Podle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP je území v působnosti stavebního úřadu Beroun
na základě dat z roku 2009 zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Na 4,3 %
plochy území v působnosti stavebního úřadu je ve více než povolených 35 případech překračován denní limit pro PM10.
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5. Hodnocení imisní situace
5.1 Imisní příspěvek stacionárních zdrojů
Příspěvek emisí z provozu v areálu pro zpracování autovraků k imisní situaci okolí je prezentován na izoliniových mapách na obr. č. 5 až 10 v dalším textu. Podrobné výsledky výpočtu
pro zvolené referenční body jsou v tabulkách T1 až T5 v textu Hodnoty koncentrací představují přírůstek koncentrací k imisní situaci v lokalitě.

5.2 Oxid dusičitý NO2
Hodinové koncentrace NO2 budou svých maxim dosahovat v ploše areálu. Zde lze očekávat
koncentrace přes 2 g/m3. Izolinie koncentrací (obr.č. 5) jsou protažené ve směru jihovýchodseverozápad, zahrnují i plochu pro nakládku vagonů na vlečkové koleji.
V nejbližší obytné zástavbě v okolí náměstí Míru budou hodinové koncentrace NO2 mezi 1 a
2 g/m3 (tabulka T1). Nejvyšší hodnota v ref. bodu č. 2 je 1,78 g/m3. Ve vzdálenějších obytných zónách města (severně od D5, ve vyšších polohách jižně a jihozápadně od areálu) budou
hodinové imisní příspěvky záměru pod 1 g/m3.
Očekávané hodinové koncentrace NO2 ze zdrojů záměru nepřekročí 1 % imisního limitu.
Průměrné roční imisní koncentrace NO2 (izoliniová mapa na obr.č. 6) budou vzhledem
k nízkému ročnímu využití zdrojů v areálu téměř zanedbatelné. Koncentrace přes 0,02 g/m3
v nejbližším okolí areálu a do 0,01 g/m3 v nejbližší obytné zástavbě jsou na úrovni zlomku
procenta ročního imisního limitu.
Vzhledem ke stávající imisní situaci v území nehrozí, a to s dostatečnou rezervou, že by příspěvek posuzovaného záměru v obytné zástavbě Králova Dvora způsobil překročení krátkodobého nebo ročního imisního limitu.
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5.3 Benzen
Průměrné roční koncentrace benzenu (obr.č. 7) se budou pohybovat v ploše areálu v setinách
g/m3 (imisní limit 5 g/m3), v nejbližší obytné zástavbě budou o řád nižší (maximální zjištěná roční koncentrace v bodu č. 2 je 0,0025 g/m3). Hodnoty ve zlomcích procenta imisního
limitu představují zanedbatelné navýšení stávajícího imisního pozadí, které se ve městě pohybuje kolem 1 g/m3.
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5.4 Tuhé znečišťující látky PM10
Z hlediska současného stavu prašnosti v území představují tuhé znečišťující látky nejproblematičtější polutant. V celém území dochází v současné době k více než povolenému počtu 35
překročení denního limitu pro PM10 50 g/m3. Hodnota 36. nejvyšší denní koncentrace se
pohybuje ve městě mezi 50 a 55 g/m3, na náměstí Míru je pětiletý průměr této koncentrace
53,3 g/m3 (tabulka 9).
Dominantním zdrojem emisí TZL z provozu záměru je nákladní doprava v areálu a provoz
techniky na manipulaci s autovraky a šrotem.
Denní koncentrace PM10 se v areálu pohybují mezi 0,5 a 0,7 g/m3 (mapa na obr.č. 8) . Centrum města kolem náměstí Míru leží v oblasti denních přízemních koncentrací 0,15 – 0,35
g/m3. V nejbližší obytné zástavbě budou denní koncentrace obdobné, nejvyšší hodnota očekávaná v blízké obytné zástavbě (ref. bod 1 a 2 – cca 0,4 g/m3) bude na úrovni 0,8 % imisního limitu.
Tyto příspěvky ovlivní stávající imisní situaci v lokalitě nevýznamně.
Roční imisní koncentrace se budou pohybovat maximálně v desetinách g/m3, v obytné zástavbě v setinách g/m3 (bod č. 2 0,014 g/m3) a budou zanedbatelné.
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5.5 Suspendované částice PM2,5
Jak je konstatováno v metodice [7], tuhé částice (PM) obsažené ve výfukových plynech (tj.
vzniklé spalováním paliva) se nachází převážně v jemné frakci aerosolů (PM2,5).
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Tomu odpovídá i rozložení a výše ročních koncentrací PM2,5, které jsou téměř totožné s rozložením a výší ročních koncentrací PM10. Vzhledem k tomu, že roční koncentrace v obytné
zástavbě se pohybují do 0,014 g/m3, nepřekročí nikde 0,1 % ročního limitu a budou zanedbatelné.
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5.6 Těkavé organické látky VOC
Emise těkavých organických látek budou pocházet z odčerpávání zbytků pohonných hmot
z nádrží autovraků. Vzhledem k malému objemu pohonných hmot, se kterým bude nakládáno,
jsou i očekávané emise a imisní příspěvky VOC velmi malé. Z toho důvodu nebyla ani zpracována imisní mapa pro VOC, výsledky výpočtu jsou prezentovány pouze v tabulce pro vybrané referenční body T5.

Pro těkavé organické látky není stanoven imisní limit, orientačně lze hodinové koncentrace
VOC srovnávat s dříve užívanou hodnotou nejvyšší přípustné koncentrace organického uhlíku
1000 g/m3. Hodinové imisní koncentrace VOC se budou pohybovat v obytné zástavbě maximálně do 0,5 % této orientační hodnoty.

5.7 Imise z dopravy po příjezdových komunikacích
Novou generovanou dopravu představují nákladní vozidla, zajišťující odvoz odpadů, případně
odvoz šrotu v době výpadku železniční dopravy, a osobní vozidla nových zaměstnanců, to je
maximálně 1 NA (2 průjezdy NA) a 5 OA (10 průjezdů OA).
Ostatní vozidla společnosti jsou již v lokalitě přítomná a jsou zahrnuta do stávající dopravy po
příjezdových komunikacích, jedná se o provoz vozidel společnosti, která parkují v areálu.
Nákladní i osobní doprava bude směřována Tovární ulicí a ulicí 5. května do Plzeňské ulice a
dále na D8.
Výpočet nárůstu imisního příspěvku v okolí příjezdových komunikací byl proveden pro rok
2013.
Odhad intenzity dopravy pro rok 2013 na Plzeňské ulici (I/605) a Tovární ul., ul. 5.května
(III/11524) byl proveden na základě výsledků pravidelného sčítání dopravy ŘSD ČR na dálniční a silniční síti v roce 2010 pomocí růstových koeficientů podle metodiky [6].
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Tabulka 10 Odhad intenzity dopravy v lokalitě (voz/24 hod)
Tovární ul. – sč. úsek 1-7490 , rok 2010
růst. koef 2013/2010
odhad pro rok 2013
Plzeňská (I/605) – sč. úsek 1-0261,rok 2010
růst. koef 2013/2010
odhad pro rok 2013

OA
1 020
1,052
1 073
10 719
1,060
11 362

NA
188
1,009
190
1 858
1,018
1 891

NS
138
1,009
139
266
1,018
271

celkem
1 346
1 402
12 843
13 254

Pro posouzení vlivu automobilové dopravy na zástavbu v okolí příjezdových komunikací
(Tovární ulice, náměstí Míru, Plzeňská ulice) byl proveden výpočet imisních koncentrací znečišťujících látek na fasádách těchto domů. Předpokládaná rychlost dopravního proudu je 50
km/h.
Předpokládal se nejméně příznivý případ, že veškerá generovaná doprava (2 průjezdy TN a 10
průjezdů OA) je vedena stejnými komunikacemi.
Tabulka 9 Přírůstek imisních koncentrací na ve vzdálenosti 10 m od D8
Zneč. látka

NO2
benzen
PM10

doba průměrování
1 hod
1 rok
1 rok
1 den
1 rok

Plzeňská ul.
stav 2013
doprava
záměr
40,6
0,064
2,01
0,0031
0,225
0,00034
15,85
0,027
0,224
0,00039

Tovární, 5. května
stav 2013
doprava
záměr
5,44
0,064
0,27
0,0031
0,023
0,00034
2,34
0,027
0,033
0,00039

Koncentrace z dopravy generované záměrem představují pouze zlomek příslušných imisních
limitů a se vzdáleností od vozovky budou rychle klesat. Ve srovnání se současnou dopravou
v Plzeňské, Tovární a ul. 5.května se jedná o zanedbatelný přírůstek dopravy a také o zanedbatelný přírůstek k imisní situaci v jejím okolí.

6.

Kompenzační opatření

Posuzovaný zdroj není vyjmenovaným stacionárním zdrojem podle přílohy č. 2 zákona č.
201/2012 Sb., pro který by byla vyžadována kompenzační opatření podle § 11 odst. 5.

7.

Hodnocení výsledků

V současné době (podle údajů z let 2007 až 2011) se pohybuje hodnota 36. nejvyšší denní
koncentrace PM10 kolem 53 µg/m3.
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Denní imisní koncentrace PM10 z provozu záměru se budou v nejbližší obytné zástavbě pohybovat do 2,5 % imisního limitu. To by mohlo v nejnepříznivějším případě vést ke zvýšení 36.
maximální denní koncentrace k 55 µg/m3.
K této situaci by mohlo docházet při trvání supestabilního zvrstvení ovzduší, při nízké rychlosti větru (do 1,5 m/s) – viz tabulka T3. K takovéto meteorologické situaci dochází v lokalitě
po dobu 0,76 % roční doby (cca 67 hodin za rok). Pravděpodobnost, že by k takovéto situaci
docházelo trvale po dobu 24 hodin, je proto velmi nízká. Skutečné imisní příspěvky záměru
k denním koncentracím PM10 v nejbližší obytné zástavbě proto takovýchto hodnot (přes 1
µg/m3) nebudou velice pravděpodobně dosahovat.
Očekávaný imisní příspěvek ročních koncentrací PM10 i PM2,5 bude vzhledem k nízkému využití zdroje v průběhu roku nevýznamný.
Pro roční koncentrace ostatních znečišťujících látek (benzen, oxid dusičitý) platí, že jejich
imisní příspěvek se bude pohybovat ve zlomcích procenta příslušného imisního limitu.
V následující tabulce je provedeno porovnání imisního příspěvku zdroje se stávajícím imisním pozadím v prostoru náměstí Míru a s hodnotami imisních limitů. Pro posouzení byla vždy
zvolena nejvyšší očekávaná hodnota v ref. bodech.
Tabulka 10 Porovnání imisního příspěvku zdroje s imisním pozadím – náměstí Míru
Zneč.
látka

doba průměrování

imisní pozadí
(tabulka 9)

NO2
benzen
PM10

rok
rok
36. MV den
rok
rok

19,2
1,0
53,3
29,9
17,0

PM2,5

příspěvek záměru
µg/m3
0,0074
0,0025
1,15
0,0039
0,0038

imisní limit

40
5
50
40
25

podíl záměru na EL
%
0,02
0,05
2,3
0,01
0,02

8. Závěr
Investor připravuje v průmyslové zóně sléváren Králův Dvůr provoz zpracování autovraků.
Vliv záměru na imisní situaci v blízkém i vzdálenějším okolí záměru bude nevýznamný. Příspěvek provozu i vyvolané automobilové dopravy k imisní situaci v lokalitě bude nízký a ani
v součtu se stávajícím imisním pozadím v území nehrozí ani v nejbližším okolí záměru dosažení imisních limitů pro emitované znečišťující látky.
Problematickou je v lokalitě, stejně tak jako na převážné části území České republiky, prašnost ovzduší. V území dochází k více než povolenému počtu překročení denního limitu pro
částice PM10. Příspěvek záměru ke stávající imisní situaci tuhých částic je však v obytných
lokalitách tak nízký, že přitížení celkové situace emisemi tuhých látek z areálu provozovatele
bude zanedbatelné a imisní situaci téměř neovlivní.
Zpracovatel rozptylové studie proto doporučuje příslušným orgánům ochrany ovzduší vydat
kladné stanovisko k žádosti o umístění posuzovaného záměru v navrženém místě.
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9. Podklady
[1] ústní sdělení a mapové podklady od zadavatele
[2] Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší z bodových a
mobilních zdrojů „SYMOS 97“. Věstník MŽP 3/1998, Praha.
[3] Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.
[4] Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území ČR. Souhrnný roční tabelární přehled 2010, 2011 Internetová stránka ČHMÚ Praha.
[5] Exhaust Emission Factors for Nonroad Engine Modeling – Compression-Ignition, Report
No. NR-009A. US EPA 06/1998.
[6] Prognóza intenzit automobilové dopravy. TP 225. Schváleno MD 10. 6. 2010. EDIP
s.r.o., Liberec 2010.
[7] Metodika identifikace zdrojů pevných částic a pouličního prachu statistickými metodami.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Výstup řešení projektu SP/1A3/55/08. 2010.
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Úvod

Společnost Recavia, s.r.o. připravuje v průmyslové zóně sléváren Králův Dvůr provoz zpracování autovraků. Dopravu autovraků ke zpracování budou zajišťovat nákladní vozidla společnosti Besico Trans s.r.o., které již v areálu parkují. Odvoz šrotu bude zajištěn železniční
dopravou.
Předkládaná hluková studie hodnotí vliv záměru na akustickou situaci v lokalitě. Provoz záměru bude akustickou situaci ovlivňovat jednak vlastní činností v areálu provozovatele – hlukem ze stacionárních zdrojů, z provozu dopravy a dalších zařízení v areálu zpracování autovraků, jednak dopravou zajišťující dovoz autovraků a expedici odpadu, a to jak automobilovou tak železniční.
Ve studii je vyhodnocena akustická zátěž v nejbližším okolí areálu a podél příjezdových tras
nákladní dopravy, především se zaměřením na již vážnou situaci v Plzeňské ulici v Králově
Dvoře. Je posuzována očekávaná akustická situace v roce 2013 po zprovoznění záměru. Hodnocení bylo provedeno výpočtem s použitím modelu HLUK+ verze 9profi.

2.

Podklady

2.1

Podklady předané objednatelem

Objednatelem byly předány tyto podklady:
• Mapové podklady – umístění záměru, rozmístění objektů a technologie.
• Čepelík J.: Žádost o vyjádření souladu plánovaného záměru s územně plánovací dokumentací města Králův Dvůr s podrobným popisem záměru. Praha, 09/2012.
• Závazné stanovisko KHS Středočeského kraje, územní pracoviště Beroun, č.j. KHSSC
24167/2012 k žádosti o změnu užívání části areálu Besico Real na zařízení ke sběru,
výkupu a úpravě odpadů a demontáži vraků. Beroun, 06/2012.
• Ptáček M.: Zařízení ke sběru, výkupu a zpracování vybraných autovraků společnosti
Recavia s.r.o., Králův Dvůr. Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., Kouřim,
05/2012.
• Podklady o předpokládané intenzitě dopravy a další podklady k záměru, poskytnuté
zadavatelem studie.
2.2

Podklady zhotovitele
• Výsledky sčítáni dopravy na silniční a dálniční síti ČR v roce 2010. ŘSD ČR, Praha
2011.
• Orientační měření hluku se souběžným sčítáním dopravy v Plzeňské ulici, provedené
dne 8. 10. 2012.
• Program HLUK+ verze 9.19 profi9, licence 5202.
• Závěry konzultační schůzky s pracovníky KHS Středočeského kraje, pracoviště Beroun, dne 8. 10. 2012.
• Podklady o hlučnosti jednotlivých technologických uzlů a zařízení.
• Terénní průzkum lokality.

Další podklady použité ke zpracování studie jsou uvedeny v kapitole Použitá literatura.
3
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3.

Vstupní údaje

3.1

Umístění záměru

EkoMod

Záměr bude umístěn v průmyslové zóně sléváren Králův Dvůr, kde vlastní společnost Besico
Trans s.r.o. areál, využívaný jako základnu pro automobilovou dopravu (nákladní dopravu a
odtahovou službu). Areál je zavlečkován a má funkční napojení na železniční síť (obr.č. 1).
Pro záměr bude využito pro demontáž autovraků cca 800 m2 zpevněné plochy a pro šrotiště
s překladištěm a lisem bude využito cca 6000 m2 zpevněné plochy.
Záměr bude ležet na pozemcích st. 161/43, 161/54, 161/55, 161/56, 161/57, 161/58 a 161/124.
Nakládka šrotu na vagóny bude probíhat na parcelách st. 161/147, 161/148, 161/149, 161/150
a 161/52 v k.ú. Králův Dvůr.

Obr.č. 1 Zpracování autovraků Králův Dvůr – umístění záměru (zdroj: ČZÚK)
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Obr.č. 2 Zpracování autovraků Králův Dvůr – zákres do katastrální mapy

Obr.č. 3 Zpracování autovraků Králův Dvůr – širší okolí záměru
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Údaje o zdroji

3.2.1 Popis záměru
V areálu je dnes schválen bezcelní sklad Besico pro skladování až 1 500 osobních aut.
V areálu je parkováno 70 nákladních automobilů a denní obrátkovost nákladních automobilů
je průměrně 25 nákladních automobilů.
Záměrem společnosti Recavia, s.r.o. je vytěžovat již existující dopravní prostředky společnosti Besico Trans, s.r.o. při cestách na základnu. A dále umístit do areálu zařízení na zpracování autovraků s kapacitou zpracování do 10 vozidel/den, tj. cca 3 040 vozidel/rok, což
odpovídá cca 2 432 tun zpracovaných autovraků za rok.
Zároveň bude v areálu umístěno sběrné místo pro odstrojené autovraky (směs železa a mědi)
z dalších zařízení na zpracování autovraků. Tyto autovraky budou na místě slisovány
v hydraulickém lisu a budou nakládány do velkých lodních kontejnerů, naložených na vagónech na blízké vlečkové koleji a ty budou odvezeny po železnici.
Celkový obrat odstrojených autovraků na sběrném místě bude 20 000 tun/rok včetně 2 432
tun zpracovávaných autovraků v místě.
3.2.2 Provozní doba
Směnnost:

dvousměnný provoz.

Fond pracovní doby:

sedmidenní pracovní týden zařízení a šestidenní pracovní týden
pro dopravu

Provozní doba záměru včetně provozu veškeré vyvolané automobilové dopravy bude pouze
v denní době. Provoz na vlečkové koleji, po které bude odvážen v lodních kontejnerech zpracovaný kovový odpad, bude výhradně v denní době.
3.2.3

Dopravní řešení

Příjezd nákladních automobilů do areálu je zajištěn jednak z jihu po komunikaci III/11524
z prostoru Suchomast, Dobříše, Řevnice, Hostomic, Příbrami, apod., jednak ze severu
z dálnice D5 dvěma trasami – Plzeňskou ulicí a podjezdem, dále buď ulicemi 5.května a Tovární nebo ulicemi Fučíkovou, Na Poříčí, Bezručovou a Tovární).
Dopravní obslužnost
Předpokládané dopravní zatížení bude následující:


Dovoz autovraků bude zajištěn pomocí nákladních automobilů s kapacitou 3-10 automobilů (2,5-8 tun). Návoz bude prováděn 6 dní v týdnu pouze v denní dobu, tj. 304
dní v roce. Při dovozu 20 000 tun vozy o průměrné nosnosti 5,25 tun bude návoz autovraků zajištěn 3810 jízdami. Denně se bude jednat o 12,5 jízd.



Očekává se případný dovoz autovraků individuálně maximálně 3 OA denně.



Odvoz šrotu bude prováděn pomocí železniční dopravy (1 vagón 27 tun, 34 sešrotovaných automobilů) – 20 000 tun bude odvezeno 741 železničními vagóny (průměrně
2,44 vagónů denně, maximálně 5 vagónů), týdně budou odtaženy dva vlaky.



Výjimečně v případě drážní výluky může dojít k odvozu kovošrotu pomocí kamionů s
nosností 22 tun (27 sešrotovaných automobilů) – ročně se může jednat o krytí cca tý6
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denního výpadku v železniční dopravě a odvoz cca 329 tun, odvezených celkem 15
nákladními automobily během jednoho týdne (2,5 jízd denně).


Odvoz odpadů charakteru autoskel, autobaterií, elektronických součástek, katalyzátorů, olejů a odsátých chladících směsí bude prováděn menším nákladním automobilem
společnosti, která bude mít platné povolení k dopravě a nakládání s nebezpečnými odpady - cca 2 x týdně (112 jízd ročně, 0,37 jízd denně).



Doprava 10 zaměstnanců bude zajištěna částečně veřejnou dopravou a cca 2 osobními
automobily denně.

Tabulka 1 Přehled automobilové dopravy generované záměrem
Druh provozu
běžný

mimořádný, výpadek ŽD

OA
dovoz vraků
odvoz odpadů
individuální dovoz
zaměstnanci
celkem
dovoz vraků
odvoz šrotu
individuální dovoz
odvoz odpadů
zaměstnanci
celkem

3
2
5

NA
13
1

poznámka
2 dny v týdnu

14
13
3

cca 1 týden za rok

1

2 dny v týdnu

3
2
5

17

Pozn. počty vozidel byly zaokrouhleny na celá čísla, počet jízd (průjezdů) je dvojnásobný (příjezd, odjezd)

Zatížení nákladními automobily bude převážně tvořeno již v areálu parkujícími nákladními
automobily společnosti Besico trans, s.r.o., které budou vytěžovány při odjezdu a při návratu
na základnu.
2 x týdně budou menším nákladním autem odváženy vymontované díly a nebezpečné odpady.
Tyto dva pojezdy nákladních automobilů týdně a pojezdy osobních automobilů budou znamenat navýšení dopravy oproti stávajícímu stavu.
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4.

Zdroje hluku

4.1

Technologie v areálu

EkoMod

Umístění jednotlivých technologických zařízení je na obr.č. 2. Jedná se především o hydraulický lis na autovraky a zařízení (kontejner) demontáže autovraků (jeho součástí je kompresor). Při demontáži autovraků bude používána rozbrušovací pila.
Dalšími zdroji hluku v areálu bude vysokozdvižný vozík, zajišťující manipulaci s materiálem
(převoz autovraků, odvoz slisovaného odpadu k vlečce, nakládání na vagony) a nákladní doprava zajišťující dovoz autovraků a občasný odvoz ostatních odpadů.
Dalším zdrojem hluku bude železniční provoz na vlečkové koleji.
Tabulka 2 Přehled zdrojů hluku v areálu
Zdroj hluku

počet

hydraulický lis na autovraky
rozbrušovací pila
kontejner demontáže autovraků
vysokozdvižný vozík
manipulace se šrotem - šrotiště
nákladní automobily
osobní automobily

LAeq,T [dB]

ve vzdál.
[m]
83,5
5
96
2
70
2
77
2
72
5
1)
dle Metodiky
dle Metodiky1)

1
1
1
1
4
10
5

doba T/četnost
provozu
2 hod/den
0,5 hod/den
4 hod/den
4 hod/den
4 hod/den
10 voz/den
5 voz/den

Pozn. udávané akustické parametry pocházejí se sdělení výrobce (kontejner, diesel VZV, rozbrušovačka Husquarna), z vlastních měření (lis, manipulace se šrotem)
1)

Výpočet hluku z automobilové dopravy [2]

4.2

Železniční doprava

Odvoz šrotu bude prováděn pomocí železniční dopravy – 20 000 tun bude odvezeno 741 železničními vagóny (průměrně 2,44 vagónů denně, maximálně 5 vagónů), týdně budou odtaženy dva vlaky. V jednom dni tak lze předpokládat maximálně 1 pohyb vlaku po vlečkové koleji – buď příjezd vlakové soupravy s prázdnými vagony, nebo odjezd s plnými vagony.
Nakládání na vlečkové koleji bude prováděno vysokozdvižným vozíkem do lodních kontejnerů, uložených na vagonech.
4.3

Automobilová doprava po veřejných komunikacích

Zatížení nákladními automobily bude převážně tvořeno již v areálu parkujícími nákladními
automobily společnosti Besico trans, s.r.o., které budou vytěžovány při odjezdu a při návratu
na základnu.
2 x týdně budou menším nákladním autem odváženy vymontované díly a nebezpečné odpady.
Tyto dva pojezdy nákladních automobilů týdně a pojezdy osobních automobilů budou znamenat navýšení dopravy oproti stávajícímu stavu.
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Přitížení dopravy, vyvolané realizací záměru tak představuje průjezd 2 NA a 10 OA po příjezdových komunikacích.
Příjezd nákladních automobilů do areálu je zajištěn jednak z jihu po komunikaci III/11524
z prostoru Suchomast, Dobříše, Řevnice, Hostomic, Příbrami, apod., jednak ze severu
z dálnice D5 dvěma trasami – Plzeňskou ulicí a podjezdem, dále buď ulicemi 5.května a Tovární nebo ulicemi Fučíkovou, Na Poříčí, Bezručovou a Tovární).
Pro každou z možných příjezdových tras byl posouzen nejméně příznivý případ, že po ní projedou všechna vozidla, která mají na uvedenou komunikaci přístup.
Stávající intenzita dopravy, která zahrnuje i současný provoz nákladních vozidel Besico Trans
s.r.o., byla převzata z výsledků sčítání dopravy ŘSD ČR z roku 2010 a pro rok 2013 byla navýšena růstovými koeficienty podle metodiky MD [3].
Hodnocena je pouze denní doba, proto byly z výsledků sčítání převzaty pouze údaje pro denní
dobu.
Tabulka 3 Odhad intenzity dopravy v lokalitě (voz/16 hod denní doby)
Komunikace
Tovární ul.(III/11524) – sč. úsek 1-7490 , rok 2010
růst. koef 2013/2010
odhad pro rok 2013
Plzeňská (I/605) – sč. úsek 1-0261,rok 2010
růst. koef 2013/2010
odhad pro rok 2013

OA
939
1,052
988
9 952
1,060
10 549

NA+NS
291
1,009
294
1 921
1,018
1 956

Tabulka 4 Zatížení příjezdových komunikací (voz/16 hod denní doby)
Komunikace
Plzeňská
5.května, nám. Míru, Tovární
silnice III/11524 směr jih
přitížení záměrem
Fučíkova, Na Poříčí, Tovární
přitížení záměrem 1)
1)

OA
10 549
988
988
10
N/A
10

NA
1 956
294
294
2
N/A
-

komunikace nebude nákladní dopravou využívána, využívá výhradně ul. 5.května
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celkem
1 230
1 2 82
11 873
12 505
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5.

Metodika výpočtu

5.1

Program pro výpočet hluku
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Pro hodnocení hluku z automobilové dopravy a z průmyslových zdrojů hluku byl použit program HLUK+ firmy JpSoft ver. 9.19 profi9 „Výpočet hladiny hluku ve venkovním prostředí“,
licence č. 5202 (RNDr. Miloš Liberko, Mgr. Jaroslav Polášek). Algoritmy výpočtu hluku pozemní dopravy vycházejí z posledního vydání Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku
z dopravy, autorizovaného pro použití v hygienické službě rozhodnutím hlavního hygienika
České republiky ze dne 20. 11. 1991, a z novelizované metodiky pro výpočet hluku z dopravy
z roku 2004, nahrazující přílohu č.1 Metodických pokynů.
Při výpočtu ekvivalentní hladiny hluku LAeq generované ve venkovním prostředí průmyslovými zdroji hluku vychází program z metodiky, zveřejněné v materiálu „Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových staveb – stavební akustika“ (VÚPS Praha, 1985).
V programu se uvažuje jenom se složkou hluku šířeného vzduchem. Počítají se hodnoty akustického tlaku A, deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku A ve venkovním prostředí je ekvivalentní hladina akustického tlaku A.
5.2

Obecné charakteristiky

Výhledový stav po realizaci plánovaného záměru byl zjišťován výpočetním postupem.
K výpočtům bylo použito výše popsaného programu HLUK+.
Program vyžaduje při vytváření výpočtového prostředí zadání typů terén. Používá se globální
volby „terén odrazivý“ nebo „terén pohltivý“, resp. může být použit atribut „vnořeného“ terénu. Terén odrazivý působí minimální útlum zvukových vln. Převážně se jedná o betonové či
asfaltové plochy a vodní hladinu. Při šíření zvukové vlny nad terénem pohltivým naopak dochází k většímu útlumu zvukových vln. Tento terén je charakterizován např. travnatými plochami, obilím, nízkými zemědělskými kulturami. Vzhledem k charakteru posuzované lokality
byl pro výpočet obecně předpokládán terén pohltivý s vloženými odrazivými plochami.
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v referenčních bodech byly stanovovány 2 m před
fasádou domů ve výšce obytných místností. Izofony byly počítány ve výšce 3 m nad terénem.
Poznámka: Opis zadání úloh z programu HLUK+ zde není prezentován. Soubory s opisem
zadání a výsledků jsou k dispozici u autorů studie a budou na vyžádání poskytnuty.
5.3

Referenční body

Pro posouzení hlukových imisí v nejbližších chráněných venkovních prostorech byly zvoleny
5 referenčních bodů, představujících nejbližší obytné objekty nebo nejbližší chráněné venkovní prostory. V těchto bodech byl proveden výpočet hlukové zátěže.
Umístění referenčních bodů pro hodnocení hlukové zátěže z posuzované činnosti je na obr.č.
3 a je patrné z map hlukových pásem v příloze.
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Tabulka 5 Referenční body (body výpočtu)
Bod č.
popis
využití
Referenční body pro posouzení hluku z areálu
1
Nám. Míru 163
obytná budova
2
Nám. Míru 139
obytná budova, Městský úřad
3
Nám. Míru 164
obytná budova
4
Tovární 218
obytná budova
5
Tovární 70
obytná budova
Referenční body pro posouzení hluku z dopravy po veřejných komunikacích
3
Nám. Míru 164
obytná budova
6
ul. 5. května 36
Policie ČR
7
Nám. Míru 85
obytná budova
8
ul. Popelky Biliánové 228
obytná budova
9
Plzeňská 104
škola
10
Plzeňská 79
obytná budova
11
Plzeňská 118
obytná budova
12
bod měření

Obr.č. 4 Referenční body, okolí areálu, náměstí Míru
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Obr.č. 5 Referenční body, Plzeňská ulice
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6.

Legislativa

6.1

Hygienické limity pro hluk ve venkovním prostoru
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Hygienické limity pro hluk ve venkovním prostoru jsou stanoveny nařízením vlády č.
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací [1].
§ 12 Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném
venkovním prostoru
(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe
navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h).
Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví
pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
(2) ...
(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a
denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte
další korekce -12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na
pozemních komunikacích a drahách, a hluku s výrazně informačním charakterem se přičte
další korekce -5 dB.
(4) ...
(5) ...
(6) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti
LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
LAeq,T stanovenému podle odstavce 3 přičte další korekce podle části B přílohy č. 3 k tomuto
nařízení.
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru
Část A
Druh chráněného prostoru
1)
Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a
chráněný ostatní venkovní prostor

Korekce [dB]
2)
3)

4)

-5

0

+5

+15

0

0

+5

+15

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB,
s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB.
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1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby,
dále pro hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících
vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a
opravy vozů.
2) Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy
a drahách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující
nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk
z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích
s výjimkou účelových komunikací a drahách uvedených v bodu 2) a 3). Tato korekce
zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace, nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení
stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním
prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se dále použije i v chráněných
venkovních prostorech staveb při umístění bytu v přístavbě nebo nástavbě stávajícího
obytného objektu nebo víceúčelového objektu nebo v případě výstavby ojedinělého
obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby proluk, a výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů v rámci dostavby center obcí as jejich historických částí.
6.2

Důsledky pro řešení studie

Přehled platných hygienických limitů týkajících se záměru je v následující tabulce. V noci
nebude sběr a zpracování autovraků prováděn, noční limity jsou uvedeny pouze pro informaci.
Tabulka 6 Platné hygienické limity pro chráněný venkovní prostor budov [dB]
Zdroj hluku
stacionární zdroje, doprava v areálu
doprava po hlavních veř. komunikacích
(dálnice a silnice I. a II. třídy)
doprava po ostatních veř. komunikacích
(silnice III. třídy)

den
deskriptor
limit
LAeq,8h
50

noc
deskriptor
LAeq,1h

limit
40

LAeq,16h

60

LAeq,8h

50

LAeq,16h

55

LAeq,8h

45

Pro dopravu na veřejných komunikacích je v denní době hodnoceno celých 16 hodin 06-22
hod (LAeq,16h). Pro hluk z areálu je v denní době hodnoceno nejhlučnějších souvislých 8 hodin
(LAeq,8h).
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Současný stav
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Současná akustická situace v okolí areálu, v referenčních bodech na náměstí Míru, byla hodnocena výpočtem na základě informací o intenzitě automobilové a železniční dopravy po trati
Údaje o frekvenci automobilové dopravy byly převzaty ze sčítání dopravy (tabulka 3), o frekvenci železniční dopravy z grafikonu vlakové dopravy.
Provoz na žel trati č. 170 Praha-Beroun-Plzeň v intervalu 06 – 22 hod:
osobní vlaky se zastávkou Králův Dvůr

33 vlaků,

rychlík bez zastávky v ž.st. Králův Dvůr

47 vlaků,

nákladní vlaky

27 vlaků.

Tabulka 7 Současný stav - ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h [dB]

1)

Ref. bod

popis

1
2
3
limit

Nám. Míru 163
Nám. Míru 139
Nám. Míru 164

automobilová
doprava
48,8
47,9
55,8
55

ŽD

celkem

46,9
46,6
42,1
551)

51,0
50,3
56,0
55

ref. body leží mimo ochranné pásmo žel. dráhy

7.2

Hluk z provozu v areálu

Do výpočtu hluku z provozu v areálu společnosti v denní době byly zahrnuty jako zdroje hluku:
- hydraulický lis na autovraky,
- kontejner demontáže autovraků,
- pohyb vysokozdvižného vozíku v ploše a k vlečkové koleji,
- manipulace se šrotem – šrotiště,
- pohyb nákladních automobilů v areálu,
- parkoviště osobních automobilů,
- průjezd vlaku po vlečkové koleji.
Hluk z vlečkové koleje byl zahrnut mezi zdroje z provozu areálu, i když vlečková kolej leží
mimo plochu areálu.
Výsledky výpočtu ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,8h ve vybraných ref. bodech
jsou v následující tabulce, hluková pásma pak na mapě v příloze.
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Tabulka 8 Zdroje v areálu - ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h [dB]
Ref. bod
1
2
3
4
5

popis

stac. zdroje

Nám. Míru 163
Nám. Míru 139
Nám. Míru 164
Tovární 218
Tovární 70

36,5
37,8
35,9
39,5
39,0

mobilní
zdroje
27,9
31,9
26,7
24,6
22,1

ŽD

celkem

< 20
< 20
< 20
< 20
< 20

37,1
38,8
36,4
39,6
39,1

Tabulka 9 Celkový stav - ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h [dB]
Ref. bod

popis

1
2
3
limit

Nám. Míru 163
Nám. Míru 139
Nám. Míru 164

automobilová
doprava
51,0
50,3
56,0
55

zdroje areálu

celkem

37,1
38,8
36,4
50

51,1
50,5
56,0
55

Hodnocení:
Hluk ze zdrojů v areálu bude v nejbližších chráněných venkovních prostorech výrazně pod
limitní hodnotou 50 dB – nikde nepřekročí hladinu akustického tlaku 40 dB.
Celkový nárůst hluku v důsledku realizace záměru v nejbližším okolí areálu bude zanedbatelný, bude se pohybovat v desetinách dB, maximálně do 0,2 dB.

7.3

Hluk z automobilové dopravy po veřejných komunikacích – Plzeňská ulice

7.3.1 Současný stav
Akustická situace v okolí příjezdových komunikací byla zjišťována výpočtem.
Pro zhodnocení situace ve frekventované Plzeňské ulici bylo provedeno kalibrační měření
hluku se souběžným sčítáním dopravy.
Tabulka 10 Výsledky měření hluku v Plzeňské ulici dne 8. 10. 2012
Interval měření

LAeq,t

10:30 – 12:30

67,8

Lmax
dB
88,7

Lmin

OA

48,0

1 381

16

NA
NS
voz/2 hod
149
6

celkem
1 536
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Obr.č. 6 Místo měření v Plzeňské ulici

7.3.2 Porovnání současného a výhledového stavu
Kalibrovaným modelem byl proveden výpočet současné a výhledové akustické situace v Plzeňské ulici (po realizaci záměru).
Výsledky výpočtu jsou uvedeny v následující tabulce, hluková pásma pro denní dobu
v příloze. Na mapě hlukových pásem jsou zobrazeny zvolené referenční body v Plzeňské ulici.
Tabulka 11 Plzeňská ulice – porovnání současného a výhledového stavu
Ref. bod

popis

9
10
11
12

Plzeňská 104, škola
Plzeňská 79
Plzeňská 118
bod měření
limit

současný stav
výhledový stav
LAeq,16h [dB]
67,0
67,0
68,7
68,7
67,0
67,0
68,0
68,0
60
60

změna
+0,0
+0,0
+0,0
+0,0
-

Přitížení dopravy v Plzeňské ulici, vyvolané realizací záměru (2 TNA, 10 OA), akustickou
situaci v této ulici neovlivní. Současné vysoké hodnoty hluku v této ulici, překračující hygienický limit pro denní dobu až o 8 dB, se v důsledku vyvolané dopravy nezmění. Zvýšení intenzity dopravy o promile stávající intenzity je zanedbatelné.
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Hluk z dopravy po veřejných komunikacích – ul. 5.května, nám. Míru

Porovnání současné a výhledové akustické situace v okolí náměstí Míru bylo provedeno výpočtem.
Výsledky výpočtu jsou uvedeny v následující tabulce, hluková pásma pro denní dobu
v příloze. Na mapě hlukových pásem jsou zobrazeny zvolené referenční body v lokalitě.
Tabulka 12 Náměstí Míru, ul. 5.května – porovnání současného a výhledového stavu
Ref. bod

popis

3
6
7
8

Nám. Míru 164
5. května 36, Policie ČR
Nám. Míru 85
ul.Popelky Biliánové 228
limit

současný stav
výhledový stav
LAeq,16h [dB]
56,0
56,0
60,8
60,8
61,1
61,2
52,1
52,2
55
55

změna
+0,0
+0,0
+0,1
+0,1
-

Přitížení dopravy na náměstí Míru a v ulici 5. května, vyvolané realizací záměru (2 TNA, maximálně 10 OA), akustickou situaci v této lokalitě ovlivní minimálně. Současné hodnoty hluku v této lokalitě v některých místech, především u budov tvořících úzký uliční koridor, překračují hygienický limit pro denní dobu až o 6 dB. Tyto hodnoty se v důsledku vyvolané dopravy nezmění, nárůst maximálně o 0,1 dB v některých místech je změna nehodnotitelná (viz
metodický pokyn [6]). Zvýšení intenzity dopravy o necelé procento stávající intenzity je nevýznamné.

7.5

Navržená opatření

Vzhledem k velmi nízkému vlivu záměru na akustickou situaci v chráněných venkovních prostorech nejbližších obytných lokalit není nutno přijímat žádná protihluková opatření.

8.

Závěr

Záměr investora, zpracování autovraků, bude umístěn v průmyslové zóně sléváren Králův
Dvůr. Provoz bude probíhat výhradně v denní době. Pro dovoz autovraků ke zpracování bude
provozovatel využívat automobily, které již v areálu parkují, pouze vytíží jejich volnou kapacitu a nezvýší tak stávající dopravu do areálu.
Novou dopravou související se záměrem bude maximálně jeden nákladní automobil za den,
který bude odvážet odpady z likvidace autovraků, a několik osobních automobilů nových zaměstnanců.
Hluk z vlastního provozu zpracování autovraků v areálu včetně nakládání zpracovaného šrotu
a jeho odvoz po železnici se bude nacházet v nejbližších chráněných prostorech s dostatečnou
rezervou pod limitní hodnotu a nikde nepřekročí hodnotu 40 dB.
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Přitížení dopravy na příjezdových komunikacích, vyvolané záměrem, bude minimální a akustickou situaci v okolí těchto komunikaci neovlivní vůbec (Plzeňská ulice) nebo
v zanedbatelné míře (zvýšení hluku maximálně o 0,1 dB u ostatních komunikací).
Vliv záměru na akustickou situaci v lokalitě je nevýznamný a lze doporučit orgánu ochrany
veřejného zdraví vydat kladné stanovisko k žádosti o realizaci záměru – zpracování autovraků
v areálu společnosti Besico Real v Králově Dvoře.

9.
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PŘÍLOHY
Mapy hlukových pásem

1. Hluk z areálu provozovatele – hluková pásma ve výšce 3 m nad terénem
2. Hluk z areálu provozovatele – hluková pásma ve výšce 3 m nad terénem, 3D pohled
3. Králův Dvůr, Plzeňská ulice – hluková pásma, zdroj automobilová doprava, denní doba
4. Králův Dvůr, nám. Míru a okolí – hluková pásma, zdroj automobilová doprava, denní
doba
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Příloha č. 5: Fotografická příloha

foto 1: prostor plánovaného šrotiště s lisem

foto 2: pohled na plochu kde bude umístěn
kontejter pro zpracování autovraků

foto 3: administrativní budova Besico Real

foto 4: železniční rampy a vlečky

foto 5: pohled od vrátnice na Tovární ulici
a areál Václava Koudely

foto 6: RD č.p. 163 a 164

foto 7: městský úřad č.p. 139

foto 8: náměstí Míru

foto 9: vila č.p.4

foto 10: RD č.p.88

foto 11:RD č.p.218

foto 12: vila č.p. 5

foto 13:podjezd dálnice D5 – výjezd na Plzeňskou foto 14: č.p. 255 na Plzeňské ulici
ulici

